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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Julia Pätsi
Vuoden Urheilija s. 3

Tapahtui vuonna 2013 
Pudasjärvellä s. 7-9

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA 
SINUA PALVELEE

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kurssi alkaa 
ti 7.1.2014 klo 17

PirinPuisto
Parkkilantie 616
- Iijoen rannassa
- 1-6-hengen huoneita
- sopii esim. bussiryhmille
- sauna

Lentäjänmaja
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja sauna-
  iltojen pitopaikaksi

jyrkkäkoski CamPing
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatupineen
  kokouksiin ja illanviettoihin
- lämmin grillikota varustein
- eläimiä

jyrkkäkoski oy Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HuoneistoHoteLLi 
Hirsikunnas
Karhukunnaantie 6
- Iijoen rannassa
- 1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
  suihku, wc, parveke, 
  varusteltu keittiö, tv, wlan

KinKKugolf-turnaus 
simulaattorissa 

(os. Heinämiehentie 2) 
ajalla 23.12.13 - 6.1.14. 

Tervetuloa joukolla sulattamaan ja 

tavoittelemaan KinKKuA! 

Tied. Mauri Kavalus 040 809 2120 ja 
Lea Törrö 0400 172 181. 

Järj. Koillis-Golf ja Simulaattori. 

Kokoontuminen klo 9.00 Nesteelle.
Pakkasraja -10.

Jäsenten välinen

Virkistyskalastajat

alkaa su 5.1.2014
PILKKI-CUP

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

ohrakka
6 kpl/240 g

1,29
pss

5,99
kpl

kebabkastike
470 ml

0,99
plo

1,29
pkt

ii-siivu
palvikinkku

4,50
kg

gefilus viilikset
- päärynä-vanilja

- metsämansikka
150 g

1,00

kypsä
pikkukinkku

1 kg
hoX!

tumma
riisipiirakka

6 kpl/390 g

4 prk

TEKSTIILISSÄ

ALEA -20%
-30%-50%

2 kpl

10,00
2 kpl

kuljetuslaatikot
32 l + kansi

loput nimimukit

10,00

parivuoteen
lakana
240x250 cm

19,90
pussilakanasetti
150x210 cm
50x60 cm

16,90

koti -sarjan 
astiat
harmaa ja 
punainen

palvelemme loppiaisena
ma 6.1. klo 11-18

-40%
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeis-

tään maanantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoitukses-
ta tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lakko) 
tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa il-
moittajalle mahdollisesti aiheu-
tuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään il-
moituksesta maksetun maksun 
määrän palauttamiseen. Muistu-
tus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n ku-
luessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Pudasjärven seurakunnan 
lapsityön kuusijuhlaa vietet-
tiin seurakuntakodissa sun-
nuntaina 15.12. 

Juhlan juontaja Tonttu 
Tippeli (lapsityön ohjaaja 
Sinikka Luokkanen) saapui 
kirkkosaliin keppihevosel-

Lapsityön kuusijuhlassa iloinen tunnelma

la ratsastaen. Hän kertoi ja 
näytti Korvatunturilta saa-
mansa kirjeen, jossa tonttu 
Tippeliä pyydettiin juonta-
jaksi. Seurakuntapastori Jaa-
kon puheen jälkeen alkoikin 
lasten ohjelma, joka sisäl-
si joululorun sekä leikkejä, 

lauluja ja jouluevankeliumin 
esittämisen, jossa lapset ja 
osa ohjaajista olivat puettu 
paimeniksi, enkeleiksi, tietä-
jiksi ja tietenkin esityksessä 
olivat Joosef, Maria ja Jeesus-
lapsi. Lapsikuoro esiintyi ja 
Sinikka Pietilä luki rukouk-
sen. Juhlan päätteeksi Tont-
tu Tippeli lausui kaikki ter-
vetulleeksi joulupuurolle, 

Jouluevankeliumin esitykseen oli valmistauduttu huolella lasten asuista lähtien. 

sopalle ja torttukahveil-
le. Erityisesti äidit näyttivät 
nauttivan, kun saivat istuu-
tua valmiiksi katettuun pöy-
tään ja oli pöytiin tarjoilu. 
Kotiin lähtiessä Tonttu Tip-
peli toivotteli vielä hyvää 
joulua ja tarjosi kaikille jou-
lukarkit. 

Seurakunnan lapsityön 
taholta kerrottiin, että juh-

Tonttu Tippeli oli kutsuttu juhlan juontajaksi ihan Kor-
vatunturilta saakka. 

lasta oli saatu runsaasti 
myönteistä palautetta ja kii-
tosta. Tunnelman kerrottiin 
olleen lämmin ja rento. Las-
ten esitykset ja erityisesti 
jouluevankeliumi-esitys lii-
kuttivat juhlayleisöä, jota oli 
paikalla 135 henkeä. 

Heimo Turunen

Lapset esittivät kerhoissa ja pyhäkoulussa oppimiaan leikkejä ja lauluja.

Eikö olekin niin että vuodenvaihde on kahden eri 
maiseman katselua. Yhtäältä katsomme taaksepäin, 
teemme tiliä viime vuodesta. Mielessä voi olla katu-
musta tai kiitollisuutta. 

Toisaalta uusi vuosi on toiveiden ja eteenpäin kat-
somisen aikaa. Ehkä myös lupausten aikaa. Vaikka ai-
emmin olenkin toiminut ja elänyt näin, ensi vuonna 
toimin toisin.

---
Vuosia sitten luin jostakin sielunhoidonoppaasta 

kuinka käsittelemättömät asiat menneisyydessä vai-
kuttavat tulevaisuuteen. Tämän meistä jokainen voi 
ymmärtää. Jos on tehnyt elämässään jotakin mikä pai-
naa mieltä kuukaudesta toiseen, jopa vuodesta toi-
seen vaikuttaa se elämäämme ja sen päätöksiin myös 
tässä hetkessä. Yhden ihmisen elämään voi mahtua 
monenlaista traumaa tai epäonnistumista.

Oppaassa kuvattiin, kuinka tällainen ihminen on 
kuin ihminen, joka kävelee eteenpäin taaksepäin vil-
kuillen. Taaksepäin vilkuileva ihminen katsellessaan ol-
kapään yli ei kykene kävelemään suoraan vaan vilkui-
lu ohjaa ihmistä niin, että hän huomaamatta kaartaa 
kävellessään. 

Tällä kuvalla haluttiin havainnollistaa sitä, kuinka 
jatkuva menneisyyteen palaaminen ”vääristää”, oh-
jaa meitä joka päivä. Yksi tapahtuma voi pistää meidät 
”kaartamaan” koko elämämme ajan.

Kuinka tästä tilanteesta voisi päästä? Oppaassa pu-
huttiin siitä, kuinka menneisyyden taakat, epäonnistu-
miset, traumat tulisi kohdata, että niistä voisi päästä. 
Eli ihmisen tulisi pysähtyä ja kääntyä kohti elämän ar-
koja kohtia kohden. Kohdata ne ja sitten jatkaa sitten 
uudestaan matkaa.

Lopullisesti emme pääse näistä elämän kipupis-

teistä eroon, mutta kohtaamalla ne voimme ehkä op-
pia kävelemään vähemmän taaksepäin vilkuillen. 

---
Uuden vuoden, uuden mahdollisuuden kynnyksel-

lä on hyvä muistaa että sekä menneisyyden että tule-
vaisuuden suhteen viimeinen sana ei ole ihmisen mal-
likkuudessa tai moraalissa vaan Jumalan armossa ja 
hyvyydessä. 

Tulevaisuus ei kuulu vain voimak-
kaille ja jaloille ihmisille, vaan Juma-
lan antama rauha ja tulevaisuus kuu-
luvat erotuksetta kaikille. Myös niille 
ja ehkä jopa erityisesti niille, joiden 
omat aikeet ja pyrkimykset alkavat 
ja päättyvät huonosti.

Juha Rauhala

Uusi vuosi

Messu seurakuntakodissa 
sunnuntaina 5.1. kello 10.00, 
Juha Rauhala, Juha Kukku-
rainen, Keijo Piirainen
Messu seurakuntakodissa 
Loppiaisena 6.1. kello 10.00, 
Samuel Korhonen, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirai-
nen. Kirkkokahvit ja kau-
neimmat joululaulut vie-
lä kerran.  Mattoarpajaisten 
voittojen luovutus.

Rauhanyhdistykset: Seurat 
Kurenalan rauhanyhdistyk-
sellä sunnuntaina 5.1. kel-
lo 17.00 (Jaakko Sääskilahti, 
Mikko Tuohimaa). Loppi-
aisseurat Sarakylän koulul-
la maanantaina 6.1. kello 
12.00 ja 19.00 (Juhani Pitkä-
lä, Osmo Sarajärvi). Loppi-
aisseurat Jaurakkajärvellä 
Inkeri ja Paula Paukkerilla 
maanantaina 6.1. kello 13.00 

(Eero Illikainen, Arvo Niska-
saari).

Kastettu: Joona Aukusti Ter-
vonen, Aleksi Olavi Kristian 
Kouva.

Haudattu: Eino Niemi 84 v, 
Erkki Perttunen 83 v,  Laina 
Matilda Laakkonen 81 v.



2 3nro 1PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.1.2014 2.1.2014nro 1

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Mauno ja Signe Kurenkoskesta

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme 

 onnea ja menestystä 
vuodelle 2014 

ja kiitämme
kuluneesta vuodesta.

Pudasjärven Vuoden urhei-
lijana palkittiin perjantaina 
21.12. kolmannen kerran pe-
räkkäin Taekwondossa ko-
timaassa ja kansainvälisissä 
kilpailuissa menestynyt Ju-
lia Pätsi. Hän opiskelee tällä 
hetkellä liikunnanohjaajak-
si Rovaniemellä. Pätsi kertoi 
nyt harjoittelevansa helmi-
kuussa oleviin Sm-kisoihin, 
jotka ovat Torniossa ja EM-
kisat ovat huhtikuussa Itali-
an Riccionessa. Ääniä Vuo-
den urheilijaksi saivat myös 
Heikki Kuurola, Sami Kallo, 
Olavi Leinonen, Aleksi Här-
könen, Sauli Kuopus, Kari 
Jylhänlehto, Mari Laakko-
nen, Lasse Moilanen, Mik-
ko Sammelvuo, Pauli Ylita-
lo, Taneli Härkönen, Pekka 
Holmström ja Juhani Raja-
vaara. 

Kaupungin apurahasään-
nön perusteella stipendillä 
palkittiin vuonna 2013 me-
nestyneitä urheilijoita: Hei-

Julia Pätsi 
Vuoden Urheilija Pudasjärvellä

di Ylilehto moukari, Aleksi 
Härkönen suunnistus, Taneli 
Härkönen suunnistus, Heik-
ki Kuurola keihäänheitto, 
Arto Ylilehto valmentajasti-
pendi, Matti Parkkisenniemi 
lentopallo, Olavi Leinonen 
mäkihyppy, Pauli Ylitalo 
koskenlasku tukilla, Lasse 
Moilanen juoksu, suunnis-
tus, Sauli Kuopus hiihto, 
Kari Jylhänlehto veteraaniur-
heilu, Mari Laakkonen juok-
su, Julia Pätsi taek-wondo, 
Pekka Holmström veteraani-
urheilu, Mikko Sammelvuo 
lentopallo, Sami Kallo lumi-
lautailu, Vesa Holmström 
veteraaniurheilu, Juhani Ra-
javaara veteraaniurheilu.

Palkintojen jakotilaisuu-
den avasi liikunnanohjaaja 
Sampo Laakkonen. Liikun-
taneuvos Seppo Sammelvuo 
korosti urheilijoiden ansios-
ta Pudasjärven saaneet run-
saasti julkisuutta muun mu-
assa television kautta. 

-Pudasjärven Urheilijat 
on kasvattajaseura ja täältä 
on lähtöisin monia myöhem-
min muualla menestyneitä 

Pudasjärven Vuoden urheilija Julia Pätsin lähitulevai-
suuden tähtäimessä ovat Taekwondon SM-kisat helmi-
kuussa ja EM-kisat huhtikuussa. 

urheilijoita, totesi Sammel-
vuo. 

Heimo Turunen

Kaupungin urheilustipendillä palkittiin vuonna 2013 menestyneitä urheilijoita. Stipendejä olivat luovuttamassa 
Sampo Laakkonen (vasemmalla) sekä Heino Ruuskanen ja Seppo Sammelvuo (oikealla).

Stora Enson Pudasjärven toi-
mistolla joulukahvitarjoilu asi-
akkaille yllätti henkilökunnan 
suosiollaan. Joulutorttuja käy-
tiin täydentämässä päivän ku-
luessa, koska väkeä kävi niin 
runsaasti. 

-Puukauppa on käynyt hy-
vin kuluneen syksyn aikana, 
tosin nyt juuri metsänomis-
tajat tuntuvat olevan puun 
myyntiasioissa odottavalla 
kannalla, tuumivat metsäasi-

Täyden palvelun puukauppaa Stora Ensolta
antuntijat Aimo Kaivorinne, 
Vesa Pesälä ja Heikki Toiva-
nen. 

Miehet korostivat, että Sto-
ra Ensossa metsänomistajal-
le tarjotaan täyden palvelun 
puukauppaa eli yhtiön met-
säammattilaiset pystyvät hoi-
tamaan kaikki puukauppaan 
liittyvät asiat kuten metsän-
käyttöilmoituksen sekä hak-
kuisiin liittyvät metsänhoito-
työt kuten maanmuokkauksen 

Stora Enson Pudasjärven toimistolla työskentelee viisi metsäalan ammattilaista: Pentti Repola, Aki Poijula, Vesa 
Pesälä, Aimo Kaivorinne ja Heikki Toivanen.

ja taimet tarvittaessa istutettu-
na. Stora Enson kautta voi ti-
lata metsäsuunnitelman tai ti-
la-arvion ja saa tarvittaessa 
asiantuntija-apua metsäveroil-
moituksen tekoon. Perinteises-
ti on alkuvuodesta järjestetty 
Pudasjärven metsänomistajil-
le metsäveroilta. 

Päivän mittaan kävi tasai-
sesti väkeä ja samalla vaih-
dettiin kuulumisia ja keskus-
teltiin ajankohtaisista metsään 

liittyvistä asioista. Stora Enson 
toimisto- ja työtilat sijaitsevat 
Osuuspankin talossa toisessa 
kerroksessa. Tiloissa työsken-
telee viisi miestä. 

Osallistujat saivat osallis-
tua myös arvontaan. Termos-
pullon voitti Tapani Pohjan-
vesi ja kassin Ensio Jussila. 
Palkinnot toimitetaan voitta-
jille. 

Heimo Turunen

Lukion teatteritaiteen kurssilaiset 
esittävät koko perheen klassikkonäytelmän

Loppiaismaanantaina 6.1.2014 
klo 14.00 Rimmin juhlasalissa

Liput: lapset 2€/aikuiset 3€

Buffetissa myydään 

popcorneja, 

karkkeja ja mehua

TERVETULOA KAIKENIKÄISET!

Unto Valikainen toivottaa 

”Paljon Onnea kaikille!”

Hyvää ja Rauhallista 
tätä vuotta 2014 

tämän lehden lukijoille!

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 
• Omakustanne-

kirjat  

• Valokuvaus-
palvelut  

 (yrityskuvaukset, häät, 
hautajaiset, rippikuvaukset, 

syntymäpäivät, kastejuhla...)

VKK-Media Oy
Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

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

ALE! ALE! ALE!
JOULUISET

- ASKARTELUTARVIKKEET 
- LAHJATAVARAT

- LYHDYT  - PÖYTÄKYNTTILÄT    -30%
 Nyt kannattaa ostaa 

jemmaan ensi Jouluksi!

S-marketin tiloissa

Mauno ja Signe Kurenkoskesta
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Rimminkankaan koulun 8 
D-luokan oppilas Johannes 
Koivuluoma palkittiin lo-
kakuussa valtakunnallisen 
Vuoden luontokuva -kil-
pailun 2013 nuorten sarjan 
voittajana. Liki 1 000 nuor-
ten sarjaan osallistuneen 
kuvan joukosta arvovaltai-
nen raati valitsi parhaim-
maksi juuri hänen otoksen-
sa Kurre hirrellä.

Rimminkankaan kou-
lun itsenäisyysjuhlassa 
5.12. stipendin hänen me-
nestyksestään luovuttivat 
sekä koulu stipendirahas-
tostaan että Pudasjärven 
kaupunki. Stipendejä ja 
kukkakimppua olivat vas-
taanottamassa paitsi Jo-
hannes Koivuluoma myös 
hänen vanhempansa Eija 
ja Urpo Koivuluoma, juh-
lan kutsuvieraat. Huomi-
onosoitukset ojensi reh-
tori Eeva Harju yhdessä 
luokanvalvoja Mika Säle-
vän kanssa.

Alla sekä Johanneksen 
että luontokuvaraadin ker-
tomaa voitokkaasta kuvas-
ta.

Johanneksen sanoin: 
"Valokuva on otettu Pu-
dasjärvellä eräässä vanhas-
sa, räpistyneessä ladossa. 
Koko tilanne oli varsin yl-
lättävä, sillä kuvasimme oi-
keastaan lumikkoa, kunnes 
kuulin oven suusta jotain 
ääntä ja näin oravan, jos-
ta otin sitten nopeasti valo-
kuvan. Onneksi objektiivin 
polttovälinä oli 28 mm, jotta 
sain kurren lisäksi latoakin 
kivasti kuvaan mukaan."

Tuomariston komment-

Vuoden nuori luontokuvaaja 2013 
sai tunnustusta niin koululta kuin kaupungilta

ti kuvasta: " Eipä ole huol-
ta luontokuvan tulevaisuu-
desta, niin hienoja kuvia 
nuoretkin osaavat nykyään 
ottaa. Tämä niukka-ainek-
sinen, mutta hienosti toteu-
tettu oravakuva oli heti tuo-
mariston suosikki. Kuvassa 
on hienosti hallittu rohkea 
sommittelu, jossa diago-
naalit ohjaavat katsetta itse 
kohteeseen, nopea tilanteen 

haltuunotto ja vaikean va-
laistuksen täydellinen hal-
linta. Mestariluokan otos, 
olisi pärjännyt aikuistenkin 
sarjassa."

Pudasjärven kaupungin 
www-sivut, Eeva Harju

Johannes Koivuluoman 
voittoisa otos 

”Kurre hirrellä”.

Rimminkankaan koulun 8 D-luokan oppilas Johan-
nes Koivuluoma palkittiin lokakuussa valtakunnallisen 
Vuoden luontokuva -kilpailun 2013 nuorten sarjan voit-
tajana.

