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PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen
MTK Pudasjärvi liitteenäliitteenä

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

Pudasjärvi-Syöte-
Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.

Pudasjärvi-Syöte alueellaPudasjärvi-Syöte alueella

    0100 84250
1,25€/puhelu + 1,00€/min+pvm

Tilaa Kelataksi numerosta

Tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7.

Paikallinen ja Palveleva!

Nopeaan ja helppoon taksitilaukseen!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

SUORAAN TILALTASUORAAN TILALTA
Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 25.11. Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 25.11. 
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön A. Pöntiön 
VILJAPOSSUA VILJAPOSSUA 

Kahvila-Ravintola 
TULITAUKO

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. 
P. (08) 833 114, 050 461 6543

Avoinna Avoinna 
su-to 9-17 su-to 9-17 
pe-la 9-18pe-la 9-18

ISÄNPÄIVÄLOUNAALLA
su 13.11. klo 10-15 syödään

* Thaimaalainen kanakeitto 
* Naudan ulkofilepihvi pippurikastikkeella 
* Kasvispihvejä 
* Kermaperunoita ja riisiä
* Salaatit, leivät, juomat 
* Lättykahvit  

11€ 12,50€
KeittolounasKeittolounas Koko lounasKoko lounas

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14          www.k-rauta.fi

Tarjous on voimassa 20.11.2022 saakka.

ISÄNPÄIVÄLAHJA 
VINKKI!

AKKUKONESARJA AKKUKONESARJA 
MAKITA MAKITA 
DLX3163TX1 18VDLX3163TX1 18V

599599--..
MUISTA 

MYÖS 
LAHJAKORTTI!

Akkukonesarja 18V akkujärjestel-Akkukonesarja 18V akkujärjestel-
mään. Peruskoneet sisustus- ja mään. Peruskoneet sisustus- ja 
harrastetöihin. Porakone DDF485, harrastetöihin. Porakone DDF485, 
epäkeskohiomakone DBO180 ja epäkeskohiomakone DBO180 ja 
monitoimikone DTM51. Kaksi 6,0 monitoimikone DTM51. Kaksi 6,0 
Ah:n akkua ja latauslaite, sekä Ah:n akkua ja latauslaite, sekä 
laukku kaikille koneille.laukku kaikille koneille.

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

KALAKAVERI
MA-TI 14.-15.11. klo 9.00-17.00 
ENT. KIRJAKAUPAN TILOISSA

LOPUT
EIGER ARCTIC
ALUSASUT
mukavuuslämpötilat
-25 °c + 10°c
koot: L, XL

2475
(49,50)

Kannelliset 
HAUTA-
KYNTTILÄT
(25h)

Kiristämättömät 
SUKAT
39-46

5 paria

600

ALPAKKA
VILLA-
SUKAT
(100%) 35-46

3 paria

1000
MIESTEN
PUUVILLA-
KERRASTO1490

VILLA-
SUKAT
(50%) 
39-46

3 paria

690
Vuorilliset 
TYÖ-
SORMIK-
KAAT

12 paria

1950

VILLA-
SUKAT
(80%) 
37-46

Alkaen

490

MIESTEN 
SUKAT
39-45

5 paria

600

Naisten ja miesten 
NAHKAKÄSINEITÄ-50%
Norjalainen 
LOHIÖLJY
950 ml 1490

TUPSU-
PIPOT
(5 eri mallia) 1250

24 kpl

1200
(0,50/kpl)

KALAKAVERINKALAKAVERIN
MONITOIMIMONITOIMI--
TIMANTTITIMANTTI
5 IN 15 IN 1
- lattaviila
- 2 veitsen- ja 
puukon teroitinta 
- saksenteroitin 24245050

(39,-)
Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

ISÄNPÄIVÄLOUNAS 
noutopöydästä 

sunnuntaina 13.11. klo 10-16

13,5013,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Täytetty porsaanfile - Täytetty porsaanfile L, GL, G

- Slaavilainen broilerileike - Slaavilainen broilerileike L, GL, G

Sis. alkusalaatti, leipä, Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. juoma ja jälkiruoka. 

KIRPPIS PE-LA 
11.-12.11. 
KLO 11-15

Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, mediamyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Mediamyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy keskivikkoisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään maanantaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 13.11. kello 10. Toimittaa 
Jari Valkonen, avustaa Mikael Johansson. Striimaus You-
Tube-kanavan kautta. Kirkkokahvit isänpäivän ja uuden 
pastorin Mikaelin kunniaksi. 
Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 9.11. 
kello 13.
Raamattupiiriä ei ole ke 9.11., ensi viikolla eli 16.11 
taas normaalisti kello 18.00 seurakuntakodilla.
Ystävänkammari to 10.11. kello 12–13.30 seurakunta-
kodilla.
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin seurakunta-
kodin rippikoulusalissa kello 9.30–12. Myynnissä kah-
via ja pullaa, pullaa myös mukaan, sekä villasukkia. Ter-
vetuloa!
Lapsiparkki pe 11.11. ja 18.11. krllo 9.30–12 seura-
kuntakodilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon 
lapsiparkkiin. Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, 
joista 4 voi olla vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset las-
tenohjaajille P. 040 868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 
Sirpa. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman 
mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.
Perhekerho ke 16.11. kello 10–12.30 seurakuntakodil-
la. Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lap-
set yhdessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai 
muun aikuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, askartelua, 
pikkukirkkohetki sekä ruokailu.     
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–
11. Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 
tai 040 175 8597.
Iltakahvila Rönö pe 11.11. kello 18–22.  
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 
ja 11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.   
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä 13.11. kello 13 (Risto 
Lauhikari, Timo Lyytikäinen).
Kastettu: Mauno Oiva Alfred Malinen, Rami Arto Ola-
vi Malinen.
Haudatut: Eino Aaprami Anttila 99 v, Liisa Alma Kaa-
rina Putula 83 v, Aarne Aleksanteri Alatalo 83 v, Antti 
Paavali Ruottinen 81 v.

Kirkkovuosi lähestyy pää-
töstään. Ensi sunnuntai on 
kirkkovuoden toiseksi vii-
meinen sunnuntai ja sitä kut-
sutaan valvomisen sunnun-
taiksi. Kristuksen tuleminen 
on varma asia, mutta sen 
ajankohta on salaisuus. Mei-
dän tulisi olla joka hetki val-
mis lähtemään tästä elämäs-
tä. Ihminen kotiutuu helposti 
väsymisen ja välinpitämättö-
myyden maailmaan ja unoh-
taa, ettei hän elä täällä pysy-
västi.  Emme voi tuudittautua 
siihen ajatukseen, että kaikki 
menee omaa rataansa. Usko 
ei ole itsestäänselvyys, eikä 
myöskään uskossa pysymi-
nen. Valvominen ei ole voi-
mia kuluttavaa jännitystä 
vaan turvallista luottamusta 
siihen, että Jumala vie meissä 
aloittamansa hyvän työn pää-
tökseen. 

Jeesus  
puhui tämän  
vertauksen:
”Silloin taivasten valtakunta 
on oleva tällainen. Oli kym-
menen morsiusneitoa, jot-
ka ottivat lamppunsa ja läh-
tivät sulhasta vastaan. Viisi 
heistä oli tyhmää ja viisi vii-
sasta. Tyhmät ottivat lamp-
punsa mutta eivät varanneet 
mukaansa öljyä. Viisaat sitä 
vastoin ottivat lampun lisäk-

si mukaansa öljyastian. Kun 
sulhanen viipyi, heitä kaik-
kia alkoi väsyttää ja he nu-
kahtivat. Mutta keskellä yötä 
kuului huuto: ’Ylkä tulee! 
Menkää häntä vastaan!’ Sil-
loin kaikki morsiusneidot he-
räsivät ja panivat lamppun-
sa kuntoon. Tyhmät sanoivat 
viisaille: ’Antakaa meille vä-
hän öljyä, meidän lamppum-
me sammuvat.’ Mutta viisaat 
vastasivat: ’Emme me voi, ei 
se riitä meille kaikille. Men-
kää ostamaan kauppiailta.’ 
Mutta kun he olivat ostamas-
sa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jot-
ka olivat valmiit, menivät hä-
nen kanssaan häätaloon, ja 
ovi suljettiin. Jonkin ajan ku-
luttua toisetkin saapuivat sin-
ne ja huusivat: ’Herra, Herra, 
avaa meille!’ Mutta hän vas-
tasi: ’Totisesti, minä en tun-
ne teitä.’ Valvokaa siis, sillä te 
ette tiedä päivää ettekä het-
keä.” Matt. 25:1-13

Mitä raamatullinen valvo-
minen on? Se ei ole pelokas-
ta varuillaan oloa, vaan se on 
varautumista. Joka syksy me 
tiedämme, että autoon tu-
lee vaihtaa talvirenkaat talvea 
ajatellen, vaikka emme tiedä-
kään tarkkaa talven tulopäi-
vää. Kesämökit laitetaan tal-
viteloille ja ruohonleikkurit 
ym. korjataan suojaan. Tal-
vi tulee ja siihen meidän on 
varauduttava.  Tänä päivä-

nä meitä kehotetaan varau-
tumaan useampi vuorokausi 
vaaratilanteiden syntymisen 
ennaltaehkäisemiseksi tai pit-
kittyneen sähkökatkon varal-
le. Kotona tulisi olla ainakin 
paristoja, paristoilla toimi-
va radio, helposti valmistet-
tavaa ruokaa, käteistä rahaa 
jne. Maallisessa mielessä me 
teemme varautumista toistu-
vasti. Jostakin tällaisesta on 
kyse myös Valvomisen sun-
nuntain evankeliumissa, jos-
sa Jeesus esittää vertauksen 
kymmenestä morsiusneidos-
ta. Kyse ei ole maallisesta vii-
saudesta, vaan kertomus sa-
noo meille jotakin taivasten 
valtakunnasta, Jumalasta ja 
kristityn kutsumuksesta. 

Jeesuksen vertauksessa 
sulhasta vastaan lähtee kym-
menen morsiusneitoa ja he 
kaikki varautuvat ottamalla 
mukaan lampun. Viisaat nei-
dot olivat ottaneet mukaan 
myös ylimääräistä öljyä, mut-
ta tyhmät neidot polttivat kai-
ken kerralla loppuun ja jou-
tuivat hakemaan täydennystä, 
myöhästyivät kulkueesta ja 
näin ollen jäivät hääjuhlan ul-
kopuolelle.  ”Valvokaa siis, sil-
lä te ette tiedä päivää ettekä 
hetkeä,” Kristus kiteyttää ver-
tauksen sanoman. 

Ensi sunnuntain evanke-
liumi kertoo Jumalasta, joka 
tahtoo kutsua meidät kaikki 

taivasten valtakunnan iloon. 
Hääjuhlaan, ilon ja kiitoksen 
aterialle, jossa kaikki kuulu-
vat yhteen ja kaikilla on hyvä 
olla. Vertauksen viisi neitoa 
jää juhlan ulkopuolelle, joka 
tuntuu näin maallisesti ajatel-
len kovalta, mutta kertoo asi-
an vakavuudesta. Kutsu tai-
vasten valtakunnan juhlailoon 
on jotain sellaista, johon ei 
voi suhtautua välinpitämättö-
mästi, koska voi olla, ettei täl-
laista mahdollisuutta enää an-
neta. Elämä on tässä ja nyt. 
Meidän tulee pitää vara-an-
nos öljyä mukana, jotta voim-
me elää Kristuksen valossa, 
emmekä joudu pimeyteen, 
sillä me emme tiedä milloin 
Herramme tulee tai elämäm-
me päättyy. 

Meidän tulee elää viisai-
den morsiusneitojen tavoin 
päästäksemme hääaterial-
le Herran iloon. Kyse ei ole 
kuormittavasta valvomisesta 
vaan turvautumisesta Kristuk-
sen armoon, niin kuin virres-
sä 547 sanotaan ”Joka aamu 
on armo uus, miksi huolta siis 
kantaa! Varjot väistyy ja va-
javuus, Jeesus voimansa an-
taa”.  Näihin virsirunoilijan sa-
noihin me saamme joka aamu 
turvautua. 

Helena  
Koivukangas

diakoni

Valvokaa!

Pidän kahvipannun kuumana Pidän kahvipannun kuumana 
90v merkkipäivän merkeissä la 19.11. 90v merkkipäivän merkeissä la 19.11. 

klo 12 alkaen.klo 12 alkaen. 
Odotan teitä, tyhjennetään kahvipannu ja 

muistellaan menneitä.

Rakas isä ja ukki

Aarne
Aleksanteri
ALATALO
s. 12.4.1939 Pudasjärvi
k. 28.9.2022 Pudasjärvi

Toi syyskuun tuuli viestin yli vaarojen;
päättynyt on kiire askelten.
Nyt virtaa joki niin hiljaa,
kun luokse äitimme enkeli nyt isämme
saattaa.
Nämä jokirannat ja harju muistojamme
ain’ kantaa,
auringonlasku ne niin kauniiksi kultaa.

Rakkaudella kaivaten

Alpo
Mauno ja Ritva-Liisa
Paula
Päivi, Jari, Sara ja Essi
sisaret Aune ja Anneli perheineen
veli Pentti perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 5.11.2022 Pudasjärven kirkossa.
Lämmin kiitos osanotosta. Kiitämme Pudasjärven  
Terveyskeskusta ja Pudasjärven kotihoitoa sekä 

Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka Ky Pihlajaa.

Rakkaamme

Alli
HILTULA
s. 2.3.1945 Pudasjärvi
k. 23.9.2022 Taivalkoski

Lämpimästi muistaen

sukulaiset ja ystävät

Soi hiljaa kaipuun tuuli
surun kannelta soitellen,
elon kultaiset säikeet
kutoen korukankaaksi muistojen.

Siunaus toimitettu Pudasjärvellä
läheisten läsnä ollessa. Kiitos osanotoista.

Lämmin kiitos kaikille, 
jotka otitte osaa suruumme äitimme 

Liisa PUTULAN
poismenon johdosta.

Eija, Heikki ja Hannu perheineen 

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

TIISTAINA
www.vkkmedia.fi
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Suomen Metsäkeskus muutti
uusiin toimistotiloihin
Suomen Metsäkeskuksen 
Pudasjärven toimiston työn-
tekijät järjestivät avointen 
ovien päivät 4.11. Kauppa-
tie 5:ssä uusien toimistoti-
lojen käyttöön ottamisen 
kunniaksi. Metsänomista-
jille tarjoutui kahvitarjoilun 
ohella hyvä tilaisuus keskus-
tella metsä- ja luonnonhoi-
don asiakasneuvoja Markus 
Ekdahlin ja metsäneuvoja 
Markku Paloniemen kans-
sa metsäenergian tulevai-
suuden näkymistä ja Keme-
ra-tuen mahdollisuuksista. 

Metsänomistajilla oli paljon keskusteltavaa asiantuntijoiden 
ja toisten metsänomistajien kanssa. 

Suomen Metsäkeskuksen Pudasjärven toimistossa palvele-
vat metsä- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Markus Ekdahl, 
metsäneuvoja Markku Paloniemeni ja asiakasneuvoja Maria 
Pesiö.

15 HONKANEN Erkki
Kirvesmies, eläkeläinen

TOIMIVA SEURAKUNTA 
- LÄHELLÄ IHMISTÄ

Talousresussien seuranta on 
tärkeää, seurakunnassakin. 

Tsempataan.
Äänestä Erkki kirkkovaltuustoon.

Yhteistyössä 
Pudasjärven seurakunta, Oulunkaari ja 

Koillismaan Omaishoitajat ja 
Läheiset ry OmaisOiva 

OmaisOivan jouluinen 
kahvila ke 30.11.2022 
klo 12.00 – 14.00 
Liepeen Pappila, 
Liepeen pappila 2, 93100 Pudasjärvi.

Kahvila on tarkoitettu omaishoitajille, läheistyötä tekeville ja heidän 
hoidettaville. Tervetuloa nauttimaan hyvästä jouluruuasta ja mu-
kavasta yhdessäolosta! Ilmoittautuminen 15.11. mennessä Saila 
Käsmä-Karjalainen puh. 044 2301 439 (ma-pe klo 8-15). Mukaan 
mahtuu 30 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoita samalla ruoka-aine allergiat. Tilaisuus on osallistujille mak-
suton.

Tukea voi saada taimikon 
varhaishoitoon, nuoren met-
sän hoitoon, metsän ter-
veyslannoitukseen, metsä-
tietöihin, ympäristötukeen, 
metsäluonnon hoitohank-
keisiin ja joutoalueiden met-
sittämiseen.

Metsäkeskus antaa 
asiantuntija-apua
Toimiston ovi kävi tasaiseen 
tahtiin ja paljon hyvää kes-
kustelua syntyi muun mu-
assa ennaltamisesta ja niis-

tä turhista ojituksista, joita 
tehtiin vuosikymmeniä sit-
ten. Metsäkeskus tekee met-
sänomistajien kanssa MET-
SO-ohjelman mukaisesti 
ympäristötukisopimuksia ja 
luonnonhoitohankkeita sekä 
välittää pysyvään suojeluun 
soveltuvia METSO-kohtei-
ta ELY-keskukselle. Talous-
metsien luonnonhoito on 
talousmetsissä tapahtuvaa 
luontoarvojen turvaamis-
ta ja kiinteä osa arkimet-
sänhoitoa, jossa jokainen 
metsänhoitaja voi edistää 
monimuotoisuutta ja vesien 
hyvää tilaa. Metsäkeskuk-

sen asiantuntijat muistut-
tivat metsänomistajia met-
säteiden rakentamisesta ja 
niiden perusparantamiseen 
haettavasta Kemera-tuesta, 
joka annetaan usean tilan-
omistajan yhteishankkeelle. 
Yksityisteiden perusparan-
nusta suunnitellessa kan-
nattaa olla yhteydessä myös 
ELY:n asiantuntijoihin. Ek-
dahl muistutti, että metsätei-
den perusparannusten yh-
teydessä tarkistetaan myös 
tiekuntien alueen mahdolli-
set esteelliset rummut.

Ape Nieminen

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 10.-13.11. ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Lapinriistakeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G
Lohkoperunoita L, G
Talon nyhtöpossu L, G
Kalastajan lohikiusaus L, G

Perjantai
Lohikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G 
Riisiä L, G 
Aura-persikka  
broilerikastike
Lohilasgne  LTiistai

Broilerikeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Keitinperinoita
Kermainen riistakastike L, G
Kinkkukiusaus L, G

Meiltä mukaan 
maistuvat 

lounas-annokset 
hintaan 

6,49€/annos

HERKKUTORILTA

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Maanantai
Lihakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamusi L, G
Kermaperunoita L,G
Kebablihakastike L, G
Lasagne L, G

 

Torstai
Metsäsienikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Rosmarini perunoita 
Pippurihärkää L, G
Kinkkuperunamunakas 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät  
kasvikset
Päivän salaatit

SUOMI

350250

Pitkäaikasesti edulliset Pirkka- tuotteet! 
Voimassa 31.10.2022-1.1.2023

2 KPL

Ilman Plussa-korttia 1,49 kpl (3,72/kg) Ilman Plussa-korttia 1,99 kpl (9,95/kg)

2 KPL

Ilman Plussa-korttia 2,15 kpl (11,94/kg)

LAKTOOSITTOMAT 
TUOREJUUSTOT  
180 g (9,72/kg)

-18%
Plussa-etu-16 %

Plussa-etu

DIGESTIVE
400 g (3,13/kg)

350
LEIVONTA- 
SUKLAAT  
200 g (8,75/kg)

-12 %
Plussa-etu

2 KPL

899
KG

TUORE  
KOKONAINEN LOHI
Kasvatettu, Norja  
Rajoitus 2 kalaa/talous

ERÄ

Voimassa 
TO-LA 10.-12.11.

2295
KG

TUORE 
LOHIMEDALJONKI tai  
D-LEIKATTU LOHIFILEE
Norja

ERÄ

Voimassa 
TO-LA 10.-12.11.

RUODOTON

HERKKUTORILTA

2995
KG

Ruokamestarin

TAKUUMUREAT  
PIPPURIPIHVIT
Naudan ulkofileestä

Voimassa 
TO-LA 10.-12.11.

Trube

LOHI- tai KINKKU- 
VOILEIPÄKAKUT
500 g (25,90/kg)

1295
KPL

ERÄ

1195

Elonen

MANSIKKA- 
TÄYTEKAKKU 

tai KINUSKIKAKKU
800 g (14,94/kg)

KPL

190
2 KPL

Ilman Plussa-korttia 1,09 kpl (5,45/l)

-12 %
Plussa-etu

SUOMALAINEN 
KUOHUKERMAT
2 dl (4,75/l)

Edulliset K-Menu tuotteet!

