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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 4.1.2012

TYHJENNYSMYYNTI alkaa

KYNTTILÄTALO
ma – pe  10 - 17   (suljettu viikolla 3)
Puistotie 2, Pudasjärvi  040 549 2063  

Tarjoukset voimassa 31.1.2012 asti.

Tammikuun tarjoukset!

Devisol 10 mikrog 230 tabl. 

Posivil Zink 
20 annospussia

Ceralan 100 g

Nyt 230 tablettia 200 
tabletin hinnalla! 
Päivittäisen D-vitamiinin 
saannin varmistamiseen.

Kuumajuomajauhe, sisältää 
runsaasti sinkkiä, 
C-vitamiinia ja hunajaa.

Keramideja sisältävä 
perusvoide kuivalle iholle.

(norm. 18,28 €)

(norm. 10,10 €)

(norm. 15,53 €)

 17,30 €

 8,90 €

 13,90 €

Kauppatie 1, Pudasjärvi 
puh. (08) 82 11 85
Ma–pe 9–18, la 9–14
www.pudasjarvenapteekki.fi 

Voit viettää häät, 
syntymäpäivät, kokoukset

Kurenkoskessa

Tervetuloa

Torstai 5.1.

Wintti 24-04

Lippu 4€ sis. ep.

Wintissä uudet 
tuulet puhaltaa

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

DJ 

Lippu 10€ sis. ep.

a´la Carte aterioita ja pizzaa
Tarjoamme

Perjantai 6.1.
KARAOKE

Lippu 2€ sis. ep.

Lauantai 7.1.

Jore Siltala

Optikon näöntarkastus ilmaiseksi kaikille
halukkaille koko tammikuun ajan!

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

LIIKE TÄYNNÄ TARJOUKSIA!

Tarjoamme kakkukahvit to 5.1. klo 9-16!

KAIKKI aurinkolasit -
kahdet yhden hinnalla,

vaikka ystävälle toiset!

Kevätaurinkoa odotellessa

2-VUOTIS
SYNTTÄRIT!

KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.

KARAOKE

14-04

Ilmoituksen maksaa Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry.

Torstaina 5.1.
Kuusamossa 
kello 13.15-13.40 
Prisma, Cafe Kaisa

Pudasjärvellä 
kello 15.00-15.30 
K-Supermarket

Oulussa 
kello 17.00-17.30
Cafe Niinistö

Tervetuloa tapaamaan!

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia 
ja maksuttomia. Lue lisää: 
pohjois-pohjanmaankokoomus.fi

Jos on huono sää, kirppis on la 7.1.

Kiertävä kirppis
torilla to 5.1.

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

Tyttöjen toppa-
housut

Jauhelihapihvi
380g

Karppinen
tumma ja vaalea
260g

39,-

Naisten ja miesten
toppapuku

12,90
Yöpaidat24,50 13,90

BLIW Nestesaippua
300ml

kg

Punainen
lenkki
500g

WELLAFLEX
Muotovaahto
2x200ml

pkt

PUMA
Gollegetakit

TALVIALE TEKSTIILEISSÄ

NAMELLI karkkipussit 
120g

Jauheliha-
pyörykät
360g

Naisten toppaliivi

ALE
-30% -20%

-50%

1,99
plo

5,95

39,-69,501,79

1,49pkt

39,-
NYT

39,90

39,00

-20%

1,802 pss

-30%

0,99rs

pkt

HAJAKOKOJA
TUNIKOITA
HOUSUJA
PUSEROITA

ALE

49,50

-30%

Loppiaisena palvelemmeklo 11-18

Pudasjärven 
tapahtumia 

v. 2011 s. 6-7
Kansalaisopiston 

kevään 
kurssit s. 8-9
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
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
Jenny Kärki
050 313 6344
jenny.karki@gmail.com

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Piia Korvala
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:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

BETLEHEMIN TÄHTI

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Loppiainen kuuluu mielessämme vahvasti joulun pyhiin. Ja onhan 
loppiaispäivän evankeliumitekstin keskeinen sisältö vielä Betle-
hemin seimellä, jossa kerrotaan vastasyntynyttä vapahtajaa kat-
somaan tulleista Itämaan tietäjistä. 

Alkujaan loppiaista vietettiin Kristuksen syntymäjuhlana, 
mutta keskiajalla vakiintui aiheeksi edellä mainitut viisaat miehet. 
Kirkkovuodessa joulunaika päättyy ja siirrymme loppiaisaikaan. 
Loppiaisen tekstit muistuttavat osaltaan myös lähetystehtävästä. 
Otsikkona on Jeesus, maailman valo. Loppiaisen jälkeisten sun-
nuntaiden jälkeen seuraavat laskiaissunnuntai ja paastonaika. Siis 
loppiaisajan kesto riippuu pääsiäisen ajan kohdasta. Pääsiäinen 
on siinäkin mielessä kirkkovuoden keskus. 

Kirkkovuoden eri vaiheisiin liittyvät kiinteästi virret. On mo-
nia erittäin hyviä virsiä, joita käytetään ehkä vain yhtenä päivänä 
vuodessa. Eräs näistä virsistä on vanha virsi Taivaan kirkas tähti 
kerran, (vk 46) jossa kerrotaan kauniilla tavalla loppiaisen sisäl-
löstä. Virren on runoillut Elias Lönnroth. Virressä kerrotaan kirk-
kaasti loistavasta tähdestä, joka johdatti tietäjät seimen äärelle. 
Toisessa säkeistössä virren sanoma syvenee: Sama kirkas täh-
ti täällä yhä meitä valaisee, Betlehemin seimen päällä maailmalle 
säteilee. Tunnet tähden kirkkaimman, se on sana Jumalan. 

Tähti loisti kirkkaasta silloin, yli kaksi tuhatta vuotta sitten. 
Sama tähden valo loistaa edelleen Jumalan sanana, raamatun il-
moituksena kaikkialle maailmaan. Joulun sanoma Jeesuksen syn-
tymästä kuuluu kaikille. Virressä pyydetään myös sitä, että saisim-
me elää tuon valon ohjaamina. Sanan valossa nyt meitä, Jeesus 
armas, kasvata. Harhateille eksyneitä luoksesi näin johdata. Anna 
kirkas tähtesi kaikkialle valoksi.

Jumalan sanan valo ei ole sammunut ja sitä saarnataan edel-
leen. Voimme yhtyä mielessämme virren viimeiseen säkeistöön: 
Sanan valon anna paistaa, kaikki kansat tavoittaa, että kaukaisin-
kin maistaa armon uutisleipää saa, lailla idän viisaiden löytää si-
nut, Kristuksen.

  Jukka Jaakkola

Pudasjärven seurakuntako-
dilla järjestetään pianokon-
sertti sunnuntaina 8.1. klo 
15. Esiintyjänä on pianonsoi-
tonopettaja Irina Kamalova 
Kostamuksesta. Ohjelmas-
sa on musiikkia mm Beetho-
venilta, Madetojalta ja Rave-
lilta. 

Kostamuksesta kotoisin 
oleva Irina Kamalova on val-
mistunut pianonsoitonopet-
tajaksi Petroskoin konserva-

Pianokonsertti seurakuntakodilla
toriosta vuonna 2009. Hän 
on toiminut Petroskoissa las-
ten musiikkikoulun pianon-
soitonopettajana ja säestä-
jänä. Vuonna 2011 hän on 
täydentänyt musiikkiopinto-
jaan Oulun ammattikorkea-
koulussa Mikko Heinisen 
oppilaana. Hän on esiinty-
nyt pianosolistina ja kamari-
muusikkona. 

Keijo Piirainen

Messu seurakuntakodissa 
Loppiaisena 6.1. klo 10, Sa-
muel Korhonen, Juha Kuk-
kurainen, Keijo Piirainen. 
Kirkkokahvit ja lähetyskuu-
lumisia. 

Messu seurakuntakodissa su 
8.1. klo 10, Jaakko Sääskilah-
ti, Juha Kukkurainen, Jukka 
Jaakkola. 
Konsertti seurakuntakodis-
sa su 8.1. klo 15, Irina Kama-
lova, piano. Ohjelma 5 €. 
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 9.1. klo 11. 
Sauvakävelyilta Liepeessä ti 
10.1. klo 18. 
Päiväkerhot aloittavat 9.1. 
alkavalla viikolla. 
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 11.1. klo 10-13 ja to 
12.1. klo 10-13. Perhekerhot 
Livon koululla ja Puhoksen 
koululla kokoontuvat vii-
koittain alkaen  ma 9.1. klo 
10-13.

 Lapsiparkkitoimintaa ei ole 
kevätkaudella. 
Kaakaopyhäkoulu seura-
kuntakodissa ma 9.1. klo 
14.15 – 15.30. 
Rauhanyhdistys:  Loppiais-
seurat Sarakylän koululla pe 
6.1. klo 12 ja 19. Loppiaisseu-
rat Jongulla  Ritva ja Osmo 
Pesälällä pe  6.1. klo 13 (Tau-
no Kujala ja Urpo Illikainen). 
Seurat Kurenalan ry:llä su 
8.1. klo 13 (Eero Illikainen, 
Pekka Lehto). 
Avioliittoon vihitty: Matti 
Kummala ja Maarit Kela

Lukijan kynästä

Miten elämää rikastuttavaa onkaan saada kuunnella Pudasjärvellä 
paikallisten kuorojen korkeatasoista musisointia! Kirkkokuoron 
joulukonsertti oli todella vaikuttava! Jukka-kanttori vaatii kuo-
roltaan puhtaan soinnin ja hienoja nyansseja. Urut, sello ja kante-
le yhdistettynä kuorolauluun oli upeata kuultavaa. Kuoron sointi 
on kehittynyt yhä paremmaksi.

Keijo-kanttorin Vox Margarita-kuoro ansaitsee myös suuret
kiitokset erittäin kauniista ja puhtaasta laulamisesta. Joululevyllä 
”Jouluenkelin tänne toivoisin” on paikallistenkin tekemiä ihania 
lauluja. Cd-levy on todella korkeatasoinen. 
   Osuuspankin joka vuosi tarjoama konsertti oli tänä jouluna 
Jorma Hynnisen esittämiä lauluja. Upeita tulkintoja jo iäkkääl-
tä mestarilta Jouni Someron taidokkaalla säestyksellä. Vesa-Matti 
Loiri, tulkinnanmestari, piti myös konserttinsa yhtyeineen Pudas-
järven kirkossa. Lukion kuoron konsertti Sari-opettajan johdol-
la oli herkkää kuunneltavaa. Nuorten äänille sopivat koskettavat 
joululaulut soivat sykähdyttävästi.
   Ja vielä. meillä on lahjakkaat kanttorit!

Kiitoksin
Seija S. entinen kirkkokuorolainen

Kiitos joulumusiikkia
tarjonneille!

Pudasjärven seurakunnassa on muo-
dostunut loppiaisena perinteeksi Suo-
men luterilainen evankeliumiyhdis-
tyksen Sleyn työntekijän vierailu. Tänä 
loppiaisena on viime vuotiseen tapaan 
vierailijana piirivastaava Samuel Kor-
honen Raahesta. Hän saarnaa kirkossa 
ja kertoo Sleyn lähetyskuulumisia juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvitilai-
suudessa. 

Hän kertoi puhelinhaastattelussa 
huomioivansa saarnassaan loppiaisena 

Loppiaisena vielä 
lähellä joulun sanomaa

Piirivastaava Samuel Korhosella on evankeliumiyhdis-
tyksen työntekijänä alueena koko laaja Pohjois-Suomi. 
Loppiaisena hän vierailee Pudasjärvellä.

tapahtuneen Herran ilmestymisen päi-
vän. 

-Se nostaa mieleen monia näkökul-
mia muun muassa sen, että saadaan vielä 
olla lähellä joulun sanomaa. Loppiainen 
on tavallaan joulun päättäjäiset. Tietä-
jät saivat tulla katsomaan Jeesus lasta. 
Kertomus on Matteuksen evankeliumis-
sa Uuden testamentin alussa. Siinä jo en-
nakoidaan evankeliumin saarnaaminen 
kaikkialle maailmaan. (ht)
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

PAINO ALAS PYSYVÄSTI!

www.cambridgeohjelma.fi

Leila laihtui 40 kg valmennuksessani

-40 kg

Otan vastaan uusia asiakkaita
maanantaina 9.1.2012
Pudasjärven fysikaalisessa 
hoitolaitoksessa Jukolantie 20
Soita Kaisulle ja varaa aika 
puh. 040 5780 859

Kirpputori

Avoinna 11.11 alkaen 
keskiviikkoisin klo 12-16.30 ja 
perjantaisin 12-18. 

avataan ke 11.1.2011
Helluntaiseurakunnan talossa 

Kauppatie 32. Käynti takapihalta.

Vaate- ja tavaralahjoituksia otetaan vastaan.
Tuotto ohjataan Venäjän Karjalan työn hyväksi. 

AarreArkku  Toritie 2 (Pudasjärven keskustassa)

AarreArkussa ALE JATKUU -20%-50%

Avoinna Tänään ja Huomenna 10-17, 
La Suljettu (norm. Ma-Pe 10-17, La 10-13)

Jouluaiheiset tuotteet myös  Jouluiset Askartelutarvikkeet,
lahjatavaroita, kynttilöitä, pelejä, leluja ja 
paljon muuta -50% Palapelit ja Valokuva-

kehykset -20%

Ennen joulua kaupungin 
valtuuston hyväksymää 
vuoden 2012 Pudasjärven 
kaupungin talousarvion laa-
dintaa leimasivat kansain-
välisen talouden epävar-
muustekijät. Tulevaisuuden 
kehityksen suunnan vaikea 
ennustettavuus ja yleinen ta-
louden epävakaus on jatku-
nut ja taantuman ennusmer-
kit vahvistuneet. 

Suomi on riippuvainen 
Euroopan ja globaalin ta-
louden kehittymisestä. Uusi 
eduskunta aloitti työnsä ke-
väällä 2011 ja uusi hallitus 
aloitti hallitusohjelmansa to-
teuttamisen. Sitä leimaavat 
voimakkaasti kuntaraken-
neuudistuksen painotukset. 
Hallitusohjelma sisältää mo-
nia elementtejä, jotka sinänsä 
voisivat edistää Suomen eri 
alueiden tasapainoista kehi-
tystä, mutta joiden toimen-
piteiden täytäntöönpanon 
esteenä saattaa olla yksittäis-
ten hallitusohjelman toimen-
piteiden ja eri ministeriöiden 
painotusten erilaisuudesta 
johtuva pirstaleinen kehitys-
panostus ja –tahto.