Oulunkaaren kuntayhtymän 
vuoden 2014 toiminnallisista 
ja taloudellisista tavoitteista 
on kuntayhtymän toiminta-
mallin mukaisesti neuvotel-
tu jäsenkuntien kanssa vii-
me maaliskuusta lähtien.  
Neuvotteluja ovat sävyttä-
neet kuntapäättäjien huo-
li kuntalaisten palveluista ja 
kuntatalouden kestävyydes-
tä jatkossa. Kuntayhtymän 
vuoden 2014 talousarvion 
toimintakulujen loppusum-
ma on 118,7 miljoona euroa 

Oulunkaaren kuntayhtymä:

Sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan lähipalveluperiaatteella
ja nettonousu on 3,8 prosent-
tia. Kuntayhtymän sosiaali- 
ja terveyspalvelutuotannon 
nettokasvu verrattuna vuo-
teen 2013 on 3,3 prosenttia. 
Kunnittainen vaihteluväli on 
1,8 - 7,5 prosenttia. 

-Tiukan talouden olosuh-
teissakin henkilöstöresurs-
seja saadaan vahvistettua. 
Väestön palvelutarpeisiin 
vastaamiseksi kotiin annet-
tavia palveluja vahvistetaan 
mm. fysioterapiapalvelu-
jen avulla. Käyttöön otetaan 
RAIsoft-mittaristo ja Mo-
biilikotihoito-palvelu. Päi-
vätoimintaa kehitetään ja 
kuntalaisten asumisolo-
suhteita parannetaan. Pal-
velujen saatavuutta paran-
netaan terveyspalvelujen 
vastaanottopalveluissa ja 
perhepalveluissa kehite-
tään varhaisen tuen palve-
lujen palvelukokonaisuut-
ta. Kehittämishankkeet ovat 
tärkeä osa palvelujen kehit-
tämistyötä edelleen. Kun-

talaisten palvelut turvataan 
lähipalveluperiaatteella, to-
teaa kuntayhtymän johtaja 
Leena Pimperi-Koivisto 

Painopisteet  
Pudasjärvellä
Perhepalveluiden painopis-
teinä ja tavoitteina Pudasjär-
vellä on kuntouttavan työ-
toiminnan toimintatapojen 
kehittäminen vahvistamalla 
asiakkaan työllistymisedel-
lytyksiä ja toimintakykyä.  
Tavoitteena on myös asun-
topoliittisen ohjelmatyön 
käynnistäminen yhteistyös-
sä kaupungin kanssa ja työ- 
ja päivätoiminta sekä asu-
mispalveluiden henkilöstön 
yhteistyön kehittäminen.  

Terveyspalveluiden ta-
voitteina on yhteistyön ke-
hittäminen vanhus- ja per-
hepalveluiden kanssa niin, 
että vanhuksilla on heidän 
tarpeitaan vastaava asu-
mis-, hoiva- tai hoitopaikka. 
Vapautunut hammashoita-

jan toimi muutetaan suuhy-
gienistin toimeksi. Työter-
veyshuollon tavoitteena on 
yritysten, kaupungin ja Ou-
lunkaaren työntekijöiden 
työhyvinvoinnin kohenta-
minen ja sairauspoissaolojen 
hallinta yhteistyössä mai-
nittujen asiakasyhteisöjen 
kanssa.  

Vanhuspalveluidenpai-
nopisteiden tavoitteina on 
palvelunohjauksen ja pal-
velutarpeen arvioinnin ke-
hittäminen, varhaisen tuen 
palveluiden vahvistaminen 
kotiin annettavissa palve-
luissa, tehostetun kotihoi-
don vakiinnuttaminen osak-
si toimintaa yhteistyössä 
terveys-palvelujen kanssa, 
päivä- ja viriketoiminnan ke-
hittäminen hankkeiden ja eri 
toimijoiden yhteistyön avul-
la sekä hoito- ja palveluket-
jun hyvä toimivuus. 

Oulunkaari tiedotus

Kuntayhtymän 
johtaja Leena Pimperi-
Koivisto on vieraillut 
usein muun muassa 
kaupunginvaltuuston 
kokouksissa. Hänen 
mukaan tiukan talouden 
olosuhteissakin 
kuntayhtymän henkilöstö-
resursseja saadaan 
tulevan vuonna 
vahvistettua. 
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Joulukuun kääntyessä uu-
teen vuoteen katse kohtaa 
kaksi allakkaa. Toinen on tu-
paten täynnä merkintöjä ja 
toinen allakka lähes tyhjä. 
Vuoden 2013 allakka täynnä 
merkintöjä, osittain limittäin-
kin. Sähköinen kalenteri uu-
delle vuodella tyhjänä, näyt-
tää odottavalta. Jokavuotinen 
ilmiö.  Tähän aikaan vuodes-
ta tuntuu uskomattomalta, 
että vuoden alun tyhjä allak-
ka on täyttynyt ja yhtäkkiä 
on taas joulu, täyttyneen alla-
kan ihmettelyn aika.

Mitä vuoden 2013 täpö-
täyden allakan merkinnät 
kertovat?

Allakka on menneenä 
vuonna täyttynyt merkin-
nöistä, jotka viittaavat sisäil-
maongelmiin, probleeman 
ratkaisemiseen pyrkiviä toi-
menpiteisiin - yhteydenot-
toja, tutkimuksia, keskus-
teluja, ratkaisuhakuista 
työskentelyä. Kymmenien 
erikoisalojen osaajien selvi-
tyksiä, käyttäjien kysymyk-
siä ja vastauksia.

Toistuvia merkintöjä 
kuntarakenneuudistukses-
ta, sosiaali- ja terveystoimen 
selvityksistä, Harva-hank-
keesta, maaseutupolitiikas-
ta, kestävästä talouspolitii-
kasta, Sitran kanssa uuden 
etsimisestä, uusien keinojen 

Uuden vuoden mietteitä

Maa, metsä, matkailu – kolme vahvaa ämmää

haravoinnista. Kuntaliiton 
kanssa tehtyä yhteistyötä, 
toimintatapaan uusia keino-
ja löytämässä, vaihtoehtoja, 
vaihtoehtojen vertailua. 

Maankäyttöä, kaavoi-
tusta, kylien kehittämis-
tä, laajakaistaa, kuntalaisten 
palautetta, epäkohtiin puut-
tumista, selvityksiä. Kunta-
laistapaamisia, päätöksente-
on valmistelua, kokouksia.

Yrittäjäyhteistyötä. Luon-
nonvarojen käytön edis-
tämistä, uusien työmah-
dollisuuksien etsimistä ja 
löytämistä, työtä yrityksiin, 
työpaikkoja kuntalaisille. 
Maa, metsä, matkailu – kol-
me vahvaa ämmää Pudasjär-
ven näkökulmasta! 

Vauvasukkia vuoden 
vauvoille, stipendejä koulu-
laisille, kulttuuriharrastaji-
en ja urheilijoiden muista-
misia, Tuomas Sammelvuo 
-salin vihkiäiset, suunnistus-
kisat, umpihankikisat, kesä-
pilkit, markkinat, suviseurat, 
kotiseutujuhlat, veteraani-
päivät, Jytyn ja OAJ:n juhlat, 
ministerien ja eri virkamies-
ten tapaamiset. Yhteistyö-
kumppaneita.  Arjen turvaa 
kunnissa -hanke pokkasi Eu-
roopan parhaan projektin 
palkinnon!

Tasavallan Presidentin 
vierailu! Valmistelut ja toteu-

tus, tiivis paketti, loistava tii-
mi, erinomainen lopputulos! 

Allakassa on merkintöjä 
toistuvasti, usein peräkkäin, 
päivittäin, investointi- ja mui-
den kehittämishankkeiden 
tiimoilta. Kymmeniä koko-
uksia uuden hirsien koulun 
suunnitteluun ja kilpailu-
tukseen liittyen. Päiväkodin 
valmistumiseen liittyviä ko-
koontumisia.  On arkkitehte-
ja, insinöörejä, koulutusalan 
ammattilaisia, opetushenki-
löitä, lakimiehiä, talousala-
nasiantuntijoita, Aalto-yli-
opiston edustajia, Tekesiä, 
Puupäiviä. Tekemisten esit-
telyä, omien ja vieraiden 
vakuuttelua, faktojen kai-
vamista. Myös merkintö-
jä asuntojen rakentamisen 
eteenpäin tuuppimisesta. 

Jatkuvasti toistuva allak-
kamerkintöjen aihepiiri pit-
kin vuotta on henkilökunnan 
kohtaamiset, kehittämiskes-
kustelut, työniloon ja jaksa-
miseen kannustamiset. 

Jokainen allakan mer-
kintä kertoo omaa tarinaan-
sa useiden, jopa kymmenien 
ihmisten kohtaamisista, yh-
teistyöstä, suunnitelmista ja 
niiden toteuttamisesta. Sopi-
misesta. Tärkeintä on ihmis-
ten kohtaaminen ja yhteisesti 
sovittuihin nojaaminen, sopi-
muksien pitäminen.

Vuosi 2014 työtä ja 
toimeentuloa  
kuntalaisille
Vuoden vaihtuminen ei 
muuta pääasioita. Tehtä-
vät jatkuvat, allakka täyttyy. 
Valtionosuusuudistusta vas-
taan on pistettävä parhaat 
voimat ja älynystyrät liik-
keelle. Opetus- ja kulttuuri-
ministeri vaatii lakkautetun 
ammattioppilaitoksen valti-
onosuuksia palautettavak-
si. Ei sitäkään voi vastus-
tamatta nielaista. Lukio- ja 
ammattikoulutuksen jatku-
minen omalla paikkakun-
nalla on keskeinen tavoite, 
siitä ei anneta periksi, kei-
noja on löydettävä nuorten 
koulupaikkojen säilyttämi-
seksi. Ja keinoja löytyy, vain 
avaintoimijoiden luovuus 
voi asettaa rajoja. 

Mitä sosiaali- ja terveys-
toimen uudistuksesta on 
odotettavissa? Kuntalaisten 
palvelut turvataan, lähipal-
velut pysyvät, järki siinäkin 
voittaa! Luovuutta ratkaisu-
vaihtoehtojen hoksaamiseen 
tarvitaan päättäjiltä ja työnte-
kijöiltä, kuntalaisilla on aina 
luovuutta riittänytkin!

Miten turvataan Pudas-
järven asukkaiden ja yrittäji-
en toimintamahdollisuudet? 
Millä toimenpiteillä Pudas-
järvellä toimivien ja alkavien 
yritysten toimintaedellytyk-
siä parannetaan? Mistä työtä 
ja toimeentuloa kuntalaisil-
le? Kekseliäät yrittäjät luo-
vat työpaikat, kun annetaan 
mahdollisuuksia. Kannus-
tetaan yrittäjiä, puhalletaan 
myönteistä ilmapiiriä, myö-
tätuulta yrittäjyyteen. Ja sen 
tiedämme suomalaisen yrit-
täjän ominaisuuksista: Luo-
vuudella ei ole rajoja!

EU-ohjelmakausi vaih-
tuu vuoden vaihtuessa. Suo-
men jäsenmaksupalautuksia 
saadaan takaisin Pudasjär-
velle runsain määrin, kun 
panostetaan oman pitäjän 
ihmisten hanketyöskente-
lyyn. Nyt tarvitaan yrittäji-
en ja yhdistysten luovuut-

Huhtikuussa oli hirsisen päiväkodin harjannostajaiset ja peruskiven muuraus. Päi-
väkodin toiminta alkoi elo-syyskuun vaihteessa.  

Tuomas Sammelvuon salin vihkiminen oli heinäkuus-
sa. Juhlapäivällisellä Tuomas luovutti kaupunginjohta-
jalle Suomen lentopallomaajoukkueessa käyttämänsä 
pelipaidan. 

Pudasjärven terveisiä presidentti Sauli Niinistölle marraskuussa. 

ta ja yhteistyötä kunnan 
toimijoiden kanssa. Päättäji-
en luovuutta kysytään, kun 
hankeideat tiivistyvät ra-
hoitushakemuksiksi. Pää-
töksenteon tavoitteena kan-
nattaa aina pitää pysyvien 
työpaikkojen tavoittelu, yrit-
tämisen mahdollisuuksien 
luominen. Työpaikkojen syn-
tyminen paikkakunnalle tuo 
tullessaan verovaroja ja elin-
voiman eväitä. Näin lasten, 
vanhusten ja kaikkien kunta-
laisten palvelut säilyvät ja pa-
ranevat.

Kuntalaiset synnyttävät 
kunnan. Oman paikkakun-
nan elinvoimaa eivät muo-
dolliset kuntarajat ratkaise. 
Ratkaisu löytyy yhteisestä in-
nostumisesta, myönteisyy-
destä, kotiseuturakkaudesta, 
naapurin kehumisesta, oman 
elämän ja tekemisten arvos-
tamisesta, yritteliäisyydestä, 
ennakkoluulojen ravistelus-
ta. Eivät muodolliset kunta-
rajat ole kohtalonkysymys. 

Ratkaisu löytyy kuntalaisten, 
yrittäjien ja päättäjien rajatto-
masta luovuudesta ja tahtoti-
lasta. Yhteinen tahto selviy-
tyä ratkaisee. 

Pudasjärveläisten historia 
on tositarina selviytymises-
tä. Pitäjämme tarina täyttää 
helmikuussa 375 vuotta.  Se 
asettaa meidät kaikki kovan 
tavoitteen eteen. Vähempään 
emme toki halua tyytyä! Pi-
tää pyrkiä parempaan. 

Itse kunkin on ratkaistava 
omakohtaisesti, millä allak-
kansa täyttää! Tyhjä allakka 
ei näytä tosiaankaan hyvältä, 
sormet syyhyävät tekemään 
merkintöjä uuteen allakkaan!  

Onnellista Uutta Vuotta 
2014!

Kahden allakan äärestä
Kaarina Daavittila,  
kaupunginjohtaja

Uusi kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2013 alusta uusitussa valtuustosa-
lissa

Oulunkaaren kuntayhtymä:

Sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan lähipalveluperiaatteella
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Hotelli-ravintola yrittäjyydestä 
kiinteistö- ja matkailualalle

Hotelli-Kurenkosken yrittäjänä toiminut Mauno Akujärvi vietti vuoden viimeisenä 
päivänä 60-vuotis syntymäpäiviään, vieressä avovaimo Signe.

Kokoomuksen valtuu-
tettu Marja-Leena Tör-
rö ja yhdeksän muuta 
valtuutettua tekivät vii-
me kaupunginvaltuus-
ton kokouksessa 19.12. 
valtuustoaloitteen val-
tuuston kokousten vide-
oimisista. Allekirjoittaji-
na olivat Törrön lisäksi 
Aune Ekdahl, Eija Ikonen, 
Tapio Pohjanvesi, Anni-
ka Juurikka, Sari Honka-
nen-Rönkkö, Alpo Ollila, 
Mika Pesonen, Sanna Ste-
nius ja Juho Kellolampi. 

Pudasjärvi on pitkien 
etäisyyksien ja harvaan 
asutettu kaupunki. Kau-
punkilaisilla olisi mielen-
kiintoa osallistua valtuus-
ton kokouksiin paikan 
päällä, mutta usein pitkät 
matkat ja aikataulut estä-

Valtuuston 
kokouksista 

videoimisaloite
vät sen.

Kuntien uudenlaiset 
toiminta- ja organisaa-
tiomallit haastavat kun-
tia uudistamaan muun 
muassa oman toimintan-
sa läpinäkyvyyttä ja lisää-
mään vuoropuhelua kun-
talaisten kanssa. Erilaiset 
kuntalaisvaikuttamisen 
muodot tulevat ajankoh-
taisiksi pian käynnisty-
vän kuntalain valmiste-
lussa.

Me allekirjoittaneet 
valtuutetut ja varavaltuu-
tetut esitämme, että kau-
punginvaltuuston koko-
ukset videoidaan vuoden 
2014 alusta lähtien, jolloin 
ne ovat katsottavissa ne-
tissä joko suorina lähe-
tyksinä tai myöhemmin 
videotallenteina.

Jo 20 vuotta itsellisenä kulje-
tusyrittäjänä toiminut Sam-
po Puurunen on saanut vii-
me aikoina ajella puutavaraa 
uudella ja paremmin nyky-
ajan vaatimuksia täyttävällä 
kuljetuskalustolla. Puurunen 
on hiljattain hankkinut veto-
autoksi 700 hevosvoimaisen 
ja aiempaa painavamman 
Volvo-merkkisen vetoauton. 
Puurunen tiesi kertoa, että 
hänen nyt hankkimansa uusi 
automalli on ensimmäinen 
Pudasjärvelle hankittu.

-Vaikka 76 tonnia pai-
nava auto peräkärryineen 
on vanhempaa ajokalustoa 
painavampi ja akseleita on 
enempi, se ei kuitenkaan ole 
mikään superrekka. Uusi, 
noin 24 metriä pitkä ajoneu-
voyhdistelmä on vanhaan 
verrattuna noin kaksi metriä 
pitempi ja yhteispainoa on 
nyt noin 16 tonnia enemmän. 
Kaikkinensa nyt hankkima-
ni uusi ajoneuvo on monen 
eri asian näkökulmasta pa-
rempi. Ajettaessa esimerkik-
si pehmeämmillä tieosuuk-
silla ajoneuvon pyörillä on 

Taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä 
uudella kuljetuskalustolla

laajempi kantopinta, jolloin 
niistä jää tielle vähemmän 
jälkiä ja näin tiet pysyvät tie-
tenkin paremmassa kunnos-
sa. Uusi ajoneuvo lisää myös 
taloudellisuutta.

- Koska nyt esimerkiksi 
puutavarakuormaan mah-
tuu samalla enemmän puuta, 
saadaan vähemmillä ajokilo-
metreillä kuljetettu tavaraa 
enemmän ja samalla pako-
kaasupäästöjen määrä on 
myös pienempi. Uudella ka-
lustolla, samalla työsuorit-
teella kuljetetaan vuodessa 
yli 100 kuormaa enemmän 
puuta verrattuna vanhaan 
kalustoon. Kokonaistalou-
dellisuus on tärkeä, koska 
ajokilometrejä kertyy vuo-
dessa noin 200 000 ja auton 
keskimääräinen kestoikä on 
vain noin 5-6 vuotta. 

-Uuden ja edistyksellisen 
kuljetuskaluston hankinnas-
sa ovat olleet kannustamassa 
yritykselle tärkeät asiakkaat, 
esimerkiksi metsäyhtiöiden 
edustajat. Painavampien ajo-
neuvoyhdistelmien haastei-
na tulevat olemaan muun 
muassa siltojen mahdolliset 

painorajoitukset, totesi Puu-
runen.

Viime vuosina moni on 
saattanut kuulla niin sanot-

tujen superrekkojen tulosta 
Suomen maanteille ja asia on 
hyvin usein ymmärretty vää-
rin ja kielteisesti.

Kuljetusyrittäjä Sampo Puurusen uusi puunkuljetukseen käytettävä kuljetuskalusto on aiempaa tieystävällisem-
pi sekä lisää taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Superrekoilla tarkoite-
taan niin sanottuja testiyk-
silöitä, joita tulee Suomeen 
muutamia ja niillä tutkitaan, 

minkälaisia yhdistelmäajo-
neuvoja tulevaisuudessa teil-
lämme voitaisiin käyttää.

Pertti Kuusisto

Vajaa viisi vuotta Hotelli-Ra-
vintola Kurenkosken yrittäjä-
nä toiminut Mauno Akujär-
vi vietti keskiviikkona 31.12. 
60-vuotis syntymäpäiviään. 