285219 099 155
PSS PKT PSS PSS

K-Menu

MANSIKKA 
500 g pakaste 
(5,70/kg)

K-Menu 
MAITOSUKLAA- 
KERROSKEKSI  
125 g (7,92/kg)

K-Menu 
PIPARKAKKU
400 g (3,88/kg)

K-Menu

RIISIPIIRAKKA
12 kpl /1020 g pakaste 
(2,15/kg)

Meiltä mukaan 
maistuvat 

lounas-annokset 
hintaan 

6,49€/annos

Meiltä hyvä 
valikoima 
kakkuja 

isänpäivään!
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Ainutlaatuinen 
kantaesitysvyörymä Pirtissä
Pudasjärveläisille oli tarjolla 
huikea konserttielämys, kun 
Lapin kamariorkesteri kon-
sertoi 4.11. Pirin Kurkisalis-
sa. Tämän tason konsertti 
oli ensimmäinen, joka to-
teutui uudessa auditoriossa. 
Musiikkimiehenä olisin toi-
vonut, että jokainen viulua, 
huilua, trumpettia, oboe-
ta, selloa, kontrabassoa tai 
kosketin- ja lyömäsoittimia 
harrastava olisi tullut ope-
tusmielessä kuuntelemaan, 
katselemaan ja kokemaan, 
kuinka soittimia voidaan 
käyttää niin monipuolisesti. 

Orkesterin  
tekemisen taso  
on korkea
- Orkesterina olemme tääl-
lä ensimmäistä kertaa. Sa-
lin akustiikka on ihan hyvä, 
vaikka se ei ole tehty klassi-
sen musiikin esittämistä var-
ten. Saimme tehtyä silti hy-
vän harjoituksen. Meidän 
täytyy vähän työstää, mi-
ten soitamme teknisesti eri 
tavalla, kuin mihin olemme 
tottuneet meidän oman salin 
akustiikassa. Orkesterimme 
oli vähällä saada Gramopho-
ne-palkinnon uusimmasta 
levystämme 

Lontoon gaala-illassa. 
Olimme uudenmusiikin sar-
jassa kolmen parhaan jou-
kossa. Tämä on vain yksi 
esimerkki siitä, millä tasol-
la orkesterimme on. Soittaji-
en asenne on erittäin hyvä. 
Jokainen yrittää soittaa vii-
meisen päälle hienosti. Minä 
puolestani yritän vaikuttaa 
siihen, että ohjelmat ovat 
mielenkiintoisia sekä muu-
sikoille että yleisölle. Täl-
lä hetkellä kaikki muusikot 
ovat Rovaniemen ulkopuo-
lelta. Tänä iltana esitämme 
uudestaan kahden suoma-
laisten säveltäjän Osmo Ta-
pio Räihälän ”Swarmin” ja 
Aki Yli-Salomäen ”Mitä jää” 
kantaesitykset. Lisäksi esi-
tämme Debussiin ”Faunin 
iltapäivän” ja Ravelin ”Bo-
leron” sekä tsekkiläisen ny-
kysäveltäjän Maratkan hak-
kukonserton. Vierailevana 
harpistina esiintyy Anni 
Kuusimäki, kertoi orkesterin 
taiteellinen johtaja John Stor-

gårds. 
- Yleisölle nykymusiikki 

saattaa kuulua kakofoniselta 
(äänten sekasointu). Sävel-
tävät ovat kuitenkin kirjoit-
taneet meille kaiken hyvin 
tarkasti, millaisia efektejä tai 
rytmejä teos sisältää. Soitta-
jien pitää olla koko ajan he-
reillä ja seurata tiukasti ka-
pellimestaria. Harjoituksissa 
hän on rohkaissut meitä soit-
tamaan vielä enemmän solis-
tisemmin. Meillä on yhteys 
ja sen takia välillä hymyi-
lyttää, kun tänään tuli tällai-
nen ”versio” johonkin koh-
taan. Aloitin viransijaisena, 
mutta vuosi sitten elokuus-
sa minut valittiin kontrabas-
son äänenjohtajaksi. Tämä 
on minun ensimmäinen va-
kituinen virkani. Olen kotoi-
sin Helsingistä ja opiskellut 
sekä työskennellyt pitkään 
myös ulkomailla, kertoi Hei-
di Rahkonen.

Säveltäjien  
mietteitä  
kantaesityksistä
- Kyllä! Esityksissä oli eroja. 
Sanotaan ihan suoraan, että 
tämä oli kaikkein vaikutta-
vinta, mitä olin edes kuvitel-
lut tästä. Eilinen esitys Ro-
vaniemellä oli hieno, mutta 
tämä oli vielä vaikuttavam-
pi! Monesti se menee niin, 
että soittajat lähestyvät kap-
paletta kantaesityksen jäl-
keen rennommin. Täällä on 
kuiva-akustiikka, jonka etu-
na on se, että kaikki yksi-
tyiskohdat kuuluvat. Orkes-
terin soitto oli niin tarkkaa, 

hienoa ja eläytyvää, että olin 
todella iloisesti yllättynyt. 
Tämä oli erittäin hieno esi-
tys, kertoi Suomussalmelta 
kotoisin oleva iloinen sävel-
täjä Osmo Tapio Räihälä.

Säveltäjä Aki Yli-Salomä-
en sisimmässä liikahtaa aina, 
kun kuulee oman teoksen-
sa esitettynä. Hänelle mo-
net asiat esityksestä tulevat 
pintaa hieman myöhemmin. 
Hän tuuletti mielessään, kun 
tietyt äänet ratkaisevissa 
kohdissa tulivat esille upe-
asti.

- Olen hyvin iloinen kah-
desta kantaesityksestä, joka 
on sinällään hyvin harvi-
naista. Rovaniemen kon-
sertti lisäksi radioitiin, joka 
antaa teokselle hyvää huo-
miota. Minulla on ollut pit-
kään toive, että saisin teh-
dä Lapin kamariorkesterille 
kappaleen. Nyt se vihdoin 
toteutui. Se on minulle hy-

John Storgårds on johtanut Lapin kamariorkesteria 26 vuotta. Hän pitää työtään edelleen-
kin mielenkiintoisena. Konsertin lopuksi yleisö osoitti esiintyjille kiitollisuuttaan nousemal-
la ylös ja antamalla runsaat aplodit. Pudasjärven kaupungin puolesta Henna Hiltunen ja Timo 
Makkonen muistivat muusikkoja kukkasin ja kapellimestaria kynttilällä.

vin tärkeä juttu, sillä koen 
henkistä yhteyttä tänne-
päin tekemiseen. Teos syn-
tyi 10 kuukauden aikana ja 
se valmistui syyskuun alus-
sa. Mietin pitkän, miten sai-
sin välitettyä asioita instru-
mentaalimusiikin keinoin. 
Halusin luoda lohduttavasti 
ja lempeästi soivan kokonai-
suuden, vaikka kappaleen 
teemat huolestuttavista ai-
hepiireistä ammentavatkin.

Vuokko Tauriaisesta 
konsertissa esitetyt nyky-
musiikin teokset kuulosti-
vat mielenkiintoisen jännil-
tä. Hänestä konsertin anti oli 
monipuolinen ja soittimet-
kin pysyivät ehyeinä. Vain 
yhdestä sellosta katkesi kie-
li. Soittimien lisäksi soittajat 
käyttivät jalkojaan tömiste-
lyyn ja käsiä ryhmitykseen.

Ape Nieminen

Kantaesityksien säveltäjät Aki Yli-Salomäki ja Osmo Tapio 
Räihälä. 

Huonekaluliike lopettaa toiminnan 
Kuudenkymmenen toimin-
tavuoden jälkeen Huone-
kaluliike Heikkilä sulkee 
ovensa jouluun mennessä. 
Loppuunmyynti on lähtenyt 
käyntiin vauhdikkaasti ja 
myymälässä sekä varastossa 
olevat tuotteet ovat tehneet 
hyvin kauppansa. Myymä-
lässä on tilaa ja avaruutta, 
kun valikoima on kiinnos-

tanut asiakkaita. Myynnissä 
on huonekalujen lisäksi va-
laisimia, mattoja sekä sisus-
tustuotteita.

Yrittäjäpariskunta Ulla ja 
Tommi Heikkilä päättivät 
aikanaan, että liikkeen saa-
vuttaessa eläkeiän, liiketoi-
minta tällä alalla saa päät-
tyä ja on aika tehdä jotakin 
muuta ennen omaa eläke-

ikää. 
Tommin vanhemmat 

One ja Maija Heikkilä perus-
tivat yrityksen vuonna 1962. 
Tommi on ollut perheyri-
tyksessä töissä pienestä pitä-
en. Sukupolvenvaihdoksen 
myötä yritys siirtyi nuorem-
pien Heikkilöiden vastuulle 
vuonna 2000. Aloittaessaan 
Huonekaluliike Heikkilä toi-

mi useammassa kohteessa 
Kurenalla ennen asettumista 
oman liikehuoneiston tiloi-
hin Tuulimyllyntielle vuo-
desta 1985 alkaen. 

Huonekaluliike Heik-
kilä on tunnettu sekä mo-
nipuolisesta valikoimasta 
että laadukkaasta kasaus- 
ja kuljetuspalvelusta, jonka 
ansiosta asiakaskuntaa on 

laajalti myös Pudasjärven 
ulkopuolella. 

Liiketoiminnan alasajoa 
on tehty vaiheittain ja pi-
demmällä aikajänteellä uut-
ta tavaraa on tilattu harki-
tusti, eikä joulusesonkiin 
tule uusia hankintoja. 

Yrittäjä Ulla Heikkilä ker-
too, että kaikki tuotteet ovat 
alennuksessa ja koko ir-

taimisto on myynnissä ihan 
kaupan kalusteita myöden. 

Lähtökohtana on, että 
myymälä pidetään avoin-
na jouluun saakka, mutta jos 
sitä ennen tavarat on myyty, 
niin ovet sulkeutuvat siinä 
aikataulussa. 

Terttu Salmi

Asiaa somesta, 
unesta mielenhyvin-

voinnista ja 
vuorovaikutustaidoista

Perheen parhaaksi -ilta tarjoaa ala- ja 
yläkouluikäisten vanhemmille asiaa somesta,

 unesta, mielenhyvinvoinnista ja 
vuorovaikutustaidoista.

Kolmivuotinen Perheen 
parhaaksi -projekti on 
aloittanut toimintansa tä-
män vuoden alussa. Per-
heen parhaaksi -projekti 
on Pudasjärven seurakun-
nan koordinoima ja EA 
Hiltula -rahaston rahoit-
tama. Projektin tarkoitus 
on tehdä Pudasjärvellä 
ennaltaehkäisevää perhe-
työtä yhteistyössä eri or-
ganisaatioiden ja toimijoi-
den kanssa. 

Perheen parhaaksi 
-projekti järjestää yh-
teistyössä eri ta-
hojen kanssa 
Perheen par-
haaksi -il-
lan Hyvän 
Olon Kes-
kuksen au-
ditoriossa 
15. marras-
kuuta. Illassa 
kerrotaan erityi-
sesti ala- ja yläkou-
luikäisten arkielämään 
liittyvistä tärkeistä asiois-
ta ja aiheista. Teemoina 
ovat sosiaalinen media, 
uni ja mielen hyvinvoin-
ti sekä tunne- ja vuorovai-
kutustaidot. 

Sosiaalisesta medias-
ta kertoo koulupsykologi 
Virva Siira, Mielen Tuki 
-työntekijä Kirsi Särke-
lä kertoo unesta ja mielen 
hyvinvoinnista ja perhe-
neuvolapsykologi Leena 
Pesälä ja perheneuvolan 
sosiaalityöntekijä Nina 
Partanen kertovat tunne- 
ja vuorovaikutustaidoista. 
Illan kulku on suunniteltu 
vapaamuotoiseksi vuoro-
puheluksi paikalla olevi-
en osallistujien kesken.

Perheen parhaaksi ilta 
tarjoaa ala- ja yläkoulu-
ikäisten parissa touhua-
ville mielenkiintoisen si-
sällön tärkeistä arkea 
vahvasti koskettavista asi-

oista. Lasten ja nuorten 
sosiaalisen median käyt-
töön liittyvät asiat ja haas-
teet ovat esillä monissa 
perheissä päivittäin. Unen 
ja mielen hyvinvoinnin 
tärkeyden tiedostaa jo-
kainen ja tästä on illassa 
tarjolla keskeisiä asioita. 
Tunne- ja vuorovaikutus-
taidot ovat perheen ja lä-
hipiirin yhteiselämässä 
tärkeitä. Ilta on tarkoitettu 
erityisesti ala- ja yläkou-
luikäisten vanhemmille, 

mutta kaikki aiheis-
ta kiinnostuneet 

ovat lämpi-
mästi terve-
tulleita.

Alle 
kouluikäi-
sille (1-
6v.) ja 1-2. 

luokkalai-
sille on jär-

jestetty lasten-
hoito. Seurakunnan 

varhaiskasvatuksella on 
Hyvän Olon Keskukses-
sa oma tila lastenhoidol-
le 1-6 -vuotiaille lapsille. 
Pudasjärven nuorisotoi-
mi järjestää 1.-2. -luokka-
laisille nuorisotiloihin val-
votun toimintatilan illan 
ajaksi. Lastenhoitoon ja 
”nuokkarihoitoon” on il-
moittauduttava etukäteen 
seurakunnan diakonille 
Marko Väyryselle. Lapsil-
le on tarjolla pientä iltapa-
laa, jotta pari tuntisen jak-
saa hyvin touhuta. 

Tule mukaan mielen-
kiintoiseen Perheen par-
haaksi -iltaan! Luvassa 
porinaa somesta, unes-
ta, mielen hyvinvoinnis-
ta ja tunne- ja vuorovaiku-
tustaidoista. Kahvit ja teet 
ovat tarjolla ennen tilai-
suuden alkua.

Marko Väyrynen, 
diakoni
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

TO-KE 10.-16.11. MUISTA ISÄÄ ISÄNPÄIVÄNÄ 13.11.AJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 10.-11.11. LAUANTAINA 12.11. MA-TI 14.-15.11. KESKIVIIKKONA 16.11.

TORSTAI-LAUANTAI 10.-12.11. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 14.-16.11.

 5 59999

119999

229999

339999

339999

009999

449999

114949

119999

kg

004949

229999

pktpkt

889595

pkt

/100 g

449999

pktpkt

339999

999595

559999
pkt

119999

119999
pss

pkt

kgkg

pkt

ras

pkt

pkt

229999
pss

110000
pss

779595
kgkg

110000
ploplorasras 112929

psspss

kgkg

2 prk

2 pkt/talous

levy

669595
kpl

2 kg/2 kg/
taloustalous669595

kgkg

779999
rasras

449595
kg

14149595
kg

117979
kpl

2 kalaa/talous 999595
kg

kg

229999
rasras

117979
pktpkt

119999
pkt

raj. erä

kgkg 449999
ras

pkt

179,-179,-

35,-35,-

65,-65,-

65,-65,-

79,-79,-

pari pkt

3 kg/3 kg/
taloustalous

ForssanForssan
ITALIAN-, ITALIAN-, 

PUNAJUURI- PUNAJUURI- taitai  
PERUNA-PERUNA-

SALAATTISALAATTI
400 g400 g

Tumma Tumma 
kivetönkivetön
RYPÄLERYPÄLE

500 g500 g

AtriaAtria
CHEDDAR-CHEDDAR-

PALVIKIUSAUSPALVIKIUSAUS
550 g tai 550 g tai 

KERMAINEN-KERMAINEN-
KANAKIUSAUSKANAKIUSAUS

550 g550 g

Snellman Tosi mureaSnellman Tosi murea
KEITTO-, KEITTO-, 
PALVI- PALVI- taitai  
KORPPU-KORPPU-
KINKKUKINKKU
200 g200 g

OululainenOululainen
TAITTO-TAITTO-
PITKOTPITKOT
400-420 g400-420 g

HK Viljaporsaan HK Viljaporsaan 
FILEEPIHVI FILEEPIHVI 640 g640 g
ruohosipuli, pippuri tai ruohosipuli, pippuri tai 
ranchranch

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Atria Kanan ohutAtria Kanan ohut  
FILEELEIKE FILEELEIKE 600 g 600 g 
pehmeän pehmeän 
pipurinenpipurinen

Panda Panda 
JUHLA-JUHLA-
PÖYDÄN PÖYDÄN 
KONVEHTIKONVEHTI
3x300 g3x300 g

Juhla Mokka Juhla Mokka 
KAHVIKAHVI
500 g500 g

Marabou Marabou 
SUKLAA-SUKLAA-
LEVYTLEVYT
185-200 g185-200 g

OolanninOolannin
UUNIRAPEATUUNIRAPEAT
RANSKA-RANSKA-
LAISETLAISET  
500 g 500 g 

Kivikylän Kivikylän 
LÖYLY-LÖYLY-
LENKKILENKKI
400 g400 g

Valio Valio 
JOGURTITJOGURTIT
200 g200 g

Valio Valio 
OLTER-OLTER-
MANNIMANNI
JUUSTOJUUSTO
250 g250 g

Suomi Suomi 
KERÄ-KERÄ-
KAALIKAALI

ForssanForssan
RIISIPIIRAKKARIISIPIIRAKKA

6 kpl/390 g6 kpl/390 g

Atria PossunAtria Possun
SISÄFILEESISÄFILEE

n. 500 gn. 500 g
pehmeän pipurinenpehmeän pipurinen

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

Fazer Fazer 
RUIS-RUIS-
PUIKULATPUIKULAT
9 kpl/500 g9 kpl/500 g

PorsaanPorsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

OlviOlvi
COLACOLA

1 l1 l
sis. pantinsis. pantin

Tuore PorsaanTuore Porsaan
ETUSELKÄ ETUSELKÄ taitai LAPA LAPA Kuuma Kuuma 

GRILLATTU GRILLATTU 
BROILERIBROILERI
kokonainenkokonainen

JÄTTISJÄTTIS
KERMA-KERMA-
TUUTTITUUTTI
195 ml195 ml

KotimainenKotimainen
tuoretuore
KIRJOLOHI KIRJOLOHI 

IngmanIngman
Creamy Creamy 
HERKUTTELU-HERKUTTELU-
JÄÄTELÖTJÄÄTELÖT
0,85 l0,85 l

SuomalainenSuomalainen
JÄÄ-JÄÄ-

SALAATTISALAATTI
pussipussi

KIIVIKIIVI
500 g 500 g 
rasiarasia

KANAN-KANAN-
MUNAT MUNAT 
10 kpl10 kpl

Naudan luuttomatNaudan luuttomat
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT

Hyvä Hyvä 
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10% rasvaa max 10% 

11119595

SnellmanSnellman
NAUDAN JAUHE-NAUDAN JAUHE-
LIHA LIHA 10% 400 g10% 400 g

laktoositon 4,99/pktlaktoositon 4,99/pkt

PouttuPouttu
KINKKU-KINKKU-

MAKKARAMAKKARA
700 g tanko700 g tanko

19199090

Miesten Miesten 
Finnwear Finnwear 
UIMA-UIMA-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Hellberg Hellberg 
Secure 1H Secure 1H 
KUULO-KUULO-
SUOJAIMETSUOJAIMET

Hellberg Hellberg 
Secure 3H Secure 3H 
KUULO-KUULO-
SUOJAIMET SUOJAIMET 

Hellberg SECURE  Hellberg SECURE  
2H RELAX2H RELAX
RADIOKUULON-RADIOKUULON-
SUOJAINSUOJAIN

Hellberg Hellberg 
Xstream LD  Xstream LD  
Bluetooth Bluetooth 
kuulevakuuleva
KUULON-KUULON-
SUOJAINSUOJAIN