Pudasjärven kaupungin 
alueen ja talouden perustei-
den vahvistamiseen pyritään 
vaikuttamaan pitkäjänteisel-
lä kehittämistyöllä. Toimen-
piteiden painotukset ovat 
kohdistuneet sellaisiin elin-
voimatekijöihin, jotka ovat 
luontaisia ja luonteenomai-
sia Pudasjärvellä. Puuvaran-
to, metsät, suot, matkailu, 
maa- ja metsätalous sekä nii-
hin nojaavat muut elinkeinot 

Kaupunginjohtajan katsaus

Hyvin voipa henkilöstö 
kaupungin tärkein voimavara

antavat paikkakuntalaisil-
le hyviä ansaintamahdolli-
suuksia. Valtakunnalliset ja 
globaalit painotukset kestä-
vään kehitykseen, uudistu-
vien energialähteiden mer-
kityksen kasvaminen, tähän 
kokonaisuuteen liittyvä tut-
kimustyö, lähiruoka, eko-
loginen matkailu, puhdas 
ilma ja vesi luovat realistisia 
odotuksia pitäjämme alueen 
elinvoimaisuuden vahvistu-
miselle. Samalla Pudasjär-
velle on avautunut monia 
mahdollisuuksia toimia ke-
hittämishankkeissa pilottina 
ja vastuullisena kehittäjäta-
hona yhdessä arvostettujen 
avaintoimijoiden kanssa, 
mikä varmistaa osaltaan sitä, 
että hankkeiden hyöty jää 
paikkakunnalle.

Pudasjärven kaupunki on 
jatkanut yli kahden vuoden 
ajan voimaperäistä talou-
den ja toiminnan reivaamis-
ta. Tehdyt toimenpiteet hei-
jastavat vuodelle 2012 uutta 
palvelujärjestelmän toimin-
tatapaa, jonka seurauksena 
kaupungin talouden kehi-
tystä on voitu jossain määrin 
saada hallintaan. Kokonai-
suuden kannalta talouden 
toimenpiteen ja toiminnalli-
set merkit viittaavat kuiten-
kin siihen, että kaupunkim-
me taloudentilan hallintaan 
käytettävissä olevat keinot 
ovat jatkossa hyvin rajalli-
set. 

Vuoden 2010 alusta toi-
mintansa aloittanut Oulun-
kaaren sosiaali- ja terveys-
toimen yhteistoiminta-alue 

pysyi sille annetussa sosiaa-
li- ja terveystoimen yhteis-
toiminta-aluetta koskevas-
sa raamissa. Oulunkaaren 
kuntayhtymän toiminta pe-
rustuu kuntien kanssa yhtei-
sesti päätettyyn palvelujen 
järjestämissuunnitelmaan 
ja kuntakohtaiseen vuosit-
tain tarkistettavaan järjestä-
missopimukseen. Myös kau-
pungin tarvitsemat talous-, 
henkilöstö- ja it-palvelut os-
tetaan Oulunkaaren kun-
tayhtymältä. 

Kaupungin henkilös-
tön jaksaminen on ollut ko-
etuksella suurten toiminnal-
listen muutosten johdosta. 
Kaupunginhallitus on omal-
ta osaltaan huolehtinut hen-
kilöstön jaksamisesta tu-

Pudasjärven kaupungin alueen ja talouden perustei-den vahvistamiseen pyritään vaikuttamaan pitkäjäntei-sellä kehittämistyöllä, toteaa Kaarina Daavittila. Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046 582 4610

TIETOKONEPULMIA?

Patinapuotista löytyy tietotekniikan teknikko 
Harri Inkeröinen 046 592 6377

Tarjoamme ATK-ohjauspalvelua tietokoneen pulmatilan-
teisiin yksityisille henkilöille, sekä yrityksille ja yhdistyksil-
le. Myös apua ohjelmiin liittyvissä asioissa sekä internetin 
ja sähköpostin käytön opastusta. 

(KÄYNTI SUOJALINNAN SISÄPIHALTA, PATINAPUOTI)

Kaapu ry, Helinä Koski p. 040 821 3884
helin.koski492@gmail.com • www.kaapu.fi

kemalla muutosprosessia 
ILO-hankkeen avulla, jon-
ka tuella on valmisteltu yh-
teistoiminnassa henkilöstön 
kanssa ajantasainen henki-
löstön työhyvinvointiohjel-
ma toimenpiteineen.

Tavoitteena on edistää 
henkilöstön työssä jaksamis-
ta, omaehtoista työn kehittä-
mistä, vähentää sairaudesta 
johtuvia poissaoloja ja jatkaa 
työikää. Hyvin voipa henki-
löstö on kaupungin kaikista 
tärkein voimavara.

Pudasjärvellä vuoden 
2011 päättyessä

Kaarina Daavittila, 
kaupunginjohtaja

Golfia pelataan Mauri Kava-
luksen simulaattorissa kii-
vaasti. Parin viimeviikon 
aikana on pelattu kiihkeä 
golfkisa simulaattorissa. 
Mukana ovat olleet niin van-
hat ketut kuin tuoreemmat 
golfaritkin.

Selvän voiton vei Mau-
ri itse niukalla erolla seu-
raavaan eli Olavi Leinoseen, 
joka pääsi pisteen päähän 
voittajasta. Liekö ollut koti-
kenttäetua pelissä? Hyvä tu-
los joka tapauksessa.

Kilpailu pelattiin 9-rei-
käisenä pistebokey-kisana 
joka sovittaa hienolla taval-
la eritasoiset pelaajat samal-
le viivalle. Kenttä oli Pine 
Springs’n etuysi.

Golfia pelataan talvellakin
Tulokset:

Naiset: 1) Anne kokko 10 
pistettä ja 50 lyöntiä (10/50), 
2) Jaana Iinattiniemi 9/65, 3) 
Maaret Ihme 5/72.

Miehet: 1) Mauri Kava-
lus 24/52, 2) Olavi Leinonen 
23/58, 3) Pekka Kinnunen 
18/50, 4) Jari Jussila 15/47, 
5) Veikko Kokko 15/61, 6)  
Pauli Rinne 14/59, 7) Sep-
po Goman 13/51, 8) Mikko 
Hietava 13/50, 9) Matti Juu-
rikka 12/53, 10) Pekka Hie-
tava 11/49, 10) Pertti Polo-
järvi 10/64, 12) Tauno Kujala 
9/61.

Onnittelut menestyneil-
le ja osallistujille! Pelit jatku-
vat harjoitusten ja koulutuk-
sen muodossa. Ottakaahan 
yhteyttä!

Golfterveisin.
Jari Jussila

Optikkoketju Specsaversin ja 
Vision For All -yhdistyksen 
valtakunnallinen silmälasi-
keräys sai suomalaiset lah-
joittamaan loka-joulukuussa 
yli 7000 silmälasiparia. Kerä-
ys huipentuu tammikuussa, 
kun kahdeksanhenkinen va-
paaehtoisryhmä lähtee vie-
mään suomalaisten lahjoitet-
tuja laseja Ecuadoriin. Myös 
Vuoden Poka Teuvo Loman 
lahjoitti lasinsa keräykseen, 
kertoo Mikko Vilppola Pu-

Valtakunnallinen silmälasikeräys 
tuotti yli 7000 silmälasiparia

Suomalaiset ovat ottaneet 
silmälasikeräykset hyvin 
vastaan. Tuhannet suoma-
laiset ovat halunneet kierrät-
tää vanhat silmälasinsa uu-
teen käyttöön, ja silmälaseja 
on tuotu Specsavers-liikkei-
siin syksyn aikana yli 7 000 
kappaletta.

Silmälasikeräys poikkeaa 
muusta kierrätyksestä, sillä 
silmälasit ovat aina yksilölli-
seen käyttöön räätälöity tuo-
te, eikä niitä voi antaa kenel-
le tahansa. Siksi on tärkeää, 
että optikkoryhmä vie lasit 
perille ja varmistaa, että mu-
kana tuoduista silmälaseista 
löytyy mahdollisimman mo-
nelle heidän näköarvojaan 
vastaavat silmälasit. Vapaa-
ehtoisryhmän kaksiviikkoi-

sen matkan tavoitteena on 
tehdä päivittäin jopa 200 nä-
öntutkimusta ja lahjoittaa tu-
hansia silmälaseja.

Optikkoketju Specsaver-
sin ja Vision For All -yhdis-
tyksen järjestämän keräyksen 
avulla halutaan kannustaa 
suomalaisia antamaan van-
hoja, käytöstä poistettuja sil-
mälasejaan apua tarvitse-
ville. Hyväkuntoisia ja ehjiä 
silmälaseja ja aurinkolaseja 
otetaan vastaan myös tämän 
jälkeen kaikissa Specsavers 
Optikko -liikkeissä tulevia 
matkoja varten, myös 2-vuo-
tissynttäreitä viettävässä Pu-
dasjärven Specsaversissa. 
(ht)

dasjärven Specsaversista.
Ecuadorissa noin kol-

mannes väestöstä asuu köy-
hyydessä, eikä monellakaan 
ole varaa silmälaseihin, jot-
ka maksavat useamman sata 
dollaria. Virallinen minimi-
palkka on 250 dollaria kuus-
sa, ja se jakautuu usean per-
heenjäsenen kesken. Hyvä 
näkö on kuitenkin mones-
sa tapauksessa välttämättö-
myys työnteolle ja vähim-
mäisedellytys opiskelulle.
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Pudasjärven Uutta Vuot-
ta juhlittiin Syötteellä. Las-
kettelurinteessä hissit oli-
vat käytössä puoleen yöhön 
saakka ja käyttäjiä näytti riit-
tävän jopa puolen yön jäl-
keenkin. Osa laskettelijois-
ta läksi hisseillä ylös soihdut 
mukanaan ennen vuoden 
vaihtumista ja juuri ennen 
puoltayötä useita kymme-
nien laskijoiden joukko las-
ketteli alas soihtukulkueena. 

Laskijoista suurin osa oli 
nuoria ja lapsiakin oli jou-
kossa. Hyvin jokainen pysyi 
muodostelmassa ja arviolta 
1000 katsojalle tarjottiin mu-
kava ohjelmanumero. Vuo-
den vaihtuessa oli rinteiden 
puolessavälissä Pudasjärven 
kaupungin tarjoama ilotuli-
tus, jossa riitti valoa ja väl-
kettä ja parhaimpien pauk-
kujen kohdalla yleisö reagoi 
niihin kätten taputuksin. Pu-
heita ei kuulunut eikä juon-
tajaakaan ollut paikalla, mut-
ta yleisö viihtyi muutaman 
pakkasasteen ilmassa. Suu-
ri osa yleisöstä näytti olevan 
loma-asukkaita ja ulkomaan 
kieltäkin kuului joukossa. 

Oulusta oli yleisön jou-
kossa muun muassa Pekka 
Sarkkinen tyttären perheen 
kanssa. Syötteeltä torstais-
ta sunnuntaihin vuokratussa 
mökissä oli neljä aikuista ja 
kaksi lasta. Lomaa oli vietet-
ty hiihtäen ja lasketellen. 

-Ladut ja rinteet olivat hy-
vässä kunnossa. Olen itse in-
nokas hiihtäjä, kertoi Pekka. 

Vuoden vaihtumisen jäl-
keen osa yleisöstä siirtyi si-
sätiloihin, jossa oli tarjoilua 
ja muuta ohjelmaa. Hotelli 
Iso-Syötteellä ohjelmaa esit-
ti Bilebändi Grooving High 
All Stars ja snabsibaarissa oli 
disco avoinna pitkälle aamu-
yölle. Rinteiden alla Rome-
kievarin ravintola oli avoin-
na ja Peca´s Burger palveli 01 
saakka. 

Pärjänkievarissa oli vauh-
dikkaat Uuden Vuoden vas-
taanottajaiset aina 02 saak-
ka. Musiikista vastasi viiden 
miehen yhtye Muta Funkers. 
Seikkailevassa Siilessä Uusi 
vuosi otettiin vastaan Kara-
oke illan merkeissä. 

Hotelli Ravintola Kuren-
koskessa Uuden vuoden 
vaihtuessa yleisöä viihdytti 
Dj Antti ja pubissa soi kara-
oke musiikki. 

Heimo Turunen

Ilotulitus ja soihtulaskua:

Pudasjärven Uuden Vuo-
den ilotulitus järjestettiin 
tällä kertaa Syötteellä, jota 
olikin seuraamassa arviol-
ta ainakin 1000 henkeä.

Soihtukulkueen nuoria laskijoita oli muun muassa Oulunsalosta ja Limingasta, jotka 
olivat vanhempiensa kanssa yhdessä viettämässä Uutta Vuotta Syötteellä. 

Timo Mikkola Kiimingistä on usein 
perheensä kanssa Syötteellä viet-
tämässä mökkilomaa. Hän kertoi 
hiihtäneensä innokkaasti ja rin-
teessäkin oli käyty kokeilemassa 
vauhdin hurmaa. 

Romekievarissa sijaitsevassa Peca´s Burgerissa ilotulituksesta vastannut rinnepääl-
likkö Vesa Salmela keskellä. Hänen kanssaan kuvassa Eeva ja Pekka Rautakorpi Ou-
lusta, jotka olivat muhoslaisten ystäviensä Niilo Montosen ja Anja Pyhäniemen mökillä. 
Niilo ja Anja kertoivat, että heillä on ollut mökki jo yli 20 vuotta. Se on ollut yleensä vuok-
rattuna, mutta nyt he olivat itse ensimmäistä kertaa Uuden vuoden aikaan mökillä. 

Pärjänkievarissa menoista vastasi haukiputaalainen yhtye Muta Funkers, jota oli vah-
vistettu ympäri Suomen musiikin esittäjien kaverijoukolla. Yhtye on ollut koossa jo 25 
vuotta. Vasemmalla kitaraa soittava Mika Kainua kertoi yhtyeen tulevan yhteen keikal-
le noin 15 kertaa vuodessa. Syötteellä esiinnyimme juuri täällä Pärjänkievarilla edel-
lisen kerran 20 vuotta sitten -90 luvun alussa. Rumpalina Antti Liimatainen, solistina 
Petri Moilanen, bassoa soittamassa Ilkka Tuomela ja kitaristi ja syntikan taitaja Oska-
ri Pellinen.

Vuosi vaihtui Syötteellä ihannesäässä
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Lukijan kynästä

Näin se 
sana leviää
Sain sähköpostiviestin ranskalaiselta elektroniikka-alan insinöö-
riltä (jolla on myös liikunnan opettajan tutkinto), joka etsii töi-
tä Pohjois-Suomesta.
Hän oli lukenut, että Pudasjärvellä halutaan toivottaa eri puolil-
ta maailmaa tulevat ihmiset tervetulleiksi ja olisi itsekin kiinnos-
tunut tulemaan tänne töihin.
Näistä ihmisistä pitäisi ehdottomasti ottaa koppi ja auttaa heitä 
ja paikallisia työnantajia tapaamaan toisiaan.
Reipasta vuoden alkua toivottelee,

Virpi Harilahti-Juola

Varsitie 6 93100 Pudasjärvi • Puh. 044 731 8767 • Ma–Pe 10–17, La 10–14

Kuljetukset ympäri Suomen joustavasti!

Joustavat maksuehdot.

Tutustu valikoimaamme verkkokaupassa

www.vekenkaluste.fi
24h!