Akujärvi kertoi, että synt-
täreitä juhlistettiin pienimuo-
toisesti perhepiirissä. Hän ja 
avovaimo Signe ovat luopu-
massa vuodenvaihteen tie-
noolla Kurenkosken hotel-
li-ravintolatoiminnoista ja 
samalla palaamassa takai-
sin Lappiin asuinpaikkanaan 
Ivalo. Yrittäjäpariskunta toi-
vottaa kaikille hyvää Uut-
ta vuotta ja haluavat kiittää 
Hotelli-Ravintola Kurenkos-
ken asiakkaita sekä yhteis-
työkumppaneita menneistä 
vuosista.

-Toivotamme myös onnea 
ja menestystä hotelli-ravin-
tolan uusille yrittäjille ja toi-
vottavasti asiakkaat viihtyvät 
Kurenkoskessa jatkossakin, 
tuumasi pariskunta tyytyväi-
senä.

Syntymäpäiväsankari 
Mauno kertoi omista tulevai-
suuden työsuunnitelmistaan, 
että hän itse ei jatka enää ra-
vintola-alalla, vaan keskittyy 
jatkossa rakennus- ja raken-
nuttamisalalle. Akujärvel-
le ala on tuttu jo ennestään, 
koska hän vuokraa omista-
miaan asuinhuoneistoja ja lo-

ma-asuntoja Inarin alueella 
Lapissa. Yrittäjä kertoi, että 
tällä hetkellä loma-asuntojen 
vuokraustoiminnalla menee 
Lapissa kohtalaisesti.

 -Sesonkiajat meidän lo-
ma-asuntokohteissamme 
ovat kevät ja syksy. Mikä-
li töiltäni ehdin, vapaa-aikaa 
tulen viettämään Inarissa ai-

nakin siian kalastuksen mer-
keissä, totesi Akujärvi.
Pertti Kuusisto
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Tammikuu
Vuoteen 2013 siirryttiin hyvissä tunnel-
missa Suomen eteläisimmällä tunturil-
la Syötteellä, jossa vuosi otettiin vastaan 
näkyvästi: komean ilotulituksen räis-
keessä ja soihtumuodostelman laskeu-
tuessa laskettelurinteessä. Väkeä oli tu-
hatmäärin   KUVA  1

Vuoden alusta uusi optikkoliike Pu-
dasjärven Optiikka avasi ovensa, kun 
aikaisemmin Specsavers-yrittäjänä ollut 
Mikko Vilppola vaihtoi optikkoketjun 
itsenäiseen liikkeeseen. Tapiola ja Lähi-
vakuutus yhdistyivät vuoden alussa Lä-
hiTapiolaksi. Yrittäjille jaettiin tietoa ja 
neuvontaa urakkakilpailussa pärjäämi-
seen. Se tuotti tulosta, sillä alkusyksystä 
alkaen monet pudasjärveläiset yritykset 
pärjäsivät aikaisempaa paremmin kau-
pungin töiden kilpailutuksessa. 

Syötteen alueen mökkiläiset pitivät 
mökkiläisyhdistyksen perustavan koko-
uksen 5.1. Tarkoituksena yhdistyksellä 
on toimia vapaa-ajan asukkaiden edun-
valvojana sekä edistää yhteisöllisyyttä, 
mikä onkin toteutunut useissa Syötteen 
alueen tapahtumissa pitkin vuotta.

Pudasjärven lukion ystävyyslukio 
Lycee Jules Haagista, Koillis-Ranskas-
ta saapuivat vierailulle Pudasjärvelle 21. 
tammikuuta ja viipyivät helmikuun al-
kuun saakka. He majoittuivat matkal-
laan paikallisiin perheisiin ja tutustuivat 
suomalaisuuteen. KUVA  2

Sauli Kuopus toi SM-kisojen hiihdol-
laan Pudasjärveä tunnetuksi. Sijoitus oli 
15, joka on Pudasjärven historian par-
hain yleisessä sarjassa. 

Uusi kaupunginvaltuusto kokoontui 
ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 
24.1. Kokous oli samalla remontoidun 
kaupungintalon valtuustosalin juhlalli-
nen käyttöönotto. Uudeksi valtuuston 
puheenjohtajaksi valittiin Timo Vähä-
kuopus ja hallituksen puheenjohtajana 
jatkoi Vesa Riekki. KUVA  3

Helmikuu
Helmikuun alussa Pudasjärven Syö-
päyhdistys lahjoitti Pudasjärven terve-
ysaseman lyhytaikaisosastolle kolme 
uutta televisiota. Merkittävintä tempa-
uksessa oli Syöpäyhdistyksen haaste, 
jonka ansiosta syntyi haasteiden ketju ja 
useat pudasjärviset eri yhdistykset lah-
joittivat televisiot kaikkiin potilashuo-
neeseen.

Taekwon-Don SM-kisat käytiin 2.-
3.2. Tampereella, missä pudasjärvinen 
Julia Pätsi keräsi jälleen mittavan mitali-
saaliin: yksi SM-kulta ja kolme pronssia.

Syötteen alueella käytiin helmikuun 
toisen viikonlopun aikana 16. kerran 
Umpihankihiihdon MM-kilpailut. Maa-
ilmanmestaruus ratkottiin sekä yksi-
lö- että joukkuekilpailussa ja matkalla 
äärimmäiseen testiin joutuivat myös ki-
saajien erätaidot. Vaikka lunta oli pak-
sulti, lumi oli kovaa eikä upottanut 
umpihangellakaan. Kuvassa Kiinteistö-
Neliön joukkue. KUVA  4

 
Ystävänpäivänä torstaina 14.2. re-

montoidulla kaupungintalolla vietet-
tiin avoimien ovien päivää. Tutustua sai 
useisiin tiloihin ja pisteillä esiteltiin kau-
pungin toimintaa ja infoa.

Syötteellä järjestettiin Meri City Tun-
turi -hankkeen toimesta Porokarne-
vaalit 21.2. Leppeässä talvisäässä saa-
tiin nauttia Janne Pekkalan juontamasta 
markkinoista, jonka ohjelmassa oli mm. 
porojokkis-kisa sekä monipuolista rei-
pashenkistä ulkoilua.

Kesseli ry juhli 10-vuotisjuhlaan-
sa 24.2., minkä kunniaksi Pudasjärvel-
le saapui Karjalan Tasavallan alueelta 
useita tärkeitä yhteistyökumppaneita. 
Kesseli ry on toimintansa aikana anta-
nut monenlaista apua Karjalan ja Mur-
manskin Tasavaltojen alueilla.

Iijoen tuntumassa Karhukunnaalla 
vietettiin avoimia ovia 25.2. Tiloihin oli 
muuttanut Suomen Metsäkeskuksen li-
säksi useita Metsä- ja muiden alojen toi-
mijoita. Rakennuksessa on myös toimis-
tohotellitilat. KUVA  5

Maaliskuu
Pudasjärven Rautia K-maataloudessa 
vietettiin 1.3. uudistuneen myymälän 
avajaisia. Avauksen suorittivat kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vä-
häkuopus apunaan kauppiaspari Jukka 
ja Jaana Valkola.

Maaliskuun ensimmäisenä viikon-
loppuna 2.-3.3. Pudasjärven PoroCup 
-kilpailu käytiin lentokentällä aurinkoi-
sessa pakkassäässä. Kisaamaan saatiin 
noin 200 poroa, joista 30 saapui Pudas-
järveltä. Kisa on yksi viidestä Pohjois-
Suomessa järjestettävistä porokilpailu-
tapahtumasta. Porokisojen merkeissä 
kisattiin myös 10.3. Panumalla. KUVA  6

Rajalta Rajalle -hiihtoa hiihdettiin 
tänä vuonna 30. kerran, jonka mer-
keissä juhlittiin lauantaina 9.3. Syöte-
keskuksessa RR1 -hiihtoryhmän kans-
sa. Hieman lyhyenpää matkaa hiihtivät 
tulevaisuuden huippu-urheilijat Ku-
renalan koululla tiistaina 12.3. hiihto-

Pudasjärvellä monet tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa 
paikallisten kalentereissa ja sydämissä, kuten myös vuonna 2013. 

Jokainen perinteinen tapahtuma oli kehittynyt viime vuodesta 
ja uusiakin tempauksia mahtui mukaan. Suuria koko maata 

kiinnostavia tilaisuuksiakin mahtui mukaan, kuten Suviseurat 
ja Suunnistuksen SM-kisat. Koko vuoden Pudasjärvi-lehdistä 

tehty kooste näyttää kattavan läpileikkauksen suurista ja vähän 
pienemmistäkin tapahtumista. Yrityselämässäkin tapahtui paljon 

uutisoitavaa.

kilpailupäivässä, johon osallistui kaikki 
koulun oppilaat. Tuttuun tapaan ladut 
kiersivät koulun takana. Hippohiihdot 
17.3. kokosi niinikään runsaasti nuoria 
urheilijoita: kisaan oli jopa 111 alakoulu-
ikäistä ilmoittautunutta.

Metsäpäivä kokosi 21.3. torille noin 
tuhat osallistujaa kiinnostuneina metsä-
asioista, jotka saivat kuulla musiikkioh-
jelmaa, makkaranpaiston sekä kahvitte-
lun keralla. KUVA  7

Pudasjärven Vesiosuuskunta oli ra-
kennuttanut uudet toimitilat Tuotan-
totien varteen, joissa vietettiin avoimia 
ovia 21.3. 

Pääsiäissunnuntaina 31.3. messuun 
osallistui 172 henkilöä, jossa oli huo-
mattava lisäys edellisvuoteen. Pääsiäi-
nen on kirkkovuoden vanhin ja tärkein 
juhla, minkä vuoksi kirkkoherra Kimmo 
Helomaa päätti lisätä tiedotusta mer-
kittävästi ja seurakuntalaisille tarjottiin 
pääsiäisateria.

Huhtikuu
Komin tasavallan päämies Vjatseslav 
Gaizerin johtama yhdeksänhenkinen 
delegaatio vieraili Pudasjärvellä 10.4. 
Delegaatiolle esiteltiin monipuolisesti 
kaupungin toimintaa, vanhustenhuol-
toa ja yleensä alueen elinkeinoelämää. 
Erityisesti matkailuun ja kulttuuriperin-
teen hyödyntäminen matkailussa kiin-
nosti vierailijoita.

Pudasjärven kaupungin kirjastoau-
to Iso Karhu vihittiin juhlallisesti käyt-
töön 19.4. Auton on koristellut komein 
maisemamaalauksin taiteilija Kimmo 
Takarautio. Kirjastoauto on suunnitel-
tu monikäyttöiseksi, sillä sitä voi käyt-
tää vaikkapa messuilla ja toimitsijatila-
na urheilukilpailussa.  KUVA  8

Pudasjärven keskustan alueelle pe-
rustettiin Kurenalan kyläyhdistys ry. 
Perustava kokous pidettiin kaupungin-
talolla torstaina 18.4. Perustajajäsenik-
si kirjautui reilut 20 paikalla ollutta hen-
kilöä.

Lakarin koulun juhlasali täyttyi lau-
antaina 20.4. juhlapukuisista ihmisistä 
kun alkoi Pudasjärven JHL osasto 330 
50-vuotisjuhla. 

1.Tapahtui vuonna 2013 Pudasjärvellä
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4.
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7.

Kansallista Veteraanipäivän juhlaa vie-
tettiin 27.4. seurakuntakeskuksessa. Pai-
kalle oli kokoontunut noin 130 henkeä. 
Juhlapuhujaksi oli saapunut Puolustus-
voimien Pohjois-Pohjanmaan päällikkö, 
everstiluutnantti Kimmo Rajala.   KUVA  9

8. 9.
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Toukokuu
Pudasjärven SDP:n ja SAK:n yhteinen 
Vappujuhla pidettiin koleassa ja koste-
assa säässä Pudasjärven torilla. Sdp:n 
Oulun piirihallituksen puheenjohtaja 
Paavo Törmi Raahesta piti juhlapuheen 
ja Tuula Kuukasjärvi kertoi Pudasjärven 
kaupungin kuulumisia. Alpo Illikainen 
tarjoili kaikille hernesoppaa.

Suviseurojen kevään ensimmäiset 
kenttätalkoot alkoivat lauantaina 4.5. 
lentokentällä koleassa ja sateisessa sääs-
sä. 

Kari Tykkyläisen Youtubessa esittä-
mä Frank Sinatran maivei-video valit-
tiin Vokswagenin maailman laajuisesti 
esitettävään mainosvideoon.  KUVA 10

Hyvän Olon Messut järjestettiin ur-
heiluhallilla LC Pudasjärvi/ Hilimo-
jen toimesta äitienpäivän aattona 11.5. 
kuudennen kerran. Näytteilleasettajia 
ja myyjiä oli viitisenkymmentä ja run-
saasti muuta ohjelmaa. Yleisöä arvioi-
tiin käyneen reilut tuhat henkeä. 

Pudasjärven keskustassa monil-
le tutuksi tullut urheiluliike Kesport 
juhli toukokuun kolmannella viikol-
la 25-vuotista taivaltansa. Pudasjärven 
Puutarhalla oli kuun lopulla puutarha-
päivät 20-v juhlan merkeissä. 

Pudasjärven seurakunnan kirkko-
herraksi valittiin sunnuntaina 19.5. toi-
mitetussa kirkkoherranvaalissa Taival-
kosken seurakunnan kirkkoherra Juha 
Rauhala. Ääniä hän kokosi 866. KUVA  
12

Omaishoitajien työ on kutsumus-
luontoista omistautumista ja sitä ras-
kaasta luonteesta huolimatta muiste-
taan arvostaa harvoin. Pudasjärveläiset 
saivat Omaishoidon tukipisteen, jon-
ka avajaisia vietettiin 20.5. Pudasjärven 
Palvelukeskuksessa.

Pudasjärveläislähtöinen Jenni Jaak-
kola sai viikonloppuna 25.5. maailman 
ensimmäisen KIDSing voittajan titte-
lin MTV3:n lasten laulukisaohjelmasta. 
Voitto julkistettiin suorassa lähetykses-
sä, tytön 40-henkisen tukijoukon jännit-
täessä liveyleisön joukossa.  KUVA 13

Kesäkuu
Kesäkuun korkkasi perinteiseen tyyliin 
koulujen päättäjäisjuhlat. Pudasjärven 
lukion kevätjuhlaa vietettiin lauantai-
na 1.6. liikuntahallissa, missä valkola-
kin sai 36 uutta ylioppilasta. Ylioppilas-
juhlaan oli kutsuttu Pudasjärven lukion 
ensimmäiset ylioppilaat vuodelta 1963 
eli 50 vuoden takaa ja heitä kutsuttiin 
riemuylioppilaiksi. Heistä osa näki toi-
sensa ensimmäisen kerran 50 vuoteen.  
KUVA 14
K-supermarket Pudasjärven kauppiaina 
aloittaneet Hannele ja Tommi Niskanen 
tarjosivat asiakkaille kakkukahvit tors-
taina 13.6. 

Pudasjärven torilla kävi 12.6. run-

saasti yleisöä Ruokaralli-tapahtumassa. 
Noin tunnin kestänyt ohjelma sisälsi lä-
hiruokaa koskevan paneelikeskustelua, 
ruokamaistiaisia ja musiikkia.

Tikanpalossa, Susisuon poroaidal-
la 21. kertaa pidettyyn hartaustilaisuu-
teen kokoontui 18.6. reilut puolensataa 
henkilöä. Vuodesta 1993 lähtien pide-
tyn tilaisuuden järjestämisestä ovat vas-
tanneet yhteistyössä Livon paliskunta ja 
Pudasjärven seurakunta. 

Järjestyksessään 29. Kansainväliset 
Pohjantähti-games kisat tarjosivat ju-
hannusaaton aattona 20.6. tiukkoja kil-
pailuja ja tasokasta yleisurheilua. Kisoja 
vietettiin hieman viileähkössä, epäva-
kaisessa säässä. Nuorten ja aikuisten 
sarjoissa oli yhteensä 130 kisaajaa.

Kansallinen asfalttisprint Iso-Syöte-
Mäkiajot järjestettiin jälleen juhannus-
aattona 21.6. Mukana kisassa olivat Suo-
men rallisprint-hirmut väkivahvoilla 
autoillaan. Monilla kilpailijoilla oli per-
heet mukana ja samalla vietettiin kesäis-
tä lomaa Syötteellä. KUVA 15

Suviseuroissa 28.6.–1.7. täyttyivät vä-
kimäärän odotukset. Lauantaina pai-
kalla oli lähes 80 000 henkilöä. Asun-
tovaunuille ja -autoille sekä muille 
majoittujille jouduttiin ottamaan etukä-
teen katsotut varapaikatkin käyttöön. 
Kaikki seuravieraat, joilla oli mukana 
majoituskalustoa, voitiin majoittaa seu-
ra-alueelle, vaikka asuntovaunuja ja 
asuntoautoja tuli enemmän kuin kos-
kaan ennen. KUVA 16

Heinäkuu
Iijokisoutu kokosi soutajat ja melojat 31. 
kerran viiden päivän jokimatkalle. Sou-
tajat, melojat ja kyläläiset kokoontuivat 
1.7. Jokijärvelle Saijaan soudun avajai-
siin. Soutu päättyi 6.7. Kipinässä Tohon 
laskuun ja kyläjuhlaan.

Pudasjärven kansalaisopiston ja Pu-
dasjärven Näyttämön kesän 2013 ko-
media, Amerikan Morsian keräsi Kos-
kenhovilla mukavasti katsojia. Ensi-ilta 
oli keskiviikkona 3.7. Ohjaajana oli Alpo 
Puhakka, musiikista vastasi Markku 
Kemppainen.

Pudasjärven markkinat 5.-6.7. järjes-
tettiin totutulla kaavalla: reipasta mark-
kinahenkeä, ohjelmaa, arvontaa sekä 
tuttavien tapaamista. Tapahtuma on Pu-
dasjärven Yrittäjien järjestämä, joten sa-
malla myös erinomainen esimerkki, mi-
ten paikalliset yrittäjät vuodesta toiseen 
jaksavat uurastaa oman yrityksen pyö-
rittämisen lisäksi rakentaakseen koko 
kaupungin yhteistä markkinatapahtu-
maa. Kävijöitä oli jopa 10 000!  KUVA 17

Taiteilija, kaupunginvaltuutettu Kari 
Tykkyläisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi 
järjestettiin syntymäpäiväjuhlat kotita-
lonsa pihalla Siuruan kansantasavallas-
sa 7.7. Tykkyläinen valittiin Helsingin 
Sanomien NYT-liitteen äänestyksessä 

Suomessa vuoden 2013 toiseksi kiinnos-
tavimmaksi henkilöksi.

Midnight Sun Longboard Festivaa-
lia vietettiin Syötteellä 12.–14.7. Kolmen 
päivän ajan pitkällä rullalaudalla lasket-
televat urheilijat pääsivät testaamaan 
Syötetunturin rinteitä kiipeäviä teitä 
hurjan lajin parissa. 