19199595

32329090

79799595

Airam LukaAiram Luka
OTSALAMPPU OTSALAMPPU 
ladattavaladattava

Neo 1/2” 25-osNeo 1/2” 25-os
HYLSYSARJAHYLSYSARJA

Sievi Arktis TRSievi Arktis TR
NAHKA-NAHKA-
SAAPPAATSAAPPAAT

149,-149,-
MustangMustang
KAMINA-KAMINA-
PUHALLINPUHALLIN
4-lapanen4-lapanen

Philips S123141Philips S123141
PARTAKONEPARTAKONE

59599090
Baurer HR7000Baurer HR7000
PARRAN-PARRAN-
AJOKONEAJOKONE

49499595
Remington G4 Remington G4 
graphitegraphite
PARTA-PARTA-
TRIMMERITRIMMERI

49499090
Prego ladattavaPrego ladattava
PARTAKONEPARTAKONE

24249090

Macs md5 Macs md5 
BluetoothBluetooth
KUULOKKEETKUULOKKEET

16169595

Maxwell Maxwell 
Bluetooth HD1 Bluetooth HD1 
KUULOKKEETKUULOKKEET

  PUUKOTPUUKOT
AlkaenAlkaen

14149090
Q&QQ&Q
RANNEKELLOTRANNEKELLOT

AlkaenAlkaen

19199090
BeurerBeurer
INFRAPUNA- INFRAPUNA- 
HIERONTA LAITEHIERONTA LAITE

29299090
AiramAiram
TERMOKSETTERMOKSET

AlkaenAlkaen

14149595

39399090

Miesten Miesten 
Speedo Speedo 
UIMA-UIMA-
HOUSUTHOUSUT
Koot: 46-56Koot: 46-56

16169090

Miesten Miesten 
Black Horse Black Horse 
BOXERITBOXERIT
2 kpl/pkt2 kpl/pkt
Koot: S-2XLKoot: S-2XL

49499595

Miesten 100%Miesten 100%
merinovilla merinovilla 
KERRASTO-KERRASTO-
PAITAPAITA
Koot: S-2XLKoot: S-2XL

49499595

Miesten 100%Miesten 100%
merinovilla merinovilla 
KERRASTO-KERRASTO-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-2XLKoot: S-2XL

44449595

Black HorseBlack Horse
miesten luomu-miesten luomu-
puuvilla puuvilla 
PYJAMAPYJAMA
Koot: S-2XLKoot: S-2XL

39399595

Black HorseBlack Horse
miesten miesten 
luomupuuvillaluomupuuvilla
SHORTSI-SHORTSI-
PYJAMA PYJAMA Koot: S-2XLKoot: S-2XL

39399090

Brandless Brandless 
SAUNA-SAUNA-
TAKKITAKKI
Koot: S-M, L-XL, Koot: S-M, L-XL, 
2XL-3XL2XL-3XL

45459595

M.X.O M.X.O 
PITKÄ- PITKÄ- 
HIHAINEN  HIHAINEN  
KAULUSPAITAKAULUSPAITA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

32329090

M.X.O korkea-M.X.O korkea-
kauluksinen kauluksinen 
NEULEPUSERONEULEPUSERO
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

999595

Cross Adventure Cross Adventure 
80% merinovilla 80% merinovilla 
LÄMPÖSUKKA-LÄMPÖSUKKA-
Koot: 39-41, 42-44, Koot: 39-41, 42-44, 
45-4745-47

12129090

Lenz Multisport Lenz Multisport 
SUKKASUKKA
3 paria/pkt3 paria/pkt
Koot: 35-38, 39-42, Koot: 35-38, 39-42, 
43-4643-46

22229090

SAULISAULI
TOSSUTTOSSUT
Koot: Koot: 

29299595

Cross Cross 
TOSSUTTOSSUT
Koot: 36-46Koot: 36-46

45459090

Flay Flot Flay Flot 
TOSSUTTOSSUT
Koot: 41-46Koot: 41-46

39399090

BörjessonBörjesson
miesten miesten 
NAHKA-NAHKA-
HANSKATHANSKAT
Koot: 8 1/2-11,5Koot: 8 1/2-11,5

Miesten 4Hands Miesten 4Hands 
NAHKASOR-NAHKASOR-
MIKKAATMIKKAAT
Koot: 8 1/2-11Koot: 8 1/2-11

999090

Nature of Quality Nature of Quality 
NAHKA-NAHKA-
HANSKATHANSKAT
Koot: 8 1/2-11,5Koot: 8 1/2-11,5

18189090
HYVÄÄ 

ISÄNPÄIVÄÄ 

SU 13.11.!

pari pari pari pari

pari pari

HYVÄHYVÄ
VALIKOIMAVALIKOIMA
ISÄNPÄIVÄ-ISÄNPÄIVÄ-

TÄYTE-TÄYTE-
KAKKUJAKAKKUJA
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Ulkomaalaiset matkailijat 
palanneet Syötteelle
Vaikka tänä vuonna on ko-
timaisia matkailijoita ol-
lut yli 10% vähemmän vii-
me vuoteen verrattuna, niin 
ulkomaiset matkailijat ovat 
palanneet alueelle. Pudas-
järvellä ja etenkin Syötteel-
lä ollaan edelleen menossa 
jälleen kohti uutta ennätys-
vuotta matkailijoiden yöpy-
misissä ja yritysten matkai-
lutulossa.

Pelkästään majoitus-
myyntiä vertailtaessa tam-
mi–syyskuussa alueel-
le saatiin tuloa yhteensä 6,9 
miljoonaa euroa (kasvua 
+1,1 miljoonaa). Rekisteröi-
dyn majoitusmyynnin (6,0 
miljoonaa euroa) lisäksi oli 
rekisteröimätöntä myyntiä 
928 000 euroa (kasvua +258 
000 euroa).

Alkuvuoden yhteensä 
140 000 yöpymisestä rekis-
teröityjen majoitusliikkei-
den yöpymisten osuus oli 79 
prosenttia ja rekisteröimät-
tömien 21 prosenttia (AirB-

Pudasjärven matkailulukuja alkuvuodesta syyskuun loppuun 2022, verrattuna ennätysvuoteen 2021.

Pudasjärven matkailu 
kasvanut eniten 

Suomessa, syyskuu 2022 
verrattuna syyskuu 2019

nB sekä Vrbo). Pudasjärvel-
lä kävi kotimaisia yöpyjiä 97 
200 ja ulkomaalaisia 13 300, 
joten suomalaisten rekiste-
röidyt yöpymiset vähenivät 
11 prosenttia ja ulkomaalai-
set rekisteröidyt yöpymiset 
lisääntyivät peräti 1538 pro-
senttia. Eniten ulkomaalais-
ten rekisteröityjä yöpymisiä 
kirjattiin matkailijoille, jot-
ka saapuivat Alankomaista 
(4 000 yötä) ja seuraavia mai-
ta olivat Belgia (2600), Saksa 
(1900) ja Ranska (1700). Ko-
timaiset matkailijat viipyivät 
majoitusliikkeissä keskimää-
rin 2,4 yötä (kasvua +0,13) 
ja ulkomaiset matkailijat 3,8 
yötä (+1,2).

Jukka Koutaniemi 

Tanssii kipujen kanssa 
-ryhmässä saa rohkeutta
FysioKV:n Katri Virtanen to-
teutti syksyn aikana asiak-
kaiden toivomuksesta ryh-
män, jossa kipu on ottanut 
vallan ihmisessä. ”Kipu on 
todellinen kokemus, eikä 
sitä saa koskaan vähätellä. 
Pitkäaikainen kipu uuvut-
taa ihmisen”, toteaa Katri. 
Hänen mielestään hankala-
kin kipu voi menettää otet-
taan, mutta kulloisellekin 
henkilölle on löydettävä hä-
nelle sopivat keinot. Usein 
tämä vaatii aikaa ja kärsiväl-
lisyyttä. 

Kroonista kipua voi syn-
tyä vamman, sairauden tai 
esimerkiksi leikkauksen ikä-
vänä jälkiseurauksena. On 
kipuja, jotka rauhoittuvat 
vain voimakkailla lääkkeillä, 
mutta usein lempeä liike ja 
liikunta, rentoutumisen op-
piminen, vertaiskokemukset 

ja puhuminen auttavat. Kipu 
ei välttämättä poistu, mutta 
kivun tunnetta oppii hallit-
semaan ja sietämään parem-
min harjoitusten myötä. 

Ryhmäläiset korostivat 
palautteissaan vertaiskoke-
muksen ja hyvän ryhmähen-
gen voimaa. Rento ryhmä, 
jossa on lupa olla kipeä.  Oi-
keus tehdä harjoituksia ”pie-
nesti” kivun ollessa suuri, 
tuntui helpottavalta. Har-
joituksia ei tehty koskaan 
kipurajaa ylittäen. Huu-
mori, itku, villasukat, peh-
meä peitto, johon kääriytyä 
ja kosketuksen lämmittävä 
voima olivat osa toipumis-
prosessia.

Katri kertoi, että asiak-
kaat tulivat hakemaan in-
nostusta liikkumiseen, ener-
giaa ja kivunlievitystä. 
Jokaisella oli kokemuksia ki-

vun ja liikuntarajoitteisuu-
den aiheuttamasta mielialan 
vaihteluista ja he tunsivat 
elämänlaatunsa heikenty-
neen. Palautteissa kiitettiin 
ryhmässä toimimisen lisäk-
si saatua yksilöllistä koh-
taamista. Ohjaajaa ilahdutti 
myös ryhmän sopima ta-

paaminen joulun alle, jotta 
silloin voidaan vaihtaa ko-
kemuksia kotiharjoittelun 
vaikutuksista.

Ryhmäläisten kipu ei 
enää riehu, vaan Tanssii ki-
pujen kanssa -ryhmässä sil-
le saatiin ensimmäisiä rajoja. 

PUDASjärveläinen lehti

Usein lempeä liike ja liikunta, rentoutumisen oppiminen, 
vertaiskokemukset ja puhuminen auttavat kipuun. Kuva Jen-
ni Heikkilä.

Kurenpoikien 
miesten joukkueelle 

makea voitto 
sarja-avauksesta

Kurenpoikien miesten fut-
saljoukkue lähti FM Kak-
kosen sarja-avaukseen 
Raaheen haastamaan Yk-
kösessä pelaavan As Moo-
nin reservijoukkuetta. 
Kurenpoikien valmennus-
vastuu oli siirtynyt kesän 
aikana Niemelän perhees-
sä Tonilta Teijalle, joka saa 
piakkoin UEFA B -valmen-
nuslisenssin.

Teijan valmennustaival 
alkoikin upeasti, sillä Ku-
renpojat voitti raahelai-
set jännittävien vaiheiden 
jälkeen 4-3 (1-2). Voiton 
arvoa nostaa se, että AS 
Moon sai peliinsä usei-
ta pelaajia sarjaporrasta 
ylempänä pelaavasta yk-
kösjoukkueesta. Sen sijaan 
Kurenpojilta oli kolme kär-
kipään pelaaja pois. Joonas 
Pahkala siirtyi juuri ennen 
sarjan alkua kokonaan Yk-
kösessä pelaavan Terva-
reiden miehistöön. Lisäk-
si Kurenpoikien ja Tornion 
Palloveikkojen yhteistyö-
sopimuksen vuoksi Arttu 
ja Otto Niemelää ei tässä 
avauspelissä nähty.

Ottelu oli tasainen raa-
helaisten kuitenkin joh-
taessa tauolla 2-1. Kuren-
pojat tuli toisen jakson 
puolivälissä tasoihin tai-
valkoskelaisen Henrik 
Holmströmin iskiessä en-
simmäisen maalinsa Ku-
renpoikien paidassa. Kun 
Nkashame Ntambwe vei 
pari minuuttia myöhem-

min ottelun toisella maa-
lillaan Kurenpojat 3-2 joh-
toon, oli joukkue tiukasti 
kiinni täydessä pistepotis-
sa. 

Tässä tilanteessa As 
Moon otti käyttöönsä ns. 
lentävän maalivahdin ja 
kuudella viittä vastaan pe-
latessaan kotijoukkue ta-
soitti pelin 3-3:een, kun 
peliaikaa oli jäljellä kolme 
minuuttia.

Raahelaisille tasoitus ei 
tuntunut riittävän, vaan 
he jatkoivat pelaamista il-
man maalivahtia saadak-
seen täyden pistepotin. 
Tämä kuitenkin kostautui 
pahemman kerran ja Ku-
renpoikien pallon riistosta 
Aleksi Pihlaja teki tyhjiin 
4-3 voittomaalin reilu mi-
nuutti ennen päätössum-
meria. 

FM Kakkonen on Suo-
messa jaettu kuuteen alu-
eellisesti pelattavaan loh-
koon. Kurenpojat pelaa 10 
joukkueen lohkossa 6 en-
sin yksinkertaisen sarjan. 
Sen jälkeen viisi parasta 
pelaa ylemmässä ja loput 
viisi alemmassa loppu-
sarjassa. Ylemmän loppu-
sarjan voittaja saa lopulta 
paikan huhtikuussa pelat-
taviin FM Ykkösen karsin-
toihin. 

PUDASjärveläinen -lehti

Barwani Kabinga (7) ja Juha Kipinä juonivat hyökkäysku-
viota AS Moonin maalilla.

Hyvän olon keskus Pirtti Hyvän olon keskus Pirtti 
Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi 

p. 040  159 0926 p. 040  159 0926 
info@pirtinkohtaamo.fiinfo@pirtinkohtaamo.fi

Avoinna arkisin ke - pe klo 10 - 15Avoinna arkisin ke - pe klo 10 - 15

www.pirtinkohtaamo.fiwww.pirtinkohtaamo.fi

Kohtaamopalveluja: Kohtaamopalveluja: 
Työllistymiseen Työllistymiseen 
Rekrytointiin Rekrytointiin 
Osaamiseen Osaamiseen 
OpintoihinOpintoihin

Ohjausta ja neuvontaa:Ohjausta ja neuvontaa:
Työllistymiseen
Rekrytointiin
Osaamisen
Kelan palveluihinKelan palveluihin

Avoinna arkisin ma Avoinna arkisin ma -- pe klo 9  pe klo 9 - - 1515

Ohjausta ja neuvontaa:Ohjausta ja neuvontaa:
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MTK teemaliite 2022

MTK Pudasjärven kuulumisia

Pekka Törmänen MTK Pudasjärvi 
puheenjohtaja. 

MTK Pudasjärvi johtokunta 2022

Pekka Törmänen 
040 535 5834
pekka.tormanen@gmail.com
Puheenjohtaja, sosiaalivastaava,  
viestintävastaava 

Heikki Putula 
045 111 9821
heikki.putula@pudasjarvi.fi 
Varapuheenjohtaja, ympäristövastaava,  
sosiaalivastaava 
 
Suvi Ronkainen 
040 774 8195
suvistau@gmail.com  
Sihteeri, jäsensihteeri, viestintävastaava 

www.mtkpudasjarvi.kotisivukone.com      
mtk.pudasjarvi@gmail.com

Johtokunnan jäseniä
suunnittelemassa tämän 
vuoden MTK Maaseutuliitteen 
tekemistä. Eija Seppälä, 
Maija Puhakka, Lasse Puhakka, 
Pekka Törmänen ja Suvi Ronkainen 
sylissään 5 kk ikäinen Olli. 

Eero Hyttinen 
040 730 3892
eerohy@hotmail.com 
Rahastonhoitaja 

Juhani Jurmu 
0400 219 597
juhani.jurmu@mail.suomi.net 
Lomitusvastaava, yrittäjävastaava  

Eija Seppälä 
040 551 0940
eija.seppala@hotmail.com 
Kuluttajavastaava 

Maija Puhakka 
040 596 6198
mlpuhakka@gmail.com 

Aki Muranen 
040 707 5155
aki.muranen@gmail.com 

Katja Kosamo 
040 730 0599
koutoska@gmail.com 

Lämpimät kiitokset johtokunnalle, talkoolaisille sekä yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä!

Lentopallossa on Lakarin koululla MTK:n vuoro tiistai-iltana.

Kulunut vuosi on tuottajatapah-
tumien osalta ollut melko hiljai-
nen, sillä koronapandemia on 
rajoittanut tilaisuuksien järjestä-
mistä. Viimevuotinen puurojuh-
la peruttiin yleisen koronatilan-
teen vuoksi, mutta puurojuhlan 
sijaan teimme lahjoituksen las-

AGCO SuOmi Oy
Zatelliitintie 19, Kempele
Konemyyjä, Topi Väänänen, 040 7597 204
topi.vaananen@agcocorp.com 

www.agcosuomi.fi www.valtra.fi

uuSi kOne tehdAStilAukSenA  
Vielä tälle VuOdelle!

Voit saada myös esittelykoneen pikatoimituksella. kysy!

Valtran uuSi Q-sarja  
on nyt täällä!
koeajotilaisuus 8.11. 
kempeleessä. tule!

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

ten hyväntekeväisyyteen. 
Keväällä olimme mukana Hy-

vän Olon messuilla. Vieraat sai-
vat käyttää luovuuttaan ja keksiä 
syntyville vasikoille uusia nimiä, 
ja hienoja nimiä keksivätkin. 
Loppuvuoden suunnitelmissa 
on perinteinen puurojuhla mo-
nen vuoden tauon jälkeen myö-
hemmin ilmoitettavana ajankoh-
tana, jonne odotamme runsaasti 
väkeä paikalle. Lentopalloa pää-
semme pelaamaan Kalajoel-
le 19.11. MTK-Pohjois-Suomen 
lentopalloturnaukseen. Olem-
me mukana omalla joukkueella, 
johon edelleen mahtuu lisää pe-
laajia. 

Jäsenille haluaisimme muis-
tuttaa paikallisista jäseneduis-
ta: lentopallovuoro Lakarin 
koululla tiistaisin kello 18:30, ja 
uimahallilipusta alennus. Valta-
kunnalliset ja maakunnalliset jä-
senedut löydät MTK-nettisivuil-

ta www.mtk.fi. 
Vinkkinä vielä kouluille ja 

päiväkodeille! MTK kustan-
taa bussikuljetuksen loppuvuo-

den aikana tehdyille matkoille, 
joiden tarkoituksena on tutus-
tua maatalouteen/maaseutuun/
kotimaiseen ruuan tuotantoon. 
Myös maatilalle maksetaan kor-

vaus. Lisätietoa sihteeri Suvi 
Ronkaiselta.

Johtokunta 
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MTK Pudasjärvellä 
vuoden varrella monenlaista toimintaa 

MTK Pudasjärvi on pitä-
nyt syys- ja kevätkokouk-
set viime vuosina Liepeen 
väentuvalla. Tämän vuo-
den kevätkokouksen avan-
nut yhdistyksen puheenjoh-
taja Pekka Törmänen totesi 
Pudasjärven MTK:n toimi-
van aktiivisesti viljelijöiden 
hyväksi. Hän toivoi maan-

viljelijöiltä myös aktiivista 
osallistumista yhteisien asi-
oiden hoitamiseen. Törmä-
nen korosti lähiruoan merki-
tystä ja toivoi yhä enemmän 
paikallisten tuotteiden käyt-
tämistä. 

MTK Pohjois-Suomen 
toiminnanjohtaja Markku 
Karjalainen käytti puheen-
vuoron ajankohtaisista jär-
jestö- ja maatalouspoliitti-
sista asioista, muun muassa 

edunvalvonnan tuloksista 
viime vuodelta.

- Pudasjärvellä tulisi ke-
hittää yhteistyötä oppilai-
tosten kanssa esimerkiksi 
kokkaa kotimaista tapah-
tumien tms. kautta. Tuki-
näkymiä katsotaan vuoden 
2023 suunnitelmien mu-
kaan. Emolehmäpuolella va-
sikat ja hiehot näyttäisivät 
olevan kansallisen tuen ul-
kopuolella emolehmäksi tu-

ENNAKKOMYYNTI 2023

Tarjoukset voimassa marraskuun loppuun ja koroton 2023 loppuun. 

SAMAANSAMAAN
HINTAANHINTAAN

LISÄÄLISÄÄ
TEHOATEHOA

+15%+15%

  nytnyt                                                                                                            hinnallahinnalla

Olli Lönnroos
040 593 6913
olli.lonnroos

@pel-tuote.fi 

Jukka-Pekka Hoffrén
040 845 4999

jukka-pekka.hoffren
@pel-tuote.fi 

Tornio, Ylitornio, Rovaniemi ja Oulu
www.lakkapaa.com

P. 010 755 7250
 

6 Flex
Drum 

5 Flex
Drum 

Tarjoukset voimassa 31.12.2021 saakka. Kivi-Pekka-rahoituksella koroton maksuaika vuoden 2022 loppuun.

pel-tuote.fi 
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loon saakka ja tukea siirre-
tään emolehmiin. Muiden 
tukien karsimista aiotaan 
kompensoida hyvinvointi-
tukien kautta. Vuonna 2023 
kaikki kylvettävissä ole-
vat pellot tulevat perustu-
en piiriin. Valtakunnallisen 
300 miljoonan euron kriisi-
tuen kohdentaminen on vie-
lä työn alla. Lannoitekriisin 
takia nyt kannattaa nurmil-
le kylvää typensitojakasveja 
vuotta 2023 ajatellen, opasti 
Karjalainen.  