WIIVI lepotuoli
•  4 eri väriä

179,-
ovh.249,-

UNIVERSAL petauspatja  
•  kotimainen, irrotettava pestävä päällinen

KOTIMAINEN TÄKKI

KOTIMAINEN TYYNY

160*200 cm

195,-
ovh.330,-

39,-
ovh.78,-

99,-
ovh.150,-

790

/ 2 KPL

/ 2 KPL

299,-
ovh.550,-

KIRSTEN mekanismituoli
•  kestävällä eco nahalla
•  tuoli keinuu, pyörii, nouseva jalkarahi 
     ja säädettävä makuuasento 
•  värit: musta, ruskea ja beige
 

EMMA jatkettava lasten sänky
•  mäntyä, kuultovalkeaksi käsitelty
•  patjaleveys 75 cm

Patja myydään erikseen 59,- 2:lla jatkopalalla

KAJSA taittopatjasarja
•  laadukas kotimainen paksu 
      patjasarja
•  paketissa myös koristetyynyt
•  värit: ruskea, punainen ja 
     sininen

NEEA vuodekulmadivaani sohva
•  divaaniosan puoli vaihdettavissa
•  vuodekoko 150*200 cm
•  divaaniosan alla säilytystilaa

599,-
ovh.1050-

19,-

Maksa joustavasti!
Osta nyt, saat 6 – 30 kk korotonta maksuaikaa. 

6 ja 10 kk maksuaikasopimuksissa vain 4 e / kk tilinhoitopalkkio.  
12, 24 ja 30 kk sopimuksissa 30e avausmaksu ja 4e/kk tilinhoitomaksu.

Tammi- 
ale!

Veken Kaluste jää Pudasjärvelle. 

Olemme päättäneet asettua 

Pudasjärvelle, jonka vuoksi nyt 

poistamme tammikuussa paljon myymälä 

malleja ja yksittäis kappaleita hurjin ale 

hinnoin uusien mallien alta pois.

Tervetuloa!

Malli- ja yksittäiskappaleita 

hurjin ALE hinnoin

-50% 
-20% 

jopa

-70%  normaalihinnoista: 

Lisäerä

Pudasjärvelle avataan ensi 
viikon keskiviikkona 11.1. 
uusi kirpputori Helluntai-
seurakunnan taloon Kaup-
patien varressa. 

Helluntaiseurakunnan 
työntekijä Tuula Suomi ker-
toi, että samoissa tiloissa on 
ollut 90-luvulla vuoteen 2002 
saakka kirpputori, joten mo-
net muistavatkin tutun pai-
kan tulla asioimaan.

Uusi kirpputori Pudasjärvelle
Kirpputori loppui, kun ti-

lat otettiin Intiasta juuri saa-
puneen uuden työntekijän 
Tuula Suomen asunnoksi. 
Myöhemmin Tuulan muu-
tettua omaan asuntoon, tilat 
ovat olleet tyhjillään.

Kirpputoria on perus-
tamassa Kaapu ry, joka on 
muutama vuosi sitten perus-
tettu hyväntekeväisyysyh-
distys. Toiminta suuntautuu 

Venäjän Karjalaan, etupääs-
sä nykyisin Kalevalaan, mut-
ta toiveissa on toiminnan 
laajentaminen muun muassa 
Luusalmelle, kertoo yhdis-
tyksen vapaaehtoistyönteki-
jä, Pudasjärven Puhoskylään 
reilu vuosi sitten muuttanut 
Helinä Koski. 

-Viemme avustuksia mm. 
lastenkotiin, vanhainkotiin, 
synnytyssairaalaan sekä yk-

sittäisiin perheisiin.
Jonkin verran on yhteis-

työtä Vaaka-yhdistyksen 
kanssa, joka myös tekee Kar-
jalaan suuntautuvaa autta-
mistyötä. Yhdistyksessä on 
jäseniä noin 30, joten mu-
kaan mahtuu vielä. 

 -Uudella kirpputorilla 
hankimme tuloja, jotta voi-
simme lisätä käyntikertoja 
itärajan taakse, jossa todel-
la apu otetaan kiitollisena 
vastaan. Suunnitelmissa on 
myös pienimuotoisen ”ruo-
ka-avun” viemisen aloit-
taminen erityisesti äidin-
maidon vastikkeena. Myös 
vaipat ovat kysyttyä tavaraa. 
Lastenkotiin olisi myös suuri 
tarve lapsien suksista ja hiih-
tokengistä alkaen 3-vuotias-
taa ylöspäin. 

Heimo Turunen

Toivo Karvonen ja Helinä 
Koski järjestämässä ensi 
keskiviikkona avattavan 
kirpputorin tavaroita.

PÄRJÄNKIEVARI  
  
Aukioloajat 
4.1. ke 
-klo 10 - 19
5.1. to 
-klo 10 - 02 
-Karaokeilta
6.1. pe 
-klo 10 - 02 
-Karaokeilta
7.1. la 
-klo 10 - 02 
-Karaokeilta
8.1. su 
-klo 10 - 17

ROMEKIEVARI  
   
Aukioloajat  
4.1. ke 
-klo10-19
-Burger 11-17 
5.1. to 
-klo10 - 19  
-Burger 11-17 
6.1. pe 
-klo 10-21  
-Burger klo11-17 
-SaunaBar klo 20-24
7.1. la 
-klo 10-19  
-Burger klo 11-17 
-SaunaBar klo 19-24
8.1. su 
-klo 10-17

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte, 
p. 0400 499216

Romekievarintie1, 93280 Syöte
Romekievari

Tervetuloa 

viihtymään!

Tervetuloa 

viihtymään!

Pärjänkievari
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Koko vuoden Pudasjärvi-
lehdistä tehty kooste kattaa 
läpileikkauksen suurista ja 
vähän pienemmistäkin ta-
pahtumista.

Tammikuu
Vuosi 2011 toivotettiin ter-
vetulleeksi räväkästi ainakin 
Syötteellä, jossa uutta vuot-
ta juhlistettiin ilotulituksella, 
jota oli seuraamassa ainakin 
tuhat henkeä. Perinteises-
sä soihtulaskussa lasketteli-
jat tarjosivat näyttävän oh-
jelmanumeron laskemalla 
soihtujen kanssa alas suurta 
rinnettä.

Lukion teatteriryhmä esit- 
ti dramatisoinnin Ihmemaa 
Oz -lastenkirjaan perustu-
vasta taianomaisesta sadus-
ta. Pitkin syksyä ahkeras-
ti harjoiteltu  näytelmä sai 
hyvän vastaanoton katsojil-
taan.

Seurakuntavaaleissa va-
littu uusi kirkkovaltuusto 
kokoontui 11.1. neljä vuot-
ta kestävän kautensa ensim-

Tapahtui Pudasjärvellä vuonna 2011

Pudasjärvellä monet tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa paikallisten kalentereissa ja sydämissä, 
kuten myös vuonna 2011. Jokainen perinteinen tapahtuma oli kehittynyt viime vuodesta ja uusiakin 
tempauksia mahtui mukaan. Myös yritykset, yhdistykset ja monet muut asiat ovat tunteneet luonnollisia 
muutoksen rattaita arjessaan.

mäiseen kokoukseensa. 

Helmikuu
PärjäCup ja sen ensimmäi-
nen osakilpailu laskettiin 
ensimmäisen kerran lauan-
taina 5.2. Noin 50 laskijan ta-
pahtuman idea tuli karavaa-
nariporukalta, joka halusi 
järjestää koko perheen rata-
laskukisan.

Pudasjärven työttömien 
yhdistys otti uudeksi nimek-
seen Työpetari ry:n, nimikil-
pailussa tulleiden ehdotus-
ten perusteella. 

Umpihankihiihdon MM-
kisat olivat 11.-13.2. Pudas-
järven urheilijoiden järjes-
täminä 14. kerran. Itsensä ja 
kilpakumppaninsa saapui 
haastamaan noin 350 luon-
nossa liikkumisen ystävää. 
Yö vietettiin noin 34 asteen 

pakkasessa tulien ääressä 
nukkuen!

Yrittäjäilta Pudasjär-
ven kaupungin järjestämä-
nä ensimmäinen kerran tänä 
vuonna oli 24.2 Pohjantäh-
dessä.

PoroCup osakilpailu oli 
25.-27.2 Team Koperon jär-
jestämänä Pudasjärven len-
tokentällä. Kisaan kuului 
myös suosittu Kultakelloajo.

Maaliskuu
Yhteisvastuukeräys polkais-
tiin käyntiin lipaskeräyksellä 
ja keräyksen tuotot kohdis-
tettiin yksinäisten nuorten 
tukemiseen Mosambikissa ja 
Suomessa.

Rajalta rajalle hiihto oli 
merkittävä matkailutapah-
tuma Pudasjärven alueella, 
joka maaliskuussa tapahtui 
noin 300 hiihtäjän voimin. 
Hiihtäjät hiihtivät neljänä eri 
ryhmänä Kuusamon Sauna-
vaaralta Tornioon. Suurim-
mat ryhmät tapahtumaan 
saapuivat Saksasta, Italiasta, 
Sloveniasta ja Venäjältä.

Koulutus- ja kesäduuni-
tapahtuma keräsi yhden päi-
vän aikana arviolta lähes 500 
nuorta, jotka vierailivat Rim-
minkankaan koulun salissa 
järjestetyssä tapahtumassa. 

Metsäpäivä oli 18.3 Metsä 
puhuu – Metsä pysyy -tee-
man ympärillä. Sen järjesti-
vät yhdessä Pudasjärvellä 
toimivat metsäalan ammat-
tilaiset. Metsänomistajille 
tarkoitetun Metsäpäivän K-
Supermarketin pihapiiriin. 
Kutsua noudatti arviolta tu-
hat metsäasiasta kiinnostu-
nutta.

Kaikenkansan ulkoilu- ja 
liikuntapäivänä 19.3 kierret-
tiin Kivarin lenkkiä porukal-
la Jyrkkäkoskella. 

Pudasjärviset ovat innok-
kaita ulkoilijoita ja luonnon 
ystäviä, mikä näkyi yleisö-
menestyksenä sekä muun-
laisen mukavan toiminnan 
kiitettävänä määränä.

Huhtikuu
Kansalaisopiston kevätnäyt-
telyssä oli esillä paljon kor-
keatasoisia töitä kirjastossa 
sekä Pudikissa. Kaunista kä-
sillä –näyttelyyn 4.-27.4. oli 
tullut niin paljon töitä, että 
ne piti jakaa kahden näytte-
lypaikan kesken, ja silti esillä 

oli vain pieni osa kansalais-
opiston harrasteista.

16. Syötehiihdot vedettiin 
Syötteen hiihtostadionilla 
2.4. Kilpa- ja kuntosarjoihin 
saapui perinteiseen tapaan 
runsaasti osallistujia. Ke-
litkin suosivat tapahtumaa 
vaikka lumi- ja räntäsateita 
oli ennustuksissa lupailtu.

Kaupunginhallitus hy-
väksyi tiistaina 5.4. omalta 
osaltaan 1.9.2011 alkavaksi 
suunnitellun Virtaa ikäänty-
neille -osatoimijahankkeen 
hankesuunnitelman, jos-
sa tarkoituksena on tuottaa 
taide- ja kulttuuripalveluja 
Pudasjärven alueen ikään-
tyneille ja syrjäytymisuhan 
alla oleville ihmisille sekä 
laitoksissa asuville.

Ulkoilutapahtuma Hir-
vaskosken Kyläyhdistyksen 
järjestämänä keräsi 2.4. Pik-
karaisen rantaan isoja ja pie-
niä ulkoilijoita liukurein ja 
pilkein varustettuna. Hirvas-
kosken Kyläyhdistys päätti 
aloittaa perinteen, jossa Ka-
la-Eemeli nimetään pilkkien 
ja onkien (talvi ja kesä) nuo-
rimmista kalojen narraajis-
ta. Kala-Eemeliksi voi pääs-
tä saamalla sen pienimmän 
kalankin.

PuU:n lentopallokausi 
päättyi ke 27.4. Lentopallo-
jaosto oli järjestänyt kauden 
päätöstilaisuuden alkuun 
F-D- ikäisille Hippo- kette-
ryys ja tarkkuuskisat. Mu-
kava oli seurata ilosta lasten 
hyörinää ja innokasta mitte-
löä paremmuudesta pallo-
temppujen parissa huumo-
ria unohtamatta.

Toukokuu
Hyvän Olon messut järjes-
tettiin la 7.5. LC Hilimojen 
toimesta Pudasjärven liikun-
tahallilla. Ohjelma oli yllä-
tyksellistä, monipuolista ja 
mielenkiintoista. Yleisöä lii-
kutettiin Zumban tahtiin ja 
tanssiesityksiä oli monesta 
laidasta ja myös Taekwon-
don esittelyä. Musiikkipuo-
len tähtenä nähtiin Saija Var-
jus.

Vappujuhla oli vuon-
na 2011 Sosiaalidemokraat-
tien, SAK:n ja Vasemmisto-
liiton yhteisesti järjestämänä 
Pudasjärven torilla. Juhla-
puheen piti SDP:n Pohjois-
Pohjanmaan piirin puheen-

johtaja Risto Säkkinen 
Jokamiesluokan autour-

heilukisat pidettiin Pudas-
järvellä la 7.5 lentokentällä 
usean vuoden tauon jälkeen. 
Kisassa kaasutteli yli 150 au-
toa nuorten-, naisten-, etuve-
tokardaani-, yleisen- ja pap-
pasarjassa. 

Karhunveistopäivät jär-
jestettiin Livon koululla 18.-
21.5.

Metsäkeskus järjesti tors-
taina 5.5. kaupunginviras-
tolla ”Energiapuun korjuu 
osana kannattavaa metsä-
taloutta” -teemapäivän. Ti-
laisuudessa kuultiin useita 
alustuksia liittyen bio-ener-
gian hyödyntämiseen.

Kesäkuu
Lukion kevätjuhlaa vietettiin 
lauantaina 4.6. 50. juhlavuo-

den päätteeksi. Rehtori Eeva 
Harju kertoi tämän kevään 
ylioppilaskirjoitusten men-
neen erinomaisin tuloksin, 
jossa koearvosanoista ker-
tyi 10 laudaturia, 28 eximiaa, 
52 magnaa ja 56 cum laudea, 
ja heikompia arvosanoja tuli 
vain kourallinen. Tulokset 
ylittivät komeasti valtakun-
nallisen keskiarvon pakolli-
sissa kokeissa.

Sähköaiheen ympäril-
le kokoontui Pudasjärveläi-
siä yrittäjiä ti 7.6. Pohjan-
tähteen. Vierailijoina olivat 
Espoosta Fortumin asiak-
kuuspäällikkö Timo Lii-
ri, viestintäjohtaja Aki Kos-
kinen ja viestintäpäällikkö 
Tommy Wikström.

Pudasjärven eläkeläiset 
piti perinteisen virkistäyty-
mispäivän taiteilija Eero Räi-
säsen kotipaikassa ke 8.6. 
Virkistäytymispäivään osal-
listui helteisessä säässä lähes 
100 henkilöä reilun 250 jäse-
nen yhdistyksestä.