Kesäpilikin MM-kisat käynnistyi-
vät 22.7. Havulan rannassa koleassa 
kesäsäässä jo kymmenennen kerran. 
Tällä kerralla tehtiin yhtäjaksoisen kesä-
pilikinnän maailmanennätys 144 tuntia. 
Viimeisen vuoron pilkki Vesa Teivaan-
mäki.  KUVA 18

Peruskorjattu Pudasjärven liikunta-
halli vihittiin uudelleen käyttöön 26.7. 
Tilaisuudessa halli nimettiin pudas-
järveläisen Tuomas Sammelvuon mu-
kaan. Sammelvuo oli pitkäaikainen Suo-
men lentopallomaajoukkueen kapteeni 
ja tällä hetkellä hän toimii maajoukku-
een valmentajana. Tammikuussa 2013 
Sammelvuo palkittiin Suomen Urhei-
lugaalassa Vuoden Esikuva -pokaalilla.  
KUVA 19

Elokuu
Iinattijärven asukkaita, mökkiläisiä ja 
lomalaisia kokoontui viettämään pe-
rinteistä jo kahdeksatta kyläpäivää 3.8. 
kylätalolle. Kylän miehet kokoontuivat 
aiemmin porukalla nuotanvetoon, jos-
sa kertavedolla saatiin kolmatta saavia 
muikkuja. 

Sarakylän perinteiset Vattumarkki-
nat järjestettiin 24. kerran 17.-18. elo-
kuuta Sarakylän koulun piha-alueella. 
Markkinatorin lisäksi tapahtuma-ava-
uksessa lauantaina markkinapuheen 
piti Rovaniemellä asuva kansanedustaja 
Markus Lohi, jonka juuret ovat Saraky-
lässä. Vuoden kyläläiseksi valittiin Jou-
ni Ihme. KUVA 20

Profin Oy:llä oli onnistuneen suku-
polvenvaihdoksen merkeissä 23.8. avoi-
mien ovien päivä ja samalla juhlittiin 
yrityksen perustajan Martti Haapalan 
60-vuotismerkkipäivää. 

LC Pudasjärven viidettä kertaa jär-
jestyt Venetsialaiset 31.8. ovat vuo-
si vuodelta kasvaneet yleisön suurek-
si suosikiksi kesäkauden päätösjuhlana. 
Tälläkin kertaa väkeä kertyi reilut 1200 
henkeä. Lasten Venetsialaiset järjestet-
tiin Jyrkkäkosken huvikeskuksessa sa-
mana päivänä ja esiintymässä oli mm. 
KidSing-voittaja Jenni Jaakkola. Pudas-
järven Urheilijat ovat olleet järjestelyis-
sä tärkeä yhteistyökumppani. Valon-
juhlaan näyttävän ja hätkähdyttävän 
shown toi poikkitaiteellinen Liekkiryh-
mä Tulikukka.  KUVA 21

Perhokalastuksen SM-kisat järjestet-
tiin Syötteellä ja osittain Taivalkosken 
puolella elo-syyskuun vaihteessa. 
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Syyskuu
Pudasjärven seurakunnan uusi kirkko-
herra Juha Rauhala aloitti kirkkoher-
ran työt maanantaina 2.9. Paikalla olleet 
työntekijät toivottivat hänet tervetul-
leeksi yhteisessä kahvihetkessä. Rauha-
la osallistui ensimmäisten töidensä jou-
kossa Syötteellä SM-suunnistuskisoihin 
kutsuvieraana.

Läsnä Yrittäjän arjessa -teemaviikon 
kunniaksi Pohjois-Pohjanmaan yrittä-
jyysrekka pysähtyi tiistaina 3.9 Pudas-
järvelle K-supermarketin pihalle. Tilai-
suudessa pidettiin elinkeinoseminaari 
Elinvoimaa yrittäjyydestä ja julkistettiin 
Pudasjärven kaupungin sitoumus yrit-
täjyyden puolesta.

Suunnistuksen SM-kisat olivat 7-8.9. 
Syötteen haastavissa mäkimaastoissa. 
Paikallisille toimijoille suuren luokan ta-
pahtuma oli suuri voimain ponnistus. 
Mukana oli koko Suomen parhaimmis-
to maajoukkuesuunnistajien johdolla. 
Myös oman alueen juniorisuunnista-
jat ottivat osaa kilpailuun nuorten sar-
joissa. Pudasjärven Urheilijat ry järjes-
tivät pitkien matkojen kisan yhdessä 
suunnistusseura Pohjantähden kanssa. 
KUVA 22

Lapset pääsivät aloittamaan arjen 
uudessa päiväkodissa maanantaina 
16.9. Hirrestä rakennetun Päiväkodin 
nimeksi valikoitui Pikku-Paavalin päi-
väkoti, joka sai inspiraationsa puistosta, 
jossa päiväkoti sijaitsee.

Huippukymppi juoksu ja Luppove-
si syttyy -tapahtumat 21.9. huipensivat 
Syötteen syyskuun. Tapahtuman yhtey-
dessä vietettiin Luppoveden maisemiin 
kesän aikana rakentuneiden liikunta- ja 
elämyspuisto, skeittipuisto ja frisbeegol-
fradan avajaisia.

Kuren Tanssi tapahtumassa 20.-22.9 
tanssi kuusi pudasjärveläistä tanssi-
paria kilpaa ja viikonlopun aikana oli 
myös tanssin opetusta kaiken ikäisille. 
Kisan voitti Sointu Veivo ja Keijo Piirai-
nen. KUVA 23

Pudasjärven keskustassa avattiin 
maanantaina 30.9. uusi lounas- ja ti-
lausravintola, Jukolan Pirtti. Tarmo 
kauppiaanakin tunnettu Aki Niemitalo 
vastaanotti lounasvieraita yhdessä hen-
kilökunnan kanssa. Joulukuussa tilan 
yhteyteen avattiin myös jenkki-tyylinen 
iltaravintola New York Diner.

Lokakuu
Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ja Pu-
dasjärven Eläkeläiset ry järjestivät 1.10. 
jäsenilleen yhteisen ulkoilutapahtuman, 
johon kuului sauvakävely Vanhusten 
Palvelukeskukselta ulkoilureittiä pitkin 
Iijoen rannalla sijaitsevalla nuotiopai-
kalle.   KUVA 24

Pudasjärveltä lähtöisin oleva 14-vuo-
tias Jenni Jaakkola valittiin televisio-
ohjelma KIDSingin voittajaksi touko-
kuussa. Hän sai palkinnoksi voitostaan 
levytyssopimuksen ja mahdollisuu-
den työskennellä Antti Tuiskun kanssa. 
Jaakkolan esikoisalbumi ”Siipeni mun” 
julkaistiin 11. lokakuuta.

Kouvan metsästysseuran 30-vuo-
tisjuhlat pidettiin 19.10. hirvipeijais-
ten merkeissä. Seuran perustajajäseniä 
muistettiin kunniakirjoin sekä rintamer-
kein ja kukkasin. Ensimmäisen kaade-
tun vasan käyttäminen peijaishirvenä 
on säilynyt seuran perinteenä vuodes-
ta -86 lähtien.

Lasten luontoviikkoa vietettiin kau-
niissa ja lumisessa säässä Syötteen luon-
tokeskuksessa syyslomaviikoilla. En-
silumi satoi Syötteelle keskiviikkona 
lasten luontoviikon aluksi. Viikon ohjel-
massa oli retkiä ja teemapäiviä Luonto-
keskuksella ja lähimaastossa.

Valon juhlaa vietettiin perjantaina 
25.10. Pudasjärven kirkossa ja sen piha-
alueella. Juhla järjestettiin seurakunnan 
mittavien kunnostustöiden valmistu-
misen kunniaksi. Kirkkoalueen uusi va-
laistus keräsikin ihasteluja.

Pudasjärven Nuorisoseura ry kutsui 
jäsenensä seuran 110-vuotisjuhlaan Kos-
kenhoville sunnuntaina 27.10. Tilaisuu-
dessa juotiin kakkukahvit ja nautittiin 
tanssiesityksestä. Lisäksi kuultiin juhla-
puhe, sekä tiivistelmä Pirkko Polven te-
kemästä historiikista.

Marraskuu
Pudasjärven Livo sai Vuoden Kylä 2013 
-palkinnon. Pohjois-Pohjanmaan liiton 
jakama palkinto myönnettiin maakun-
tapäivillä Oulussa maanantaina 4.11. 
Perusteisiin lueteltiin kylän monipuoli-
nen sekä omaleimainen toiminta. Lisäk-
si nuoret toimivat aktiivisesti mukana.

Pudasjärven Osuuspankilla oli maa-
nantaina 4.11. kahvitarjoilu osuuspank-
kiviikon ja edustajiston vaalien kunni-
aksi. 

Oulun seudun ammattioppilaitok-
sen Pudasjärven yksikkö järjesti torstai-
na 7.11. Kaamos kaatuu -tapahtuman 
pimenevien syysiltojen iloksi. Tapahtu-
maan osallistui reilut 200 henkilöä. Ul-
kona oli paljon erilaisia opiskelijoiden 
suunnittelemia aktiviteettejä muun mu-
assa tandemhiihtoa

Kirkkomusiikkiviikkoon kuuluva 
pudasjärveläisten kuorojen oma kon-
sertti-ilta oli torstaina 7.11. kirkossa. 
Konsertissa esiintyivät seurakunnan 
omat kuorot, Laura Räihä soitti urkusoo-
lon sekä säesti kuoroja uruilla ja pianol-
la. Viikon päätös- ja Isänpäivän iltakon-
sertissa 10.11. lauloi kirkossa kauniisti ja 
herkästi Cadenzan -sekakuoro.

Pudasjärven ilmailukerho ry on saa-
nut talkoovoimin valmiiksi uuden hal-
lin, jonka tupaantuliaisia vietettiin 8.11. 
juhlakahvittelun, syyskokouksen sekä 
loppuillasta myös talkoolaisten oman il-
lanvieton merkeissä. 

Pudasjärven Vuoden Yrittäjänä pal-
kittiin  KUVA 25 

Pertti Heikkinen Ky:n 20 vuotta ja 
Perhemarketin 10-vuotisen toiminnan 
kunniaksi nautittiin täytekakkukahvit 
29.11. 

Suomen Tasavallan presidentti Sau-
li Niinistö piti presidentinvaalikiertueel-
laan antamansa lupauksensa ja vieraili 
Pudasjärvellä lauantaina 30.11. Pudas-
järven keskustaan asennettiin perjantai-
na 29.11. uudistetut jouluvalot juuri so-
pivasti ennen presidenttimme vierailua. 
KUVA 26

Joulukuu
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 
1.12. Pudasjärven kirkossa oli lähes kol-
mesataa kuulijaa perinteisessä Hoosi-
anna-konsertissa, joka järjestetään vuo-
sittain veteraaniväestömme kotona 
asumisen tukemiseksi.

Syötteen matkailuväki järjesti 6.-8.12. 
monipuolisen joulunavaustapahtuma-
viikonlopun. Tapahtumia löytyi monen-
laista, kuten Pikku-Syötteen itsenäisyys-
päivägaalaa, räp-tähti Karri K.O.I.R.A:n 
esiintyminen ja Safaritalon liepeestä löy-
tyi husky- ja poroajelua. 7.12. Syötteellä 
avattiin myös kesän aikana rakennettu 
Murtsikkakeskus Luppoveden lähtöpai-
kalla. Iso-Syötteen rinteistäkin osa avat-
tiin itsenäisyyspäiväviikonloppuna.

22.

23.

Tapahtui vuonna 2013 Pudasjärvellä

24.

25

26

Työpetari ja Kesseli järjestivät tiistaina 10.12. 
torilla erilaisen ja uudentyyppisen joulupuuro-
tapahtuman työttömille ja vähävaraisille. Puuroa 
nautittiin 250 annosta.

Uusi S-Marketin marketpäällikkö Niko Haapa-
niemi esittäytyi 13.12. asiakkaille ja tarjosi kakku-
kahvit. 

Pudasjärvellä jo kuudennen kerran, MLL:n ja 
LähiTapiolan yhteistyönä järjestetty Joulupuuke-
räys sai valtavan suosion ja lahjoja saatiin kerättyä 
yli sadalle vähävaraisen perheen lapselle. KUVA 
27

Perinteiset joulumyyjäiset järjestettiin lauan-
taina 14.12. Tuomas Sammelvuo -salissa. Joulupe-
rinteitä tuotiin esille Oppia perinteistä-hankkeen 
järjestämissä askartelupajoissa, joissa elvyteltiin 
vanhan ajan kuusenkoristeluperinnettä. Myös jou-
lupukki vieraili paikalla ja Urheiluseuralla oli kah-
vio. KUVA 28

Kaupunginvaltuusto teki päätöksen noin 22 
miljoonaa euroa maksavasta elinkaarimallilla to-
teutettavasta hirsikoulukampuksesta 19.12 koko-
uksessaan. Rakentamistöihin suunnitellaan pääs-
tävän ensi vuoden huhtikuussa. 

27 28
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PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA
Tässä vuoden 2014 ensimmäisessä kuukausi-ilmoituksessa 

tiedotetaan uusista kursseista sekä syksyllä alkaneista kursseis-
ta, joihin voi tulla mukaan kevätlukukauden alkaessa. Opetus 

käynnistyy loppiaisen jälkeisenä tiistaina 7.1.2014 syksyllä 
julkaistun opinto-ohjelman mukaisesti. 

Työviikkoja on tavallisessa opetuksessa ja laulu-/soitinkoulu-
opetuksessa 11 viikkoa. Taiteen perusopetuksessa on kuvatai-
teissa 14 ja musiikissa 18 viikkoa. Talviloma pidetään viikolla 10.

MUSIIKINOPETUS käynnistyy muutamin poikkeuksin ma 
14.1.2014 alkavalla viikolla Vapaita opiskelupaikkoja ja soittoai-

koja voi tiedustella musiikinopettajilta.
Syksyllä alkaneet koko lukuvuoden kurssit jatkavat 
entisin kokoontumisajoin, ellei toisin ole ilmoitettu.

Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi
Puhelin: 040 8266 431, 040 5088 490, 

musiikinopetus 0400-646 132. 
Kaupungin keskus: 08 5875 530. 
Kotisivut: http://www.pudasjarvi.fi. 

Netti-ilmoittautuminen: 
https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi

HUMANISTISET AINEET
 
SUKUTUTKIMUS  13980001
PUDIKIN pieni luokka, R 2  ma 17.30-20.30
Timo Sarkkinen
Kerrat keväällä: 13.1., 27.1., 3.2., 17.2., 10.3. ja 24.3  13.1.2014-24.3.2014,  12 t 

KYLÄHISTORIA Siuruan ryhmä  13980002
PUDIKIN pieni luokka, R 2  ma 17.30-20.30
Timo Sarkkinen
Kerrat keväällä: 13.1., 27.1. ,3.2., 17.2., 10.3. ja 24.3.  13.1.2014-24.3.2014,  12 t 

KYLÄHISTORIA Hetekylän ryhmä  13980003
PUDIKIN pieni luokka, R 2   ma 17.30-20.00
Timo Sarkkinen
Kokoontumispäivät kevät: 20.1., 24.2., 17.3. ja 7.4. 20.1.2014-7.4.2014,  12 t 

KASVATUS 

ALEXANDER-TEKNIIKAN KURSSI 21980007
SALIKKI R1  pe 18.00-20.30, la 10.00-17.00 ja
Alexander-tekniikan opettaja Matti Harilo,  su 10.00-17.00
kurssimaksu 33 € 17.1.2014-19.1.2014,  18 t
Ilm. 7.1.2014 mennessä, mainitse toiveesi perus- tai jatkokurssista. 

Alexander-tekniikan kurssi toteutetaan joko perus- tai jatkokurssina osallis-
tujien toiveiden mukaan. Tekniikka on yksinkertainen ja käytännöllinen me-
netelmä kehittää ja auttaa itseään. Runsaasti yksilöohjausta. Lisätietoa: www.
alexander-opettaja.fi. Kurssille otetaan enintään 10 opiskelijaa. 

 
KASVATUSTIEDE 25 op - ayA250504 32980001
Eri opettajia opintojaksoittain
Opintomaksu kevät 200,00 €, jaksomaksu 80 €   5.1.2014-27.3.2014,  64 t 

Järjestetään KAJO-opintoina Oulun avoimen yliopiston kanssa. Opinnot ovat 
alkaneet syyskuussa ja päättyvät huhtikuussa ennen oppilaitoksiin pyrkimi-
siä. Opintojaksot keväällä: Ay410070P Kasvatussosiologia (4 op) Luennot 
(18 t) 18.11. 2013- 5.1.2014/KT Veli-Matti Ulvinen - ay410068P Didaktiikka 
(4 op) Luennot (18 t) 7.1. - 16.2 2014/ KT Veli-Matti Ulvinen - ay410071P 
Kasvatusfilosofia (4 op) Luennot (18 t) 10.2. - 23.3.2014/ KT Eetu Pikka-
rainen - ay410072P Pedagoginen tutkimusseminaari (5 op) Luennot (10 t) 
17.3.-18.5.2014/ KM Kimmo Kontio Kursseihin sisältyy luentojen lisäksi mm. 
tenttejä, kirjallisuus- ja kurssitehtäviä. Opintoihin voi tulla mukaan joustavasti 
ja suorittaa yksittäisiä jaksoja!

PSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 op 
- A250603 32980002
Eri opettajia opintojaksoittain 7.1.2014-22.5.2014,  64 t 
Opintomaksu kevät 200,00 € , jaksomaksu 80 €
 
Psykologian monimuoto-opintoja voi suorittaa sekä lähiopintoina Oulussa 
että etä-/verkko-opintoina yhteistyöoppilaitosten kautta. Verkko-opinnot eivät 
ole paikkakuntaan sidottuja. Opintoihin otetaan uusia opiskelijoita ja niistä voi 
suorittaa myös yksittäisiä jaksoja. Kevään verkkoluennot 412071P Persoonal-
lisuuspsykologia 5 op 7.1.2014-13.2.1014/FT Seppo Laukka, 412056P Kogni-
tiivisen ja neurospykologian perusteet 5 25.2.-10.4.2014/FT Seppo Laukka, 
412057P Psykologian sovellukset II: terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 
op/ op15.4.-22.5.2014 FT Timo Latomaa. 

MUSIIKKI
Musiikin opetusryhmät jatkavat syksyn ohjelman mukaisesti. 
Opetusryhmiin otetaan uusia opiskelijoita ja vapaita 
soittoaikoja eri soitinryhmiin (piano, viulu, kitara, sello, 
rummut) voi tiedustella puh. Reijo Kossi 0400 646 132 tai 
opistolta. 
Yhtye- ja orkesteriopetukseen otetaan myös mukaan 
lisää opiskelijoita, ks. kokoontumisajat alla!
Keväällä aloittaneiden opiskelijoiden kurssimaksu soitinope-
tuksesta on 30 € ja yhtyeopetuksesta 25 €.