Toiminta  
haasteellista  
koronan vuoksi 
Toiminnan on todettu ol-
leen koronan vuoksi haas-
teellista tapahtumien ja ylei-
sötilaisuuden järjestämisen 
kannalta. Tuottajien edun-
valvontaa on hoidettu sekä 
osallistuttiin viime vuonna 
kuntavaaleihin maaseudun 
edustuksen puolesta. Jäse-
nille on tiistaisin liikuntasali- 
ja lentopallovuoro Lakarin 
koululla sekä yhdistyksen 
puolesta tuetaan Puikkarin 
uimahalli- ja kuntosalimak-
suissa. MTK teemalehti on 
toteutettu vuosittain yhdes-
sä Pudasjärveläinen -lehden 
kanssa. Liiton kokouksiin on 

osallistuttu ja hankittu uusia 
jäseniä. 

Pitkäaikaista johtokun-
nan jäsentä Sirkka Pan-
kinahoa muistettiin tämän 
vuoden kevätkokoukses-
sa pitkästä ja hedelmällises-
tä yhteistyöstä lukuisissa 
toimissa MTK-Pudasjärven 
kanssa. 

Noin seitsemän vuotta 
yhdistyksen sihteerinä toi-
minut Eero Hyttisen työtä 
on jatkanut huhtikuun alus-
ta alkaen Suvi Ronkainen. 

Tämän vuoden syyskoko-
us pidetään torstaina 17.11. 
kello 10 alkaen Liepeen vä-
entuvassa. Käsiteltävänä 
on muun muassa toiminta-
suunnitelma, jossa on en-
simmäisenä asiana viljeli-
jöiden edunvalvonta sekä 
sen jälkeen lähiruokatietoi-
suuden lisääminen, puuro-
juhlan järjestäminen perhei-
neen, lentopallo-, uinti- ja 
kuntosalivuoron tukeminen,  
MTK-Maaseutuliite tehdään 
tulevanakin vuonna, maa-
seutuelinkeinojen kehitys-
yhteistyö kaupungin kanssa, 
varainkeruuta suoritetaan 
talkootapahtumilla ja tal-
koolaisille sekä johtokunnan 
jäsenille järjestetään virkis-
tyspäivä. 

Heimo Turunen

Viime vuodet MTK Pudasjär-
ven puheenjohtajana on toi-
minut Pekka Törmänen, jol-
le muutama vuosi sitten 
puheenjohtajan nuijan luo-
vutti Juhani Jurmu. 

Tämän vuoden huhtikuun 
alusta sihteerin tehtäviä on 
hoitanut Suvi Ronkainen. MTK Pudasjärven tämän vuoden kevätkokouksen osallistujia Liepeen väentuvassa.

Eero Hyttinen on toiminut 
tuottajien sihteerinä seitse-
män viimeistä vuotta. 

Pitkäaikainen johtokunnan 
jäsen Sirkka Pankinaho joutui 
jäämään pois johtokunnasta 
ikänsä vuoksi. Häntä muistet-
tiin tämän vuoden kevätko-
kouksessa. 

Joulupuuro on vuosittain MTK:n yksi vuoden tapahtumien kohokohta ja sellainen pystytään 
taas parin koronavuoden jälkeen järjestämään tänä joulun alla. 
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KONEURAKOINTIAKONEURAKOINTIA
• Säilörehunkorjuu • Kuivalannanlevitys
• Täydennyskylvö • Kaivukonetyöt
• Lumityöt • Puunkorjuu
• maa-ainesten • Kaluston vuokraus
  toimitukset • plus paljon muuta

Lasse Puhakka 0400 326 162

LIETTEENLEVITYS JA LIETTEENSIIRTO LIETTEENLEVITYS JA LIETTEENSIIRTO 
REKKAYHDISTELMÄLLÄ REKKAYHDISTELMÄLLÄ 

YMPÄRIVUODENYMPÄRIVUODEN

Puh. 0400 178 745 Matias

040 596 6198040 596 6198

Kengityspalvelu Kengityspalvelu 
M.PuhakkaM.Puhakka

Sähkönkulutus on 
lammastilalla vähäistä
Murasen lammastila sijait-
see Marikaisjärven kylällä. 
Tilalla on noin sata lammas-
ta, toistakymmentä kanaa ja 
pari koiraa. Lampurin töi-
den lisäksi Aki käy päivä-
töissä Kontiolla ja Henna 
työskentelee sairaanhoita-
jana terveyskeskuksessa. 
Vanhempien lisäksi per-
heeseen kuuluu kolme las-
ta. Kahvipöydässä keskus-
tellessamme puheenaihe 
kääntyi nopeasti tämän het-
kiseen maailman tilantee-
seen ja hintatason nousui-
hin. 

Muraset kertoivat, että 
sähkönhinnan korostukset 
eivät vaikuta lampolan yl-
läpitokustannuksiin, kos-
ka lampaat eivät tarvitse 
erityistä lämmitystä. Tär-
keintä on suoja tuulelta ja 
sateelta. Lämpölamppu-
ja tarvitaan ainoastaan ka-
ritsoinnin aikana. Muraset 
ovat huolissaan nautakar-
jatiloista, joihin sähkönhin-
nan korotukset vaikuttavat 
enemmän. Karjatiloilla säh-
köä kuluu valaistukseen, 
lämmitykseen ja eri lait-
teiden toimintaan. Yhteis-
työ ProAgria ja erityises-
ti Esko Viitalan kanssa on 
ollut suuri ilonaihe. Apua 
on tullut tuki- ja veroilmoi-
tusten täyttämisessä kuin 
EU-normien soveltamises-
sa. Viimeksi Esko informoi 
Murasia maatilojen kiinteis-
töveropalautuksista.

Hintojen nousu 
pistää miettimään
- Muutoksia on tullut. Kau-
ra oli tänä vuonna kalliim-
paan kuin viime vuonna. 
Ohraa emme saaneet lam-
paille lainkaan.  Eräs vanha 
isäntä kertoi: ”Jätimme ol-
jet leikkaamatta korkeiden 
polttoaine kustannuksien 
takia. Kun pulaa on muha-
kuivikkeistakin, niin saa 
nähdä, miten tilat tulevat 
selviämään?” Säilörehun 
teimme itse. Apulannan 
hinta oli noussut älyttö-
mästi edellisestä kesästä. 
Käytimme lannoittamiseen 
ehkä puolet normaalista, 
joka näkyi heti pienempänä 
heinäsatona.  

Puuttuvat heinät saim-
me ostettua toiselta viljeli-
jältä. Näyttää siltä, että hei-
nät riittävät talven yli ensi 
kesään. Kyllä eläinten ruu-
anhankintahinnan nousu 
on näkynyt meillä pienem-
pinä tuloina.  Polttoöljyn 
hinta on kalliimpaa kuin 
bensa ja traktoria tarvitaan 
kuitenkin maatilalla päivit-
täin. Nyt olemme tehneet 
niin, että viemme lampo-
laan noin viikon rehut ker-
rallaan. Samalla säästyy 
polttoainetta ja työaikaa. 
Tämän päivän ihmeellisyys 
on se, että joka asiassa pitää 

Lampaat ovat tehokkaita maisemanhoitajia. Murasten lampaita Iijoen varrella olevassa saa-
ressa. Kuva: Aki Muranen

Apulannan ja polttoaineiden hinnankorotukset ovat vaikuttaneet eniten Murasen lammasti-
lan arkeen. Muuten yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta. 

osata säästää. 
Eihän se tulevaisuus tule 

toimimaan sillä lailla, että 
sitä vain säästetään ja sääs-
tetään. Sehän loppuu kohta 
kaikki tekeminen ja ruuat. 
Kyllä se kotimainen ruoka-
kin loppuu, jos vain sääste-
tään. Mistä me sitten saam-
me ruokamme? Euroopassa 
on monia muitakin, jotka 
sitä haluavat. Valtiolla pi-
täisi olla kotimaisen ruu-
antuotannon suhteen pit-
kän ajan suunnitelma. Se 
auttaisi myös maatilayrit-
täjiä suunnittelemaan toi-
mintaansa ja tulevia inves-
tointeja. 

Vaikea on tehdä suunni-
telmia, kun tuet tulevat mil-
loin sattuu. Sanotaan vain: 
”Jospa selviäisitte vielä täs-
tä talvesta!” Kehityksen 
pitäisi mennä eteenpäin, 
vaikka hitaasti, mutta var-
masti, pohtivat Muraset.

Ruuan  
arvostaminen 
kasvaa
Olisiko poikkeusaikana elä-
minen helpompaa, kaupun-
gissa vai maalla? Muraset 
kertoivat varautuvansa tu-
levaan talveen ihan nor-
maalisti. ”Halot pitää saada 
ja marjat ja sienet metsästä.” 
Jos tulisi vakavampi sähkö-
katkos, he saisivat sadalle 
lampaalle veden Marikais-
järvestä tai naapurin kai-
vosta. Kotikeittiöön Henna 
haaveilee vanhan ajan puu-
helaa, joka toisi ruuanlaiton 
yhteydessä samalla läm-
pöä. Ruuan hinnan nousu 
on lisännyt toisaalta ruuan 
arvostamista. Ehkä ruokaa 
ei enää heitetä niin helposti 
pois. Murasilla kaikki täh-
teet viedään kanoille. Kou-
luruokailun merkitys vain 
korostuu. Lähellä tuotettu 

ruoka on ekologisesti kes-
tävämmällä pohjalla kuin 
tuontiruoka. 

- Lampaan villan kysyn-
tä on noussut kutomisbuu-
mi johdosta. Pyrimme hyö-
dyntämään villan, taljan ja 
lihat. Lammas on vaativa 
eläin, joka täytyy keritä kak-
si kertaa vuodessa ja hoitaa 
sorkat. Lampola täytyy olla 
kunnossa ja rehun pitää olla 
ravitsevaa ja heinän hyvä-
laatuista. Kivennäis- ja suo-
lakivistä ja mykärästä lam-
paat saavat lisäravinteita. 
Tulevaisuus näyttää valoi-
salta. Jatkamme lampaiden 
pitämistä. Kesäisin lampaat 
ovat maisemanhoitotyös-
sä, josta Ely-keskus maksaa 
meille korvausta. Voi olla, 
että saamme ensi kesäksi 
uuden maisemanhoitokoh-
teen, aprikoi Henna.

Ape Nieminen

Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 586 206

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

Haketus- ja kuljetuspalvelut.
Myös maatilahaketukset, sekä 

heinäpaalien kuljetukset.

040 756 4503

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"
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Sarakylältä kotoisin oleval-
le Miia Kosamolle (os. Kela-
haara) 1.10. oli virallisesti en-
simmäinen päivä yrittäjänä. 
Hän perusti miehensä kans-
sa Harjas Oy:n, jonka aputoi-
minimeä Harjas Tallia Miia 
käyttää tarjotessaan ravival-
mennus-, ajo-opetus ja täy-
sihoitopalveluita. Kosamot 
vuokrasivat Jyrkkäkosken 
alueelta entisen niin sanotun 
alatallin, jossa Pekka Ekdahl 
toimi pitkään.  Miia kertoi, 
että paljon on uusia asioi-
ta yrityksen perustamisen 
tiimoilta tullut eteen. Avio-
mies Teemu on auttanut pal-
jon ja Pudasjärven Kehitys 
Oy on ollut tukemassa paris-
kuntaa yrittäjyyteen. Miia oli 
ennen yrittäjäksi ryhtymis-
tä siistijän töissä kahdeksan 
vuotta, josta viimeiset kak-
si vuotta aputyönohjaajana. 
”Siirryin siististä hommasta 
vielä siistimpään hommaan. 
Työnantaja sanoi lähtöpu-
heessaan: ”Koskaan emme 
ole hävinneet hevosille, mut-
ta kilpaileville firmoille kyl-
läkin.” Miia ja Teemu muut-
tivat Pudasjärvelle Ranualta. 

Haaveesta tuli 
totta
- Minulla on ollut pikkuty-
töstä lähtien haave omasta 
tallista. Tällä hetkellä tallissa 
on neljä hevosta.

Minun oma ja asiakkaan 
hevonen sekä kaksi on niin 
sanottua kimppahevosta, 
jotka ovat raveissa kaurara-
hansa tienanneet. Tällainen 
rauhallinen alku yrityksen 
tässä vaiheessa on ihan hyvä 
alku.

Talliin sopii 12:sta hevos-
ta. Tarkoituksena on saada 
talli täyteen valmennukseen 
tulevia ravihevosia. Tule-
vaisuus näyttää valoisal-
ta. Ihmisiltä on tullut paljon 
kyselyltä sosiaalinen medi-
an kautta. Kahdeksan vuot-
ta sitten valmistuin OSAO:n 
Pudasjärven yksiköstä he-
vostenhoitajanlinjalta, jos-
sa erikoistuin ravipuolelle. 
Sanna Loukusalta ja Raimo 
Hyväriseltä sain tosi kat-
tavan raviopin, joka syve-
ni työssäoppimisen kautta. 
Tulevaisuudessa on tarkoi-
tus kouluttautua lisää. Kun 

tämä talli oli sopivasti vuok-
rattavana, niin siitä se yrittä-
jyys sitten lähti. 

- Pääsääntöisesti työsken-
telen tallilla yksin. Treenaan 
ja hoidan hevoset. Minun ra-
vitietous on syventynyt hy-
vien tukiverkostojen myötä. 
Hevosalan ihmiset mielel-
lään kertovat ajatuksistaan 
ja menetelmistään hevos-
ten suhteen ja jakavat hyviä 
neuvoja toisille. Ravimaail-
massa on sama meininki. Ih-
miset neuvovat ja auttavat, 
josta minä tykkään tosi pal-
jon. Luulen, että ravi-ihmi-
set ovat vain niin reiluja, että 
haluavat auttaa toisia. Ra-
veista ja hevosista oppii par-
haiten vain tekemällä näitä 
hommia. Jokainen hevonen 
on oma yksilönsä, joka täy-
tyy oppia tuntemaan. 

 Mikä raveissa 
kiehtoo?
- Ehkä se, että mitään ei saa 
ilmaiseksi. Kun olet nähnyt 
paljon vaivaa hevosen ke-
hittymisen eteen ja raveissa 
tulee hyvä sijoitus, niin sii-
tä tulee mahtava tunne! Var-
sinkin silloin, kun tulee yk-
kössija! 

Se on niin kuin palkinto 
itsellekin siitä työstä, jota on 
tehnyt hevosen eteen. Ravi-
valmennukseni tavoitteena 
on saada asiakkaiden hevo-
set menestymään raveissa. 
Nuorille hevosille on paras-
ta, että niillä voi ajaa van-
hempien hevosten kans-
sa porukassa. Jyrkkäkosken 
alueella se on mahdollista.  

Kävimme Teemun kans-
sa Koillismaan Hevosystä-
vät ry:n kokouksessa näyt-
täytymässä ja kertomassa 
tulostamme. Meidät otet-
tiin hyvin vastaan.  ”Jos tar-
vitset kaveria ajolle, niin il-
moita vaan, niin lähdetään 
yhdessä.” Ai, mistäkö erot-
taa tuleeko varsasta ravuri? 
Sen näkee siitä, millainen on 
hevosen raviliike ja luonne. 
Onko sillä kisapäätä eli ha-
luja juosta. Hevosen suvulla-
kin on suuri merkitys, vaik-
kakaan kaikista hevosista ei 
tule ravihevosta. Ajan kans-
sa sen huomaa tuleeko he-
vosesta ravuri. Valmennuk-
sessa treenataan tietenkin 

kärryllä, mutta myös rat-
sastetaan selästä ja tehdään 
juoksutuksia. Erilainen te-
keminen kehittää hevosen li-
haksia. Tässä lähellä on hy-
viä harjoituspaikkoja. Voin 
käyttää ravirataa, ajomaas-
toreittejä ja tarvittaessa ma-

neesia treenauksessa. Koke-
muksesta olen huomannut, 
että tekemisen monipuoli-
suus pitää hevosen virkeä-
nä ja antaa sille motivaatio-
ta tehdä töitä. 

Ape Nieminen

Harjas Talli 
tarjoaa ravivalmennusta

Kosamot rakensivat tallin viereen uudet ulkokarsinat.

Odet Ofelian tuli kolmevuotiaana Miialle. Ravihevosta siitä 
ei tullut. Päätä oli juoksemiseen, mutta jalat kiirehtivät lauk-
kaan. Parin koelähdön jälkeen Miia tiesi, että Odet Ofeliasta 
tulee harrastehevonen. Nyt hevosella on ikää 10 vuotta.

Jokainen hevonen on oma yksilönsä, jonka tunteminen aut-
taa treenaamisessa.

HAJATELMIA 
EMÄNNÄN 

JAKKARALTA
HUOLTOVARMUUS, 72 tunnin kotivara, energian riittä-
vyys. Nämä ovat asioita, jotka toistuvat nykyään uutisvir-
rassa päivittäin, välillä jopa kyllästymiseen asti. Nämä kaikki 
on kuitenkin asioita, joita maaseudulla tai muutoin harvaan 
asutulla on opittu pitämään itsestään selvyytenä. Mutta ei 
enää nykyään, miten tähän on tultu ja miten tästä selvitään?
EN OSAA VASTATA omaan kysymykseeni, myönnän. Hel-
posti syyttävä sormi kääntyy itään, mutta tuskin se on se-
litys tähän kaikkeen, sitä käytetään hyväksi. Energiapulasta 
vauhkotaan joka paikassa, mutta samaan energiayhtiöt teke-
vät parempaa tulosta kuin koskaan. Ruokapulasta puhutaan 
ja kaupat tekevät osavuosikatsauksen perusteella huimia 
tuloksia. Raaka öljyn hinta on jopa alemmalla tasolla kuin 
ennen sotaa ja samaan aikaan mittarilla maksetaan tankka-
uksesta tupla hintaa.
JOSKUS TEKISI MIELI SANOA, että mitä minä sanoin? Te, 
jotka olette lukeneet minun ajatuksia aiemminkin, tiedät-
te että olen usein ottanut aiheeksi omavaraisuuden ja sen 
tärkeyden. Toistan taas itseäni. Kun korona levisi maailman 
laajuiseksi pandemiaksi, niin jopa Ruotsin kaltainen maa oli 
huolissaan omasta omavaraisuudesta, kun taas Suomessa 
oli asiat silloin paremmalla mallilla, mutta onko enää? Mei-
dän pitää saada suomalainen alkutuotanto kestämään sodat 
ja pandemiat, eikä kurittaa niitä, jotka hikeä ja verta sääste-
lemättä turvaavat omavaraisuutta. Tarkoitan tällä koko al-
kutuotannon kenttää, vaikka itseäni lähellä ovat erityises-
ti maito- ja lihatilat.
KUUNTELIN NYT aamulla haastattelun maitotilalta. Tuot-
taja kertoi, että viikoittain 3 tilaa lopettaa. Tarkoittaa vuo-
dessa noin 150 maitotilaa vähemmän, luulisi että jäljel-
le jääville hintaa voisi korottaa reilusti, jotta tuotanto olisi 
kannattavaa. Maitomäärät eivät kuitenkaan ole merkittäväs-
ti laskeneet, sillä samaan aikaan tilakoot kasvavat. Ne lopet-
tavat, jotka pystyvät. Valitettavan yleinen kommentti viime 
kuukausien keskusteluissa.
MITEN KÄY viljatilojen, saadaanko vuoden päästä koti-
maista kinkkua joulupöytään? Kyllä näitä asioita pitää mei-
dän jokaisen miettiä ja ostopäätöstä tehdessä muistaa se, 
että kriisissä ei saada niin paljon eikä nopeasti ruokaa maa-
ilmalta kuin on totuttu ja ennen kaikkea kotimaisen ruuan 
puhtaus, antibioottivapaa raaka-aine.
TUKIPOLITIIKALLA ei asioita saada kuntoon, se on vain 
laastaria haavoihin, kun pitäisi miettiä niitä syitä mikä tähän 
on johtanut. Kustannukset pitäisi pystyä siirtämään tuot-
teen hintaan, mutta se tuskin on mahdollista. Ei maitotila il-
moita meijerille, että ensi kuun alusta alkaen maidosta pi-
tää saada viisi senttiä enemmän kustannusten nousun takia. 
OLEN OIKEASTI HUOLISSANI siitä kuinka kauan suo-
malaiset tuottajat jaksavat. Minusta on järjetöntä, että jou-
tuu oikeasti miettimään selviämistä, laskemaan kolikoita, 
että saa toimeentulon. Investoinnit pitää jäädyttää ja tar-
koin harkita, että tilaanko polttoöljyä vai lehmille rehua? Jä-
tänkö apulannat ostamatta ja tuotan huonompaa ja vähem-
män kotoista rehua lehmille, joka taas vaikuttaa tuotoksiin 
ja eläinten terveyteen? Olemme yhdessä suuressa oravan-
pyörässä, enkä näe isoa mahdollisuutta siihen, että pyörä 
pysähtyy tai edes hiljentää vauhtia.
PYYTÄISIN JOKAISTA PYSÄHTYMÄÄN MIETTIMÄÄN 
sitä, mikä on oikeasti tärkeää. Kaupassa käydessä käsi sy-
dämelle ja pohtimaan, ostanko saksalaista juustoa vai koti-
maista, nostanko kärryyn brasilialaista lihaa vai kotimaista. 
Näihin ajatuksiin voi lisätä sen hiilijalanjäljen ja ekologisuu-
den. Itselleni kärryyn päätyy aina suomalainen tuote, jos 
se on mahdollista. Se on kalliimpaa, mutta sillä päätöksel-
lä työllistän noin 340 000 suomalaista, joko suoraan tai vä-
lillisesti. 13 prosenttia kaikista työtä tekevistä ja noin 10 
prosenttia veroista. Kokonaisuutena puhutaan miljardeista 
eli kyllä voidaan sanoa, että ruoka pyörittää kansantalou-
den rattaita.
VÄKISINKIN AJATUKSET OVAT SYNKKIÄ, kun kirjoit-
taa, kuuntelee tai lukee suomalaisesta maataloudesta. Silti 
minä jaksan uskoa parempaan huomiseen, parempaan ensi 
vuoteen. Positiivisuus on kuitenkin se voimavara, millä me 
tätä elämää ja työtä jatkamme tuleville sukupolville. Ihaillen 
kuuntelen nuoria, joilla on vielä uskoa maatalouteen, alku-
tuotantoon ja kotimaiseen ruuantuotantoon. Toivottavasti 
se säilyy.