Jyrkkä 2011 Rock Festarit huipentuivat lauantain puolen 
yön jälkeen Stargazeryn mahtavaan esitykseen. Rum-
muissa Jussi Ontero, taitavaääninen Jari Tiura lauloi 
sekä vauhdikkaasti soittamassa bassoa Jukka Jokikok-
ko ja kitaraa Pete Ahonen. Kosketinsoittaja Marko Sneck 
ei näy kuvassa. 

Pudasjärven merkkihenkilöksi valittiin johtava lääkäri 
Hannu Honkanen. 

Pudasjärven Näyttämön Ideapark-esityksen yleisöä. Yli 100 hengen ensi-illan yleisö hörähteli tyytyväisenä näkemäänsä keskeyttäen usein esityksen aplodeilla. Runsas yleisö 
antoi näyttämöväelle uskoa myös tulevien esityksen suosiosta.

Pirkko-Liisa Luhta, Pekka Haavisto ja Raine Salmela jut-
telemassa. Pekka Haavisto on toista kertaa Iijokisoudus-
sa, edellisen kerran ympäristöministerinä.

Erämaan markkinoilla Syötteellä Intin-Ämmä ja Vaaran-Lyyti

KOONNEET JENNY KÄRKI
JA HEIMO TURUNEN 6
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Iso-Syöte Mäkiajot Rallis-

rintissä vaihteleva sää teki 
juhannusaattona 24.6. kuljet-
tajille erittäin haasteellisen. 
Espoolainen Erkki Koske-
lo onnistui molemmilla kier-
roksella mainiosti ja tykit-
ti tehokkaalla nelivetoisella 
Skoda Octavia WRC:llä poh-
ja-ajan.

Heinäkuu
Jyrkkä 2011 Rock Festival 
1.-2.7. tapahtumaa vietettiin 
toisen kerran ja yleisömää-
rä kasvoi entisestään, vaik-
ka ei järjestäjien toiveita vie-
lä saavuttanutkaan yli 1000 
hengen määrällään. Festarit 
huipentui lauantaina puo-
len yön jälkeen Stargazeryn 
mahtavaan esitykseen. 

Iijokisoutu soudettiin 4.-
9.7. Taivalkosken Saijasta 
Pudasjärven Kipinään. Sou-
tamassa oli muun muassa 
presidenttiehdokas Pekka 
Haaviosto, joka puhui lähtö-
paikalla. Soututapahtuman 
yhtenä tavoitteena on ollut 
jo yli 20 vuotta vaelluskalo-
jen palauttaminen takaisin 
jokeen. 

Pudasjärven markkinat 
vietettiin 8.-9.7. 30-vuotis-
juhlan merkeissä. Markkina-
idean isä Pekka Kainulainen 
valotti markkinapuheessaan 
historiaa, jonka mukaan 
aluksi tapahtuma kulki Pu-
dasjärvi-talakoot –nimellä. 
Pudasjärven merkkihenki-
löksi nimettiin Hannu Hon-
kanen 

Pudasjärven Näyttämön 
Ideaparkki näyteltiin Kos-
kenhovilla ja kokosi reilusti 
yli 500 katsojan määrän kuu-
dessa eri esityksessä. Möyk-
kälän Sikajuhlat vietettiin 26. 

kerran Puhoskylän Möykkä-
lässä 16.7. Perinteisesti sika 
on kypsytetty paikan päällä 
vartaassa, mutta parina ke-
sänä on myytävät lihat os-
tettu paloiteltuna ja esikyp-
sytettyinä.

Koillis-Golfin 20-vuotis-
juhlakisa pidettiin 17.7. Ken-
tän isäntä Pekka Kinnunen 
on kehittänyt yhdessä Koil-
lis-Golf ry:n kanssa kansain-
välistä lajia Pudasjärvellä ja 
kesän aikana ylitettiin alu-
eella 2000 kävijän raja ja hy-
vin ilmojen ansiosta golfia 
voitiin pelata myöhään syk-
sylle saakka. 

Lentopallon kyläsarja ja 
kesäpäivä järjestettiin Livon 
koululla 23.7.

Kotiseutujuhlassa 24.7. 
muisteltiin 70-v sitten tapah-
tunutta Kiestingin taistelua. 

Kesäpilikin MM-Kisat 
Havulan rannassa 25.-31.7. 
kokosi yli 200 kilpailijaa ja 
eri tapahtumiin yli 2000 kä-
vijää. 

Erämaan markkinoi-
ta viettiin Syötteellä ensim-
mäistä kertaa 30-31.7 tarkoi-
tuksenaan puhaltaa henkiin 
Syöteen erämaista kulttuu-
riperintöä ja tarjota mielen-
kiintoista ohjelmaa koko 
perheelle. 

Lisäksi heinäkuussa oli 
runsaasti kesätapahtumia ja 
tilaisuuksia eri kylillä. 

Elokuu
MTK Pudasjärven 60-vuo-
tisjuhlat vietettiin 7.8. Hil-
turannan leirikeskuksessa. 
Teemana oli kotimainen ruo-
ka, joka näkyi juhlaruokai-
lun kattauksessa. Taiteilija 
Paavo Tolosen taidenäytte-
lyn avajaisia ja samalla kau-

punginjohtaja Kaarina Daa-
vittilan 60-v päiviä vietettiin 
to 11.8, joka kokosi noin 750 
juhlavierasta ympäri Poh-
jois-Pohjanmaata. Juhlaan 
kuului myös kaiken kansan 
elokuun juhla Pohjantähdes-
sä ja kaiken kansan eloilta 
Jyrkkäkoskella. (33 sivu 16)

Venetsialaiset olivat 27.8. 
kolmatta kertaa LC Pudas-
järven ja Pudasjärven Urhei-
lijoiden yhteisesti järjestämä-
nä Jyrkkäkoskella. Veden, 
valon ja tulen juhla kokosi 
yli 1000 henkeä. 

Seurakunnan nuotioil-
toja järjestettiin yhdeksäl-
lä eri kylällä. Sarakylän 22. 
Vattumarkkinoilla 21.-22.8 
vuoden kyläläiseksi valit-
tiin Esko Piipponen. Ohjel-
massa oli mm. kansanedus-
taja Tytti Tuppuraisen puhe, 
työnäytöksiä, markkinatun-
nelmaa myyjien ja ostajien 
kohdatessa, seinäkuivatusta 
poronlihasta lihavelliä, met-
sätaitokilpailu ym.  

Rajamaan ranta on kun-
nostettu ja virallisia avajai-
sia vietettiin elokuun lopul-
la. Keväällä siellä oli pidetty 
myös kaupungin päättäjis-
tä koostuvan talkoojoukon 
voimin vesakoiden raivaus-
talkoot, joita jatkettiin eri ky-
lillä. 

Syyskuu
Jyrkkäkoskella järjestettiin 
vanhaan hyvään malliin 
runsaasti tansseja ym tapah-
tumia kesän aikana. Päät-
täjäistansseissa 10.9 esiintyi 
Souvarit ja veti yli 700 hen-
keä tanssimaan. 

Pudasjärven kaupunki 
palkittiin maaseudun elä-
mänlaadun parantajana 
Maakunnan yhteistyöryh-
män juhlagaalassa Oulussa. 

Kansalaisopiston työkau-
si alkoi syyskuussa. Opis-
kelijoita on yli 2500 noin 340 
kurssilla, eli lähes kolman-
nes Pudasjärven asukkais-
ta. Opiskelijamäärältään mi-
tattuna kansalaisopiston on 
jättimäinen opinahjo. Lup-
poveden vihkiäisjuhlaa vie-
tettiin Syötteellä la 10.9. 
Tekojärven rannalla oli run-
saasti ohjelmaa. 

Hirvenmetsästys on mo-
nille syksyn kohokohta, jo-
hon osallistuu tuhansittain 
metsästäjiä. Hirvipeijaiset 
ovat kylillä vuoden suurim-
pia tilaisuuksia. 

Syysmarkkinat la 24.9.oli-
vat OSAO/Pudasjärven yk-
sikön vuotuinen suurta-

pahtuma, jonka yhteydessä 
järjestettiin myös 24-25.9. 
kenttäratsastuskisat. 

Lokakuu
Kipinän syysmarkkinat oli-
vat 1.10 Niemitalon juus-
tolan pihapiirissä. Ne jär-
jestettiin nyt toisen kerran. 
Ennen markkinatapahtumaa 
oli pystytetty Kassu Halosen 
jättiläispatsas, joka pysäyt-
tää valtatie 20:lla liikkuvia 
autoilijoita. 

Sotaveteraanien 45 v ja 
Naisjaoston 40 v juhlaa vie-
tettiin su 2.10. Arkipäivän 
huolenpito koettiin tärkeä-
nä, samoin veteraaniperin-
teen siirtäminen nuoremmal-
le polvelle. 

Liikenneministeri Merja 
Kyllönen vieraili Pudasjär-
vellä pe 7.10. Tutustumiskoh-
teina oli mm. Hirsitalokort-
teli, Kontiotuote Oy sekä 
Pohjantähdessä Paavo Tolo-
sen taidenäyttely. 

Pudasjärven ja Taivalkos-
ken kuntien ja yrittäjien joh-
to oli koolla Syötteellä ke 
5.10. Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja tarjosi kun-
taliitosmahdollisuutta Tai-
valkoskelle, mutta sieltä tuli 
ehdottoman kielteinen kan-
ta asiaan. Yhteistyötä sen si-
jaan kannatettiin puolin ja 
toisin. 

Uimahalli Puikkari avat-
tiin remontin jälkeen yleisöl-
le ja käyttäjiä on ollut sen jäl-
keen runsaasti. 

Julia Pätsi sai 21-23.10 
Taek-Won-don EM-hope-
aa alle 18 v sarjassa Bratis-
lavasta. Saavutus oli hänel-
le jo kolmas arvokisamitali. 
Joulukuussa Pätsi palkittiin 
Pudasjärven Vuoden urhei-
lijaksi.  

Marraskuu
Kirkkomusiikkiviikkoa vie-
tettiin 9. kerran 7.-13.11. Vii-
kon aikana oli kansanlaulu-
kirkko, konsertteja ja muita 
musiikkitilaisuuksia, joihin 
osallistui yhteensä noin 550 

henkeä. 
Römppäkuhinat olivat pe 

4.11., jossa Kerttu ja Kauko 
hanke herätteli eri yhdistys-
ten kanssa yhteistyössä hen-
kiin 70-90 luvun Römppä-
tapahtumaa. Ohjelmassa oli 
römppäkulkue, musiikkia, 
myyjäis- ja yhdistysten ja 
järjestöjen esittely sekä mo-
nipuolista muuta ohjelmaa. 

Aittojärven koulu jou-
tui evakkoon Pietarilan ti-
loihin huonon sisäilman 
vuoksi. Kaupunki joutuu 
miettimään millaisen perus-
korjauksen joutuu koululle 
tekemään vai pitääkö raken-
taa uusi koulu.

Pudasjärven kaupun-
ginvaltuuston kokoukses-
sa 10.11. oli runsaasti vä-
keä, sillä kokouksen alussa 
86 lukion ja ammattikoulun 
oppilasta kävi noutamassa 
kaupungin luovuttaman sti-
pendin. Kaikkiaan stipendi 
luovutettiin 120 oppilasta. 

Siuruan Rubens, Kari 
Tykkyläisestä kertova doku-
menttielokuva voitti TV-oh-
jelmien sarjan Murmanskin 
kansainvälisillä festivaaleil-
la. Tykkyläinen on tehnyt 
Pudasjärveä tutuksi myös 
lukuisilla youtube videoil-
laan, joita seurataan ympäri 
maailmaa. 

Perhemarket oli palkit-
tu Suomen parhaana IKH-
myymälänä. Juhlan kunniak-
si kauppias Pertti Heikkinen 
tarjosi pe 18.11. täytekakku-
kahvit. 

Joulunavaus oli 23.11 Pu-
dasjärven torilla. Samalla 
syttyivät yrittäjien, kaupun-
gin ja Fortumin yhteisesti 
puuhaamat jouluvalot, jot-
ka vielä vuoden vaihtues-
sa ovat tuomassa valoa Ku-
renalla liikkuville. 48 sivu 10 
tai sitten jouluvaloista muu-
alta kuva

Joulukuu
Pudasjärven Vuoden Yrittä-
jänä palkittiin 3.12 Konepa-
ja ja kuljetusalan yritys Kaija 

Ky, yrittäjinä Teemu Kaijala 
ja Pekka Kaijala. 49 sivu 8

Nuoren turvapaikanha-
kijan polku Pudasjärvellä 
–hanke, joka käynnistyi ke-
väällä 2009 sai päätöksensä 
Syötekeskuksessa pidetyssä 
lämminhenkisessä tilaisuu-
dessa. Hanke on saanut hy-
vää palautetta. 

Itsenäisyysjuhlassa 6.12. 
maaherra Eino Siuruainen 
selosti laajasti itsenäisyy-
den vaiheet. Kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja kan-
toi huolta nuorista ja toivoi 
heitä kuunneltavan nykyis-
tä enemmän. 

Merkittävä metsätalou-
den keskittymä on Pudas-
järvellä, todettiin Karhukun-
nas hirsitalokortteliin toisen 
suuren hirsitalon rakentami-
sen julkistamistilaisuudes-
sa 8.12. kaupungintalossa. 
Juuri valmistuneen Metsä-
hallituksen talon lisäksi ensi 
vuonna tullaan rakentamaan 
metsätoimijoille noin 800 ne-
liömetrin talo. 

Joulumyyjäiset järjestet-
tiin 28. kerran la 10.12. Myy-
jiä oli 80 ja kävijöitä yli 1000 
henkeä. Reilun 10 vuoden 
ajan järjestäjänä on ollut Pu-
dasjärven urheilijat. 

Sydämeeni joulun teen 
Vesa-Matti Loirin joulukon-
sertti kokosi kirkon lähes 
täyteen väkeä. Kirkkokuo-
ron konsertti ja kauneimmat 
joululaulut tilaisuudet veti-
vät myös kirkon täyteen vä-
keä joulukuun aikana.  

Uudessa kuntasuunni-
telmassa panostetaan elin-
voiman kehittämiseen. kun-
tasuunnitelmatyössä on 
huomioitu kuntalaisten, 
yrittäjien., luottamushenki-
löiden ja viranhaltijoiden an-
tamat kehittämisehdotukset. 
Kaupunginvaltuuston hy-
väksyi kuntasuunnitelman 
19.12. kokouksessaan. Sa-
massa kokouksessa hyväk-
syttiin myös ensi vuoden ta-
lousarvio. 

Sarakylän koulun oppilaat vastasivat Sarakylän Vattumarkkinoiden pääjuhlan musiikista. 
Juhlassa nähtiin myös thaimaalainen tanssiesitys, joka ryhmä oli Pisteen koululla majoit-
tuneista marjanpoimijoista.

Seurakunnan nuotioiltoja järjestettiin yhdeksäällä eri kylällä. Kuva Livolla järjestetystä 
illasta, jossa pingispalloa heitetään kumisaappaaseen. 