MUSKARI 11012001
NEUVOKKI , R 1   la 10.00- 13.00
Marjut Kossi-Saarela  18.1.2014-17.5.2014,  20 t 

Ryhmät: 6 kk-1 v. klo 10.00-10.30, 1 v - 2 v. klo 10.30-11.15, 3 v. - 4 v. klo 
11.15-12.00, 5 v. - 6 v. klo 12.15-13.00. Kokoontuu kevätlukukaudella 
18.1., 8.2., 15.3., 5.4., 26.4. ja 17.5.2014. Kevään kurssimaksu 10 €. 

SUZUKI-VIULU 11012062
MUSIIKINTEORIALUOKKA R2   ma 16.45-17.30
Anu Sorja, kurssimaksu  20 €   13.1.2014-31.3.2014,  11 t 

HARMONIKKAYHTYE 11012066
LUOKKA 5 R1   pe 19.30-21.00
Teuvo Kalliola  17.1.2014-4.4.2014,  22 t 

VASKIPUHALTIMET 11012067
MUSIIKKISTUDIO R2 
Tuomo Honkanen   ke 17.30-19.00
15.1.2014-2.4.2014,  22 t 

PUHALLINORKESTERI 11012068
MUSIIKKISTUDIO R2   ke 19.00-20.30
Tuomo Honkanen  15.1.2014-2.4.2014,  22 t 

JOUSIORKESTERI 11012069
PUDIKIN iso luokka, R 2  pe 16.00-16.45
Harri Österman   17.1.2014-4.4.2014,  11 t 

KANSANMUSIIKKIYHTYE 11012071
MUSIIKKISTUDIO R2   to 18.00-19.30
Reijo Kossi  16.1.2014-3.4.2014,  22 t 

VIIHDEORKESTERI 1 11012073
Kansalaisopisto MUSIIKKISTUDIO R2  ma 18.00-20.15
Aira Siuruainen-Kalliola   13.1.2014-31.3.2014,  33 t 

VIIHDEORKESTERI 2 11012074
MUSIIKKISTUDIO R2   ti 19.00-21.15
Reijo Kossi  14.1.2014-1.4.2014,  33 t 

KIELET 
PUHEVIESTINTÄ 2-3 op–ay900050Y 17 120100001
AUDITORIO R2 
Opettaja avoin, kurssimaksu 95,00 €
Sitovat ilm. 28.2.2014 mennessä   26 t
 
Järjestetään keväällä Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-
vaatimusten mukaan, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu riittävästi. Opintojak-
son jälkeen opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
erilaisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa ja osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä 
palautetta rakentavasti. 

SUOMEN KIELEN OPETUS 
– Nuorisotakuun opintoseteliavusteinen 
maahanmuuttajakoulutus 120100002
OPETUSLUOKKA 7, R1  9.00-14.00
Saara Al-Khanji 13.1.2014-30.5.2014 

Koulutus jatkuu syksyn ohjelman mukaisesti ja toteutetaan Suomistartti-
toimintamallin mukaan opetushallituksen rahoituksella.

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (KTK) 2op-
901001Y 12020001
AUDITORIO R2 pe 18.00-21.00
Lucina Väärälä, kurssimaksu 95,00 €  la 10.00-15.00
Sitovat ilm. 10.3.2014 mennessä 21.3.2014-30.4.2014,  52 t 

Muut opetuspäivät sovitaan ensimmäisellä kerralla 21.-22.3.2014. Toteutetaan 
Oulun yliopiston vaatimusten mukaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alan tekstejä ja tekemään niistä joh-
topäätöksiä, osaa kirjoittaa työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja, 
osaa käyttää kasvatustieteen erikoissanastoa ja osaa suunnitella sekä pitää 
omaan alaan liittyviä lyhyitä esityksiä. 

AVOIN YLIOPISTO – ENGLANTI
Seuraavat englannin opintojaksot järjestetään viikonloppu-
opetuksena Lapin yliopiston vaatimusten mukaan. Kurssien 
opettajana Bryan Dopp. Kurssimaksu 95 €/jakso.
Paikka auditorio. 
Kokoontumiset n. pe klo 17-20 ja la klo 10-15:  

ENGLANNIN YLEISOPINNOT 
Reading Comprehension 3 op  12030007
Sitovat ilm. 13.2.2014 mennessä           14.3.2014-29.3.2014,  36 t 

ENGLANNIN YLEISOPINNOT Writing 3 op 12030008
Sitova ilm. 18.3.2014 mennessä 4.4.2014-26.4.2014,  36 t 

ENGLANNIN YLEISOPINNOT 
Oral Skills 3 op 12030009
sitovat ilm. 15.4.2014 mennessä 9.5.2014-24.5.2014,  36 t 

Viikoittain kokoontuvat ENGLANNIN KURSSIT/
Saara Hintikka jatkavat syksyn ohjelman mukaisesti.

VENÄJÄ alkeet 12060001
AUDITORIO R2  ma 15.30-17.00
Anna Laitinen 13.1.2014-31.3.2014,  22 t 

VENÄJÄ keskusteluryhmä edistyneille 12060002
AUDITORIO R2  ma 17.15-19.30
Anna Laitinen 13.1.2014-31.3.2014,  33 t 

VENÄJÄ intensiivikurssi 120600031
AUDITORIO R2  la 11.00-13.15
Anna Laitinen 11.1.2014-29.3.2014,  33 t 

Kurssi on tarkoitettu venäjän kieltä työelämässä tarvitseville ja niille, jotka 
haluavat oppia kieltä intensiivisesti. Opetus suunnitellaan opiskelijoiden tavoit-
teiden mukaan.

ITALIAA MATKAILIJOILLE                             12080001
AUDITORIO R2  ma-pe 17.00-20.15
Sandra Marcelletti, kurssimaksu 28,00 € 
Ilm. 29.4.2014 mennessä 12.5.2014-16.5.2014,  20 t 

Matkailuitalian intensiivikurssi. Tervetuloa opiskelemaan italiaa matkailua 
varten. Kurssilla aloitetaan 0-tasolta ja opitaan sanastoa ja perusrakenteita 
sekä selviämään arkipäiväisissä tilanteissa. Materiaali opettajalta. Benvenuti! 
Oppitunnit ma-pe 17.00-18.30 ja 18.45-20.15.

SAKSA 12980004
OPETUSLUOKKA 7, R1  ti 17.00-18.30
Saara Al-Khanji, kurssimaksu 28,00 €  7.1.2014-25.3.2014,  22 t 

Opetus suunnitellaan kurssista kiinnostuneiden tason mukaan. Oppikirja 
valitaan opetuksen alussa.

ARABIAN PERUSKURSSI I 5 op - 905060Y 12980001
AUDITORIO R2 
Farid Bezzi, kurssimaksu 110,00 €   60 t

Kurssi järjestetään Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti, mikäli opiske-
lijoita ilmoittautuu riittävästi 31.1.2014 mennessä.  Kurssiajat varmistuvat 
myöhemmin, kunhan ne on sovittu opettajan kanssa. Kokoontumispäiväksi 
alustavasti suunniteltu pe klo 18.00-19.30. Kurssilla opiskellaan arabian kielen 
peruskielioppia, lauserakenteita, ääntämisjärjestelmää, kirjoittamista sekä 
kuullunymmärtämistä ja arkipäivän keskusteluja. 

JAPANIN KIELEN ALKEISKURSSI I 5 op 
- 905042Y 12980002
AUDITORIO R2 
Opettaja avoin, kurssimaksu 110,00 €
Sitovat lm. 28.2.2014 mennessä 10.2.2014-25.5.2014,  60 t

Järjestetään Oulun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisena ilta- ja viikon-
loppuopetuksena., mikäli opiskelijoita ilmoittautuu riittävästi. Sisältää japanin 
kieliopin alkeita ja tietoa kirjoitusjärjestelmästä, perusasioita japanilaisesta eti-
ketistä ja tapakulttuurista. Mikäli opiskelijoita ilmoittautuu riittävästi, aloitetaan 
kurssi. Tarkemmat kokoontumisajat ilmoitetaan myöhemmin.

SAAMEN KIELI 12980003
AUDITORIO R2 la-su 10.00-14.00
Kaarret Anja 18.1.2014-16.2.2014,  27 t 

Kevään kokoontumisajat la ja su klo 10.00 - 14.00 seuraavina viikonloppuina: 
18.-19.1., 1.-2.2. ja 15.-16.2.2014. 

ESITTÄVÄ NÄYTTÄMöTAIDE JA 
TANSSI 
 
  
LASTEN JA NUORTEN TEATTERIPAJA 11020002
SALIKKI R1  Joka toinen viikko  la 10.00-16.00
Kaarina Nevanperä 11.1.2014-12.4.2014,  48 t 

Toteutetaan yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Jatkaa yhdistettynä ryhmänä 
syksyn teatteriryhmistä. Apuohjaajana toimivat Marja-Liisa Väyrynen ja Ella-
Mari Liukko. 

LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄLEIRI  110200024
SALIKKI R1  pe 18.00-21.00, la 9.00-16.00
Kaarina Nevanperä
Kurssimaksu 27,00 €  10.1.2014-11.1.2014,  14 t 

NÄYTELMÄPIIRI - Kesäteatteri 11020005
SALIKKI R1  su 17.00-20.00
Henna Laitinen, kurssimaksu 60,00 € 12.1.2014-29.6.2014,  80 t 

Ohjelmassa kesänäytelmän työstäminen. Yhteistyössä Pudasjärven Näyttämö 
ry:n kanssa.

ITÄMAINEN TANSSI   110500032
SALIKKI R1  ma 19.45-21.15
Simona Muwazi, kurssimaksu 25,00 €   13.1.2014-10.3.2014,  16 t 

Kurssilla opetellaan itämaisentanssin perusliikkeitä, rytmiä, koreografiaa sekä 
venytellään.

                                             
SENIORITANSSI - kevät 11050005
SALIKKI R1  to 12.00-13.30
Elsa Piri, kurssimaksu 25,00 € 9.1.2014-27.3.2014,  22 t 

SHOWTANSSI - lapset 110510011
SALIKKI R1  ke 16.00-17.15
Jouni Uosukainen, kurssimaksu 25,00 €  8.1.2014-2.4.2014  20 t 

Showtanssissa voidaan esittää mitä tahansa tanssin lajia tai niiden yhdistelmiä 
omalla tavalla. Perinteinen showtanssi on alun perin irtautunut jazztanssista. 
Nykyään showtanssin tekniikka koostuu jazz- ja nykytanssista. Tanssisarjoja 
tehostetaan eläytymällä esitykseen ja pukeutumalla teeman mukaisesti. Tanssi 
voi sisältää akrobaattisia liikkeitä, nostoja ja muita teatraalisia elementtejä, 
jotka luovat viihdykettä katsojille. Tärkeää on kokonaisuus, jossa yhdistyvät 
koreografia, tanssi ja esiintymisasut. Showtanssia voivat harrastaa kaikenikäiset.

SHOWTANSSI - nuoret ja aikuiset 110510031
SALIKKI R1  ke 17.15-18.30
Jouni Uosukainen, kurssimaksu 25,00 €  8.1.2014-2.4.2014  20 t 
Sisältö kuten kurssissa 110510011.

SHOW-TANSSIEN KERTAUSTA  110510032
SALIKKI R 1, Pirita Tuisku  la 10.30-15.20

Syksyltä siirtyneet tanssitunnit pidetään lauantaina 22.2.2014. 
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LAVATANSSIT – alkeis- ja alkeisjatkokurssi 11051007
Koskenhovi  ti 17.30-19.00
Ensio Koivula, kurssimaksu 35,00 €  14.1.2014-18.3.2014,  20 t 

Opetellaan lavoilla yleisimmin tanssittavia tansseja. Kurssille osallistuminen ei 
edellytä aikaisempaa kokemusta tanssimisesta.

LAVATANSSIT JA LATTARIT 
– jatko- ja konkaritason kurssi 11051008
Koskenhovi  ti 19.00-20.30
Ensio Koivula, kurssimaksu 35,00 €  14.1.2014-18.3.2014,  20 t 

Kurssille osallistuminen edellyttää lavatanssien perusteiden hyvää hallintaa. 
Konkaritasolla harjoitellaan koreografioita, musiikin tulkintaa ja kiinnitetään 
erityishuomiota niin seuraamiseen kuin vientiinkin. 

 
SIRKUSKOULU - Aloittelijat 11023001
Kansalaisopisto SALIKKI R1   ti 15.00-16.00
Matti Harju, kurssimaksu  35,00 €   16,5 t 
Alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin. 

SIRKUSKOULU - Jatkajat 11023002
Kansalaisopisto SALIKKI R1   ti 16.00-17.30
Matti Harju, kurssimaksu 45,00 €  to 16.00-17.30
Alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin.  44 t 

KUVATAITEET JA MUOTOILU 
MEDIA- JA EDITOINTIKURSSI 11030005
Pohjantähti, Saunatorio  to 17.45-20.00
Niina Aitto-oja, kurssimaksu kevät 40,00 €   9.1.2014-17.4.2014,  42 t 

Kurssilla teemme lyhytelokuvia ja animaatioita. Harjoitellaan mm. käsikirjoit-
tamista, kuvaamista, ohjaamista, editointia ja näyttelemistä. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

TORSTAIMAALARIT 11030006
KUVATAIDELUOKKA R1  to 17.45-20.00
Niina Aitto-oja 9.1.2014-27.3.2014,  33 t 

Kuvan tekemisen eri tekniikat mm. akvarelli- ja öljyvärimaalaus opiskelijoiden 
toiveiden mukaan. Kurssilla on vielä tilaa.

TAIDEGRAFIIKAN LYHYTKURSSI 11030007
KUVATAIDELUOKKA R1   to 17.45-20.00
Niina Aitto-oja, kurssimaksu 20,00 €   pe 17.30-20.30
Ilm. 2.4.2014 mennessä 10.4.2014-11.4.2014,  7 t 

Kurssilla tutustutaan taidegrafiikan erilaisiin kohopainomenetelmiin. Grafiikka 
on hyvä tekniikka esimerkiksi pienten korttien tekemiseen tai sellaisten 
taideteosten luomiseen, joita halutaan tehdä useita samanlaisia. Ota kurssille 
mukaan metalliviila, hiekkapaperia, siveltimiä, puuliimaa sekä linolevyjä ja kai-
vertimia. Muut materiaalit voi ostaa opettajalta (myös linolevyjä).

ELÄVÄ MALLI 11030009
KUVATAIDELUOKKA R1 la 10.00-16.00
Niina Aitto-oja, kurssimaksu 26,00 €  su 10.00-13.00
Ilm. 10.3.2014 mennessä 15.3.2014-16.3.2014,  12 t 

Elävän mallin kurssilla harjoitellaan ihmisen kuvaamista piirtäen ja maalaten. Ei 
kuulu kurssipassiin.

KIERRÄTYSKORUTYöPAJA 110300081
KUVATAIDELUOKKA R1   ke 16.30-21.00
Niina Aitto-oja, kurssimaksu 12,00 €   9.4.2014-9.4.2014,  6 t 

Työpajassa valmistetaan koruja kierrätysmateriaalista. Voit ottaa mukaan aika-
kauslehtien kansia, vanhoja tapetteja, nappeja tai muuta koruiksi muotoiltavaa. 
Loput materiaalit voi ostaa opettajalta.

KERAMIIKKA - kevät 110320011
KERAMIIKKALUOKKA R1   ma 16.45-19.45
Niina Aitto-oja
Kurssimaksu 48,00 €   13.1.2014-31.3.2014,  40 t 

Luomme keraamisia koriste- ja käyttöesineitä käsinrakentelutekniikoin. Kurssi-
maksu sisältää polttomaksun 10 €. Savet tilataan ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla. Myös 
aloittelijoille.

LASINSULATUS 11032004
KERAMIIKKALUOKKA R1   ti 10.00-12.15
Seija Vuolanto, kurssimaksu 38,00 € 
Ilm. 31.12.2013 mennessä  7.1.2014-25.3.2014,  33 t 

Muut kuvataide-, posliininmaalaus- ja keramiikkaryhmät 
jatkuvat syksyn ohjelman mukaisesti viikosta 2 alkaen. 

Lasten keramiikka jatkuu 8.1. ja erityisryhmien keramiikka 
10.1. alkaen. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysellä opistolta 

ja opettajilta.

KÄSITYö JA ASKARTELU 
  

NALLEKURSSI 11040006
OPETUSLUOKKA 7, R1  to 18.00-21.00
Terttu Juntunen, kurssimaksu 38,00 € 
Ilm. 21.1.2014 mennessä   30.1.2014-27.3.2014,  32 t 

Kurssille on ennakkoilmoittautuminen. Ei kuulu kurssipassiin.

LUO KAUNISTA METALLILANGASTA JA 
-VERKOSTA 11041002
KUVATAIDELUOKKA R1  ti 17.00-20.45
Leila Kyngäs-Teeriniemi, kurssimaksu 26,00 € 
Ilm. 30.4.2014 mennessä   6.5.2014-15.5.2014,  15 t 

Kurssilla väännellään metallilangasta kevään perhosia, hämähäkkejä ja niille 
verkkoja, sekä kettuja, ”hörhiläisiä”, sisiliskoja ym. eläimiä sekä tukikehikoita 
kukille ulkokäyttöön metallilangasta ja verkosta. Opettajalta voi ostaa metalli-
lankaa ja -verkkoa. Jos omistat piikkilankaa, niin ota mukaan. Siitä voi valmistaa 
koristeita kuten kransseja ja palloja. Ei kuulu kurssipassiin.

MOSAIIKKIA JA BETONIA PUUTARHAAN 11041003
KERAMIIKKALUOKKA R1   ma 17.00-20.45
Leila Kyngäs-Teeriniemi, kurssimaksu 26,00 € 
Ilm. 30.4.2014 mennessä  12.5.2014-26.5.2014,  15 t 

Kurssilla päällystetään mosaiikilla erilaisia materiaaleja, esim. styroxpohjan 
päälle eläinaiheita, kuten kissoja ja sammakoita tai pöydän kansia ja muuta 
materiaalia. Valmistetaan pieniä betonikoristeita puutarhaan kuten ruukkuja, 
palloja, kenkiä, laattoja yms.

KORIT JA MATOT VIRKATEN 11041006
KUTOMALUOKKA R1    ma 18.30-21.30
Hilkka Anttila, kurssimaksu 26,00 €
Ilm. 9.1.2014 mennessä 13.1.2014-24.2.2014,  16 t 

Kurssilaiset voivat tuoda omia kuteitaan, esim. trikookudetta, eri vahvuista 
ontelokudetta tai perinteisesti itse leikattuja kuteita kuten isoäidin aikaan. 
Opettajalta voi ostaa valkoista, ruskeaa, beigeä ja harmaata kudetta. Kuteita 
voidaan tilata myös muita värejä kurssin aikana.

KÄSITYöPAJA - Korpinen 110410071
Korpisen kylätalo  Joka toinen viikko  ti 9.00-12.00
Hilkka Anttila, kurssimaksu kevään osuus 10,00 €  14.1.2014-11.3.2014,  20 t 

KÄSITYöPAJA - Livo 11041008
Livokas  Joka toinen viikko  ti 18.30-21.30
Hilkka Anttila, kurssimaksu 28,00 €  21.1.2014-1.4.2014,  20 t 

Kurssilla tehdään erilaisia käsitöitä kurssilaisten toiveiden mukaan. Mahdolli-
suus ostaa opettajalta materiaaleja. Kurssi kokoontuu 21.1., 4.2., 18.2., 18.3. ja 
1.4.2014.