Maatalon emäntä
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Eläinkiropraktista hoitoa hevosille
Koillismaan Hevosystävät 
ry:n yhtenä tarkoituksena 
on järjestää luentoja ja kou-
lutustilaisuuksia jäsenilleen 
ja alan ammattilaisille. 29.10 
järjestettyyn koulutustilai-
suuteen seura oli kutsunut 
eläinlääkäri Jaana Tainion 
luennoimaan aiheesta: ”Mitä 
eläinkiropraktiikka on?” 
Jyrkkäkosken hevostallil-
la järjestettyyn koulutuspäi-
vään osallistui yhteensä 20 
henkilöä. Sanna Loukusan 
vuokraamissa tiloissa kurs-
sin pitäminen onnistui vai-
vattomasti niin teoriao-
petuksen kuin käytännön 
harjoituksien suhteen. Jaana 
Tainio on eläinlääkärikou-
lutuksen lisäksi myös eläin-
kiropraktikko. Eläinlääkärin 
töitä hän on tehnyt 20 vuot-
ta ja luennon säännöllises-
ti hevosalan oppilaitoksissa. 
Kaustisella hänellä on oma 
eläinklinikka. 

Kiropraktiikka 
auttaa liikehäiriöi-
den ja kireyksien 
hoitamiseen
- Aamupäivällä luennoin 
eläinkiropraktiikasta. Siitä, 
mitä se on, mitä sillä pysty-
tään tekemään ja mitä sillä 
ei pystytä tekemään? Ilta-
päivällä näytän käytännös-
sä, mitä eläinkiropraktik-
ko tekee. Kurssilaiset saavat 
opetussession aihealuees-
ta, joka on nykyään laajas-
ti käytössä oleva apukeino. 
Kiropraktiikka auttaa liike-
häiriöiden ja kireyksien hoi-
tamiseen. Parhaimmillaan 
kiropraktiikka auttaa silloin, 
kun hevosella ei ole mitään 
patologista ongelmaa eli on 
rakenteellisesti kunnossa. 
Kansankielellä puhutaan li-
hasten kireystiloista eli faset-
tilukkojen avaamisesta, joita 
kiropraktisesti helpotetaan. 
Hevoselle fasettilukkoja syn-
tyy helposti silloin, kun sil-
tä puuttuu lajityypillinen 
tekeminen. Lihaksiin voi tul-
la jumeja myös treeneistä ja 
onnettomuuksista. Hevo-
nen on pakoeläimenä taita-
va kompensoimaan ja piilot-
telemaan vaivojaan. Kehon 
asentojen muuttaminen voi 
olla keino selviytyä jokapäi-
väisistä askareista, jotka voi-

Kaulan hoitoa kylmäveritamma Krisselle.

Jaana näyttää, miten Vikke-hepan selkää voidaan hoitaa kiropraktisin menetelmin. 

Koulutuspäivä sai suuren suosion hevosharrastajien ja ammattilaisten keskuudessa. Kuva: 
APN

Jaana antaa tehdystä hoidosta palautetta Rita Heikkiselle. 
Hoitoa sai Lulu-heppa. 

vat aiheuttaa kompensatori-
sia lukkoja, jotka aiheuttavat 
itsessään ongelmia hevosen 
liikkumiseen, kertoi Jaana.

Kurssilaiset  
olivat tyytyväisiä 
koulutuspäivään
- Meillä oli ilo saada eläin-
lääkäri ja eläinkiropraktik-
ko Jaana Tainio puhumaan 
omasta osaamisalastaan. 
Kurssi täyttyi melkein heti, 
kun ilmoitus laitettiin sosi-
aaliseen mediaan. Porukkaa 
tuli ympäri Oulun seutua. 

Päivä oli mielenkiintoinen 
niin teorian- kuin demo-
osuuden puolesta. Varmas-
ti jokainen mukana ollut 
miettii omalta osaltaan, mi-
ten voisi hyödyntää oppi-
maansa toimiessaan oman 
hevosensa kanssa. Kurssilai-
set olivat tyytyväisiä koulu-
tuspäivään. Sihteerin kanssa 
meillä on mietinnässä jo seu-
raava koulutuspäivä. Tai-

nion pitämä koulutuspäivä 
tuli sopivaan saumaan, kos-
ka Koillismaan Hevosystä-
vät ry viettää tänä vuonna 
40-vuotista juhlavuottaan. 
Tästä on hyvä jatkaa eteen-
päin, kertoi Koillismaan He-
vosystävät ry:n puheenjoh-
taja Tuija Karjalainen.

Ape Nieminen
Kuvat: Tuija Karjalainen
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TEOLLISUUSTYÖKALUT OY
 0207 30 3000

idg-tools.com

Tuomo Vääräniemi p. 040 586 3389. P. 0207 30 3003
www.teollisuusvaate.fi

Ismo Ansala p. 040 705 2940. P. 0207 30 3000. 

MTK 
Pudasjärvi

Johtokunta

SYYSKOKOUS
to 17.11.2022 klo 10 

Liepeen pappila.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Tunnetko tuotantosi
kustannukset?
Nyt kannattaa suunnitella ensi vuotta ja paneu-
tua tuotantokustannuksiin. Mihin kannattaa 
satsata ja mistä voi säästää?

Tarjoamme tulevaisuuden pohdintaan ja riskien 
hallintaan työkaluja, osaamista ja vertailutietoa. 

Viljelykasvien tuotantokustannus-  
ja  maidon yksikkökustannus- 
laskelma antavat hyvän  
kuvan oman tilan onnistu- 
misista ja kehittämisen  
paikoista. Simuloi itse tai  
asiantuntijamme kanssa!

proagriaoulu.fi    

Hyödynnä  
Neuvo-raha 
pohdintoihin  
ja laskelmiin!

Moottori-
ajoneuvojen 
HUOLTO ja 
KORJAUS

 ajanmukaisin 
laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. 020 719 9870

●  Pakokaasu- 
mittaukset  
bensa / diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus

●  Rengasmyynti
●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 
 vikakooditesterit
● Ilmastointihuollot

Tervetuloa!
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Mhy Koillismaa ry:n kommentteja 
EU:n ennallistamisasetukseen
Komission tekemät vaikutustenarvioinnit ovat puutteel-
lisia, mutta niiden mukaan Suomelle aiheutuvat kus-
tannukset olisivat vuosittain yli 0,9 miljardia euroa. Jä-
senmaiden joukossa Suomen osuus olisi euromääräisesti 
kolmanneksi suurin, mutta BKT:hen ja kansalaisten mää-
rään suhteutettuna suurin. Maa- ja metsätalouteen kohdis-
tuvien vaikutusten kannalta huomionarvoista on se, että 
ennallistamistoimien piiriin kuuluvilla alueilla nykyistä 
toimintaa ei voitaisi joko jatkaa lainkaan tai toimintaa oli-
si ainakin muutettava. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä 
radikaalimmin ennallistamisasetus tulee vaikuttamaan ne-
gatiivisesti investointeihin ja sitä kautta alueiden elinkel-
poisuuteen. 

Päätösvallasta: Metsäpolitiikka kuuluu kansallisen pää-
täntävallan piiriin. Ehdotukset, jotka kaventaisi kansallisia 
ja metsänomistajakohtaisia mahdollisuuksia päättää esi-
merkiksi metsänhoidon tavoista, ei ole hyväksyttävä.

Omaisuudensuojasta: Suomessa yksityismaiden ennal-
listaminen perustuttava maanomistajien vapaaehtoisuu-
teen ja haittojen korvattavuuteen.

Toissijaisuusperiaatteesta: Luonnon monimuotoisuu-
den edistäminen luonnon tilaa parantavilla ennallistamis- 
ja luonnonhoitotoimilla on tavoite, joka voidaan saavuttaa 
kansallisesti asioista päättämällä. 

Asetuksen epäsopivuudesta: Toimenpiteiden suunnit-
telun ja toteutuksen on tapahduttava jäsenmaiden tasolla 
kohdentamisen, kustannustehokkuuden sekä maanomis-
tajien oikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi. Kan-
salliselle liikkumavaralle ei ole riittäviä edellytyksiä, mikä-
li ennallistamista ohjataan EU-asetuksella. 

Tavoitteiden realistisuudesta: Ennallistamistavoittei-
den mittakaavan on oltava realistinen. Realistisuutta on ar-
vioitava suhteessa muihin ympäristötavoitteisiin ja muihin 
yhteiskunnallisiin tavoitteisiin (esim. energian saatavuus). 
Tästä näkökulmasta komission ehdotus on vahvasti ylimi-
toitettu ja tasapainoton. 

Toimien kohdentamisesta suojelualueelle: Ennestään 
suojelluilla alueilla tehtävät ennallistamistoimet tulee pri-
orisoida, sillä silloin ennallistamisella aikaansaatavan hyö-
dyn pysyvyys on varmempaa, eikä ennallistaminen aiheu-
ta painetta muun maankäytön rajoittamiselle. 

Maa- ja metsätalousalueiden ennallistamisesta: Turve-
maiden keskeisestä merkityksestä johtuen hyvätuottoisil-
la ohutturpeisilla, puuntuotoskyvyltään hyvissä ojitettujen 
turvemaiden metsissä tulee jatkossakin pystyä harjoitta-
maan kestävää puuntuotantoa. 

Turvepeltojen ennallistamisesta: Maatalouskäytössä 
olevien turvemaiden ennallistamista koskevat prosenttita-
voitteet ovat liian kunnianhimoisia etenkin Suomen kaltai-
sille maille, joissa tällaisia alueita on paljon. Lainsäädän-
töehdotuksessa mainitut vaihtoehtoiset tuotantomuodot 
eivät välttämättä ole suomalaisiin olosuhteisiin soveltu-
via tai kannattavan elinkeinonharjoittamisen näkökulmas-
ta realistisia.  

Heikentämiskiellon laajentamisesta: Ehdotus, joka 
tarkoittaisi direktiiviluontotyyppejä koskevan heikentä-
miskiellon tai heikentymättömyysvelvoitteen ulottamista 
Natura 2000 - verkoston ulkopuolella oleviin alueisiin, ei 
ole hyväksyttävä.

Syötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259

Syötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259

Syötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259

Mhy:n kommentteja  
luonnonsuojelulain uudistukseen 
Uudistuksen tavoitteista: Jotta luonnonsuojelulaki vastai-
si jatkossa entistä paremmin erilaisiin tarpeisiin, luonnon-
suojelulain uudistukselle asetut tavoitteet ovat perusteltuja. 
Erityisesti tavoitteet, jotka liittyvät muun muassa lainsää-
dännön toimivuuden parantamiseen, luonnonsuojelun hy-
väksyttävyyden lisäämiseen sekä luonnonsuojelulain roolin 
selkeyttämiseen, ovat kannatettavia. Hallituksen esitykseen 
sisältyy kuitenkin erityisesti luontotyyppisuojelun osalta sel-
laisia ehdotuksia, jotka eivät edistä tavoitteiden saavuttamis-
ta.  

Vaikutusten arvioinnista: Hallituksen esitykseen sisälty-
vä vaikutusten etukäteinen arviointi on osin riittämätöntä ja 
päätelmät ovat pääosin yleistasoisia. Vaikutustenarvioinnis-
sa ei ole riittävästi otettu huomioon eri laeista ja säännöksis-
tä aiheutuvia yhteisvaikutuksia. Myös välillisten vaikutus-
ten ja kumuloituvien vaikutusten arviointi on vähäistä. 

Luontotyyppisuojelun lähtökohdista: Suojelu on kuiten-
kin toteutettava omaisuudensuojan ja oikeusturvan kannata 
hyväksyttävällä sekä käytännön toiminnan kannalta järke-
vällä tavalla. Lisäksi sääntelyn yhteisvaikutukset on oltava 
etukäteen tiedossa. 

Luontotyyppisuojelun toteutustavoista: Viranomaisen 
tekemään rajauspäätökseen perustuvan menettelyn (66 §) tu-
lee jatkossakin olla ainoa luontotyyppien suojelun tapa luon-
nonsuojelulaissa. Uhanalaisia luontotyyppejä (64 §) ja niiden 
huomioon ottamista (65 §) sekä tiukasti suojellun luontotyy-
pin heikentämiskieltoa (67 §) koskevista pykälistä tulee me-
nettelyihin ja vaikutuksiin liittyvien ongelmien ja epäsel-
vyyksien vuoksi luopua. 

Uhanalaisten luontotyyppien ja huomioonottamisen 
ongelmista: Uhanalaisuudella ei pidä olla mitään välittömiä 
eikä välillisiä oikeusvaikutuksia. Pykälien sisällyttäminen 
luonnonsuojelulakiin heikentäisi lainsäädännön selkeyttä ja 
ennakoitavuutta sekä muodostaisi riskin omaisuudensuojan 
ja oikeusturvan toteutumatta jäämisestä. Jopa noin 80 luon-
totyypin luetteleminen asetuksessa voisi johtaa korvaamat-
ta jäävien, uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä rajoittavien 
tilanteiden lisääntymiseen sekä viranomaistoiminnassa että 
sen ulkopuolella. Ehdotuksen vaikutuksia ei ole riittävästi 
arvioitu. 

Tiukasti suojellun luontotyypin heikentämiskiellon 
ongelmista: Menettelyssä on kyse ns. automaattisuojelusta, 
johon ei liity viranomaisen tekemää rajauspäätöstä. Maan-
omistajien ja muiden toimijoiden vastuuseen perustuva suo-
jelumekanismi ei ole hyväksyttävä eikä käytännössä toimi-
va. Automaattisuojelu olisi luonnon kannalta yhtä tiukkaa 
kuin rajauspäätökseen perustuva suojelu, joten luonnolle 
menettely ei toisi erityistä lisäarvoa. 

Vaihtoehdoista: Pykälään ehdotetut luontotyypit voi-
daan suojella 66 §:n mukaisella rajauspäätösmenettelyllä. 
Mikäli ehdotettu pykälä tulisi kuitenkin ongelmallisuudes-
taan huolimatta osaksi luonnonsuojelulakia, viranomainen 
on velvoitettava inventoimaan pykälässä tarkoitetut luon-
totyypit ja tiedottamaan suojelun piiriin kuuluvista luonto-
tyyppiesiintymistä maanomistajakohtaisesti. 

Mhy Koillismaa ry

Lomituspalveluun uudistusta
Pohjois-Suomen alueel-
le perustetaan uusi, laajal-
la alueella toimiva lomi-
tuksen paikallisyksikkö, 
joka aloittaa toimintan-
sa 1.1.2023. Uuteen yksik-
köön yhdistetään nykyiset 
Muhoksen, Posion, Ristijär-
ven, Sallan, Siikalatvan, So-
dankylän, Sotkamon ja Yli-
tornion paikallisyksiköt. 
Pohjois-Suomen paikal-
lisyksikön vastuukunnaksi 
tulee Muhoksen kunta. 

Lomituspalvelut tul-
laan jatkossakin tarjoamaan 
maatalousyrittäjille vähin-
tään saman tasoisina kuin 

tähänkin asti. Paikallisel-
la tasolla maatalousyrittä-
jille ja -lomittajille muutok-
set ovat vähäisiä. Vaikka 
paikallisyksikkö hallinnoi 
erittäin laajaa aluetta, tul-
laan lomitustoiminta suun-
nittelemaan pääosin samal-
la tavalla kuin aiemminkin. 
Tutut lomittajat tulevat 
enimmäkseen lomittamaan 
samoja tiloja kuin aiemmin-
kin.

Uusi lomitusyksikkö tu-
lee toimimaan monipaik-
kaisesti. Toimipisteitä säi-
lytetään kaikkien nykyisten 
paikallisyksiköiden alueil-

la. Tällä varmistetaan lo-
mittajien esihenkilötoimin-
ta ja paikallistuntemuksen 
säilyminen mahdollisim-
man lähellä sekä maata-
lousyrittäjiä että -lomittajia. 

Muhoksen paikallisyk-
sikössä on siirrytty jo 
7.11.2022 alkaen harjoit-
telemaan keskitettyä asia-
kaspalvelua ensi vuotta 
silmällä pitäen. Asiakaspal-
veluun soitettaessa puhe-
luun vastaa asiakaspalve-
lija, joka kirjaa asian ylös. 
Lomituspalveluohjaaja poi-
mii asian käsittelyyn ja soit-
taa takaisin, kun asia on 

järjestetty tai tarvitaan jat-
koselvittelyä. Asiakaspal-
velu on avoinna arkisin klo 
9-15. Kiireellisissä asioissa 
edelleen soitetaan päivys-
tysnumeroon. 

Pohjois-Suomen lomi-
tuspalvelun asiakaspalveli-
ja p. 08 5587 0400 

Päivystys kiireellisissä 
asioissa p. 044 497 0800 

Suvi 
Ronkainen

Sihteeri, 
MTK 

Pudasjärvi 

LARUN TILASÄILIÖ- JA
KYLMÄLAITEHUOLTO
Jorma Laru
Laruntie 162
86600 HAAPAVESI
0400 285 151
www.laruntilasailiohuolto.fi

· Huolto
· Myynti
· Vuokraus

MTK- Pudasjärvi  
julistaa vuoden 2022 
stipendit haettaviksi

Stipendien on tarkoitus tukea pudasjärveläisten 
nuorten maatalouteen liittyviä opintoja.

Stipendi voidaan myöntää opinnoissaan hyvin me-
nestyneelle ja maataloudesta kiinnostuneelle, syk-
syllä 2022 tai keväällä 2023 valmistuvalle pudasjär-
veläiselle nuorelle opiskelijalle.

Stipendin saajat ja suuruudet päättää MTK Pu-
dasjärven johtokunta hakuajan mentyä umpeen. 
Stipendit kustannetaan MTK-Pudasjärven perusta-
masta lasten ja nuorten rahastosta.

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen 
kirjallisena 15.12.2022 mennessä osoitteeseen 
MTK-Pudasjärvi / Suvi Ronkainen 
Jaalangantie 1341, 93100 Pudasjärvi tai 
sähköpostiin suvistau@gmail.com 

www.kinnusenmylly.fi

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä 
meitä

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä
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Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

Päivystys 24h 041 314 7741  
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839  

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

• Ruokamultaa
• Maa-ainestoimitukset

Nyt on hyvä aika miettiä 
maatilan lämmitysratkaisuja
Energiasuunnitelma kertoo, 
mikä on maatilan energian 
käytön nykytila sekä millä 
toimilla tehokkuutta ja uu-
siutuvien energiamuotojen 
käyttöä voi kehittää. Olisi-
ko aika päivittää aiemmin 
laadittu energiasuunnitelma 
nykytilanteen mukaiseksi? 

Maatilan energiasuunni-
telmia on laadittu yli kym-
menen vuoden ajan. 

– Energia-asioiden merki-
tys on vuosien saatossa vain 
korostunut kohonneiden 
kustannusten ja ilmaston-
muutoksen hillinnän vuok-
si. Fossiilisten polttoainei-
den käyttö aiheuttaa kolme 
neljäsosaa kasvihuonepääs-
töistä, energia- ja talousasi-
antuntija Esko Viitala sanoo.