Marraskuinen Römppäkuhinat aloitettiin puoliltapäivin römppäkulkueella, joka kiersi ky-
län keskustassa. Kulkueessa laulettiin perinteisiä lauluja ja muutenkin kuljettiin iloisel-
la ilmeellä. 

Taivalkosken yrittäjien koollekutsumaan kuntien yhtei-
seen neuvotteluun lokakuussa tuli yrittäjiä ja kuntien 
edustajia 35 henkeä.  Edessä tilaisuuden puheenjohtaja-
na toiminut Taivalkosken kunnanvaltuuston pj Vesa Tur-
peinen ja puheenvuoron käyttänyt kunnanjohtaja Jukka 
Mikkonen. Toisessa rivissä takana Pudasjärven yrittäji-
en hallituksen jäseniä ja takana Syötteen alueen toimi-
joita ja yrittäjiä. 
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Tässä ilmoituksessa tiedotetaan Pudasjärven kansalaisopiston kevään kursseista

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 etukä-
teen puolen tunnin neuvonta-aikoja ennen infoa klo 16-18 väliseltä ajalta. Va-
raukset kansalaisopistolle viimeistään ennen klo 12 infotilaisuuspäivänä. Mu-
kana Lapin yliopiston koulutussuunnittelija.

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
Muut viikonloput sovitaan ensimmäisellä kerralla. Ilmoittautuminen 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
Muut kerrat: 20.-21.4. ja 27.-28.4.2012. Ilmoittautuminen 2.4.2012 mennes-
sä.

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
Muut kerrat: 18.-19.5. ja 25.-26.5.2012. 
Ilmoittautuminen 30.4.2012 mennessä.

Kielikurssit järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaan. Suori-
tuksena aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, ei tenttiä.

120101 KIRJOITA ITSESI! -KURSSI
23.03.-24.03.2012 pe 17.00-20.15, la 9.00-16.15 
NEUVOKKI/Virpi Yliraudanjoki
Kurssilla annetaan virikkeitä oman äänen löytämiseen, kuuntelemiseen ja 
kirjoittamiseen. Kurssin aikana tehdään kirjoitusharjoituksia, jotka auttavat 
herkistymään omalle äänelle. Keskeinen sisältö muodostuu kirjoittamises-
ta ja tuotettujen tekstien käsittelemisestä yhdessä. Ota mukaan kirjoitus-
välineesi ja tule mukaan Kirjoittamaan Itsesi! Ilmoittautuminen 13.2.2012 
mennessä.

Syksyllä alkaneet KIELIKURSSIT jatkavat sovittuina aikoina; 
englannin ryhmät 11.1.2012 ja venäjän ryhmät 12.1.2012 alkaen.

KYLÄHISTORIA Siuruan ryhmä ma 17.15-18.30
Kokoontumiset 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3. ja 16.4.2012

110229 KYLÄHISTORIA Hetekylän ryhmä ma 18.00-20.30
Kokoontumiset 23.1., 20.2., 19.3. ja 2.4.2012

110227 SUKUTUTKIMUSRYHMÄ ma 18.30-21.00
Kokoontumiset 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3. ja 16.4.2012

Uusia opiskelijoita otetaan ryhmiin mukaan!

SENIORITANSSI jatkuu torstaisin 12.1.2012 alkaen klo 15.00 
Salikissa

120019 LAVATANSSEJA JA LATTAREITA kevätkurssi
12.01.-29.03.12  to 18.30-20.00    35 €    
KOSKENHOVI/Ensio Koivula 

MATKAILUOPASKURSSI tiistaisin klo 18, alkaen ti 10.1. 
kansalaisopiston auditorio Lukiontie 4.

ÄITIEN VIRTAPIIRI jatkuu 10.1.2011 ti 9.30-11.45
Tammikuun ohjelma: 10.1., 17.1. ja 31.1. posliininmaalaus/Kristina Salmi, 24.1. 
kuntosali/Katja Järvenpää. Yhteistyössä Perhekeskusyhdistyksen kanssa.

LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄPIIRIN YÖLEIRI
pe 6.1.2012 klo 17.00 - la 7.1.2012 klo 15.00
Seuraava kerta la 14.1.2012 klo 10.00-16.00, 
uusia kerholaisia otetaan mukaan!

Kevään uutuuksia! Kuvataide ja käsityöt

120033 KERAMIIKKAVEISTOS JA KÄSINRAKENTELU
09.01.-02.04.12 ma 18.00-21.00 42 € 
KERAMIIKKALUOKKA/Liisa Pöllänen
Kurssilla rakennetaan savesta veistoksia ja muita esineitä käsinrakentelutek-
niikoin. Alaikäraja 12 v. Kurssihinta sisältää polttomaksun 7 €.

110269 LASTEN KERAMIIKKA
11.01.-28.03.12 ke 17.30-20.00 
KERAMIIKKALUOKKA/Kaarina Nevanperä
Vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan opettajalta.

120100 ERITYISRYHMIEN KÄSINRAKENTELU/KERAMIIKKA
13.01.-02.03.12 PE 14.00-17.00 30 € 
KERAMIIKKALUOKKA/Kaarina Nevanperä
Kurssille mahtuu vielä uusia kurssilaisia mukaan!

120082 TORSTAIMAALARIT
12.01.-19.04.12 to 18.00-21.00 35 € 
KUVATAIDELUOKKA/Liisa Pöllänen
Perjantaimaalarit on nyt torstaimaalarit! Uudet maalarit ovat myös tervetul-
leita ryhmään!

120084 ELÄVÄ MALLI
10.-11.02.12  25 € KUVATAIDELUOKKA/Liisa Pöllänen
pe 18.00-21.00 ja la 11.00-17.00
Harjoitellaan elävän mallin piirtämistä: croquis-, hiilipiirustus ym. Ilmoittautu-
minen viim. 3.2.2012 puh 050 - 432 9482.

POSLIININMAALAUKSEN LAUANTAIPAJAT 
21.1., 4,.2., 18.2., 3.3. ja 17.3. klo 10-15

120035 KIEHTOVAT HOPEAKORUT
27.01.-11.02.12  26 €  KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi 
pe 17.15-21.00 ja la 9.00-15.00
Materiaalina kurssilla käytetään hopeasavea, jota voi muotoilla käsin, painella 
muoteilla, rullata, kaivertaa, leikata ja taitella - vain oma mielikuvitus on raja-
na. Voit suunnitella ja valmistaa esim. riipuksia, korva- ja rannekoruja sekä rin-
taneuloja. Hopeasavi on tavallista savea muistuttavaa massaa, jossa on hopea-
hiukkasia. Poltossa koru muuttuu aidoksi hopeaksi, kun orgaaninen sideaine 
palaa pois. Materiaalimaksu kurssimaksun lisäksi. Tutustu aiheeseen www.ho-
peasavi.fi Ennakkoilmoittautuminen 16.1.2012 mennessä.

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

120036 TEKSTIILIVEISTOS PUUTARHAAN
11.05.-26.05.12  26 €  
KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi
la 9.00-15.00 ja pe 17.15-21.00
Kurssilla tehdään luonnollisen kokoinen lintu esim. kurki tai joutsen pihalle 
kierrätysmateriaaleista. Veistos tehdään katiskaverkon päälle tekstiilimateriaa-
leja kovettaen. Materiaaleja opiskelijat voivat tuoda kotoa. Ennakkoilmoittau-
tuminen 7.5.2012 mennessä.

120040 MOSAIIKKIA JA BETONIA PUUTARHAAN
05.06.-12.06.12 ti 17.15-21.00 15 € 
KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi
Hyödynnä särkyneet lautaset ja kylpyhuoneen kaakeloinnin jämät ym. pos-
liinit koriste- ja käyttöesineiksi. Anna vanhoille esineille uusi elämä: päällystä 
ruukkuja ja maljakoita sekä erilaisia vanerisia pintoja, esim. puutarhapöydän 
kansi. Tai tee pieniä betonikoristeita puutarhaan kuten ruukkuja, palloja, laat-
toja tai linnunjuottoastioita. Voit myös päällystää betonitöitäsi tai kiviä mosaii-
killa. Ennakkoilmoittautuminen 28.5.2012 mennessä.

120038 RAKUKERAMIIKKA
02.05.-19.05.12 32 € KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman
ma-pe 17.00-20.00, la 9.00-15.00
Rakupolton lisäksi kokeilemme erilaisia polttovariaatioita kuten vesijauhose-
oksen ja ruokaöljyn käyttämistä polttotapahtumassa. Esineiden valmistami-
nen ke 2.5. ja to 3.5., töiden viimeistely ma 7.5., lasitus pe 18.5. ja poltto ulko-
na (säävaraus) la 19.5.2011. Ilmoittautuminen 20.4.2012 mennessä.

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

120092 RUISKUMAALAUS
08.05.-29.05.12 ti 15.30-17.45 20 € 
KANSALAISOPISTO/Kari Tykkyläinen. Ilmoittautuminen 29.4.2012 mennessä.

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

120087 HUOVUTUSKURSSI
16.01.-03.02.12 20 € KUTOMALUOKKA/Eneli Moorast
Tule huovuttamaan ihanat huopatossut, -saappaat tai -lakki. Ilmoittautuminen 
13.1.2012 mennessä. Infossa ma 16.1. tilataan materiaalit. Kurssi kokoontuu la 
28.1. klo 11.00 - 17.00 ja pe 3.2. klo 18.00 - 21.00.

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

120090 PERINTEISET NAUHAT
08.02.-21.03.12 ke 18.00-21.00 25 € 
KUTOMALUOKKA/Eneli Moorast
Kurssilla tehdään kauniita lauta- ja solmunauhoja. Materiaalit voi tuoda itse tai 
ostaa opettajalta. Ilmoittautuminen 1.2.2012 mennessä.

120088 RISULINTU
17.03.-24.03.12 la 12.00-16.30 20 € 
KERAMIIKKALUOKKA/Hilkka Anttila
Pienet tai suuret risulinnut maahan, purkkiin tai oksalle. Ilmoittautuminen 
2.3.2012 mennessä.

120091 LELUPAJA
28.03.-02.05.12 ke 18.00-21.00 25 € 
KUTOMALUOKKA/Eneli Moorast
Kurssilla ideoidaan ja suunnitellaan nuket, nallet tai muut lelut. Työt voi toteut-
taa myös kierrätysmateriaalista. Ilmoittautuminen 21.3.2012 mennessä.

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

Sivukylien alkavat kurssit
120076 KÄSITYÖPAJA - Iinattijärvi
10.01-28.02.12 ti 18.00-21.00 35 € 
IINATTIJÄRVEN KYLÄTALO/Hilkka Anttila

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

120075 KÄSITYÖPAJA - Hirvaskoski
12.01.-01.03.12 to 18.00-21.00 35 € 
HIRVASKOSKEN KOULU/Hilkka Anttila

120069 KÄSITYÖPAJA - Kipinä  
KIPINÄN KOULU/opettaja avoin
Kurssin alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin.

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

120006 TIFFANYLASIKURSSI - Puhos
11.01.-29.03.12  ke 18.00-21.00 35 € MÖYKKÄLÄ/Seija Vuolanto
Valmistetaan pieniä pöytä- ja ikkunakoristeita värillisistä laseista tiffanytek-
niikalla.

120086 LASTEN TAIDE - Syöte
19.01.-12.04.12 to 13.45-15.15 31 € 
SYÖTEKESKUS/Jussi Valtakari

Musiikki
Piano-, sello-, huilu- ja viuluryhmissä on vapaita opiskelupaikkoja. Tieduste-
lut musiikinopettajilta!

110148 AIKUISTEN PIANO
16.01.-16.04.12 ma 15.30-17.00 30 € PIANOHUONE/Reijo Kossi

120096 KARAOKE
20.1.- 20.4.12 pe 18.00-19.30 30 € STUDIOLUOKKA/Reijo Kossi
Henkilökohtaista ohjausta musiikin tuottamisessa julkaistavaan muotoon. 
Tiedustelut Reijo Kossi, puh. 0400-646132

110173 MUSIIKKIPIIRI - Aittojärvi
17.01.-10.4.12 ti 15.30-17.00 
AITTOJÄRVEN KOULU/Reijo Kossi

120093 MUSIIKKIPIIRI - Asmunti
16.01.-16.04.12 ma 17.15-18.00 30 € 
PARKKISENNIEMEN VANHA PUOLI/Reijo Kossi

120094 ASMUNTIN LAULUPIIRI
16.01.-16.04.12 ma 18.00-19.30 25 € 
PARKKISENNIEMEN VANHA PUOLI/Reijo Kossi

120095 MUSIIKKIPIIRI - Paukkeri
19.01.-19.04.12 to 15.30-17.00 ILLIKAISEN TALO/Reijo Kossi

110161 YLEINEN LAULUPIIRI joka toinen viikko
18.01.-11.04.12 ke 12.00-13.30 TEORIALUOKKA/Reijo Kossi

Syksyllä alkaneet musiikkiryhmät jatkavat sovitun aikataulun 
mukaan. Tarvittaessa tarkista oman ryhmäsi aloitusaika tai oma 
soittoaikasi opettajaltasi.

Liikunta
HUOM! ÄLÄ MAKSA KURSSIMAKSUA SPORTTIPASSILLA 
ENNEN KUIN OLET SAANUT LASKUN KURSSISTA!

120012 PILATES-LAUANTAIT kevät
14.01.-14.04.12 la 11.00-12.30 7 kertaa/35 € 
SALIKKI/Kiki Kaan
Pilatesharjoitteilla vahvistat erityisesti syviä lihaksia ja parannat kehon hallin-
taa. Tässä miehille ja naisille tarkoitetussa ryhmässä huolellisella ja tietoisel-
la työskentelyllä yhdistetään hengitys ja liike kokonaisuudeksi. Harjoitukset 
tehdään matolla, jalkineita ei tarvita. Ohjaaja on Method Putkisto ja Stott pi-
latesohjaaja. Ilmoittautumiset 9.1.2012 mennessä. Kokoontumispäivät: 14.1., 
28.1.11.2., 25.2.,17.3., 31.3. ja 14.4.

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

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

120003 TAEKWON-DO PERUSKURSSI kevät
10.01.-17.04.12  ti 18.15-19.45 43 € SALIKKI/Jouni Heikkinen
Peruskurssille alaikäraja 13 vuotta.

120007 TAEKWON-DO JATKOKURSSI kevät
10.01.-17.04.12 ti 19.45-21.15 43 € SALIKKI/Jouni Heikkinen

120098 POTKUNYRKKEILYN PERUSKURSSI
Alkaa helmikuussa ke 16.00-17.30 35 € SALIKKI/Aleksi Palojärvi
Kurssilla opetellaan potkunyrkkeilyottelun perustaitoja; lyöntejä, potkuja, 
suojaamista, torjuntoja, väistöjä, liikkumista ja taktiikkaa. Harjoitustilanteessa 
kontakti on aina kevyttä, joten harjoittelu on turvallista ja hauskaa! Ilmoit-
tautuminen 25.1.2012 mennessä.