KUDONTAPIIRI - Kurki 11040005
Metsästysseuran talo Kurki
Hilkka Anttila, kurssimaksu 38,00 €    ti 18.00-21.00 
7.1.2014-25.3.2014,  44 t 

TIETOTEKNIIKKA 
  

DIGIKUVAUKSEN PERUSTEET - kevät  34010002
ATK-luokka R3  pe 16.45-18.15
Niina Aitto-oja, kurssimaksu 30,00 €    10.1.2014-28.3.2014,  22 t 

Kurssin sisältöjä ovat digikameran käyttö, kuvien siirtäminen koneelle, kuvan-
käsittely sekä kuvien lähettäminen sähköpostissa. Ei kuulu kurssipassiin.

SENIORI-ATK -PERUSKURSSI - kevät 34011006
Kansalaisopisto ATK-luokka R3   to 09.00-12.00
Lasse Aaltonen, kurssimaksu 33,00 €   20.2.2014-17.4.2014,  32 t 
Ilm. 13.2.2014 mennessä 

Opintoseteliavusteinen atk-kurssi +63-vuotiaille. Setelialennus on huomioitu 
kurssimaksussa. Ei kuulu kurssipassiin. Ilmoittautuminen alkaa: 20.9.2013 

SENIORI-ATK-JATKOKURSSI - kevät 34011007
Kansalaisopisto ATK-luokka R3   to 12.30-15.30
Lasse Aaltonen, kurssimaksu 33,00 €   20.2.2014-17.4.2014,  32 t 
Ilm. 13.2.2014 mennessä 

Opintoseteliavusteinen atk-kurssi +63-vuotiaille. Setelialennus on huomioitu 
kurssimaksussa. Ei kuulu kurssipassiin. Ilmoittautuminen alkaa: 20.9.2013 

ATK-PERUSKURSSI - Sarakylän koulu 34011005        
Kurssi jatkuu ma 13.1.2014 klo 15.00-18.00/Lasse Aaltonen 

LUONTO, PUUTARHA JA 
KOTITALOUS 
 
KALASTUSVÄLINE- JA   
JOKIKALASTUSKURSSI 71980001
Kansalaisopisto KERAMIIKKALUOKKA R1  ti 18.00-21.00
Mika Niskasaari, kurssimaksu 28,00 €    8.4.2014-13.5.2014,  24 t 
Ilm. 31.3.2014 mennessä 

Valmistetaan perhoja ja opetellaan jokiveden kalastustekniikkaa. Järjestetään 
myös omarahoitteinen kalastusretki. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Pudasjär-
ven Perhokalastajien kanssa.

KOTISEUDUN LINNUT 71980002
Kansalaisopisto AUDITORIO R2  to 18.00-20.15
Markku Hukkanen, kurssimaksu 28,00 €    3.4.2014-22.5.2014,  24 t 
Ilm. 28.3.2014 mennessä 

Kurssilla tutustutaan kotiseudun lintuihin. Lopuksi tehdään linturetki lähiseu-
dulle erikseen sovittavana päivänä.

OMAN PIHAN SUUNNITTELU 71980004
NEUVOKKI , R 1  la 10.00-15.00, su 10.00-15.00
Jaana Erkinjuntti, kurssimaksu  26,00 €  29.3.2014-5.4.2014,  20 t 
Ilm. 19.3.2014 mennessä 

Pihan- ja puutarhansuunnittelukurssi, jossa teoriaa ja käytännön suunnittelua. 
Perustukset kasveille ja rakenteille, kasvi- ja värioppia, lannoitus ja maanpa-
rannustyöt sekä ideoita oman pihan toteuttamiseen. Viimeisenä kurssipäivänä 
lisäksi henkilökohtaista neuvontaa n. 30 min/hlö. Kok.pvät:  29.3., su 30.3. ja la 
5.4.

MARJAKASVIEN JA -PENSAIDEN HOITO 71980003
NEUVOKKI , R 1   la 10.00-15.30, 9 t 
Jaana Erkinjuntti, kurssimaksu 12,00 €   

Katsaus marjakasvien (mm.mansikka) ja -pensaiden viljelyn nikseihin sekä 
omenapuiden ja marjapensaiden leikkaus tuottavaan kuntoon. Myös käytännön 
harjoituksia sovitulla pihalla. Teoriaosuus kklo 10-13 ja harjoituksia n. 14.00-
15.30. Kurssi järjestetään keväällä, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu 
19.3.2014 mennessä.
 
BUON APPETITO!
ITALIALAISTA ARKIRUOKAA - kevät 81020002
Rimminkankaan koulu   la 10.00-13.00
Sandra Marcelletti, kurssimaksu  28,00 €   18.1.2014-26.4.2014,  16 t 
Ilm. 7.1.2014 mennessä 

Kurssin sisältö sama kuin 81020001. Kurssi kokoontuu kerran kuukaudessa 
seuraavasti: la 18.1., 15.2., 15.3. ja 26.4. Ei kuulu kurssipassiin.

LIIKUNTA JA TERVEYSKASVATUS 
 

Liikunta- ja joogaryhmät jatkavat syksyn ohjelman 
mukaisesti viikosta 2 alkaen. Kaikkiin ryhmiin voi tulla 

mukaan uusia opiskelijoita.
 
TAEKWON-DO PERUSKURSSI kevät 83010014
SALIKKI R1   ti 17.30-19.00
Jari Ramberg, kurssimaksu 50,00 €   7.1.2014-29.4.2014,  34 t 

TAEKWON-DO JATKOKURSSI kevät 83010015
SALIKKI R1  ti 19.00-20.30
Jari Ramberg, kurssimaksu 50,00 €    7.1.2014-29.4.2014,  34 t 

KUNTONYRKKEILY PERUSKURSSI kevät 83010018
SALIKKI R1   to 18.00-19.00
Janne Ahonen,  kurssimaksu 36,00 €   9.1.2014-10.4.2014,  21 t
 
KUNTONYRKKEILY JATKOKURSSI kevät 83010019
SALIKKI R1  to 19.00-20.00
Janne Ahonen, kurssimaksu 36,00 €    9.1.2014-10.4.2014,  21 t
 
PAINONHALLINTARYHMÄ kevät 83010028
Virkistysuimala Puikkari   ke 18.00-19.30
Sampo Laakkonen, kurssimaksu 36,00 €   22.1.2014-16.4.2014,  24 t
 
PILATES-PERJANTAIT kevät 83010033
Kansalaisopisto SALIKKI R1   pe 17.00-18.30
Kiki Kaan, kurssimaksu 25,00 €   10.1.2014-11.4.2014,  14 t 

Kokoontumispäivät: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 14.3., 28.3. ja 11.4. Ei kuulu kurssi-
passiin.

KAHVAKUULA kevät 83010035
Kansalaisopisto SALIKKI R1  su 17.00-17.45
Teija Räisänen, kurssimaksu 28,00 €    12.1.2014-30.3.2014,  11 t
 
KAHVAKUULA kevät 83010035
SALIKKI R1  su 17.00-17.45
Teija Räisänen, kurssimaksu 28,00 €    12.1.2014-30.3.2014,  11 t 

VESIJUMPAT KOKOONTUVAT SEURAAVASTI: 
Maanantai klo 18.00-18.45  13.1.2014 alkaen
Miesten vesijumppa, tiistai klo 18.00-18.45 7.1.2014 alkaen
Keskiviikko klo 18.00-18.45 8.1.2014 alkaen
Syvänveden jumppa, torstai klo 18.00-18.45 9.1.2014 alkaen
Vesijumpissa ohjausmaksu 1 € uimahallimaksun lisäksi 
 
JOOGA- YLI-SIURUA   83010011
Tauriaisen talo, Paula Timonen, jatkuu myös keväällä joka toinen ti klo 18.00-
19.30: 14.1.,28.1.,11.2.,25.2. ja 11.3.                                  

PERINTEINEN TAEKWON-DO KESÄLEIRI  83010029
Liikuntahalli  pe 17.30-21.00, la 10.00-21.00 ja
Janne Ahonen, kurssimaksu  36,00 €  su 10.00-18.00, 16.5. -18.5.2014  

Kurssilla myös vesitaekwon-do -harjoituksia. Kurssimaksu sisältää 5 €:n uinti-
maksun. Ei kuulu kurssipassiin.

KESÄTAEKWON-DO  83010030
SALIKKI R1    ke 19.00-20.30
Janne Ahonen, kurssimaksu  27,00 €  4.6.2014-6.8.2014,  20 t
 
KESÄNYRKKEILY 83010031
Kansalaisopisto SALIKKI R1   ke 17.30-18.45
Janne Ahonen, kurssimaksu  27,00 €   4.6.2014-6.8.2014,  15 t 

ENSIAPU I  83020013
AUDITORIO R2   ti ja to 17.00-20.15
Heikki Mukka, Fast Oy, kurssimaksu  60,00 €   21.1.2014-30.1.2014,  16 t 

Kurssi kokoontuu ti ja to seuravina päivinä: 21.1., 23.1., 28.1. ja 30.1. Kurssi-
maksu sisältää todistusmaksun 10 €. Ei kuulu kurssipassiin.

ENSIAPU II 83020014
AUDITORIO R2  ti ja to 17.00-20.15
Heikki Mukka, Fast Oy, kurssimaksu  60,00 €  4.2.2014-13.2.2014,  16 t 

Kurssi kokoontuu ti ja to seuraavina päivinä: 4.2., 6.2., 11.2. ja 13.2. Kurssimak-
su sisältää todistusmaksun 10 €. Ei kuulu kurssipassiin.

YHTEISKUNTA  

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI 82020001
AUDITORIO R2  la 09.00-17.00
Janne Ahonen, kurssimaksu  115,00 €  su 09.00-17.00
Ilm. 14.2.2014 mennessä   22.2.2014-16.3.2014,  32 t 

Koulutus pidetään kahtena viikonloppuna 22.-23.2. ja 15.-16.3.2014. Kurssi-
maksu sisältää opetusmateriaalin. Ei kuulu kurssipassiin.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI 82020002
AUDITORIO R2   la 09.00-17.00
Janne Ahonen, kurssimaksu  65,00 €   26.4.2014-26.4.2014,  8 t 
Ilm. 15.4.2014 mennessä 

Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. Ei kuulu kurssipassiin. 
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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 

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
Puh. 044 971 0227

Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Tiistaisin 
hiustenleikkaukset 
ilman ajanvarausta 

klo 9-17. 

korpi kamina
- keittolevyllä
- lasiluukulla

wc istuin
gustavberg
- kaksoishuutelulla
+ istuinkansipaketti 

talousreki

tukkireki 

viljarasva-
pallot

puunhalkaisukone
- jalustalla
- 6 tonnia
- 52 cm 

499,-

upo 
pyykinpesukone 7140
- täyttö 7 kg
- linkous 1400 kierrosta

39,90

399,-

399,-

helo kiuas
etuvesisäiliöllä
- eu hyväksytty

299,50

395,-

495,-

moottorikelkan
ahkio
- 137x68x37 cm

119,-

239,-

moottorikelkan
ahkio
- 187x95x37 cm

moottorikelkan
ahkion vetoaisa

99,-

279,-
14,90

auton puolipeite
- koot m, l ja Xl 

19,90säkki
rajoitettu erä

auringonkukan-
siemen
15 kg säkki

1,50pss

199,-

latuhöylä

mönkijän 
yhdistelmäkärry

990,-
mönkijän 
tukkikärry

699,-pölynimuri
- 1600 w 
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Törmälään Jongulla otet-
tiin aluksi kesälampaita las-
ten iloksi. Sitten huomattiin 
lampaiden tehokkuus mai-
semanhoidossa. Pihapiirin 
läheisyydessä olevan metsi-
tetyn pellon ojat pajuttuivat 
ja aluskasvillisuuden valta-
sivat maitohorsma ja nokko-
nen. Ojien raivauksen jälkei-
nen pajun vesominen oli niin 
voimakasta, että apuvoimia 
tarvittiin.

 - Alue aidattiin ja laitu-
melle tuotiin lampaat. Nel-
jän vuoden laidunnuksen jäl-
keen kohde on lähes pajuton 
ja maitohorsmakin on vähen-
tynyt huomattavasti, kertoo 
maaseutuyrittäjä Urpo Vilja-
maa.

Maisemanhoitotyössä lam-
mas on tehokas – se syö kaik-
ki raivauksen jälkeen nouse-
vat versot. Tulokset alkavat 
näkyä välittömästi. Pahasti-
kin heinittynyt laidun avau-
tuu jo viikossa. Neljän vuo-
den laidunnuksen jälkeen 
paju menettää elinvoiman-
sa, juuristo kuolee ja maise-
ma pysyy pitkään avoimena 
vaikka laidunnus lopetettai-
siin. Laidunnus köyhdyttää 

Maisemanhoitolampaita ja karitsanlihaa Jongulta

Suomenlammas on väriltään monipuolinen. Mustan ja valkoisen lisäksi villa voi olla 
ruskeaa ja harmaata eri sävyissä. 

maaperää, heikentää heinän 
kasvua ja edistää maaperän 
siemenpankin monipuolisen 
lajiston kasvua. Tämä luo hy-
vät elinolosuhteet monille 
harvinaisille hyönteislajeille.

 - Jokivarsien entiset tulva-
niityt on valittu maakunnalli-
sesti arvokkaiksi perinnebio-
toopeiksi. Näille kohteille ja 
muulle entiselle maatalous-
maalle on tähän asti saanut 
hyvin EU-tukea laidunnuk-
seen, Viljamaa kertoo.

Törmälän lampaat ovat 
olleet mukana Jongun alu-
een kyläyhdistyksen maise-
manhoidossa. Kyläyhdistys 
on ollut ensimmäisenä yh-
distyksenä Pohjois-Suomes-
sa mukana EU-rahoitteisessa 
perinnebiotooppien hoidos-
sa. EU-kohteiden lisäksi Tör-
mälän lampaat ovat hoita-
neet myös yksityisten maita. 
Laitumista on tehty vuokra-
sopimukset maanomistajien 
kanssa ja he ovat osallistu-
neet laiduntamisesta koitu-
viin raivaus-, aitaus- ja val-
vontakustannuksiin.

Teurastustoiminnan 
käynnistyminen paikkakun-
nalla on parantanut lam-

mastalouden näkymiä Pu-
dasjärvellä. Karitsanliha on 
arvostettu herkku kevään 
juhlapyhien lisäksi ympäri 
vuoden. Aikuisen lampaan 
liha soveltuu ominaisuuksil-
taan erinomaisesti palvauk-
seen. Viime kevään karitsat 
ovat nyt lähdössä teuraaksi. 
Asianmukaisesti käsitelty ja 
eläinlääkärin tarkastama liha 
myydään suoraan asiakkaille 
varausten perusteella. Myy-
tävät lihat hienopaloitellaan, 
vakumoidaan ja pakataan 
laatikoihin. HT

Jokivarsinäkymiä Korpijoen rannalta. Lampaat ovat Viljamaan lasten lemmikkejä. Vasemmalla kuvassa Aukusti 
BääBään, Silkin ja Sametin kanssa rantalaitumella. Aidalla istumassa Anni, seuranaan Pronssiturkki. Puskan ta-
kana virtaa Korpijoki. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den hiihtokoululaiset avasi-
vat hiihtokauden aivan oi-
keaoppisesti tankkaamalla 
energiavarastot täyteen Ju-
kolanpirtin herkullisen piz-
zapuffetin antimilla.

Tilaisuudessa palkittiin 
hiihto- ja talkoorintamalla 
menestyneitä jaoston jäse-
niä. Vuoden tyttöhiihtäjäk-
si valittiin Sonja Raappana 
ja vuoden poikahiihtäjäksi 
Antti-Jussi Raappana, joka 
oli jo aiemmin nimetty myös 
vuoden hiihtäjäksi. Tästä 
ansiosta Antti-Jussi sai hal-
tuunsa vuodeksi upean py-
tyn, joka on ollut kiertopal-
kintona hiihtojaostolla jo 
vuodesta -97 lähtien. Aikuis-
ten puolelta palkittiin takai-
sin Pudasjärvelle muuttanut 
Sauli Kuopus. Hän järjes-
ti jännittäviä hetkiä tv-kat-
sojille tammikuussa Jämin 
SM-kisoissa pitämällä yk-
köspaikkaa hallussaan to-
della pitkään.  Saulin sijoi-
tus 15. miesten perinteisellä 

Hiihtokoululaiset avasivat hiihtokauden
kympillä on kautta aikojen 
paras pudasjärveläissijoitus 
miesten SM-kisoissa. Saulin 
hiihto noteerattiin myös yh-
deksi vuoden urheiluteois-
ta Pudasjärven Urheilijoi-
den kauden päätösjuhlassa. 
Vuoden nuoret talkoolaiset 
ovat Tero Koivula ja Teemu 
Puurunen, jotka ahkeroivat 
mm. Jyrkkäkosken kunnos-
tus- ja siivoustalkoissa kesäl-
lä ja myös huvi-iltoina mak-
karanpaistossa.

Hiihtojaosto pyörittää 
kahta lasten hiihtokoulua 
tiistai-iltaisin, isommat har-
joittelevat Mikko Raappanan 
opastamina Jyrkkäkoskel-
la ja pienempien hiihtokou-
lulaisten kanssa tekniikkaa 
hiotaan leikkimielellä Tomi 
Illikaisen johdolla Hiihto-
maassa, Rajamaan rannassa. 
Tervetuloa mukaan, ryhmiin 
sopii vielä mukaan hiihdos-
ta kiinnostuneita lapsia. Li-
sätietoja löytyy Pudasjärven 
Urheilijoiden nettisivulta 
Hiihto-välilehdeltä. EP 

Pudasjärven Urheilijoiden hiihtokoululaiset avasivat hiihtokauden tankkaamalla energiavarastot Jukolanpirtin 
pizzapuffetin antimilla.
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Päihdekasvatus on vanhempien tehtävä
Pudasjärvisinä nuorten elämään työmme kautta tutustunei-
na olemme huolestuneita lisääntyneestä huumeiden käytös-
tä nuorten, myös alaikäisten keskuudessa. Tilanne on huo-
lestuttava ja mielestämme on tarpeellista informoida tästä 
kaikkia.

Lapsen ja nuoren asioihin suhtautuminen ja asennoi-
tuminen saa alkukipinänsä ja mallinsa ympäröivästä lähi-
maailmasta. Suhtautuminen päihteiden käyttöön noudattaa 
samaa mallia. Vanhemmat ovat ensisijaisia kasvattajia, jot-
ka mahdollistavat huollettavansa terveellisen ja turvallisen 
kasvualustan. Päihdekasvatus on yksi vanhempien monis-
ta vaativista tehtävistä. Heidän velvollisuutenaan on antaa 
lapselle ja nuorelle oikeanlaista asennekasvatusta ja tietoa 
päihteiden haitoista ja riskitekijöistä. Murrosikäinen nuori 
on epävarma ja uhmakas, mutta vanhemman tai kasvatta-
jan kuuluu tarkkailla nuoren elämää. Kodinvahdiksi nuori ei 
ole kyllin kypsä vanhempien loma-aikoina, eikä yletön luot-
tamus yöpaikka tarinoihin kannata, koska vanhempi saattaa 
tulla huijatuksi. 