Hän sanoo, että vuosi-
kymmenessä on myös maa-
tiloilla tapahtunut paljon po-
sitiivisia asioita. 

– Uusiin rakennuksiin käy-
tetään viimeisintä tekniikkaa 
vähentämään energiankulu-
tusta. Nautakarjarakennus-
ten ilmanvaihto on painovoi-
maista, valaistus hoidetaan 
tehokkailla led-valaisimilla 
ja käyttöveden lämmitykseen 
käytetään usein lämpöpump-
puja. Aina on kuitenkin poh-
dinnan paikka, voisiko vielä 
tehdä jotain lisää.

Suunnitelma 
Neuvo-rahalla
Tilan energiaratkaisuja on 

mahdollista pohtia Neuvo-
rahalla, jota jokaisen maati-
lan käytettävissä on tämän 
vuoden loppuun saakka 15 
000 euroa. Neuvo-palvelut 
ovat saamassa jatkoa myös 
EU:n uudella ohjelmakau-
della.

Koko tilaa tarkastelevan 
energiasuunnitelman lisäksi 
Neuvo-rahalla voidaan poh-
tia ja suunnitella esimerkiksi 
uusiutuvan energian käyttöä 
tai energiankäytön tehok-
kuutta. 

– Nyt on hyvä aika miet-
tiä tilan lämmitysratkaisu-
ja sekä tuotantorakennusten 
ja asuinrakennusten osalta, 
Esko Viitala muistuttaa.

Mitä suurempi on raken-
nusten lämpökuorma, sen 
kannattavampaa on muuttaa 
lämmitysratkaisuja uusiutu-
valle energialle. Kun inves-
toinnin kustannus, energian 
hinta ja mahdollinen inves-
tointituki ovat tiedossa, voi-
daan laskea investoinnin ta-
kaisinmaksuaika. 

Tukea  
investointeihin
Maatalouden investointituet 
uudistuvat vuonna 2023. Tu-
leva rahoituskausi ulottuu 
vuoteen 2027 saakka. Uusia 
tukien valmistelu on loppu-
suoralla ja tarkempaa tietoa 
niistä on saatavissa ensi vuo-
den alussa.

– Oletuksena toki on, että 

Sähkön korkean hinnan takia syksyn 2022 investointituki-
haussa oli paljon kiinnostusta aurinkopaneelien hankintaan.

rahoituskohteet ja tukitasot 
pysyvät hyvin pitkälle ny-
kyisessä muodossa. Ener-
gian hinta näyttäisi säily-
vän pysyvästi aikaisempaa 
korkeampana, joten kaikki 
energiakäyttöön liittyvät toi-
menpiteet ovat ajankohtai-
sia jatkossakin, Esko Viitala 
kertoo. 

Uusiin investointituki-
muotoihin on syytä tutustua 

ehtojen valmistuttua. Inves-
tointien vaihtoehtoja ja kan-
nattavuutta kannattaa suun-
nitella yhdessä asiantuntijan 
kanssa Neuvo-rahoituksella.

Esko Viitala
energia- ja talousasiantuntija

ProAgria Oulu
proagriaoulu.fi/maatilan-

energiasuunnitelma

PRekkaOy

Rekka-Pekka Oy

AMMATTITAITOISET
RAHTIKULJETUKSET
sekä raskaan kaluston

huolto- ja 
päällisrakennuspalvelut

Puh. 0400 388 153

EU:n ennallistamisasetuksen 
torppaamisen pitää olla hallituskysymys

Eduskunnan talousvalio-
kunta antoi tarpeellisen ja 
kielteisen lausunnon EU:n 
ennallistamisasetuksesta. 
Myös eduskunnan kannan 
muodostavasta suuresta 
valiokunnasta pitää saada 
kielteinen kanta asetuksel-
le ehdotetussa muodossa. 
Suomen tulee ehdottomasti 
vastustaa asetuksen käyttä-
mistä sääntelyvälineenä ja 
komission himoamaa val-
taa metsiemme käytöstä. 
Tämän tulee olla Keskus-
talle hallituskysymys. Niin 
isosta asiasta on kyse.

Hamutessaan eri ta-
voin valtaa Suomen metsis-
tä komissio toimii väärin, 
sillä EU:n perussopimus-
ten mukaan metsäpolitiik-
ka kuuluu jäsenmaiden 
kansalliseen päätösval-
taan. Sellaisenaan ennal-
listamisasetus perusteetto-
masti vaikeuttaisi maamme 
metsien kestävää käyttöä ja 
tätä kautta hidastaisi ilmas-
tonmuutoksen torjuntaa. 
Suomelle tulisi ennallista-

misasetuksesta kaikkiaan 
vuosittain jopa 931 miljoo-
nan euron kustannukset. 
Bruttokansantuotteeseen 
suhteutettuna Suomelle 
kohdistuisi jäsenmaista eni-
ten kustannuksia.

Pitää muistaa, että Suo-
mi on Euroopan unionin 
metsäisin maa ja että Suo-
mi on metsien kestävän 
hyödyntämisen mallimaa. 
Maamme metsien tila on 
parempi kuin kertaakaan 
sataan vuoteen. Jos joku 
tulee ulkopuolelta mää-
räämään metsiemme käy-
töstä, silloin kajotaan ru-
jolla tavalla suomalaisten 
sielunmaisemaan. Metsil-
lä on ollut ja tulee olemaan 
valtava merkitys maam-
me hyvinvoinnille. Metsät 
tarjoavat ratkaisuja myös 
ilmastonmuutoksen tor-
junnassa, kun lisätään esi-
merkiksi puurakentamista 
ja kehitetään muovia ja fos-
siilisia polttoaineita korvaa-
via tuotteita.

Ei ole ihme, jos Euroo-

pan unioni menettää uskot-
tavuuttaan kansalaisten sil-
missä. EU:n suunnasta on 
viime aikoina tullut suo-
rastaan hengästyttävällä 
tahdilla suomalaisille hai-
tallisia esityksiä. Muun mu-
assa taksonomia, uusiu-
tuvan energian direktiivi 
ja ennallistaminen sisältä-
vät Suomelle isoja uhkia. 
EU-tasolla ei valitettavas-
ti ymmärretä hölkäsen pö-
läystä suomalaista metsän-
hoitoa ja maamme metsiä. 
On surullista, että viime ai-
koina kotimaassa viherva-
semmisto ja EU-parlamen-
tissa myös kokoomuksen 
europarlamentaarikot ovat 
toimineet kansallisten etu-
jemme vastaisesti metsien 
käyttöä koskevissa kysy-
myksissä. Vaikuttaa siltä, 
että mikä tahansa järjettö-
myys muuttuu joidenkin 
mielestä kannatettavaksi, 
kun siihen lyödään ”vihre-
än siirtymän” leima.

Tällaisissa kysymyksis-
sä suomalaisilla tulisi olla 

yksi selkeä linja. Olemme 
pieni maa, ja jos haluamme 
pärjätä kansallisten etujem-
me valvonnassa meille tär-
keissä asioissa, meidän tu-
lee puhua mahdollisimman 
yhtenäisellä äänellä. Tällä 
hallituskaudella on saatu 
erityisesti Pohjois-Suomeen 
miljardikaupalla investoin-
teja, jotka perustuvat met-
sien käyttöön. Muutamia 
mainitakseni Metsä Grou-
pin biotuotetehdas Kemiin 
ja Stora Enson kartonkiko-
ne Ouluun, Pölkky Oy:n 
sahainvestoinnit Kajaaniin 
ja Taivalkoskelle sekä Jun-
nikkalan sahan laajennus 
Ouluun. Nämä investoin-
nit osoittavat suuntaa koko 
Suomelle, ja hallitus on aut-
tanut niitä muun muassa 
liikennejärjestelyitä rahoit-
tamalla.

Pekka 
Aittakumpu

Kansan-
edustaja

Jari Keskiaho 
040 516 0430
Sami Kaivorinne 
040 560 5993 

15.10. - 15.11.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP- logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kuvat eivät ole sopimuksellisesti sitovia.

UUSIA 
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Ennallistamis-
asetus uhka 

Suomen maa- ja 
metsätaloudelle

Ennallistamisasetuk-
sen mukaan heikossa 
kunnossa olevien luon-
totyyppien ennallista-
mistoimenpiteiden on 
katettava vähintään 30 
prosenttia EU:N maa- 
ja merialueista vuoteen 
2030 mennessä ja kaikki 
toimenpiteiden tarpees-
sa olevat ekosysteemit 
vuoteen 2050 mennessä. 
Tarkastelun lähtökoh-
tana pidetään 1950 lu-
vun alun tilannetta. Suo-
men metsien puumäärä 
oli tuolloin noin 1,4 mil-
jardia kuutiota ja kasvu 
noin 50 miljoonaa kuu-
tiota vuodessa. Nyt puu-
määrä ja metsien kasvu 
on lähes tuplaantunut 
metsänhoitotoimenpitei-
den ansiosta ja viimei-
sen Valtakunnan metsi-
en inventoinnin mukaan 
puumäärä on 2,5 miljar-
dia ja kasvu 105 miljoo-
naa kuutiota vuodessa. 
Ympäristöministeriö pe-
rustelee ennallistamis-
ta luontokadon pysäyt-
tämisellä ja perusteena 
on lajien ja luontotyyp-
pien uhanalaisuus. Maa-
talouden osalta viita-
taan pölyttäjien määrään 
ja metsätaloudessa en-
nallistamisen kohtee-
na olisi etenkin ojitetut 
turvemaat. Onko meil-
lä tutkimustietoa mikä 
oli uhanalaisten lajien 
ja luontotyyppien tilan-
ne maassamme 70 vuot-
ta sitten? Ennallistamis-
tavoite koskisi Suomessa 
arviolta ainakin kuut-
ta miljoonaa hehtaaria. 
Metsien, soiden ja tur-
vepeltojen osuus olisi 
suurin. Tämä tarkoittai-
si metsien kohdalla kas-
vun hiipumista merkittä-
västi, koska korjattavasta 
puustosta tulee nykyi-
sin ojitetuilta turvemail-
ta noin neljännes teolli-
suuden puun tarpeesta 
ja samalla metsien kas-
vu hiipuisi ja hiilinie-
lu pienenisi. Turvepellot 
ovat maataloudelle tär-
keitä ja mistä saataisiin 
uutta peltomaata tuotan-
non tarpeisiin? Komis-
sion laskelmien mukaan 
ennallistamisen kus-
tannusvaikutukset ovat 
Suomelle EU-alueen kol-
manneksi suurimmat, 
noin 930 miljoonaa eu-
roa/vuosi. Suomalaisten 
maksuosuus olisi ylivoi-

maisesti eniten asukas-
ta kohden, joka meillä 
olisi 168 euroa/v. Ruot-
sin vastaava osuus oli-
si asukasta kohden 61 
euroa/v, Saksassa kak-
si euroa/v ja EU:n jäsen-
maiden keskiarvo olisi 
vuodessa 17 euroa/asu-
kas. Lisäksi joutuisimme 
pienentämään kestävää 
hakkuusuunnitetta noin 
10 miljoonaa kuutiomet-
riä vuodessa ja teollisuu-
den puuhuolto vaaran-
tuisi merkittävästi. Mistä 
ja miten korvattaisiin yk-
sityisten metsänomistaji-
en tulonmenetykset, kun 
ojitetut turvemaat ennal-
listettaisiin ja metsät oli-
sivat talouskäytön ulko-
puolella?

Ennallistamisasetus 
repii hallitusyhteistyötä. 
Eduskunnan talousvalio-
kunnassa Keskusta, SDP 
ja RKP vastustivat maa- 
ja merialueiden ennal-
listamista vuoteen 2030 
mennessä. Valtioneuvos-
ton kanta on myös kriit-
tinen ennallistamisase-
tukseen kansallisen edun 
näkökulmasta, sanoi 
pääministeri Sanna Ma-
rin Ylen haastattelussa. 
Lisäksi Kokoomus tekee 
hallitukselle välikysy-
myksen kansallisten etu-
jen huonosta ajamises-
ta metsäpolitiikan osalta. 
Kokoomuksen europar-
lamentaarikko Sirpa Pie-
tikäinen on profiloitu-
nut EU-parlamentissa 
ennallistamisen vankka-
na kannattajana. Keskus-
tapuolueen maa- ja met-
sätalousministeri Antti 
Kurvinen on sanonut sel-
västi, että nykymuodos-
saan ennallistamisasetus 
ei kelpaa Suomelle. Ko-
mission esitykseen py-
ritään vaikuttamaan yh-
dessä EU:n metsäisten 
valtioiden kanssa. Kes-
kustan ei tule hyväksyä 
ennallistamisasetusta ja 
uusiutuvan energian di-
rektiivin sisältöä, jolla 
kyseenalaistetaan metsä-
energian kestävä käyttö. 
Metsäpolitiikka ja metsi-
en käyttö kuuluu jäsen-
valtioiden toimivaltaan. 

Jorma Kouva 
metsän-
omistaja

Luontoa ja lähiruokaa 
- maaseudulta maailman ääriin

Pudasjärven aluetta voi hy-
vällä omallatunnolla kuvata 
maaseutumaiseksi ja luon-
nostaan monimuotoisek-
si. Meillä on vaaroja ja jokia 
ihan joka kolkalla, suoalu-
eita unohtamatta. Näin mo-
nipuolista seutua ei ihan 
jokaisesta pitäjästä löydy. 
Maaseutumaista maisemaa 
voi käydä ihailemassa myös, 
vaikka valtakunnallisesti ar-
vokkaissa perinnemaise-
missa Aittojärvellä, Olvas-
suolla ja Livojokivarrella tai 
Iijokivarrella Jurmusta Sot-
kajärvelle saakka. Myös lu-
kuisissa Iijokivarren tai pie-
nempienkin jokien mutkissa 
voi ihailla, jokaisena vuode-
aikana, kuinka ihmiset ovat 
osanneet huolehtia pellois-
ta, metsistä ja rakennuksis-
ta esimerkillisellä tavalla pe-
rinteitä vaalien.

Näillä seuduilla on aina 
osattu myös ottaa kulkijoita 
vastaan, olivatpa nämä lähi-
kylistä, kauempaa Suomesta 
tai jopa ulkomailta. Vieraan-
varaisuus on korostunut lu-
kuisissa kievareissa ja ky-
läpaikoissa, kun kävijöille 
on laitettu parasta pöytään 
sekä tarvittaessa tarjottu 
myös yösijaa. Nykyvuosi-
na vain harvoilla kylillä on 
enää toiminnassa tuollai-
sia kyläilypaikkoja tai kie-
vareita. Kulkijoille ja eten-
kin elämyksellisiä kohteita 
etsiville matkailijoille voisi 
edelleenkin olla tarjolla ruo-

kaa, majoitusta ja tapahtu-
mia - varsinkin kesäisin. Mo-
nilla entisillä kyläkouluilla 
toimintaa ylläpitävät nykyi-
sin kyläyhdistykset ja heil-
lä on ollut kesäviikonloppui-
sin monia mielenkiintoisia 
ja toinen toistaan kiinnosta-
vimpia tapahtumia. Näissä 
piilee hyvin usein myös an-
saintamahdollisuuksia jopa 
yritystoimintaan, kun kulki-
joille voi tarjota opastettuja 
retkiä ruokineen tai erilaisia 
kilpailuja tai vaikka lava-
tansseja. Tapahtumien yh-
teydessä on mitä mainioin 
mahdollisuus tutustuttaa 
paikalle saapuvia lähiruoan 
ääreen maistelemaan paikal-
lisia erikoisuuksia tai ihan 
vain perinteistä kotiruokaa. 
Niistä ne ikuiset muistot 
matkoilla syntyvät.

Paikallisia  
herkkuja esillä 
Islannissa
Paikallisia herkkuja on vuo-
sikausia tehty pudasjärveläi-
sillä kylillä ihan myyntiikin 
asti. Monilla on vielä muis-
tissa oman kylän leipäjuus-

tot, rieskat, leivät ja muut 
tuotteet. Valitettavasti osa 
tuottajista on joutunut pie-
nentämään tuotantoa tai 
jopa lopettamaan valmistuk-
sen kokonaan mm. kasva-
neiden kustannusten takia. 
Vielä onneksi löytyy aktii-
visia toimijoita, jotka jaksa-
vat uskoa omaan tekemiseen 
ja siihen, että jos lähiruoka-
tuotteet kelpaavat omalle 
kylälle tai pitäjälle, niin kyl-
lä ne voivat maistua myös 
muillekin. Niinpä Pudasjär-
veltä lähtikin neljän yrityk-
sen tuotteita Arctic Food Lab 
–hankkeen mukana Reyk-
javikiin, Islantiin. Arktisen 
alueen ruokakulttuurin edis-
täminen sekä ruokatapah-
tumien- ja ruokamatkailun 
kehittäminen ovat vahva-
na osana Oulu2026 kulttuu-
ripääkaupunkivalmistelua. 
Arktinen ruoka oli tämän 
vuoden teemana vuosittain 
järjestettävässä Arctic Circle 
seminaarissa Reykjavikis-
sa. Tapahtuman tavoitteena 
oli nostaa esiin eri alueiden 
ruokakulttuuria ja erityises-
ti ruokatuottajia ja – tuottei-
ta arktiselta alueelta. Kokka-
us- ja infotapahtumassa oli 
mukana 10 Arctic Food Lab-
verkoston yritystä 32 tuot-
teen voimin. Pudasjärven 
Kehitys Oy oli mukana mat-
kan valmisteluissa yhdessä 
hankkeen projektipäällikön 
Niina Keräsen kanssa.

Puhoksen kala, 
kommentit:
Helinä Koski Puhoksen Ka-
lasta kertoi, että oli todel-
la mukava päästä mukaan 
Arctic Food Lab:iin ja saada 
omia tuotteita Islannin mat-
kalle. ”Saatiin Pudasjärveä ja 
erityisesti Puhosjärveä maa-
ilman kartalle. Meidän ka-
lasäilykkeille tästä on jo nyt 
ollut hyötyä myynnin kasva-

Virpi Keränen ja Johanna Jakku-Hiivala Iijoen Lumo -hankkeesta.

Helinä Koski Puhoksen kala.

Arctic Food Lab –hankkeen 
projektipäällikkö Niina Ke-
ränen. 

misen kautta jopa niin pal-
jon, että välillä on tullut jopa 
puutetta kalasta!”

Syötteen sieni ja 
yrtti, kommentit:
Riitta Rontu Syötteen sieni ja 
yrtti ky:sta kertoi lähteneen-
sä hankkeeseen mukaan alu-
een markkinointimieles-
sä. Kansainväliseen vientiin 
ei vielä ole suunnitelmia. 
Reykjavikiin Riitalta lähti 
kuivattuja sieniä ja marjajau-
heita. Paikallisissa tuotteissa 
on korkea laatu ja marjajau-
heissa erityisesti voimakas 
maku, väri ja tuoksu.

Näiden esimerkkien va-
lossa toivomme lisää tuot-
tajia ja lähiruoan jalosta-
jia alueelle. Kannattaa ottaa 
yhteyttä myös Pudasjärven 
Kehitykseen, josta saatte li-
sätietoja sekä ohjausta mm. 
Arctic Food Lab –toimin-
taan. Myös Oulun Seudun 
Leaderin ja Kainuu Koillis-
maan Kalaleaderin yritystu-
et ovat nyt tarjolla. Lisäksi 
alueella on aloittanut Iijoen 
lumo –hanke, jossa mielen-
kiinto kohdistuu koko Iijoen 
vesistöalueelle, Taivalkos-
kelta Pudasjärven ja Oulun 
kautta Iihin. Siinäkin on lä-
hiruoka, kulttuuri ja eten-
kin kalastusmatkailu keski-
pisteessä. 

Maaseudulla on 
hyvin monipuolista 
toimintaa ja uusia 

toimijoita 
kannustetaan 

kehittämiseen!

Jukka Koutaniemi, 
Pudasjärven Kehitys Oy 
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• Hyödynnä kotoisat rehut tuotoksesta tinkimättä.
• Varmista riittävä ja tasapainoinen kivennäis-

ruokinta Rindavitilla.

RINDAVIT TOP SUPER ATG 

• Sisältää veren ja pötsin pH:ta neutraloivia           
yhdisteitä ja ehkäisee happaman pötsin riskiä.

• Tasapainottaa maidon pitoisuuksia.
• Käy myös LUOMUUN.

DETAMIN BP

• Enemmän energiaa omasta säilörehusta.
• Rumivital pilkkoo rehun sulamatonta iNDF-kuitua 

pötsimikrobeille käyttökelpoiseen muotoon, mikä 
parantaa valkuaisen ja energian saatavuutta ja 
siten nostaa seoksen syöntiä.