Opetuksen alkaminen keväällä
ma 9.1.2012 - su 8.4.2012 tavallinen viikko-opetus  12 työviikkoa
ma 16.1.2012 - su 15.4.2012 tavalliset musiikkiryhmät  12 työviikkoa
ma 16.1.2012 - su 20.5.2012 musiikin taiteen perusopetusryhmät 
   16 työviikkoa
ma 16.1.2012 - su 29.4.2012 pianokoulut, yksinlaulukoulut
   14 työviikkoa
ma 9.1.2012 - su 15.4.2012 kuvataiteen perusopetus, sirkuskoulut
   14 työviikkoa

Loma-ajat
- talviloma 5.-11.3.2012 (viikko 10)
- pääsiäisloma 6.- 9.4.2012, perjantain ja maanantain ryhmissä opetus siir-
tyy viikolla.

Syksyllä alkanut koko lukuvuoden kestävä opetus jatkuu sovittu-
jen aikojen mukaisesti. Tarkista tarvittaessa opetuksen alkaminen kurs-
sin opettajalta.
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9nro 1 PUDASJÄRVI lehti120099 VAPAAPAININ PERUSKURSSI
Alkaa helmikuussa ke 17.30-19.00 35 € SALIKKI/Aleksi Palojärvi
Kurssilla harjoitellaan painin perustaitoja. Vapaapainissa kamppaillaan ja kerä-
tään pisteitä ilman lyöntejä ja potkuja käyttämällä erilaisia otteita, sidontoja, 
nostoja, heittoja ja lukkoja. Ilmoittautuminen 25.1.2012 mennessä.

120030 ITSEPUOLUSTUSKURSSI kevät
28.04. ja 05.05.12 14 t/25 € la 11.00-17.00 SALIKKI/Janne Ahonen
Annetaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat selviytymään uhkatilanteista
turvallisesti. Käsitellään tilanteiden ennakointia, niihin sopivia toimintamalleja 
ja tilanteiden jälkeisiä toimenpiteitä. Ilmoittautumiset 23.4.2012 mennessä.

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

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

120009 ZUMBA kevät - Syöte
02.01.-02.04.12 ma 17.30-18.15 30 € 
SYÖTEKESKUS/Katja Järvenpää
Huom! Aloitusaika muuttunut! 16.1. ei zumbaa!

120011 ZUMBA kevät - Livo
02.01.-02.04.12 ma 19.15-20.00 30 €  LIVOKAS/Katja Järvenpää
Huom! Aloitusaika muuttunut! 16.1. ei zumbaa!

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

120014 ZUMBA kevät - Hirvaskoski
10.01.-03.04.12 ti 19.00-19.45 30 € 
HIRVASKOSKEN KOULU/Katja Järvenpää

Aquazumbassa uimahalli perii lisäksi uintimaksun.

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

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

KAIKKI MUUT LIIKUNNAT JA JOOGAT JATKAVAT MA 
9.1.2012 LÄHTEN (VKO 2) SYKSYN OHJELMAN MUKAISES-
TI. Uusia opiskelijoita otetaan mukaan kaikkiin ryhmiin!
SALIKIN LIIKUNTARYHMÄT KOKOONTUVAT YLIOPPILAS-
KIRJOITUSTEN AIKANA 12.-28.3.2012 RIMMINKANKAAN 
KOULUN SALISSA!

Ota yhteyttä tai tule käymään!
KANSALAISOPISTO, Lukiontie 4
- sivistystoimisto
kurssi- ja osastosihteeri 
Tuula Haverinen 040 - 8266 431
osastosihteeri Irja Timonen 040 - 5088 490
- opettajat:
taide- ja taitoaineiden päätoiminen opettaja 
Liisa Pöllänen 050 - 432 9482
musiikin päätoiminen opettaja 
Reijo Kossi 0400 - 646 132
musiikin tuntiopettaja 
Lasse Aaltonen 040 - 8266 597
tuntiopettajiin saa yhteyden sivistystoimiston kautta
- opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Valta 040 - 8266 629

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

Tietotekniikka
120051 SENIORI-ATK aamuryhmä
01.02.-21.03.12 ke 9.00-12.00 30 € ATK-LUOKKA/Lasse Aalto-
nen
Opintoseteliavusteinen kurssi. Kurssille voivat osallistua kaikenikäiset, mut-
ta alennettuun maksuun ovat oikeutettuja seniori-ikäiset. Ilmoittautumiset 
24.1.2012 mennessä.

120052 SENIORI-ATK iltapäiväryhmä
01.02.-21.03.12 ke 12.30-15.30 30 € 
ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Opintoseteliavusteinen kurssi. Kurssille voivat osallistua kaikenikäiset, mut-
ta alennettuun maksuun ovat oikeutettuja seniori-ikäiset. Ilmoittautumiset 
24.1.2012 mennessä.

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

120072 DIGIVALOKUVAUS
15.03.-05.04.12 to 11.30-14.30 28 € ATK-LUOKKA/Liisa Pöllänen
Kameran käyttö, kuvien siirtäminen koneelle, skannaus, kuvankäsittelyn pe-
rusteet. Oma kamera mukaan! Ilmoittautuminen 2.3.2012 mennessä.

120083 JÄRJESTELMÄKAMERAKURSSI
13.04.-04.05.12 pe 18.00-21.00 28 € ATK-LUOKKA/Liisa Pöllänen
Harjoitellaan digitaalisen järjestelmäkameran eri ominaisuuksien käyttöä. 
Oma kamera mukaan! Ilmoittautuminen 2.4.2012 mennessä.

120085 KUVAKIRJA
26.04.-28.04.12 to 18.00-21.00, la 11.00-17.00 28 € 
ATK-LUOKKA/Liisa Pöllänen
Kuvakirjaohjelman käyttö, oman kuvakirjan suunnittelu ja koostaminen. Kurs-
sille otetaan mukaan oma kannettava tietokone. Ilmoittautuminen 19.4.2012 
mennessä.

120063 TEKSTINKÄSITTELY
31.01.-28.02.12 ti 9.00-12.00 35 € ATK-LUOKKA/Mika Suoperä
Kirjoitetaan, muokataan, tallennetaan ja tulostetaan tekstiä Word 2007-teks-
tinkäsittelyohjelmalla. Kuvien ja taulukoiden lisääminen tekstiasiakirjoihin sekä 
kopioimisen, liittämisen ja siirtämisen harjoittelua. Kurssin päätteeksi opiskeli-
jalla on mahdollisuus osallistua @-korttitenttiin, hinta 10 €. Ilmoittautuminen 
25.1.2012 mennessä puh. 040 8266 431.

120064 ESITYSGRAFIIKKA - PowerPoint
13.03.-10.04.12 ti 9.00-12.00 35 € ATK-LUOKKA/Mika Suoperä
Opiskellaan diaesitysten tekemistä PowerPoint 2007 -ohjelmalla. Kurssin 
päätteeksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua @-korttitenttiin, hinta 10 
€. Ilmoittautuminen 7.3.2012 mennessä puh. 040 8266 431.

Muut erikoiskurssit
120023 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI
11.02.12 la 9.00-17.00 45 € AUDITORIO/Janne Ahonen
Sitovat ilmoittautumiset 6.2.2012 mennessä.

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

120026 VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS 
järjestyksenvalvojille ja kaikille kiinnostuneille
21.04.-22.04.12 27 € AUDITORIO/Janne Ahonen
la 9.00-16.00 ja su 9.00-16.00
Kurssin sisältö: voimankäytön perusteet ja lainsäädäntö, lievimpien voima-
keinojen käyttäminen, puhuttamis- ja puolustautumisasennot, väistäminen ja 
torjunnat, irrottautumistekniikat, hallinta- ja kipuotteet, turvallisuustarkastus, 
kuljetustekniikat, käsirautojen käyttäminen ja patukan käyttäminen. Ilmoittau-
tuminen 13.4.2011 mennessä.

120079 ENSIAPU I
06.02.-08.02.12 ma ja ke 8.30-15.30 45 € 
KANSALAISOPISTO/Heikki Mukka
Kurssimaksun lisäksi todistusmaksu 10 €. Kurssilla muutama paikka vapaana. 
Ilmoittautuminen 26.1.2012 mennessä.

120054 ENSIAPU II
07.02.-15.02.12 ti ja ke 17.00-20.00 45 € 
KANSALAISOPISTO/Heikki Mukka
Kurssimaksun lisäksi todistusmaksu 10 €. Ilmoittautuminen 26.1.2012 men-
nessä.

120080 ENSIAPU II
13.02.-15.02.12 ma ja ke 8.30-15.30 45€
KANSALAISOPISTO/Heikki Mukka
Kurssimaksun lisäksi todistusmaksu 10 €. Kurssilla muutama paikka vapaana. 
Ilmoittautuminen 2.2.2012 mennessä.

120067 HYVÄ UNI -KURSSI kevät
20.02.12 ma 18.00-20.30 10 € AUDITORIO/Terttu Kynkäänniemi
Tule ”herättelemään” voimavarojasi ja löytämään vahvuutesi. Kehon ja mie-
len tasapaino johdattaa Sinut tyytyväisempään oloon. Kehitellään unta ja 
unen laatua. Harjoitellaan miten irtaudut päivän tapahtumista, rauhoitut ja 
nukut paremmin. Kurssi pidetään kahtena maanantai-iltana. Kaksi kokoontu-
miskertaa, toinen kerta sovitaan 14.11. opiskelijoiden kanssa. Ilmoittautumi-
nen 9.2.2012 mennessä.

120068 INTIALAINEN PÄÄHIERONTA kevät
20.04.-21.04.12 25 € AUDITORIO /Terttu Kynkäänniemi
pe 18.00-21.00 ja la 10.00-14.00
Tule oppimaan intialaista päähierontaa, joka rauhoittaa mielen ja kehon. Opit 
miten voit hoitaa ja ”rauhoittaa” lastasi, nuortasi, kumppaniasi, ystävääsi. So-
pii sekä naisille että miehille. Tule rohkeasti mukaan nauttimaan ja rentoutu-
maan. Ilmoittautuminen 16.4.2012 mennessä.

120058 TULITYÖ kevät
07.02.12 ti 8.00-16.00  90 € 
TEORIALUOKKA/Heikki Mukka/ Fast Oy
Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muu-
ta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran. Ilmoittautuminen 31.1.2012 men-
nessä.

120057 TYÖTURVA kevät
14.02.12 ti 8.00-16.00 95 € 
TEORIALUOKKA /Heikki Mukka/Fast Oy
Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden 
parantamiseksi. Ilmoittautuminen 6.2.2012 mennessä.

120055 TIETURVA kevät
21.02.12 ti 8.00-16.00 95 € 
TEORIALUOKKA/Heikki Mukka/Fast Oy
Tieturva I -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla lii-
kennealueella työskenteleville. Ilmoittautuminen 13.2.2012 mennessä.

120047 POHJOLAN LINNUT 2
28.03.-16.05.12 ke 18.00-20.15 24 t/27 €
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 ti 18.00-21.00 28 t/25 €
KERAMIIKKALUOKKA/Mika Niskasaari
Valmistetaan perhoja ja opetellaan veden kalastustekniikkaa. Järjestetään 
myös omarahoitteinen kalastusretki. Yhteistyössä Pudasjärven Virkistyska-
lastajien kanssa.

Ohjelmasta ja siihen tulleista lisäyksistä ja muutoksista julkaistaan tiedotteita kerran kuukaudessa. 
Tervetuloa opiskelemaan - puhtia opistolta!

Kansalaisopiston uusi työ-
kausi on alkamassa tammi-
kuussa. Opiskelijoita on yli 
2500 noin 340 kurssilla, eli 
lähes kolmannes Pudasjär-
ven asukkaista. Opiskelija-
määrältään mitattuna kan-
salaisopisto on jättimäinen 
opinahjo.

Yksi uusista piireistä 
Matkailuopaskurssi kokoon-
tui ennen joulua kaksi ker-
taa ja starttaa vuoden vaih-
teen jälkeen tiistaina 10.1, 
jolloin iltaan saapuu opetta-

Kansalaisopisto on jättimäinen opinahjo
jaksi Heino Ruuskanen. Hän 
tulee selvittämään Pudas-
järven eri harrastus- ja va-
paa-ajan toimintamahdolli-
suuksista. Päämääränä on 
saavuttaa ensi kesään men-
nessä matkailuoppaan päte-
vyys, jolloin kurssin läpäis-
seet henkilöt saavat Suomen 
Opasliiton hyväksymän gui-
de (opas) merkin ja voivat 
opastaa matkailijaryhmiä 
paikkakunnalla. Tarkoitus 
on myös perustaa paikalli-
nen opasyhdistys.  (ht)

Kuvassa marras-joulukuun vaihteessa kurssille kokoon-
tuneet oppilaat tauolla kansalaisopistolaiskunnan tar-
joamilla jouluglögeillä. Vasemmalla Suomen Opasliiton 
hallituksen jäsen Helena Aro Rovaniemeltä, joka kertoi 
matkailuoppaan perustehtävistä ja opasliiton toiminnas-
ta.(Kuva Lasse Aaltonen)
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10 nro 1PUDASJÄRVI lehti

Pudasjärvi-lehden toimitus vuonna 2011-2012

Vuoden 2008 syyskuussa pe-
rustettu Pudasjärvi-lehti pal-
velee paikallisia asukkaita, 
yrityksiä ja yhdistyksiä sekä 
muita tahoja toimimalla hel-
posti luettavana ja helposti 
lähestyttävänä lehtenä. Pu-
dasjärvi-lehti tutkistelee pai-
kallisia ilmiöitä ja tapahtu-
mia.

Vuonna 2011 Pudasjärvi-
lehden toimisto muutti To-
ritieltä Honkasenkankaalle 
Korpitie 6:teen. Osoittees-
ta löytyy itse yrityksen li-
säksi myös lehden omista-
jien Heimo Turusen ja Eila 
Lahtisen oma koti. Pudasjär-
vi-lehden kanssa rinnakkain 
toimii VKK-Media Oy, jonka 
puitteissa tehdään esimer-
kiksi eri paikkakuntien yrit-
täjäjärjestöjen ja yhdistysten 
sekä järjestöjen lehtiä, Pudis-
luurin kaltaisia palveluha-

kemistoja sekä muita paino-
tuotteita tilaustyönä.

Viime vuoden aikana Pu-
dasjärvi-lehti ja VKK-Me-
dia työllistivät yli kymme-
nen henkilöä eri tehtäviin, 
ja useille yhteistyökumppa-
neille työntekijöiden kasvot 
ovatkin tulleet tutuksi. Li-
säksi Pudasjärvi-lehdellä on 
suuri joukko avustajia, jot-
ka toimittavat juttuja ja ku-
via sekä antavat juttuvinkke-
jä paikallisesti kiinnostavista 
asioista.

Päätoimittaja Heimo Tu-
rusella tuli viime vuonna 
täyteen 60 ikävuotta. Noin 
40 vuoden ajan elämästään 
hän on viettänyt yrittäjänä 
valokuvaus- ja lehtialalla.