Suurentunut jatkuva rahantarve, salaperäinen lääkkeiden 
tai rahan katoaminen ovat huolestuttavia asioita, jotka saat-
tavat olla merkkejä päihteisiin sekoittumisesta. Vanhempi-
en on hyvä tarkkailla nuoren kuntoa hänen tullessa kotiin, 
koska välittäminen on tervetullut viesti nuorelle, vaikka se 
tuottaisi kapinointia. Alkoholin erottaa tuoksuna, huumei-
den käyttö näkyy silmien pupilleissa, niiden muuttumatto-
muutena valoa niihin kohdentaessa. Kannabiksen haju on 
tupakanhajusta poikkeava, voimakkaampi ja huomiota he-
rättävä. Välinpitämättömyys, välttelevä silmiin katsominen 
ja silmien valkuaisten punoittaminen ovat myös havaittavia 
kannabiksen käytön merkkejä. Koulujen henkilökunta, va-
paa-ajan harrastusten ohjaajat ja muu nuoren lähipiiri ovat 
saman päihdekasvatusoikeuden ja -velvoitteen alla. Jokai-
nen nuoren vierellä kulkija on puheissaan ja toimissaan vas-
tuullinen esimerkki ja malli.  Niin on myös toinen nuori. 
Nuorten menemistä ja tulemista on syytä seurata.

Rehellisyys kunniaan
Monella nuorella on epärealistinen ote elämästä, mikä nä-
kyy myös nuorten suhtautumisesta ns. vähäisempiin rikok-
siin, esim. näpistyksiin. Ajatus tuntuu olevan, että sehän 
ei ole mitään, moni näpistelee ja jos joskus sattuu jäämään 
kiinni, niin mitä sitten. Totuus on kuitenkin se, että näpis-
tykset voivat johtaa vakavampiin rikoksiin. Nuoren kannat-
taa muistaa, että ”vaikka et jäisikään kiinni jostakin teosta, 

niin sinä itse tiedät sen ja sinun on elettävä sen tiedon kans-
sa, että olet varastanut.” Rehellisyys on paras tyyny nukku-
maan mennessä! 

Nuori tarvitsee jatkuvaa tukea, apua ja ohjausta kasvu- 
ja sosiaalistumisprosessissaan. Tämä tarkoittaa vanhempien 
pehmeiden otteiden ohella tiukkojenkin ja nuorta vastuutta-
vien rajojen ja sääntöjen asettamista, opettamista ja noudat-
tamisvaatimusta. Lasta ja nuorta tulee kasvattaa ja kohdella 
myönteisessä ilmapiirissä kuunnellen nuoren ääntä muista-
en kuitenkin, että vanhempi tai muu aikuinen on tässä yhteis-
elossa suunnan näyttäjä. Valta ja vastuu on kasvattajalla, ei 
lapsella tai nuorella.

Vanhemmat! Silmät avoimina!
Päihdekasvatuksessa ja nuoren päihteiden käytön seuraa-
misessa vanhemman on oltava herkeämättä silmät ja korvat 
auki. Kun vanhempi seuraa ja on kiinnostunut nuorensa me-
nemisistä, puheista ja kavereista, se ei tarkoita kielteistä ra-
joittavaa suhtautumista nuoren elämään. Usein nuorelle toi-
set nuoret ja kaverit, heidän mielipiteensä ja toimintatavat 
ovat tärkeitä ja ”oikeampia” kuin omien vanhempien neuvot 
ja ohjeet. Kaupungilla on liikkeellä tietoutta, jota huumeiden 
myyjät kertovat. Myyjien tarkoitusperät ovat samat kuin häi-
käilemättömässä bisneksessä; oma etu, voitto ja voiton mak-
simointi. Kauppiaat eivät katso kohteen ikää, eikä ostajassa 
kiinnosta muu kuin markkinoiden laajeneminen. Huumei-
den ja huumaavien lääkkeiden kauppiaat ovat kiinnostuneet 
omaan käyttöön vahvempien huumeiden saannista ja rahasta 
millä maksaa kasvavat huumevelat. 

Hälyttävää on, että huumeiden käyttäjäksi hakeudutaan, 
vaikka kaveripiirissä on näyttöä terveyden horjumisesta. 
Pudasjärvi ei ole mikään päihteiltä ja niiden saatavuudelta 
erillinen puhdas keidas. Alkoholi, erilaiset huumausaineet, 
kannabisviljelmät ja netistä liian helposti tilattavat muun-
tohuumeet ovat meilläkin huolestuttavasti kasvava ilmiö. 
Kaikkien näiden aineiden käyttö ei näyttäydy selkeänä haju-
na tai muuna ilmiselvänä käyttäytymisen muutoksena. Joka 
tapauksessa jossain vaiheessa näiden aineiden vaikutus al-
kaa näkyä nuoren toiminnoissa. Tällöin ollaan jo sellaisella 
taipaleella, josta kääntyminen vaatii kovaa työtä. Eikä tämä 
työ ole kivaa kenellekään. 

Nuoriin täytyy luottaa ja selityksiä uskoa, mutta ei sinisil-
mäisesti ja varauksetta. Vanhemman on uskallettava ottaa ja 
pitää asemansa jämerästi lapsensa ja nuoren elämänkulun 
luotsina.

Vastuunottamista itsestään
Suurin osa nuorista osaa ajatella esim. moponsa tai autonsa 
parasta, säästäen moottoria vääriltä aineilta, mutta oman ai-
votoiminnan sekoittamiseen kelpaa rikollisesti välitetyt, itse 
kasvatetut tai synteettiset ja tutkimattomat aineet. 

Huumeet kiihdyttävät aivotoimintaa, jolloin mielihyvä-
hormonien toiminta ryöpsähtää muun aivotoiminnan tasa-
painoisuutta muuttaen ja aiheuttavat käyttäjilleen ongelmia. 
Esimerkiksi unettomuus, masennus, pelko, joka esiintyy pa-
niikkioireina, tuovat tullessaan helposti kierteen, johon nuo-
ri hakee apua lääkkeistä tai voimakkaammista päihteistä.  
Tässäkin asiassa on erittäin merkittävää nuoren henkilökoh-
tainen vastuunottaminen itsestään ja omasta tilanteestaan. 

Nuorten pitää tiedostaa, että niin vaikealta kuin se voikin 
sillä hetkellä tuntua, oman elämänsä kaareen voi ja pystyy 
vaikuttamaan. On paikkansa pitävä sanonta, ” niin huonos-
ti ei koskaan mene, etteikö tilannetta voi viinalla tehdä vielä 
huonommaksi.” Tämä pätee niin alkoholiin kuin muihinkin 
päihteisiin - ne ovat ainoastaan hetken pako todellisuudesta.

Oikeaa tietoa 
Terve nuori välittää itsestään ja pitää elämänsä tasapainossa 
unen, ravinnon, liikunnan ja sosiaalisten suhteiden avulla. 
Jos edellä mainituissa asioissa on häiriötekijöitä, vanhempi 
voi auttaa nuorta juttelemalla asiasta avoimesti ja rohkeas-
ti nuoren kanssa. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä nuorten 
parissa työskenteleviin ammatti-ihmisiin. Yksin ei tarvit-
se kenenkään jäädä – yhdessä autamme nuorta parhaiten. 
Nuorille hyvää ohjattua toimintaa on runsaasti tarjolla ja li-
sää saadaan kysynnän mukaan.

Päihteiden käytön haitat voivat olla pysyviä ja runsaas-
ti työtä sekä rahaa vaativia. Tarvitsemme kotien, koulujen 
ja kaikkien nuorten lähipiirissä olevien aikuisten yhteistyö-
tä, että nuoret selviävät koulutukseen, työelämään ja tervee-
seen ja tasapainoiseen hyvään elämään. Toivomme oikean 
tiedon jakamista runsaan huumeiden tarjonnan rinnalle! 

Onnea Uudelle Vuodelle 2014!

Seija Tihinen, lastensuojelu, sosiaalityöntekijä
Vesa Teivaanmäki, rikoskomisario
Sointu Veivo, yksilövalmentaja 
Laila Lauhikari, päihdetyöntekijä, psyk.sairaanhoitaja
Kirsi Kipinä, terveysasema vastaanoton palveluesimies

Pudasjärven Kaupunginkar-
tanoksi nimetyn, senioreille 
tarkoitetun, asuinhuoneisto-
kokonaisuuden harjannos-
tajaisia vietettiin perjantaina 
20.12. Pudasjärven Vanhus-
tentaloyhdistyksen raken-
nuttaman, kaksikerroksisen 
ja 34 asuinhuoneistoa käsit-
tävän Kaupunginkartanon 
rakennustyöt on aloitettu 
toukokuussa 2013 ja sen on 
tarkoitus valmistua vuoden 

Senioreille valmistumassa uusia asuinhuoneistoja

2014 elokuussa. Rakennus-
urakan kokonaiskustannus-
arvio on noin 5,5 miljoonaa 
euroa ja kustannuksiin on 
saatu Raha-automaattiyh-
distykseltä 32 prosentin ra-
hoitusavustus.

Kiinteistön isännöitsijän 
Arto Pelttarin mukaan ra-
kentaminen on edennyt hy-
vin ja jo puolessa raken-
nuksen tiloista on lämmöt 
päällä. Kiinnostus uusiin 

senioriasuntoihin on ollut 
kova ja hakemuksia on tul-
lut jo mukavasti, totesi Pelt-
tari tyytyväisenä.

Harjakaistilaisuuden kii-
tospuheissa kaikki osapuo-
let olivat tyytyväisiä. Pelttari 
muistutti, että ilman RAY:n 
rahoitusavustusta Kaupun-
ginkartanon rakentamista ei 
olisi voitu toteuttaa. 

-Rahoitukseen liittyvien 
asioiden osalta olemme saa-

Isännöitsijä Arto Pelttari kiitteli harjakaistilaisuudessa pitämässään puheessa kaik-
kia osapuolia ja totesi kysynnän asunnoista olleen vilkasta.

neet merkittävää apua kau-
pungilta, kun sen toimi-
henkilöt ovat osallistuneet 
mukanamme rahoittajien 
kanssa käytyihin useisiin eri 
neuvotteluihin. Lisäksi Van-
hustentaloyhdistys on saa-
nut vuokrata kaupungilta 
kiinteistön tontin edullisesti, 
muistutti Pelttari. Kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila 
kiitteli Vanhustentaloyhdis-
tystä pitkäaikaisesta ja mer-

kittävästä työstä asuntojen 
rakentamisessa ja totesi, että 
taajama-alueella tarvitaan li-
sää asuntoja tulevaisuudes-
sakin.

Rakennustyömaalla työs-
kentelee tällä hetkellä yh-
teensä noin 20 miestä. Pää-
urakoitsijana toimii Skanska 
Talonrakennus Oy, lvi-ura-
koitsijana Talepolar Oy, säh-
köurakoitsijana Juurtelan 
Sähkö Oy sekä sprinkler-

urakoitsijana Pohjanmaan 
Talotekniikka Oy. Hank-
keen arkkitehtisuunnittelus-
ta on vastannut Arkkitehti-
toimisto Seppo Koutuaniemi 
Ky, rakennesuunnittelusta 
Insinööritoimisto Oikarai-
nen Oy ja valvonnasta Ra-
kennuspalvelu Ilkka Tolo-
nen Oy. 

Pertti Kuusisto

Pudasjärven Vanhustentaloyh-
distyksen rakennuttaman Kau-
punginkartanon rakennustyöt 
ovat edistyneet hyvin. Talon on 
määrä valmistua elokuussa.
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Miesväki vastasi jouluohjelmasta
Pudasjärven Eläkeläiset viet-
tivät joulujuhlaa tiistaina 
17.12. Palvelukeskuksella. 
Runsaasta ja monipuolises-
ta ohjelmasta vastasi mies-
väki juontaja Toivo Outilan 
johdolla. Ukkökööri lauloi 
joululauluja Kalevi Vattulan 
haitarin säestyksellä, joka 
myös esitti hauskan sketsin 
yhdessä Eero Hirvelän kans-
sa. Kuusivuotias Ella Saa-
rinen esitti laulua isoäitin-
sä Anelma Outilan kanssa ja 
Eero Räisänen esitti lausun-
taa. Eläkeläisten lauluryh-
mä oli käynyt vierailemas-
sa vanhusten luona ja sama 
ryhmä esiintyi myös joulu-
juhlassa laulaen Reijo Kos-
sin säestyksellä, joka myös 
säesti yhteislaulut. Illan oh-
jelmaan kuului myös perin-
teellinen jouluruokailu. 

Yhdistyksen puheenjoh-

taja Hilkka Tihinen kertoi, 
että tulevana vuonna on yh-
distyksen 35-vuotisjuhla-
vuosi. Juhlaa vietetään ensi 
syksynä ja juhlapuhujaksi 
on lupautunut ministeri Ka-
levi Kivistö. 

Yhdistyksen vilkas toi-

minta käynnistyy vuoden 
alussa porinatuokiolla tiis-
taina 14.1. ja vesijumppa al-
kaa seuraavana tiistaina 
Puikkarissa jatkuen parillisi-
na viikkoina. 

Heimo Turunen

Laulua esittämässä Anelma Outila ja Ella Saarinen. 

Joululauluja lauloi Ukkokööri, jossa olivat mukana Antti Ylitalo, Antti Ikonen, Eero 
Räisänen, Toivo Outila, Pekka Piri, Eero Hirvelä ja Kalevi Vattula. 

Kurenalan koulun joulujuh-
la on vuosittain yksi suu-
rimmista joulujuhlista Pu-
dasjärvellä. Viime vuonna se 
järjestettiin runsaan yleisön 
vuoksi kirkossa. Tänä vuon-
na juhla oli torstaina 19.12. 
omalla koululla.

Juhlasta löytyivät perin-
teisen joulujuhlan kaikki ele-
mentit kuten musiikkiesityk-
set, lausunnat, tonttuleikit, 
peikkotanssit, joulunäytel-

Poromiehet paimensivat laumaansa 
Kurenalan koulun joulujuhlassa

mä ja paimenet, jotka olivat 
tavanomaisesta poikkeavas-
sa asussa tämän kertaisen 
Lapin teeman mukaises-
ti.  Poromiehet istuskelivat 
läpi juhlan nuotiolla kahvilla 
paimentamassa laumaansa 
ja jutellen muihin ohjelmiin 
leppoisat juonnot omilla ta-
rinoillaan.

Kuvat ja teksti Juha Pätsi
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Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

* Jalkojenhoitoa
* C. E. vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

55 vuotta luotettavaa 
kuljetuspalvelua.

Pohjanrahti Oy
Jukolantie 35, 93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 251671
pohjanrahti@pohjanrahti.com • www.pohjanrahti.com

Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MOTOR

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Olemme 
siellä missä 

asiakkaatkin.
Me LähiTapiolassa  

tarjoamme paikallista ja  
henkilökohtaista vakuuttamisen  

ja raha-asioiden  
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Me LähiTapiolassa
tarjoamme paikallista ja

henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-

asioiden asiantuntijapalvelua.
Tule käymään 

toimistollamme tai
pyydä meidät kotikäynnille.
Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390
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LähiTapiola Pohjoinen
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§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1930

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi  p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

VAKUUTUSYHTIöIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040 176 7640

Onko 
taloyhtiösi 

kunnossapitotarve- 
selvitys päivitetty?

Palvelemme teitä 
näissä asioissa

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

www.pudasjarvenisannointi.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

SYÖTTEEN
MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat,

myös seulotut lajikkeet
* Maisemointityöt * Lumityöt

Jari Särkelä, 
p. 0400 374 259

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA
●  Huoneistohotelli Hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIdOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien putsaukset ja 

ilmastoinnin säädöt.
 Ilmalämpöpumput asennettuna.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 
€) 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 veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

Annetaan vuokralle rivitalo-
osake 2h+kk +sauna 47 m2. P. 
040 748 7353. Näyttö sovitaan 
erikseen.

VUOKRATTAVANA

Tallentava digiboksi p. 0400 
838 645.

OSTETAAN
Kuivaa koivuhalkoa 60€/2 kuu-
tion säkki. P. 040 910 7256.

Käytettyjä moottorisahoja ja 
kuivia halkoja. P. 0400 294 454.

Kunnostettuja monenlaisia pol-
kupyöriä edullisesti, huolto ja 
otan joutilaat. P. 040 504 2814

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTIPORAUKSIA

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi
Taksi 

Siuruainen
Yli-Livo

040 190 4344

Taksi 
Markku 

Naamanka
Invavarustus, Yli-Livo
p. 0400 282 130

Palveluhakemisto

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

- HUOPIKKAAT, kotimaiset
- Sarkapuvut - Talvikengät  - Parkanon talvikas 

- Nokian Kaira - Muck Bootsit - Aseet 
- Aseenhoitotuotteet  - Piippukamerat aseisiin 

- Kiikarit  - Riistakamerat valvontaan 
- Goretex -kengät ja -vaatteet  

- Reput, rinkat ja retkeilyvarusteet
- Tehokaat otsa- ja käsivalaisimet

- Koiratutkat - Koiratarvikkeet
- Koiranruuat kylän edullisimpaan hiintaan: 

16 eri laatua, myös ELL suosittelemat
- Vetovaljaat ja hiihtovyöt

  - Hevostarvikkeet - Hevosen loimet sh -40%

ANOLTA LÖYTYY!

Peräkärryn 
vuokraus

kuomukärryt, 
pressukärryt, 

koppikärryt, trailerit

Puh. 050 366 5340
www.peräkärrynvuokraus.fi

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  

PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  
Ilmoita palveluhakemistossa. Soita! Puh. 040 1951 732

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, 

pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen 

mukaan.

Palveleva konepaja Pudasjärvellä

MTK:n vuosittainen joului-
nen puurojuhla järjestettiin 
sunnuntaina 15.12. Hilturan-
nan leirikeskuksessa. Ruo-
kien valmistukset ja tarjoi-
lut järjestyivät johtokunnan 
jäsenten toimesta talkoovoi-
min. 

Puurossa oli muutama 

Puurojuhlan tarjoilut talkoovoimin

Joulupukin vierailu oli odotettu tapahtuma etenkin lap-
sille ja nuorille. 

manteli ja mantelin saaneet  
saivat pienen lahjan. Ei osu-
nut allekirjoittaneelle, vaik-
ka sitä toivoinkin. 

Tilaisuudessa oli runsaas-
ti koko perheiden musiik-
kiohjelmaa, jouluevanke-
liumi, Tiernapoikien esitys 
ja joulupukin vierailu, joka 

tuli lahjasäkin kanssa. Las-
ten silmät loistivat jännityk-
sestä mitähän pukin säkistä 
paljastuukaan. 