RUMIVITAL

OMA SÄILÖREHU 

LYPSÄMÄÄN

REHUNSÄILÖNTÄÄN
PARASTA Bonsilage-säilöntäaineilla teet 

maittavaa säilörehua, jolla edistät 
karjasi terveyttä ja kestävyyttä, 
parannat tilasi tulosta ja pienennät 
päästöjä tuotettua maitokiloa kohti.

Farmari Agentit Oy
Jouni 0400 789 014 | Pauli 0400 569 334 | Heikki 0400 261 750

• Karjatalouskoneiden- ja laitteiden 
 myynti, asennus, huolto ja korjaus 
• Myös käytetyt
• Piirikorttien korjaus
• Sveaverken myynti ja varaosat

FARMARIAGENTIT.FI
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Kaikkiin 0€ – 25 000€ hankintoihin 
saatavana rahoitus kiinteällä 0% korolla!

• www.lakkapaa.com •
Vauhtikuja 2 • 90440 Kempele

Avoinna: ma–pe 8–17 Puh. 010 755 7300

Traktorimyynti
Juha Suvanto
040 4114 603

Perävaunu- ja Tarvikemyynti
Jere Määttä

040 9211 381

Rengasmyynti
Markku Korri
040 5294 570

Työkonemyynti
Kimmo Junttila
045 6749 626

KYSY LISÄÄ MYYJILTÄMME!

Lakkapään RAHOITUSTARJOUS:
• Tilinhoitomaksu 12,50€/kk
• Rahoitusaika 10–70kk

• Korko 0%
• Käsirahan tarve 0€

Kaupankäyntiimme kuuluu myös vaihtokauppa,
joten tarjoa rohkeasti vaihtolaitetta!

Ostetaan neliveto traktoreita! 
Tarjoaylimääräistäkonettasimeille!

Ostetaan klapi-koneita!

Vaatii hyväksytyn luottopäätöksen.

Tule käymään, niin tehdään kartoitus ja 
sovitaan tarvittaessa ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike OyRautatarvike Oy

Kauttamme myös 
Mitsubishi Electric 

 ilma- ja ilma/vesilämpöpumput. 

Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 
tarvikkeet ammattitaidolla

Kauttamme muun muassa

Kattopellit, seinäpellit, 
itse kantavat pellit sekä tarvikkeet.

Kauttamme myös rännit,  
kattoturvatuotteet ja rakennuspeltityöt, 

myös asennettuna
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naarous atioS  
ellamo  
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emmutas soJ .netrav aunis  

assesimaapatsakaisa naamelo  
aj nitseiv äättäj tiov ,isasseattios  

 .naaisa emmaalap

 nenamuaN inneJ
 tulevlapsytirY

 0591 752 010

 ikojilouW ikkieH
 taisasytirY

 6391 752 010

 nenoroS asiaK
 tulevlapsutiojiS
 5981 752 010

 rebarG elioS
 tulevlapsutiojiS
 9391 752 010

Metsänomistajat kiinnostuneita 
tuottamaan luonnontuotteita 

metsissään 
– luomusertifiointi houkuttaa, mutta siitä ei haluta maksaa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) 
ja Suomen metsäkeskuksen to-
teuttamassa kyselytutkimuk-
sessa selvitettiin pohjoiskar-
jalaisten metsänomistajien 
tavoitteita metsänomistukselle 
ja näkemyksiä luonnontuotteis-
ta, metsien luomukeruualueista 
ja jokamiehenoikeuksista. Met-
sänomistajat luokiteltiin hei-
dän ilmoittamien tavoitteiden-
sa mukaisesti neljään ryhmään: 
monitavoitteiset ja virkistys-
käyttäjät, luonnonsuojelijat, 
puuntuottajat sekä perinnön-
jättäjät.

Tutkimus auttaa 
kehittämään  
luonnontuotealaa
Metsänomistajat olivat kiin-
nostuneita hyödyntämään 
luonnontuotteita taloudelli-
sesti, sillä lähes 40 prosenttia 
kaikista vastaajista oli valmii-
ta tuottamaan jokamiehenoi-
keuden ulkopuolisia tuotteita 
metsissään. Sama määrä met-
sänomistajia antaisi luvan toi-
selle osapuolelle kerätä tai 
tuottaa jokamiehenoikeuden 
ulkopuolisia tuotteita metsis-
sään tai hyödyntää metsiään 
matkailu- tai ohjelmapalvelui-
hin. Kiinnostusta siis on, mutta 
tällä hetkellä vain harva met-
sänomistaja kerää myyntiin 
marjoja ja sieniä (14 % kaikista 
vastaajista) tai tuottaa myyn-
tiin jokamiehenoikeuden ulko-
puolisia tuotteita (alle 4 %).

Metsänomistajaryhmis-
tä monitavoitteiset ja virkis-
tyskäyttäjät sekä puun tuot-
tajat olivat muita useammin 
kiinnostuneita tuottamaan 
luonnontuotteita myyntiin. 

”Tulos auttaa suuntaamaan 
luonnontuotealan kehittämis-
toimenpiteitä näille metsän-
omistajaryhmille”, tutkija Han-
na Muttilainen Lukesta sanoo. 
Lähes kaikki vastaajat pitivät 
mahdollisuutta kerätä marjo-
ja ja sieniä jokamiehenoikeuk-
sien nojalla hyvänä asiana. Yli 
puolet kuitenkin oli sitä mieltä, 
että kaupallisen keruun pitäi-
si perustua sopimuksiin. Eri-
tyisesti itse myyntiin keräävät 
metsänomistajat suhtautuivat 
jokamiehenoikeuksiin negatii-
visemmin.

Sertifioinnista  
kaivataan lisää 
tietoa
Metsien luomukeruualueiden 
sertifiointiin metsänomistajat 
suhtautuivat positiivisesti ja 
erityisesti jokamiehenoikeuk-
siin myönteisesti suhtautuvat 
kokivat luomukeruualueiden 
sertifioinnin hyvänä asiana. 45 
prosenttia kaikista vastaajista 
oli valmis sertifioimaan metsi-
ään joko kokonaan tai osittain, 
jos siitä ei koituisi metsänomis-
tajalle vaivaa tai kustannuksia. 
Lähes kaikille luomukeruualu-
eiden sertifiointi oli kuitenkin 
uusi asia, ja he halusivat saada 
siitä lisätietoa ennen kuin teke-
vät päätöksiä osallistumisesta 
omien metsiensä osalta

Kyselytutkimus toteutettiin 
osana Luonnonvarakeskuksen 
ja Suomen metsäkeskuksen 
Luomua ja luonnontuotteita 
metsävaratietoihin -hanketta 
(LULUMe). Hanketta rahoitti 
Euroopan aluekehitysrahasto 
ja tuen on myöntänyt Pohjois-
Karjalan maakuntaliitto.

Luomukeruu- 
alueita tarvitaan 
lisää
● Suomessa on 6,9 miljoonaa 
hehtaaria luomukeruualuei-
ta, joista selvästi suurin osa 
on valtion mailla. Yksityisessä 
omistuksessa olevaa luomuke-
ruualuetta tarvitaan lisää, jotta 
voitaisiin tuottaa maanomista-
jan luvalla kerättäviä luonnon-
tuotteita luomuna.

● Metsänsä voi liittää luo-
mukeruualueisiin kahdel-
la eri tavalla: perusmallilla ja 
selvittäjämallilla. Perusmal-
lilla metsänomistaja liittyy 
itse luomuvalvontaan, laa-
tii vuosisuunnitelman met-
sästä kerättävistä ja myytä-
vistä luonnontuotteista ja 
hoitaa luomuvalvontaan liit-
tyvät maksut. Selvittäjämal-
lissa selvittäjä liittää alueen 
luomuvalvontaan ja laatii luo-
musuunnitelman. Molemmis-
sa malleissa metsänomistaja 
sitoutuu noudattamaan luo-
mutuotannon ehtoja.

● Tämän vuoden alus-
sa tapahtuneiden lainsää-
däntömuutosten myötä Ruo-
kavirasto on päivittänyt 
luomutuotannon ehtoja. Luon-
nontuotealan kannalta on edis-
tystä, että nyt luomukeruulla 
on omat päivitetyt keruutuo-
tannon ehdot. Luomumerkin-
tä ei kuitenkaan saa olla liian 
kallis tai monimutkainen kei-
no hankkia lisäarvoa loppu-
tuotteille.

Luonnonvarakeskus 
tiedotus

Pimeällä tiellä vaanii porokolarivaara
Loka-marraskuussa sääs-
sä tapahtuu suuria muu-
toksia verrattuna kesään. 
Päivä lyhenee ja lämpötila 
keikkuu nollan molemmin 
puolin. Ensi lumi aina yl-
lättää iloisesti tai sitten ei. 
”Teitä suolataan, jotta tien 
pinta olisi talvellakin riittä-
vän pitävä, liikenne sujui-
si ja olisi turvallista. Suola 
estää jään ja lumikerrok-
sen kiinnittymisen tienpin-
taan. Suolauksen teho las-
kee, kun lämpötila laskee 
alle miinus neljän asteen. 
Suomen tiestöstä suola-
taan 9600 kilometriä. Hil-
jaisimmilla tieosuuksilla 
käytetään hiekkaa. Yleensä 
urakoitsijat seuraavat säi-
den kehittymistä ja aloit-
tavat suolauksen hyvissä 
ennen pakkasia. Ennen lu-
misadetta tehty suolaus es-
tää lumen tarttumisen tien 
pintaan”, sanotaan Väylä-
viraston internet-sivuilla. 

En tiedä tuoko suolaus 
toivottua turvallisuutta tien 
käyttäjille, koska se houkut-
telee poronhoitoalueella po-
rot ajotielle? Suolaus pitää 
tienpinnan ”kostean mus-
tana”, joka aika tehokkaas-
ti imee ajovalojen tehot. 
Lisäksi tienpinnan loska sot-
kee tuulilasin ja tarttuu au-
ton  koriin ruostuttaen sitä. 
Ohitustilanteissa loska len-
tää ajovaloihin heikentäen 
niiden tehoa. Kaikki edel-
lä mainitut tekijät yhdes-
sä lisäävät liikenneturva-
riskiä hämärän ja pimeän 
aikana. Suolauksesta taitaa 
olla eniten hyötyä raskaan 
liikenteen sujuvuudelle ja 
kaupunkiajolle. Yleensä au-
tokouluissa opetetaan kul-
kunopeus sovittamaan val-
litsevaan säähän. Autoilijat 
ovat suolauksesta montaa 
mieltä. Oma havaintoni on, 
että lämpötila vaihtelee tal-
ven aikana. Harvoin se py-

syy muutamassa pakkas-
asteessa viikko tolkulla.

Ape Nieminen

Ei se ole poromiesten syy, 
jos eläin tulee nauttimaan 
valtion herkkuja Valtatie 
20:lle. Poro oli niin onnen-
sa kukkuloilla, että se ei 
välittänyt minusta, vaikka 
kuvasin sitä aika läheltä. 
Kuvaus ajankohta oli mar-
raskuun seitsemäntenä 
päivänä vuonna 2017.

TARJOLLA PALJON JÄSENETUJA

LIITY JÄSENEKSI!

www.mtk.fi
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Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,   tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Tuotteet läheltä ja 
luontokin kiittää!

Tervetuloa! 

 Meiltä löydät paikkakunnan laajimman 

valikoiman lähellä tuotettuja tuotteita!

Lähituottaja ja jalostaja! 

Ota rohkeasti yhteyttä, haemme jatkuvasti 

uusia lähituotteita valikoimaamme.

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. Timo Ahonen, puh. 040 587 0856.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

PUDASJÄRVI

LYHENNYSVAPAA 

RAHOITUS 2023 

VUODEN LOPPUUN.

RAHOITUSKAMPANJA 

ON VOIMASSA

31.12.2022 ASTI. 

Oikea valaistus navetassa Oikea valaistus navetassa 
tehostaa eläinen kasvua ja tehostaa eläinen kasvua ja 

maidontuotantoa.maidontuotantoa.

Hirvittääkö energian hinta?
Sijoita Ledistys valaistukseen, 

säästöä yli 50 %, 
takaisinmaksuaika keskimäärin 2 vuotta.

Ota yhteys ledistys.fi

Asuntoauton 
vuokrausta
040 596 6198 

Maija Puhakka
      Löydät meidät facebookista

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

VKK-
Media Oy
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OTA YHTEYS HANKKIJAN  
KONEMYYJÄÄN. KYSY MYÖS EDULLISISTA 
RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA! hankkija.fi

 YHTEISTYÖMME LAAJENEE  
– NYT MYÖS KRONOS-METSÄKUORMAIMET  

JA -PERÄVAUNUT HANKKIJALTA! • 
Tiedot kerätty testitiloilta

Vaihto V310:een kannattaa

Jopa  

lyhyempi 
kiinnitysaika

50%

3500kg

YLI

maitoa 
päivässä

“ERO KUIN YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ! 5h/pv pois navettatöistä”  
“Erityiskiitos lypsinten kiinnitykselle ja V310:n RePro- kiimantarkkailuominaisuudelle”.
Lue koko juttu DeLaval Karjaviestistä 2.2022!

32%
parempi 
siemennys-
prosentti**

Huolto-
kustannukset 

tiedossa 
ennalta

DeLaval VMS™ V310 lypsää jokaisen lehmän sen 
yksilöllisten tarpeiden ja kapasiteetin mukaisesti. 
Tällöin kaikki lehmät pystyvät saavuttamaan 
huipputuloksia.

99%
Vedinsprayn

osuma-
tarkkuus

99,8%
KIINNITYS-
TARKKUUS

**Tiedot kerätty testitiloilta

10
Suurempi 
kapasiteetti

%

NAUTATILAN 
KANNATTAVA 
VALINTA
Me uskomme suomalaiseen ruoantuotantoon 
ja teemme työtä sen kehittämiseksi joka 
päivä yhdessä maamme parhaimpien ja 
osaavimpien tuottajien kanssa. Sellaisten, 
jotka työskentelevät arjessa suurella 
sydämellä, ammattitaidolla ja ylpeinä omasta 
panoksestaan kotimaisen ruoan eteen.

Oletko yksi heistä? Yhdessä viemme  
maailman parasta ruokaketjua eteenpäin  
nyt ja tulevaisuudessa. 

Olemme tuottajien 
omistama –  

hyödymme kaikki 
A-Rehusta

Rehuyhtiömme A-Rehun tavoitteena 
on suomalaisen tuottajan tuloksen 

maksimoiminen. Syykin on selvä – koska 
A-Rehun omistajia ovat suomalaiset 

kotieläintilat. Rehujen kehitystyö tehdään 
käytännön tarpeista yhteistyössä ruokinnan 

ammattilaisten ja suomalaisten kotieläintilojen 
kanssa. A-Rehu myös ylläpitää kotimaisessa 

rehumarkkinassa hintakontrollia.

Kysy lisää ja tilaa rehut oman tilasi 
asiakkuuspäälliköltä, osoitteesta  

akauppa.fi tai nautatuottajapalvelusta  
p. 020 472 7060.
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Hämäläisiä on pidetty harkitsevaisina ja hitaina. 
Mutta kun ryhtyvät tekemään jotain, he tekevät sen 
perusteellisesti ja sitkeästi loppuun asti. Muistam-
me, miten Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla 
-romaanissa Koskelan Jussi kuokki suota sitkeästi – 
oman terveytensä hinnalla. Hitaat hämäläiset vievät 
tarinaa tasaisesti. kunnes se yhtäkkiä päättyy haus-
kaan yllätykseen.
Oivana esimerkkinä tästä on hämäläispoika, joka 
meni Lappiin Rajavartiostoon palvelukseen. Hyvästel-
lessään äitimuori vannotti poikaa kirjoittamaan heti 
kun tämä pääsee perille. Seitsemän vuoden päästä poi-
ka oli ylennyt alikersantiksi, ja kun juhlan kunniaksi juo-
tiin kahveja, tulivat kotipaikat puheeksi. Poika muisti lu-
pauksensa ja lähetti vielä samana päivän sähkeen kotiin: 
”Onnellisesti perillä. Hermanni.” 

* * *
Tämäkin kasku on Reino Rasilaisen ja Soili Jääskeläi-
sen toimittamasta kirjasta Komiat, reirut ja lupsak-
kaat (Valitut Palat / CIL Suomi Oy 2015). Tässä lisää: 

Uusi ura: Tamperelaisten aikanaan hyvin tunteman toh-
tori Laurellin vastaanotolle tuli kerran mies, joka kysyi: – 
Mitähän mää tekisin, kun mun käteni näin vapisee?
Tähän Laurell tokaisi: – Ruvekkaa soittaan mandoliinia! 

* * *
Tampereella kiersi huhu, että Näsijärven kaloissa oli 
elohopeaa, minkä vuoksi ne eivät kelpaisi syötäviksi. 
Pari tamperelaismiestä jutteli bussimatkalla:
– Syötkö sää kalaa, kun niissä pitäisi olla sitä elohopeaa?
– Olen syönyt ja syön edelleenkin. Sittenpä eukko saa 
lukea pakkasasteet niskasta!

* * *
Kun lomalaisjuna lähestyi sodan aikana Tamperet-
ta, vammalalainen Paavo Järvensivu irrotti veronauhan 
kolmesta Työmies-askista, poltti tupakat, pani sahajau-
hoa tilalle ja liimasi nauhat nätisti kiinni. Vaunun rapulla 
hän sitten viime tingassa vaihtoi askit viinapulloon. – En 
oo muuta kertaa elläissäni tehny niin tasasta kauppaa, 
totesi Paavo. – Annoin kolme askia sahajauhoa ja sain 
pullon vettä!  

* * *
Urjalan asemalla meni oikopolku erään talon lehmälai-
tumen läpi. Naapurissa asunut kesävieras kysyi isännäl-
tä, ehtiikö hän neljän junalle, jos oikaisee laitumen läpi.
– Kerkiit oikein ja kerkiit kolme junallekin, jos meirän 
sonni huomaa sun!

* * *
Ylipainosta kärsivä kysyi lääkäriltä: – Toimivatko laih-
dutuslaastarit oikeasti?
– Kyllä toimivat, oikeaan paikkaan laitettuina.
– Mihin laastari tulee sitten laittaa? – Suun eteen, vasta-
si lääkäri Söderblom.

* * *
Työstä lähdettäessä Tane huusi Manelle: – Älä juokse! 
Mihin sulla on kiire?  
Mane: – Kotiin mulla on kiire. Tane: – Älä suotta juokse, 
eihän sulla ole muuta omaa aikaa kuin työmatkat. Koto-
na akka ja työpaikalla pomo!

* * *
Toimittajalta: Tarjolla olisi ollut vielä yksi oikein hauska 
hämäläisvirsi, mutta se ei ehtinyt mukaan kun lehti läh-
ti painoon.

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

”Ei ny ruveta koohottaan” 
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Taide- ja keramiikkanäyttely SolarTrium 
Taidekammarissa 30.11 saakka

Sirpa Tuomaalan ja Talvik-
ki Pisilän taide- ja keramiik-
kanäyttely on parhaillaan 
yleisön nähtävillä Pirtin Tai-
dekammarissa. Näyttely on 
avoinna maanantaista tors-
taihin kello 13-19 ja sun-
nuntaina kello 13-17 välise-
nä aikana. Taiteilijasiskokset 
ovat syntyisin Pudasjärveltä, 
mutta asuvat nykyään Hau-
kiputaalla. Talvikilla oli vii-
meksi näyttely Nuutajär-
ven lasikylässä vuonna 2020. 
Hän käyttää keramiikkatöis-
sään savea. Sirpa on maalan-
nut yli 20 vuotta ja pitänyt 
useita taidenäyttelyitä. Kaik-
ki näytteillä olevat työt ovat 
myynnissä. Talvikki ja Sirpa 
halusivat rakentaa toistensa 
töistä yhteisen 

”taideteoksen.” Näytte-
lyssä on Sirpan maalaamia 
tauluja pääosin viimeisen 
kolmen vuoden ajalta ja Tal-
vikin keramiikkatöitä, jois-
ta tuoreimmat olivat vasta 
edellispäivänä maitosavus-
tettuja. Siskokset ovat saa-
neet taiteen tekemisen syn-
nyinlahjanaan. Isä ja äiti 
tekivät taidetta, Julia-mum-
mo maalasi ja hänen serk-
kunsa Raimo Metsäheimo on 
kuvanveistäjä. 