Lehden ilmoitusmyynnis-
tä vastuun kantaminen, leh-
tijuttujen ideointi ja kirjoit-
taminen, valokuvaus sekä 

Pudasjärvi-lehden edustus-
tehtävissä toimiminen on 
Heimon ominta puuhaa yri-
tyksessä. 

-Jossa harrastuksia pitää 
mainita, niin metsurin hom-
mat ja järjestötyö ovat lähel-
lä sydäntä, Heimo tuumaa.  
Kesän jälkeen mies on saa-
nut myös kuntoilukipinän 
Pudasjärvi-lehden ja Min-
nan Bodysportin yhteisestä 
painonhallinta- ja kuntopii-
rissä. Myös opastoimintaa 
Heimo on viritellyt Pudas-
järvellä ja parhaillaan kansa-
laisopistssa menee opastoi-
minnan kurssi.

Toimitusjohtaja Eila 
Lahtinen vastaa ilmoitusten 
ja lehden sekä muiden pai-
notuotteiden sivujen valmis-
tumisesta, ulkonäöstä sekä 
monien yrityksen päivittäis-
ten asioiden hoitamisesta. 
Eilan rooli lehden teossa on 
viimehetken hektisin puur-
taminen, ja uutteran naisen 
ansiosta lehti ehtii tiistai-
iltaisin painoon ja samal-
la netissä luettavaksi sekä 
keskiviikkoisin postin päi-
väjakelun mukana pudasjär-
visten luettavaksi.

-Kyllä minä jotain ehdin 
aina välillä harrastaakin. Ke-
säisin pihahommissa ja nyt 
talvella pientä pintaremont-
tia on meneillään kaiken ai-
kaa. Olen muun muassa 
maalannut lattioita, kattoa 
ja seiniä. Sauna on nyt pens-
selin jäljiltä ihan musta, nau-
rahtaa Eila. -Ja koko ajan 
suunnittelen mitä seuraa-
vaksi...

Sirkka-Liisa Tuomaa-
la on toiminut Pudasjär-
vi-lehden myyntineuvot-
telijana kesäkuusta 2009. 
Sirkka pitää myyntineuvot-
telijan työstään. Sirkka-liisa 
on myös tuttu näky kame-
roineen eri tilaisuuksissa. 

-Työ on mielenkiintois-
ta eritoten siksikin kun on 
voinut/saanut tutustua mo-
nenlaisiin pudasjärveläisiin 
yrittäjiin ja yrityksiin, sanoo 
Sirkka-Liisa, joka on tehnyt 
aikaisemmin pitkän uran 
pankkivirkailijana. 

Hän harrastaa nykyään 
niin muodikasta zumbaa.

Piia Korvala on tuore pu-

dasjärvinen ja lisäys myös 
Pudasjärvi-lehden vahvuu-
dessa ja hän on  Jenni Pel-
toniemen äitiysloman sijai-
nen. Taivalkoskelta kotoisin 
oleva nuori nainen valmis-
taa ilmoituksia, taittaa leh-
den ja tarvittaessa valoku-
vaa sekä tekee yrityksessä 
paljon muuta. 

Hotelli Herkossa työs-
kennellessään Piia teki myös 
hotellin mainoksia joten Pu-
dasjärvi-lehden sivunval-
mistusrutiineihin  on ollut 
helppoa oppia. Piia harras-
taa lumilautailua ja on kou-
lutukseltaan merkonomi.

-Piia on myös päivitellyt 
verkkosivujamme, johon ei 
ole millään tahtonut löytyä 
aikaa, kertoo Eila.

Jenny Kärki on toimi-
nut VKK-Media Oy:n ja Pu-
dasjärvi-lehden toimittajana 
aluksi vuoden 2010 kesä-
kuukaudet ja 2011 kesäkuus-
ta tähän saakka. 

Suurimman osan töistä 
Jenny tekee kotoaan Oulus-
ta käsin, mutta tarvittaessa 
saapuu auttelemaan toimi-
tukseen Pudasjärvelle. Tam-
mikuussa Jenny jää hom-
mistaan pienelle tauolle, 
koska kevään aikana hänel-
lä on tarkoitus suorittaa me-
dianomin tutkinto loppuun.

Jenni Peltoniemi on työs-
kennellyt Pudasjärven sivun-

valmistuksessa sekä kontto-
ritöissä oppisopimuksella, 
mutta jäi joulun alla äitiys-
lomalle. Jenni kvuasi muun 
muassa Perhemarketin tuo-
tekuvaukset ja Jennin lap-
set usein esiintyivät kuvis-
sa malleina. Liikunnallinen 
nuori nainen on aikaisem-
min kouluttautunut maaseu-
tuyrittäjäksi.

Jeremias Putula on Pu-
dasjärvi-lehdessä työhönop-
pimisjaksolla parin kuu-
kauden ajan. Hän opiskelee 
Kajaanin ammattikorkea-
koulussa. Tietokonehom-
missa kätevä Jeremias on 
hoitanut myös kuvaus- ja 
juttukeikkoja sekä muita 
eteen tulevia tehtäviä.

Pauli Tiiro Iistä toimi Pu-
dasjärvi-lehden ensimmäise-
nä ilmoitusmyyjänä ja oli hy-
vin ratkaisevassa asemassa 
lehden alkuvaiheessa. Ny-
kyisin hän toimii oman yri-
tyksensä lukuun VKK-Medi-
an Oulun seudulla tekemien 
eri lehtien ilmoitusmyyjänä. 
Hän on myynyt pääosan il-
moituksista myös Syöte Tal-
vi ja –Kesä lehtiin. 

Virve Kaarre Pudasjär-
ven Jongulta toimittaa oman 
yrityksensä puitteissa VKK-
Media Oy:n tekemiä palve-
luhakemistoja eri puolilla 
Pohjois-Pohjanmaata ja Kai-
nuuta. Hän on myös myy-
nyt ilmoituksia VKK-Medi-

an toimittamiin lehtiin. 

Viime vuonna työsuhteen 
päättäneiden työntekijöi-
den kuulumisia:

Kati Saukko oli yli vuo-
den ajan myyntineuvottelija-
na kesäkuun loppuun saak-
ka. Hän myös valokuvasi 
muun muassa tuotekuva-
uksia, ja teki konttoroitöitä. 
Tällä hetkellä Kati opiskelee 
hoitoalalla. 

Asko Kurki Vuolijoelta 
oli puoli vuotta määräaikai-
sessa työsuhteessa toimitta-
jana huhtikuusta lokakuu-
hun. Aikaisemmin Asko on 
toiminut pitkään päätoimit-
tajana Vuolijoki lehdessä.

Minna Toikka aloitti työt 
Pudajärvi-lehden sivunval-
mistuksessa helmikuussa 
2011. Myös valokuvaami-
sesta innostunut Minna on 
audiovisuaalisen alan me-
dia-assistentti. Hän siirtyi 
omasta tahdostaan elokuun 
lopulla uusiin tehtäviin. 

Ensio Koivula Pudasjär-
veltä oli puolen vuoden ajan 
ilmoitusmyyjänä ja toimit-
tajana vuoden 2010 marras-
kuusta viime vuoden huh-
tikuun loppuun saakka, 
jolloin siirtyi markkinoin-
titehtäviin toisen yrityksen 
palvelukseen ja toimii Pu-
dasjärvellä mm. kansalais-
opistossa opettajana. 

Tässä ei ole kyse seinän tapetoimisesta sanomalehdillä, 
vaan Eila maalaa kattoa ja osaa seinäpaneelia valkoisek-
si. Hyvin suojattu on puoliksi tehty?

Sirkka-Liisa Tuomaala ja Jenni Peltoniemi.

Pudasjärvi-lehden henkilökuntaa joulupäivälisellä Kurenkoskessa. Vas. Heimo Turunen, Jenny Kärki, Sirkka-Liisa 
Tuomaala, Jeremias Putula, oikealla takana Jenni Peltoniemi, Piia Korvala ja Eila Lahtinen.

Piia Korvala tekemässä Perhemarketin ilmoitusta Pudas-
järvi-lehteen.
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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
Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

HONDA 420 FPM

Varaudu sähkökatkoksiin, meiltä Honda Agrikaatit varastosta

59,50

sis.

• nestejäähdytys
• hydrostaattinen
vaihteisto
• sähkövaihteet
• edessä jarrulevyt
• suuri maavara
• toimituskulut
• vinssi
• lumilevy

sis.

• erillisjousitus
• 5-port. automaattivaihteisto
• sähkövaihteet
• vinssi
• lumilevy
• toimituskulut

sis.

• ohjaustehostin
• ruiskumoottori
• nestejäähdytys
• vinssi
• lumilevy
• toimituskulut

HONDA 420 FA

HONDA TRX 500 FA

EG 3600 EG 5000 EG 5500 ECT 7000

HONDA
Lumilingot pyörillä

HONDA
Lumilingot teloilla

7790,-

8790,-

8390,-

2570,-

Meiltä myös mönkijän
ketjut varastosta !

2470,-alk.

alk.

1490,- 1590,- 1790,- 1990,-
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Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

Oikopolku 2 A, 93100 Pudasjärvi | Puh. 040 5917 823
foto-laatukuvat@netti.fi | www.fotolaatukuvat.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

 • 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

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

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

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

VUOKRAKONEITA

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

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122, fax.08-823  355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Kotitalkkari-
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

Palveluhakemisto

LAHJATAVAROITA

P E L T I N E L I Ö 
RAKENNUSPELTITYÖT

Urakkatie 17 Ranua
Puh. 0400 448 905

peltinelio@gmail.com peltityo-ranua.fi

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
meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

VALOKUVAUSLIIKEITÄ

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

040 1951 732
Ota yhteys 

Pudasjärven
Isännöinti Oy

avoinna ma-Pe klo 9-15

Jukolantie 4, Pudasjärvi
p. 050-345 3680

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

LUMENPUDOTUSLAITTEITA

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Alpo Puhakka
0400 187 795

www.aosteel.fi

UUTUUS  KARAVAANARI !
Alpo Laakkonen 

045 263 0780
alpoeliass@gmail.com

tiedustelut: 

KELLOT JA KORUT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi
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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/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

Honda Civic vm.96 uudempi 
malli. 2 renkaat, ruosteeton, 
soitin, kansiremontti tehty, hyvä 
kunto. Hp. 780 € . p.044-914 
8508.

15” pakettiauton talvirenkaat, 
hyvät. Hp. 160 €. p. 0440-92 
3946.

Edullisesti siisti, pege vitriini,vi
ihdekeskus,laatikosto,2kulmak
aappia ja Uuttavastaava potku-
kelkka. P. 040-5280773.

Myydään tai vaihdetaan ha 
Mersedes Bentz 200 D 124 -88 
(tosi upea, kaikki ok), siistiin, 
hyväkuntoiseen, vasta katsas-
tettuun diesel pick-up kinkapiin 
tai maasturiin. P. 040 5042814.

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana Korennolla jär-
ven rannalla, 2h+ keittiö 55m2. 
P. 0400 512 997

Myrsky-kissa katosi heinäkuus-
sa E-Pytkystä Syötteellä. Ruo-
kitko sitä? Jäikö auton alle? 
Lopettiko joku sen, veikö peto? 
Pienistäkin vihjeistä kiittäen. 
Katri 0400 767795.

KADONNUT

Hyväkuntoinen pehmusteella 
varustettu jousikeinu. Puh 044 
582 2015.

Kuusihenkinen yrittäjäperhe 
haluaa vuokrata hyväkuntoisen 
saunallisen rivi- tai omakoti-
talon Pudasjärven keskustan 
läheisyydestä. Puh. 045 123 
9645.

Halutaan vuokrata omakotitalo 
tai iso rivari mahdollisimman 
pian Kurenalta tai läheltä. puh. 
040 559 3356

HALUTAAN
VUOKRATA

Nikon järjestelmäkamera 
Matti Parkkisenniemelle

Pudasjärven Nuorten 
tuki ry järjesti nuori-
sotoiminnan tukemi-
seen arpajaiset ajalla 
21.10-21.12.2011. Pää-
voiton, Nikon järjes-
telmäkameran voitti 
Matti Parkkisenniemi 
arpanumerolla 152. 
Samsungin 32 tuu-
man taulutelevisio 
osui Veikko Nieme-
lälle arvalla numero 2 
ja kannettava tietoko-
ne arpanumerolla 16 
Arja Sarajärvelle. Kari 
Koivula luovuttaa pal-
kinnon Pudasjärven 
K-Supermarketin ti-
loissa. 

Teksti Kari Koivula
Kuva Jeremias Putula

Syötteen maisemat inspiroi-
vat Katariina Kuukasjärveä, 
joka toimii Hotelli Iso-Syöt-
teen matkailuyrittäjänä yh-
dessä aviomiehensä Juha 
Kuukasjärven kanssa. Ka-
tariina kokee olevansa on-
nekas, että saa työskennellä 
kauniissa ympäristössä. 

– Maisema hotellin aulas-
ta ja ravintolasta muuttuu 
vuorokaudenaikojen, vuo-
denaikojen ja säiden muka-
na koko ajan. Nautin kau-
niista aamuista  – teenkin 
käytännössä vain aamuvuo-
roja ja olen työpaikalla au-
ringonnousun aikaan

Neljänä päivänä viikossa 

Syöte inspiroi taiteilijaa
Katariina työskentelee mat-
kailijoita palvellen tunturin 
huipulla. Yksi arkipäivistä 
kuluu kotiateljeessa taiteen 
parissa. Perheen nuorim-
mainen 4-vuotias Matti on 
päivähoidossa ja 12-vuoti-
as Elina sekä 9-vuotias Anna 
koulussa, joten Katariina saa 
keskittyä rauhassa maalaa-
miseen vain Minnikoiran vä-
lillä vaatiessa ulospääsyä. 

– Pidän paljon asiakas-
palvelutyöstäni hotellinvas-
taanotossa, enkä osaa kuvi-
tella, että hautautuisin yksin 
ateljeeheni viideksi päiväksi 
viikossa. Lisäksi Juhan vaih-
televien menojen, palave-

reiden, matkojen ja muiden 
työjuttujen takia minun työ-
aikani ovat hyvinkin sään-
nölliset, Katariina kertoo. 
Teinivuosina alkanut harras-
tus muuttui muutama vuosi 
sitten säännölliseksi taiteen 
tekemiseksi, ja siitä asti Ka-
tariina on pienimuotoisesti 
markkinoinut sekä myynyt 
teoksiaan.

Akvarelli- ja akryyliväreil-
lä tehtyihin töihin tallentu-
vat muun muassa maisemat 
ja eläimet. Oppia maalaus-
ten tekemiseen Kuukasjärvi 
on saanut kursseilta ja eten-
kin taiteilijasukulaisiltaan. 

– Haluan tehdä esteet-

tisesti kaunista taidetta ja 
tuottaa maalauksillani mie-
lihyvää.