Tunnelma oli lämmin ja 
puuronsyönnin ja ohjelman 
lisäksi tuttujen tapaami-
nen on aina mukavaa. Juh-
lan päätyttyä virkistynee-

Lukijan kynästä

Onkohan kaupungin säästötoimenpiteet 
syynä, että tänä vuonna - ainakin Honkasen-
kankaan Korpitiellä - aurataan tie noin puoli 
metriä kapeammaksi kuin aikaisempina talvi-
na. Teiden varteen on hankala pysäköidä au-
toja, kun ne jäävät niin keskelle tietä. 

Toivomus olisi, että ajoratoja aurattaes-
sa pihaliittymiin muodostuvia lumikasojakin 
poistettaisiin. Se helpottaisi esimerkiksi kiin-
teistöjen omistajina olevia vanhuksia, joille 

on hankala kolata raskaita lumipaakkuja au-
rausten jälkeen. 

Jos jalkakäytävät puhdistetaan tehokkaas-
ti, pyöräilijät ja jalankulkijat eivät tarvitsisi 
vaarantaa turvallisuuttaan käyttämällä ajora-
taa kulkuväylänä. 

Onkohan säästetty
väärässä paikassa?

Tiet toivotaan 
aurattavan leveämmäksi

Lukijan kynästä

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON TARPEETTOMAKSI JÄÄNEESTÄ 
TAVARASTA, TAI TARVITSET JOTAIN, ILMOITA PUDASTORILLA 

ILMAISEKSI.

Tavarat kiertoon!!!

MTK Pudasjärven puheenjohtaja Ju-
hani Jurmu (oik.) ja johtokunnan jä-
sen Sirkka Pankinaho kertomassa 
puurojuhlan ohjelmasta.

Tiernatyttöjen upea esitys oli hyvin harjoiteltu ja hy-
vin esitetty. 

Musiikkiesitys kuuluu perinteisesti MTK:n puurojuh-
laan.

nä ja kylläisinä kukin lähti 
kotiinsa pimenevään iltaan 
omiin puuhiinsa.

Eila Lahtinen



18 19nro 1PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.1.2014 2.1.2014nro 1

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 toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

Oulun taidemuseon kiertonäyttely 2.12.2013-5.1.2014,  klo 14.00-17.00 
kulttuurikeskus Pohjantähti.
Elokuvailta Pohjantähdessä to 2.1. klo 17.00, klo 18.30 ja klo 20.00.
Mustin ja Lystin pujottelukisa 4.1. Kilpailu alkaa klo 14, ilmoittautumiset 
hiihtokoululle viimeistään 30 min aikaisemmin.
Leijonakisa Iso-Syötteellä la 4.1. klo 14, ilmoittautumiset hiihtokoululle 
viimeistään 30 min aikaisemmin.
Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit la 4.1. klo 19-21.
Aladdinin taikalamppu -näytelmä koko perheelle ma 6.1.2014, klo 
14.00-15.30, Rimminkankaan koulun sali, Rimmitie 15.
Kinkkugolf-turnaus simulaattorissa (os. Heinämiehentie 2) 23.12.13 - 
6.1.14.
ParkkiJamit SnowPark Cup Iso-Syötteellä la 18.1.14 klo 12-15.
Leijonakisa Iso-Syötteellä la 18.1. klo 14, ilmoittautumiset hiihtokoululle 
viimeistään 30 min aikaisemmin.
Mustin ja Lystin Pororetki la 18.1. Iso-Syötteen maskotit Musti ja Lysti 
vievät perheen pienimmät hauskalle poronhoitoretkelle klo 14. Ennakkoil-
moittautuminen Hippulaan tai rinnetoimistoon.
Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä su 19.1.  klo 14, ilmoittautumiset hiih-
tokoululle viimeistään 30 min aikaisemmin.
FreeKing Ride Iso-Syötteellä la 25.1. Skipe Oivon ja Jani Johansénin 
luotsaama freeridekilpailu. Ennakkoilmoittautuminen. 
Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä  la 1. 2.  Kilpailu alkaa klo 12, 
ilmottautumiset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle.

Aluehallintovirastojen tehtävissä ja  
organisaatiossa tapahtuu  
vuodenvaihteessa muutoksia
Aiemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa hoidetut 
kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät ja oppilaitosraken-
tamistehtävät sekä niitä hoitanut henkilöstö siirtyvät 1.1.2014 
lukien aluehallintovirastoihin. Jokaiseen aluehallintovirastoon 
perustetaan uusi opetus- ja kulttuuritoimi –vastuualue, jolla 
hoidetaan ELY-keskuksista siirtyvät opetus- ja kulttuuriminis-
teriön hallinnonalan tehtävät sekä aluehallintovirastoissa jo ny-
kyisin hoidettavat opetus- ja muun sivistystoimen sekä lasten 
päivähoitotoimen tehtävät.

Samanaikaisesti aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuu-
alueet lakkaavat. Poliisin tehtävien uudelleenjärjestely on osa 
poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmannen vaiheen toteu-
tusta. Aluehallintovirastoille kuuluvat alueellisen varautumisen 
ja valmiussuunnittelun yhteensovittamistehtävät sekä alue- ja 
paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistämistehtävät 
aluehallintovirasto hoitaa vastaisuudessa yhteistyössä paikallis-
ten poliisilaitosten kanssa.

Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden auki-
oloajoista annetun lain mukaisten aukioloaikojen poikkeuslu-
pien käsittely keskitetään valtakunnallisesti Lapin aluehallinto-
virastoon.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa 
tapahtuvat muutokset
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston uuteen opetus- ja kult-
tuuritoimen vastuualueeseen tulee sijoittumaan yhteensä 10 
htv (henkilötyövuotta), joista ennestään virastossa on 4.5 htv. 
Ely-keskuksista siirtyy Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 
5,5 htv. 

OKM (opetus- ja kulttuuriministeriö) nimittää vastuualueen 
johtajan vuoden 2014 alkupuolella. 1.1.2014 alkaen Pohjois-
Suomen aluehallintovirastossa on viisi vastuualuetta:

- työsuojelu
- peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
- pelastustoimi ja varautuminen
- opetus- ja kulttuuritoimi
- ympäristöluvat 
 
Virastossa on lisäksi hallintopalvelujen vastuuyksikkö. Vi-

rastoa ohjaa kahdeksan ministeriötä. Toimialueena ovat Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat sekä työsuojelun ja 
ympäristölupien osalta myös Lapin maakunta. Virastossa työs-
kentelee noin 140 henkilöä. Päätoimipaikka on Oulussa ja viras-
ton virkamiehiä työskentelee lisäksi. Kemissä, Rovaniemellä, Ka-
jaanissa, Ylivieskassa ja Kokkolassa. 

Ely tiedotus

Vuodenvaihteen 
muutoksia 

aluehallintovirastoissa

Kauneimmat joululaulut 
ovat kiinteä osa suomalais-
ta joulunviettoa. Suomen 
Lähetysseuran ja seurakun-
tien yli 40 vuotta jatkunut 
yhteistyö on tehnyt näis-
tä joulunajan yhteislau-
lutilaisuuksista Suomen 
suosituimman musiikkita-
pahtuman. Tilaisuuksien 
yhteydessä Lähetysseura 
on kerännyt varoja vam-
maisten lasten auttamisek-
si. Arkkipiispa Kari Mä-
kinen sanoo joululaulujen 
sanat sisältävän vihkon ter-
vehdyksessään, että jokai-
nen ihminen voi rukoilla. 

-Se joka laulaa, rukoilee 
kahdesti. Vielä voisi sanoa; 
se joka laulaa yhdessä, ru-
koilee kolmesti.

Pudasjärvellä kauneim-
mat joululaulutilaisuuksia 
järjestettiin muun muas-
sa Pärjänsuon hirvihallilla, 
Korpisen kylätalossa, Pu-
hoksen kylätalossa, seu-
rakuntakodissa, Saraky-
län kappelissa, Asmuntissa 

Yhdessä laulaen rukoillaan kolmesti

Seurakuntakodissa kauneimmat joululaulut laulettiin sunnuntaina 15.12. Tilaisuu-
den avasi seurakuntapastori Jaakko Sääskilahti ja laulut säesti kanttori Anna Kälkä-
jä. Ensimmäisenä laulettiin ”Arkihuolesi kaikki heitä” ja jatkettiin ”Sydämeeni jou-
lun teen” –laululla. Mukana oli noin 300 laulajaa. 
Hilkka Parkkisenniemel-
lä, Kipinän koululla, Park-
kerinharjun kylätalossa, 
Syötteen kylätalossa, Ku-

ren kylätalossa ja viimei-
nen tilaisuus järjestettiin 
sunnuntaina 22.12 kirkossa. 
Kaikkiaan kauneimmat jou-

lulaulut tilaisuuksiin osal-
listui 1458 henkilöä.

Heimo Turunen

Sisällään 2013 vuosi pitää 
3200 juostua kilometriä, joi-
hin sisältyy toukokuusta lo-
kakuuhun kaksitoista eri-
pituista kilpailusuoritusta 
muun muassa neljä maantie-
maratonia ja yhden maasto-
maratonin. Tuloksena on kol-
me ykköstilaa, kahdeksas ja 
kerran 23, jolla tuli kuiten-
kin sarjan 35 SM-maratonin 
joukkuepronssi Kuivasjär-
ven Auran joukkueessa. Puo-
likas maratoneilla sijoitukset 
ovat olleet ykkönen, kakko-
nen ja kaksi kolmosta. Kym-
pin juoksuissa tuli kultaa ja 
pronssia sekä Saanan vuori-
juoksussa veteraanisarjan yk-
köstila. 

Tuloksellisesti kulunut 
kausi oli tyydyttävä, mut-
ta ajallisesti pettymys, jää-
tiinhän edellisvuoden mara-
tonajoista 10-20 minuuttia. 
Se osoitti, että pelkästään ns. 
mututuntumalla harjoittele-
malla ei voi omia ennätyksiä 
parantaa, vaan se vaatii har-
joitusohjelman.

Kulunut kesä osoitti myös, 
että varsinkin asfaltilla juos-
taessa kenkien tulee olla hy-
vin vaimennetut. Kilpailu-
kenkinä voi erikseen käyttää 
vähemmän vaimennettua ke-

Kuntoilijan mietteitä 
menneestä ja uudelle vuodelle

Pudasjärveläinen Taisto Puurunen on kokenut hyvän 
ruumiillisen kunnon tärkeäksi osaksi elämässään. 
Hän on kirjannut kokemuksiaan ja saavutuksiaankin 

viimeisen vuoden ajalta, joka alkoi lokakuussa 2012 
lenkkeilyllä ja päättyi 2013 lokakuun alussa juostuun 
Virpiniemen maasto maratoniin.

vyempää kenkää. Kokemus 
on osoittanut, että kenkiä ei 
saa käyttää liian vanhoiksi, 
vaikka ne tuntuisivat kuinka 
hyviltä. Ne on uusittava riit-
tävän usein. Merkkiä ei kan-
nata vaihtaa ainakaan kesken 
kauden. Minulle kengäksi on 
näin ollen valikoitunut Asics 
Nimbus neutraali malli, jossa 
vaimennus on huippuluok-
kaa. Ne eivät välttämättä ole 
kisakengät hieman painavi-
na, vaikka niilläkin on kilpai-
luja juostu.

Viime kesään kuuluivat 
uusina tapahtumina Haapa-
järvellä Kuusaan maraton, 
jonka järjestelyt olivat todella 
hyvät ja Kilpisjärvellä Saanan 
vuorijuoksu, jossa reitti oli ly-
hyt, mutta sitäkin haasteelli-
sempi ja maisemat huikaise-
van kauniit. 

Syötteen huippukymppi 
oli syyskuussa jälleen kerran 
järjestelyiltään erinomainen. 
Mikäli osallistujamäärää ha-
lutaan kasvattaa, Hotelli Iso-
Syöte kilpailukeskuksena käy 
mielestäni liian pieneksi. Vas-
taavanlainen tilanne oli tou-
kokuussa Tervamaratonilla, 
jossa kilpailukeskus ensi ke-
väänä siirtyy Eedenistä Raa-
tiin. Lisäksi Huippukympin 

yhtäaikaisuus Kiiminki ma-
ratonin kanssa on herättänyt 
ihmetystä monessa juoksun 
harrastajassa. Olisiko nämä 
mahdollista jatkossa järjestää 
peräkkäisinä viikonloppuina, 
Huippukymppi ensin.

Kesän huippuhetket ko-
ettiin Rovaniemi –marato-
nilla, jossa varmana pidetty 
mitalisija varmistui maalis-
sa ykköstilaksi, sarjan ennak-
kosuosikin keskeyttämisen 
myötä. 

Ensi kesään lähdetään te-
kemällä juoksuohjelma tal-
veksi, tavoitteena parantaa 
ensi keväänä juostavalla Ter-
vamaratonilla omaa ennä-
tystä. Apua ohjelman tekoon 
on tullut Iistä Juha Veijolalta 
ja Esko Siika-aholta Oulusta. 
Kiitokset heille jo etukäteen! 

Ensi kesään on vielä pitkä 
aika. Se tulee pitää sisällään 
paljon juostavia kilometrejä. 
Ensi kevät tulee näyttämään 
kuinka suunnitelmallisessa 
harjoittelussa on onnistuttu 
ja kuinka jalat ovat kestäneet.

Toivotan kaikille liikunnallista 
Vuotta 2014!

Taisto Puurunen

Kutsu kiinteistö Oy Pudasjärven jäähalli perustavaan kokoukseen, 
joka pidetään Pudasjärven kaupungintalossa ke 8.1.2014 klo 18.
Käsitellään yhtiön perustamiseen liittyvät asiat.
Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa!

Kutsu

Jäähallitoimikunta
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Porinatuokio alkaa 
tiistaina 14.1.2014 palvelukeskuksessa 
kello 14.00 ja jatkuu aina 
parittomalla viikolla.
Vesijumppa alkaa 
tiistaina 21.1.2014 Puikkarissa 
kello 10.15 – 11.00 ja jatkuu aina 
parillisella viikolla.

Pudasjärven Eläkeläiset ry

Tervetuloa!

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

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

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

www.rautioky.fi

Myös uudet 
kalusteovet ja 

tasot vanhoihin 
runkoihin!

Meiltä myös 
peräkärryn vuokraus!

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

TUULIJÄRVEN 
RANTA-ASEMAKAAVOITUS
Maanomistajat ovat toimittaneet Pudasjärven kaupungille käsitel-
täväksi Tuulijärven ranta-asemakaavoitusta koskevat asiakirjat. Kaa-
voitettava alue sijaitsee Tuulijärven etelärannalla, Tuhnukankaalla. 
Kaavoitus koskee tiloja Pappila 5:62 ja Tuhnula 1:1. Kaavoituksen 
tavoitteena on muodostaa alueelle omarantaista loma-asutusta.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja ase-
tetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 7.1.2014 al-
kaen.  Ranta-asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti 
nähtävänä 7.1. - 7.2.2014.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kau-
pungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.
fi.  Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus mielipiteen esittä-
miseen kaavaa valmisteltaessa. Mielipiteet on toimitettava nähtävä-
näolon aikana kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tek-
ninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen kaavaeh-
dotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alu-
eelliselle elinkeino-, liikenne- ja ym-päristökeskukselle neuvottelua 
suunnitelman riittävyydestä.

Pudasjärvellä 31.12.2013 

Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

KUULUTUS
Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt seuraavat ase-
makaavat:

 1) Kurenalan pohjoisen osan, eteläisen osan ja Rimminkankaan
   asemakaavojen osittainen muutos (Poropudas ja Jussinaho)

 2) Haukijärven ja Pienen Haukijärven ranta-asemakaavan 
  osittainen muutos ja laajennus

 3) Korpijoen ranta-asemakaava

Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 3.1.2014 alkaen kaupungin 
kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärvi 31.12.2013

Kaupunginhallitus

NUORISOKUORO 
STARTTAA JÄLLEEN

Sinä 14 - 24-vuotias nuori, 
tule seurakunnan nuorisokuoroon

kokemaan yhdessä laulamisen riemu!

Pienimuotoinen koelaulu 
to 9.1. klo 16 – 18 seurakuntakeskuksessa!

Ilmoittautuminen/lisätiedot 
puh. 040 841 4409/Anna-kanttori

Hyvää ja 

Menestyksellistä 

Uutta Vuotta 2014!

PUDASJÄRVI -lehti
Toivottaa: tarkastettua suomenlampaan 

karitsanlihaa suoraan tuottajalta 

MyyDÄÄN

puh. 044 971 2363
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ensiviikolla
Pudasjärvellä aBC Ti 7.1. klo 8.00–10.00

Taivalkoskella aBC Ti 7.1. klo 11.00–12.00
kuusamo Hotelli Ti 7.1. klo 13.00–18.00

www.cambridgeohjelma.fi

LaIHDu 
TurvaLLIsesTI! P. 0400 198 700

Nyt                            kotimaiset suosikit
kampanjahintaan!

 

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260
K-MAATALOUS PUdASJÄRVI

Black Horse 
BASIc 30 kg
Black Horse Basic on 
kypsennetty ja maittava 
vaihtoehto kauran
korvaajaksi. Laadukas 
pölyämätön pelletti. 
Hivenaineet pääosin 
hyvin imeytyvinä ami-
nohappokelaatteina. 
Mukana myös 
orgaaninen seleeni.

Black Horse 
KIVENNNÄINEN 20 kg
on monipuolinen erityisesti hevosille 
ja poneille suunniteltu kivennäisrehu. 
Soveltuu käytettäväksi mm. esikuivatun 
säilörehun/heinän tai uuden laitumen 
kanssa. Black Horse Kivennäinen 
sisältää runsaasti sisäruokintakau-
della tarpeellisia vitamiineja ja 
aminohappoja sekä hivenaineita kuten 
seleeniä hyvinimeytyvässä orgaanisessa 
muodossa. Black Horse kivennäinen on 
myös erittäin maittava, joten hevoset 
syövät mielellään kaiken niille annetun
kivennäisen ja puutoksia ei pääse
                  syntymään.16,90

Sis. alv. 14% 24,90
Sis. alv. 14%

Loppiaisena ma 6.1.2014 suljettu

Pudasjärven kirkossa pi-
dettiin lauantaina 21.12 
Osuuspankin järjestämä 
perinteinen joulukonsert-
ti. Konsertin esiintyjinä oli 
mieskuoro Pohjan Laulu so-
listinaan Anna-Leena Kol-
dits sekä säestäjänä toimi 

Joulukonsertissa kirkko täynnä väkeä

Keijo Piirainen ja kuoron 
johtajana Kristian Heberg. 
Tilaisuuteen oli vapaa pää-
sy ja paikalle oli järjestet-
ty myös linja-autokuljetus 
keskustasta. Toimitusjoh-
taja Teuvo Perätalo Osuus-
pankista kertoi, että vaikka 

tilaisuus järjestettiin kuoron 
toivomuksesta poikkeuk-
sellisesti näin lähellä joulua, 
yleisöä oli siitä huolimatta 
paikalla kiitettävästi. Kirkko 
oli lähes täynnä eli arviolta 
lähes 600 henkilöä. PK

Mieskuoro Pohjan Laulu, kuvan ottaja: Pohjan Laulu.