Elämyksiä 
työmatkalla
Kuukasjärvien koti sijait-
see Taivalkoskella, josta niin 
Katariina kuin Juhakin ovat 
lähtöisin. 45 kilometrin työ-
matka Syötteelle antaa Kata-
riinalle elämyksiä ja ideoita 
luontomaalauksiin. Eräänä 
aamuna hän näki tien pien-
tareella laulujoutsenen, joka 
räpisteli sateessa vettä sii-
vistään. Toisella reissul-
la ilahdutti metsoparvi, jota 
muutaman metrin päässä ih-

metteli poroemä hypähtele-
vän vasansa kanssa.

– Matkan varrella on yh-
den vaaran päällä suo, jossa 
teeret ovat soitimella kevät-
talvella melkein joka aamu. 
Ja sen yhden suolammen 
ylle paistaa aina nouseva au-
rinko, Katariina kuvailee.

Ajatuksissa 
maalausleiri
Syötteen luonto, maisemat ja 
tilat sopivat hyvin taiteilijan 
luovuuden lähteeksi. Kuu-
kasjärvi haluaisi jakaa sen 
muiden kanssa ja on pyöri-
tellyt ajatusta maalausleirin 
järjestämisestä matkailukes-
kuksessa. 

Syötteen oman taiteilijan 
töitä on esillä muun muassa 
Hotelli Iso-Syötteen aulas-
sa, ravintolassa, huoneissa 
ja mökeissä. Myös Luonto-

keskuksessa on ollut kaksi 
näyttelyä. Helmikuussa po-
rot ja maisemat valloittavat 
Oulun ja huhtikuussa vuo-
rossa on Taivalkoski. Silloin 
tällöin joku hotellin tauluis-
ta lähtee matkailijan muka-
na uuteen kotiin. Myös pai-
kalliset mökkiomistajat ovat 
ostaneet seinilleen Katarii-
nan maalauksiinsa tallenta-
mia tunnelmia. 

 Melkein joka kerta jon-
kun ihastellessa maalauk-
siani minusta tuntuu vähän 
hassulta. Olen aina todella 
otettu, kun joku pitää maa-
lauksestani niin paljon, että 
haluaa sen seinälleen ja kat-
selee sitä ehkä jopa päivit-
täin, Katariina Kuukasjärvi 
iloitsee.

Haastattelu 
Syöte Talvi lehdestä.
Kuvat Heimo TurunenKatariina Kuukasjärvi oli myymässä taidettaan Syötteen joulumarkkinoilla vuonna 2010.

Ikkunan ohi lipuvat pilvet ja kuuraisiin puihin osuvat au-
ringonsäteet saavat Katariina Kuukasjärven ihailemaan 
maisemaa kesken Hotelli Iso-Syötteen arkiaskareiden. 
Lumoava hetki sopisi ikuistettavaksi maalauksiin, joiden 
tekemiseen hotelliyrittäjä omistaa yhden päivän viikos-
taan.
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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!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi

su 8.1.2012 klo 12.00
Tervetuloa!

Iinattijärven kyläseuraB I GN O
Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

Jäsenten välinen
PILKKI-CUP alkaa 6.1.2012

klo 9.00 kokoontumisella TB:lle.

Pakkasraja -10c

Virkistyskalastajat

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 oma-
toiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Koko perheen näytelmä MULAN pe 6.1.2012  klo 15 Rim-
minkankaan koulun juhlasalissa. Lukion teatteritaiteen kurssilaiset 
esittävät.
Mustin ja Lystin Uuden Vuoden Taikaseikkailu: pe 6.1.2012 
Hiihtokeskus Iso-Syötteellä.
Leijonakisat: La 7.1.2012 Hiihtokeskus Iso-Syötteellä.
Tanssikurssi jatko-taso, tiistaisin Koskenhovilla alkaen 10. Tam-
mikuuta ja kello 19. Jatkamme koko kevätkauden. Lajeina lattarit ja 
lavatanssit.
Pianokonsertti su 8.1. klo 15 Pudasjärven seurakuntatalolla.
Jokeri Pokeri Box - ”Vedetään nenästä” taikashow koko per-
heelle su 29.1. klo 15-16 Kurenalan koululla. Lippujen ennakkomyynti 
Pudasjärven kirjakaupasta.
Umpihankihiihdon XV MM-kisat ja Lumikenkävaelluksen XII 
SM-kisat  Pikku-Syötteellä, alkaa pe 10.2. klo 19 ja loppuu su 12.2. 
klo 15.
Syötehiihto la 31.3. Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ks tarkemat tie-
dot, sarjat ja ilmoittautuminen: www.pudasjärvi.fi/tapahtumat

Pudasjärven seurakuntakodilla 
sunnuntaina 8.1. klo 15

Pianokonsertti

Irina Kamalova, piano 

Ohjelmassa musiikki mm Beethovenilta, 
Madetojalta ja Ravelilta. 

Ohjelma 5 €.

Järjestää Pudasjärven seurakunta ja 
Pudasjärven kaupungin kulttuuritoimi

LUKUVINKKI 
LAPSILLE
Savolainen, Salla: 
maikki ja kellarin 
kummitukset (2011)

Maikki on mainio pikkutyt-
tö, perheensä kuopus. Kau-
punkiin muuttanut perhe 
tuli tutuksi kirjassa Kuu-
dennen kerroksen Maikki 

(2002), jossa Maikki totutteli 
outoihin oloihin ja löysi uu-
sia kavereita. Nyt korkea ko-
titalo on jo tuttu ja Maikilla 
paljon puuhaa - muttei aina 
tarpeeksi tilaa. Kun Maik-
ki ja Maikin hieno tilkkuko-
koelma alkavat olla kaikki-
en tiellä, tyttö päättää karata 
kotoa.

Kellarista löytyy turval-

linen sopukka, jossa on 
tilaa myös mielikuvi-
tuksen lennolle. Pian kel-
larin hämärissä liikuske-
lee aavemaisia hahmoja, 
joukossa myös vikke-
lä hunnutettu morsian... 
Eipä ihme, että Maik-
kia etsiskelevät vanhem-
mat järkyttyvät, varsin-
kin äiti!

LUKUVINKKI 
AIKUISILLE
Schjerfbeck, Helene: 
silti minä maalaan : 
taiteilijan kirjeitä 
maria Wiikille (2011)

Taiteilija Helene Schjerf-
beck (1862-1946) oli ahkera 
kirjeiden kirjoittaja. Teok-
sessa Silti minä maalaan 
julkaistaan nyt ensimmäis-
tä kertaa 125 kirjeen vali-
koima vuosilta 1907-1928 
läheiselle taiteilijaystäväl-
leen Maria Wiikille. 

Kirjeet on kirjoitettu vuo-
sina, jolloin Helene Schjerf-
beck uusiutui taiteilijana 
hylätessään ranskalaisen 
maalauskäsityksen. Hän 
eristäytyi pääkaupungin tai-
demaailmasta Hyvinkääl-
le ja Tammisaareen, missä 
hänellä oli vapaus itse vali-
ta suunta maalaamiselleen. 
Näinä vuosina Schjerfbeck 
loi ajattomat taideteoksensa, 
jotka huipentuivat myöhem-
min 30- ja 40-lukujen oma-
kuvissa. 

Kirjeet julkaistaan tee-
moitettuina kokonaisuuksi-

na. Schjerfberck pohtii kir-
jeissään omaa taiteilijuuttaan 
ja taiteilijan identiteettiään, 
hän vaihtaa Wiikin kanssa 

ajatuksia maalaamisesta, 
toisista taiteilijoista, näytte-
lyihin liittyvästä ahdistuk-
sestaan, lukuelämyksistään 
ja kaipuustaan Ranskaan 
mutta myös ajoittaisista ra-
havaikeuksista, sairaudesta 
ja yksinäisyydestä. 

Kirjeet luovat ainutlaa-
tuisen katsauksen kahden 
taiteilijattaren valintoihin 
erilaisissa elämäntilanteis-
sa. Teoksessa on runsas ku-
vitus, joka koostuu pääosin 
Schjerfbeckin 1910-20-lu-
vuilla maalaamista teok-
sista.

LUKUVINKKI-
NUORILLE
Mulligan, Andy: 
Roskaa (2011)

Roskaa on tarina kolmes-
ta 14-vuotiaasta pojasta, 
Raphaelista, Gardosta ja Ra-
tista, jotka elävät jättimäi-
sellä kaatopaikalla. Poika-
kolmikko elää niin oudossa 
ja sattumanvaraisessa maa-
ilmassa, että The Timesin 
kriitikko vertasi sitä oikeu-
tetusti J. K. Rowlingin Har-
ry Potter -sarjan omaleimai-
seen Tylypahkaan. Eräänä 
päivänä Raphael, Gardo ja 
Rat törmäävät nahkalauk-

kuun, joka mullistaa heidän 
elämänsä. Tästä alkaa pai-
najaismainen ajojahti, jossa 
pojat saavat käyttää kaiken 
nokkeluutensa selvitäkseen 
ylipäätään hengissä!

LUKUVINKKI
NUORILLE 
AIKUISILLE
Jägerfeld, Jenny: 
Oli kerran äiti joka 
katosi (2011)

Lukion ekalla luokalla oleva 
Maja ei totisesti ole syntynyt 
onnellisien tähtien alla. Ar-
kielämän kommelluksiakin 
riittää omiksi tarpeiksi, mut-
ta kaiken huippu on, kun 
avioerolapsi Maja menee vii-
konlopunviettoon psykolo-
giäitinsä luo, eikä tätä löydy 
mistään. Äidin odottaminen 
pakottaa Majan miettimään 
hankalaa äitisuhdettaan  ja 

koko tunnemyllerryksen 
lopputulos on kaikille aika-
moinen yllätys.

Kuukauden lukuvinkitKuukauden lukuvinkkikirjat löytyvät 
Pudasjärven kaupunginkirjastosta

Teetä remonttisi talvella. Talvella harvoin sataa vettä, joten olosuhteet vesikatto- tai ulko-
verhousremonttiin ovat otolliset. Wixu Saneeraus toteuttaa vesikatto -ja ulkoverhousremontteja 
myös talvella. Olemme esittelemässä toimintaamme ja palveluitamme Pudasjärven K-Supermarketissa 
tiistaina 10.1.2012 klo10 alkaen. Tule niin kerromme lisää talvitilaajan eduista.

Vesikatot
- peltikatot
- huopakatot
- tiilikatot
- turvavarusteet

Ulkoremontit
- ulkoverhoukset
- lisälämmön eristykset
- maalaukset
- ikkunat ja ovet

Terassit
- terassit
- terassien lasitukset

TALVIETU
KATTOTURVA-VARUSTEET TAI 

ULKOVERHOUSMAALIT KAUPAN PÄÄLLE
kun teet tilauksen 31.3. mennessä.

Tule tapaamaan meitä
Pudasjärven K-Supermarkettiin
10.1.2012 klo 10 alkaen

Wixu päästää vähemmällä! 
045 2635 838

044 2811 395

Tilaa maksuton

suunnitteluaika!

www.wixusaneeraus.fi

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

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

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

KuuLutus          Kaavoituskatsaus

Vuoden 2011 kaavoituskatsaus on valmistunut.
Katsaus on selvitys kaupungissa vuoden aikana vireillä ol-
leista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen tulevai-
suuden
näkymistä.
 
Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä
www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 28.12.2011 
Kaupunginhallitus

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Su 8.1. klo 11 Aila Pyörälä&tiimi. 

Hyvää Uutta alkanutta 
Vuotta vielä kaikille!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

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

www.huonekaluliikeheikkila.fi

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY

-20% LEPOTUOLEJA

MATTOJA

VALAISIMIA

RUOKAILURYHMIÄ

SOHVIAPATJOJA

VITRIINEITÄ
SENKKEJÄ-30%-40%
-50%Paljon alennettuja 

tuotteita

Nyt raju
TAMMI-ALE

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi

 (6x) tiistaisin 10.1-14.2. 
klo 19-20. Hinta 30 €.

PuU:n 
uimajaosto
järjestää aikuisten 

uintitekniikkakoulun

Ilmoittautumiset 
puh. 040 589 8962 

Nuori Kulttuuri aluetapah-
tuma järjestetään Limingas-
sa 31.3.2012. Tapahtuma on 
jokavuotinen koulutukselli-
nen tapahtumakokonaisuus, 
jossa esiintyjät saavat arvi-
on esityksestään. Tapahtu-
man tarkoituksena on tarjota 
nuorille taiteen harrastajille 
foorumi taitojensa esittämi-
seen ja vuorovaikutukseen 
muiden harrastajien kanssa 
sekä alueellisesti että valta-
kunnallisesti. 

Tänä vuonna aiheena on 
musiikki. Ryhmän koko tu-

Nuori kulttuuri sounds 
aluekatselmukseen mukaan

lee olla vähintään kolme 
henkilöä. Enintään 1/3 ryh-
män jäsenistä saa poiketa 
ikärajoituksesta. 

Tapahtuma on suunnattu 
nimenomaan nuorille taiteen 
harrastajille. Nuoret, jotka 
saavat pääasiallisen toimeen-
tulonsa musiikista, ovat mu-
siikin ammatillisessa koulu-
tuksessa (Sibelius-Akatemia, 
sotilasmusiikkikoulu, mu-
siikkioppilaitosten ammatil-
liset linjat) tai ovat suoritta-
neet musiikin ammatillisen 
tutkinnon, eivät voi osallis-

tua tapahtumaan. Rajoitus 
ei koske Sibelius-Akatemi-
an nuorisokoulutuksen op-
pilaita.

Alue ja valtakunnallises-
sa tapahtumassa sama ryh-
mä voi osallistua vain yh-
teen ryhmälajiin.

2/3 ryhmän jäsenistä tu-
lee olla uusia, jotta ryhmä 
voidaan katsoa uudeksi ko-
koonpanoksi.

Tarja Väisänen

Gallupeita johtava presidenttiehdokas 
Sauli Niinistö vierailee tämän viikon tors-
taina 5.1. Pudasjärvellä ja on tavattavissa 
klo 15-15.30 K-Supermarketissa. Hän tulee 
Pudasjärvelle Kuusamosta ja jatkaa mat-
kaa Ouluun, jossa on tavattavissa Cafe Nii-
nistössä klo 17.  Pudasjärven tilaisuuden 
järjestäjinä ovat Pohjois-Pohjanmaan Ko-
koomus ja Pudasjärven Kokoomus, jonka 
puheenjohtaja Antero Kokko korostaa ti-
laisuuden olevan kaikille avoin ja toivottaa 
ihmisiä tulemaan paikalle Niinistöä kuule-
maan ja tapaamaan. (ht)

Niinistö vierailee 
Pudasjärvellä

Sauli Niinistö saapuu torstaina Pudasjärvelle. Kuva otettu Valtakunnallisten yrittäjäpäi-
villä vaalipaneelista Seinäjoella, johon Niinistön lisäksi osallistuivat Väyrynen, Haavis-
to ja Lipponen. 
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Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"

Lukion teatteritaiteen kurssilaiset 
esittävät koko perheen näytelmän 
urheasta kiinalaistytöstä.

MULAN
perjantaina 6.1.2012 klo 15 
Rimminkankaan koulun juhlasalissa. 

Liput aikuiset 3 e, lapset 2 e.
Väliajalla buffet