Haavoitettunakin 
voi loistaa
Rimmin opettajasta Elsa Ko-
mulaisesta Talvikille on jää-
nyt mukava muisto. ”Sinä 
voit jäädä tänne maalaa-
maan. Me menemme mui-
den kanssa ankeaan säähän 
liikkumaan.” Paavo Aho-
nen opetti lukiossa kuvaa-
mataitoa. Talvikki kertoi, että 
opettaja käveli kerran hänen 

luokseen ja otti töitä tarkas-
teltavaksi. En tiedä jäivät-
kö ne koulun arkistoon vai 
unohtuiko palauttaminen? 
Hyvästä opetuksesta hän on 
kiitollinen molemmalle opet-
tajalleen. Näyttelytöistä Tal-
vikki nosti erityisesti kolme 
työtä, jotka ovat puhutelleet 
häntä. 

- ”Haapa”-työstä voi löy-
tää pikkuisen ihmisen muo-
toa. Haapa seisoo ylväänä. 
Ikään kuin runko kukkisi. 
Siinä on oranssia ja okran-
keltaista. Leikittelin sanoilla: 
”Haapa. Haavoista haavoi-
hin niin kuin haavan haavak-
si ihmisen haavaksi.” Tämä 
teos syntyi omasta haavoit-
tuneisuudesta. Mieleeni nou-
si omat haavani. Kyllä siinä 
tunteetkin tulivat pintaan. 
Sanat haavoittavat eniten. 
Teos on hoitanut haavojani. 
Nyt saatan todeta: ”Minäkin 
seison tässä ihan kuin haa-
pa!” Haavat aina paranevat. 
Sitä pystyy haavoitettuna-
kin loistamaan.  ”Tyhjenty-
neet talot” on yhteiskunnalli-
nen kannanotto. Teokset ovat 
kuin tykin ammuksia, joihin 
on kuvattu ukrainalaisia ker-
rostaloja. Vielä näkyy valoa 
joistakin ikkunoista. ”Työ-
miehen unelma” on arkinen 
kuvaus autokorjaamosta. 

Taiteen tekemisessä mi-
nua kiehtoo se, että saan luo-
da. Se on mahtavaa! Se on 
vuoropuhelua yhteiskunnan 
kanssa. Ihmisten kohtaamis-
ta ja ajankohtaisten aiheiden 
muovaamista. Taide antaa 
ihan hirveästi virtaa elämälle.

Kohtaaminen  
nostaa  
ihmismieltä
Sirpa on maalannut aktiivi-
sesti siitä lähtien, kun hän 
meni taiteiden tiedekuntaan 
Rovaniemelle vuonna 2000. 
Maalaamisen kautta Sirpa 
osittain purkaa omia tuntei-
taan, mutta toteaa:” Kun tein 
pari vuotta pelkästään taidet-
ta, niin se oli ihan arkista työ-
tä. Kyllä siinä tietysti tuntei-
takin kävi prosessin aikana 
mielessä, mutta tekemisessä 
korostui enemmän ajattelun 
merkitys.”

- Minun töissä ihminen ja 
hänen tarinansa ovat keskei-
sessä asemassa. Lähes jokai-
sessa työssäni on ollut joku 
läheinen ihminen mallina. 
”Kaamos”-teokseen maala-
sin peilin kautta itseni. Pää-
asia oli aihe. Kaamos mer-

Yksi kolmesta kyläläisestä. 
Talvikki teki teokseen pinta-
käsittelyn maitosavustamal-
la sen muutamaa päivää en-
nen näyttelyn avajaisia. 

Sirpa Tuomaala odottaa, milloin näyttelynvalvoja Timo Makkonen on valmis asettamaan tau-
lun paikoilleen. Kulttuurisuunnittelija Henna Hiltunen katsoo etäämmältä, miten seuraava 
taulu sopisi väritunnelmaan.   

- ”Hienoa, että saatiin näyttely Pudasjärvelle! Haluamme tar-
jota kaamokseen valoista iloa taiteellisella vuoropuhelulla.” 
Taiteilijoiden Talvikin ja Sirpan iloa ennen avajaispäivää.

kitsee minulle vapautta olla 
vaan, rauhoittua ja kerätä 
voimia. Valo on raskaampaa 
aikaa, kun se tulee kevääl-
lä niin täysillä. Kaamoksen 
vähäinen valo on lämpi-
mämpää, rauhallista ja tun-
teellista. Kesän onnellisuu-
den vaatimus katoaa, kun 
syksy tulee. Rovaniemel-
lä ja Tromssassa olen saanut 
nauttia oikeasta kaamokses-
ta. ”Pysähtyminen”-teoksen 
onnistuin maalaamaan hyvin 
mieleisellä tekniikalla. Lähei-
nen ihminen miettii siinä elä-
määnsä eteenpäin. Koen, että 
taide on toiminut kommu-
nikoinnin välineenä ihmis-
ten kohtaamisessa. Parhaim-
millaan taide voi olla kanava 
tunteiden käsittelyyn. Jos 
joku on niin kiinnostunut si-
nusta, että hän haluaa maa-
lata sinut, niin sinä tulet sil-
loin nähdyksi. Ne ovat isoja 
kohtaamisia, kun huomaa 
ihmisen ja antaa hänen tari-
nalleen aikaa. Maalaamisen 
hetki on molemmille ainut-
laatuinen kokemus. Mallina 
ollut ihminen ei välttämättä 
osta sitä taulua, vaan siihen 
voi samaistua joku toinen ih-
minen. Ja taas syntyy uusi ta-
rina. Olisi kiva, jos näyttelyä 
kävisi katsomassa laaja jouk-
ko tuttuja ja tuntemattomia 
ihmisiä. Toivon, että näyttely 
herättää mielenkiintoa ja kä-
vijä pysähtyisi jonkun taulun 
eteen toviksi. Odotan, että 
saan vieraskirjasta lukea kä-
vijöiden viestejä.

Ape Nieminen

Sirpa kertoi, että mallina ol-
lut ihminen ei välttämättä 
osta sitä taulua, vaan siihen 
voi samaistua joku toinen ih-
minen. 

Keramiikkatyöt ovat Talvi-
kille sydämen asia. ”Tyhjen-
tyneet talot” on kannanotto 
Ukrainan sodan kärsimyk-
siin.

”Kasvu”- työn on työstetty 
paperille käyttämällä tussi- 
ja pastelliliituja. Sirpan työ 
vuodelta 2020.

SIIVOUSTOIMETSIIVOUSTOIMET

Soita, niin pannaan toimeksi!
041 318 1397

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Anna lahjaksi siivouslahjakortti!

On vielä aikaa valmistautua juhla-aikaan!
Tilaa MARRASKUULLE siivous edulliseen 

ALE-hintaan!
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

• Passikuvat, myös sähköisenä, 
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI. 
P. (08) 823 350, 0400 399 830. 

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

RAKENNUSPALVELUITA

MAARAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat Tervetuloa!

Tuomo Määttä 0400 658 877, 93350 Jaurakkajärvi               
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa monipuolisesti 
ilmanvaihtoalan palveluita. Lisäksi palveluihimme 

kuuluvat ilmalämpöpumppujen asennukset ja 
pienimuotoiset  putkialan työt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com, www.lvisheikkinen.com

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VUOKRA-ASUNNOT

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

www.pudasjarvenvuokratalot.fi 

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat:
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma-pe 8-15 tai  
toimisto@kiertokaari.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma-pe 8-16 ja www.lajitteluopas.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike OyPudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

8
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PALVELU-
HAKEMISTO 

* paikkakunnan parhaat 
palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUSERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

ASUNTOKAUPAT

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Pudasjärvi, Högli-LKVPudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

LähiTapiola lahjotti heijastimia 
varhaiskasvatukseen

3.11. vietettiin Pikku-
Paavalin päiväkodin 
Tupsukorvien ryhmäs-
sä erilaista aamupäivää. 
Lapset olivat kokoontu-
neet aamupiirille, kun 
toimittaja saapui paikal-
le. Varhaiskasvatuksen-
opettaja Päivi 

Koppelo ohjasi tu-
lijan tutustumaan lap-
siin. Monenlaista asiaa 
ehdittiin yhdessä käydä 
läpi. Joku kertoi asuvan-
sa lähellä rantaa, joku 
asui punaisessa talos-
sa ja jonkun talon katol-
la oli kaksi piippua. Päivi 
kertoi lapsille, että he tu-
levat saamaan LähiTapi-
olan lahjoittamat heijas-
timet. Ennen luovutusta 
varhaiskasvatuksenhoi-
taja Arja Tauriainen luki 
Kurvisen perheen liiken-
nekirjasta heijastimista 
kertovan tarinan. ”Onko 
polkupyörässä heijasti-
mia?” Lapset vastasivat 
kuorossa: ”Ooon!” Entä 
tässä kuvassa? ”Mitä täl-
lä lapsella on yllään?” 
Joku vastasi heti reip-
paasti: ”Heijastinliivi!” 
Tarinan jälkeen lapset 
saivat heijastimet ja aset-
tuivat kuvattavaksi. 

Taskulampuilla  
etsittiin  
heijastimia
Aamupäivän teema jat-
kui jakautumalla kol-
meen ryhmään. En-
simmäinen ryhmä sai 
varhaiskasvatuksenhoi-
taja Eija Pitkäseltä tasku-
lamput, joiden valossa 
lapset menivät pimeään 
huoneeseen. Tehtävänä 
oli etsiä huoneesta hei-
jastimia. Jonkun ajan ku-
luttua Eija sai lasten huo-
mion näyttämällä nallea 
ja kysymällä: ”Näkyy-
kö nalle hyvin?” ”Nä-
kyy! Nallella on heijas-
tin!” Jokainen ryhmä 
kävi pimeässä huoneessa 
ja sillä väliin toiset lapset 
värittivät ihmishahmoa 
ja piirsivät siihen heijas-

Ryhmäavustaja Lauriina Nissilä, ikkunan takana varhaiskasvatuksenhoitajat Eija Pitkänen ja 
Arja Tauriainen, etualalla varhaiskasvatuksenopettaja Päivi Koppelo yhdessä Tupsukorva-
ryhmän lasten kanssa.

Pimeässä huoneessa heijastimien näkyvyys tuli todellisek-
si. Lapsista niitä oli hauska etsiä.

Me Tupsukorvat kiitämme LähiTapiolaa heijastimista!Tupsukorvat värityshommissa.

timia. Tupsukorvien ryh-
mässä on 19 lasta, joista 14 
oli paikalla. Aamupäivän 
touhuissa auttoivat myös 
Lauriina Nissilä ja Sara 
Luokkanen. 

Me saatiin  
tästä hyvä juttu
- LähiTapiola lahjotti meille 
200 heijastinta, jotka jaam-
me keskustan ja sivukylien 
päiväkoteihin. Keskustan 
alueella on paljon liiken-
nettä, siksi lasten on hyvä 
oppia käyttämään heijas-
timia. Monet heistä tule-
vat hoitoon vanhemman 
kanssa jalkaisin tai pyöräl-
lä. Liikenteen vuosikellosta 
opetamme lapsille erilaisia 
asioita. Suojatiestä olemme 
jo puhuneet ja nyt aihee-
na on heijastin. Kasvattaji-
en kanssa mietittiin, miten 
toteutamme opetuksen? 
Kysyimme heijastin lahjoi-
tusta LähiTapiolta. Muka-
vaa, kun saimme tänne toi-
mittajan osallistumaan ja 
kuvaamaan aamupäivän 
tapahtumia. Kun lapset nä-

kevät oman kuvan leh-
destä, niin he muistavat 
vierailun ja opetuksen, 
miksi niitä heijastimia 

käytetään, iloitsi Päivi.

Ape Nieminen

Vuoden 2022 alusta lähtien 
on jokaisessa maakunnassa 
ollut kaksi palveluntuotta-
jaa hoitamassa kelataksivä-
lityksiä.

Keski- ja Pohjois-Pohjan-
maan alueella näitä hoitaa 
Pohjois-Suomen Taksi Oy 
sekä Tampereen Aluetak-
si Oy.

Kummankin välityskes-
kuksen autoilijat ovat pai-
kallisia taksiyrittäjiä kuljet-
tajineen. Kumpikaan näistä 
välitysyhtiöistä ei ole vää-
rä, vaan molemmat ovat oi-
keita kelataksin tilausnume-
roita.

Kahden välityskeskuk-
sen toimintamalliin Kela on 
ryhtynyt sen takia, että asi-
akkaalla on mahdollisuus 
valita palveluntuottaja sekä 
tällä turvataan asiakkaan 
taksin saanti. 

Terveydenhuollon hoito-
henkilöstö ei saa päättää asi-

akkaan puolesta kummas-
ta kyyti tilataan. Suosimista 
toisen puolesta ei Kela sal-
li. Molempien palveluntuot-
tajien kelatakseja ajavat Pu-
dasjärvelläkin paikalliset 
taksit.

Huomaa, että et voi tila-
ta samaa matkaa alueen mo-
lemmilta palveluntuottajilta 
yhtäaikaisesti.

Voit tilata samalla kertaa 
kaikki tiedossasi olevat mat-
kat seuraavan 14 vuorokau-
den ajalle.

Vain välityskeskuksen 
kautta tilatuista kelataksi-
matkoista voi saada mat-
kakorvauksen. Saat matka-
korvauksen heti taksissa ja 
maksat matkastasi enintään 
25 euron omavastuun.

Kelataksien tilausnume-
rot löydät lehden etusivulta.

Markus Särkelä,  
Syöte Taxi

Kelataksit 
Pudasjärvellä ja koko
 Pohjois-Pohjanmaan 

alueella

9



22 PUDASjärveläinen Nro 45 •  ke 9.11.202210
Pudasjärven Invalidit ry:n

PIKKUJOULU

TERVETULOA! Hallitus”Ken lahjan tuo - hän lahjan saa!”

to 8.12.2022 klo 14-17 
Seurakuntakeskuksessa, 

Varsitie 12
Ilmoittautumiset su 27.11. mennessä  

Tertulle 0400 499 745 tai 
Maija-Liisalle 045 120 2185.

Omavastuuosuus jäseniltä 15€ / hlö ja 
ei jäseniltä 20€ / hlö. .

TERVETULOA seuran jäsenet ja 
maanvuokraajat perheineen! Hirviporukka

 la 19.11.2022 klo 14.00 
Seurakuntakeskuksessa.

Pudasjärven 
Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAISETHIRVIPEIJAISET

Arvontaa ja hirvenlihan huutokauppa 
- käteismaksu!

KUULUTUS  
SEURAKUNTAVAALEISTA
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seu-
rakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alka-
vaksi nelivuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Pudasjärven seurakuntakodilla, osoite 
Varsitie 12 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00. 

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä ole-
vaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttä-
vä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspai-
kassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös 
seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.pudasjarvenseu-
rakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 3.10.2022
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Timo Liikanen 

la 12.11.2022 klo 13 (Lehmisuontie 160). 
Hirvenlihahuutokauppa klo 13.30. 

(Maksuvälineenä käy käteinen ja pankkikortti)
Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 

kyläläiset perheineen TERVETULOA!

Sarakylän Metsästysseuran 
hirviporukka kutsuu  

HIRVIKEITOLLE HIRVIKEITOLLE 
HIRVIKUMPUUN HIRVIKUMPUUN   

Haapalan seudun 
Metsästysseura ry

HIRVIPEIJAISET
lauantaina 19.11. klo 13 Sarakylän koulu.

Lopuksi huutokauppa.
Tervetuloa seuran jäsenet ja 
maanvuokraajat perheineen.

Pärjänsuon metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAISET
 su 20.11.2022 klo 11–15 

HIRVIHALLILLA.

 Maanvuokraajat, 
seuran jäsenet ja kyläläiset 
perheineen TERVETULOA!

 Arpoja myytävänä, palkintona vasan lihaa.
Peijaisten lopuksi hirvenliha huutokauppa.

Hirviporukka

Vasemmistoliiton 
Pudasjärven osasto ry:n
SYYSKOKOUS
 la 26.11.2022 klo14.00 alkaen. 

Paikka Jonguntie 567, 93100 Pudasjärvi.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Pudasjärven opintorahastoyhdistys ry.
 ilmoittaa haettavaksi pudasjärvisille nuorille 

APURAHAA musiikin opiskeluun. 
Vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään todistus musiikin 

opiskelusta, on toimitettava 23.11.2022 mennessä 
os. Kurentie 20, 93100 Pudasjärvi. 

Lisätietoja puh. 040 546 8734. Johtokunta 

Pudasjärven kaupunki Pudasjärven kaupunki 
Pudasjärven Urheilijat Pudasjärven Urheilijat 

MYYNNISSÄ ESIM. 
käsitöitä, leivonnaisia, käsitöitä, leivonnaisia, 

joulukoristeita, luomutuotteita,  joulukoristeita, luomutuotteita,  
pehmeitä paketteja pehmeitä paketteja 
pukinkonttiin jne.pukinkonttiin jne.

  Joulu-Joulu-
MYYJÄISETMYYJÄISET

Lauantaina 10.12. klo 9-14 
Tuomas Sammelvuo -salissa

Pöytävaraukset 8.12.2022 mennessäPöytävaraukset 8.12.2022 mennessä
hanne.romakkaniemi@gmail.comhanne.romakkaniemi@gmail.com

Joulupukki vierailee klo 10.30, 11.30 ja 12.30

FC Kurenpojat 
FUTSALIA TS-SALILLA 

VIIKONLOPPUNA P19 FUTSAL-LIIGA

Kioski palvelee! Tervetuloa!

FC KURENPOJAT - HAUPA 
LA 12.11. KLO 15

P14 FUTSAL-YKKÖNEN SARJATURNAUS 
SU 13.11. 

KURENPOIKIEN PELIT KLO 12. 00 JA 16.30
Tapahtumiin vapaa pääsy. 

Koskenhovilla 
su 13.11.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

SYYSKOKOUS 
la 26.11.2022 klo 18 kulttuurikeskus 

Pohjantähti Teollisuustie 1.
     Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!  

YRITTÄJIEN 
PIKKUJOULU  

syyskokouksen jälkeen noin klo 19 
kaikille pudasjärvisille yrittäjille ja 

Senioriyrittäjille. 
Palkitaan Vuoden yrittäjä, Vuoden Nuori yrittäjä ja

jaetaan yrittäjäristejä. 
Jouluaterian omavastuu jäsenille 10 €/hlö. 

Ei jäseniltä maksu 40 €/hlö.
Sitova ilmoittautuminen tapahtuu 
maksamalla jouluruokailusta 10 € 
omavastuu pe 18.11. mennessä 

Pudasjärven Yrittäjät FI04 5360 0440 0332 00. 
Tiedonantoja kohtaan osallistujien nimet ja 

mahd. ruoka-aineallergiat. 
Tiedustelut Heimo Turunen 0400 385 281, 

Markku Knuuttila 040 555 8766.

Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Kaikki yrittäjät, 
tervetuloa!

 Hallitus

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY:N

   PIKKUJOULU  
on perjantaina 2.12. klo 17 

seurakuntatalon isossa kahviossa.
Omavastuu 15 euroa. 

Ilmoittautumiset 22.11. mennessä 
Jukalle puh. 040 517 5266 

(myös tekstiviestillä).
”Ken lahjan tuo - hän lahjan saa!”

Tervetuloa!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS  

ti 29.11.2022 klo 17.00 Pudasjärven 
ABC:n kokoustilassa. 

Kokouksessa käsitellään sääntömuutokset sekä muut 
sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. 
Kaikki osaston jäsenet Tervetuloa! 

PAM 
PUDASJÄRVEN OS. 208 

Terveisin PAM Pudasjärven osasto 208 johtokunta

VARAA MATKA /
LISÄTIETOJA
www.stpliikenne.fi
0400 442 522

MATKAREITTI 
Syöte-Taivalkoski-Pudasjärvi-
Puolanka-Paltamo-Kuopio

Nauti yö kylpylähotelli  
Rauhalahdessa ja hoida 
jouluostokset ja vieraile 
Suomen kauneimmalla 

joulutorilla!

HINTA SISÄLTÄÄ 
Bussikuljetus
Hotell imajoitus
Kylpylä
Pääsyn i l lan 

Aamiaiset
     tansseihin

Nauti yö kylpylähotelli 
Rauhalahdessa. 

Hoida jouluostokset ja 
vieraile Suomen 

kauneimmalla joulutorilla!

0400 442 552

Jenna Timonen-Nissillä 
kisamatka Islantiin

Pudasjärveläissyntyi-
nen 15-vuotias Jenna Ti-
monen-Nissi osallistuu 
painonnoston 11.-13.11. 
Nuorten 17- ja 20-vuotiai-
den pohjoismaiden mes-
taruuskilpailuihin Islan-
nissa.

Jennalla on hallussaan 
tytöt 15 v 76 kg tempauk-
sen 63 kg, työnnön 78 kg 
ja yhteistuloksen 138 kg 
suomenennätykset. Jen-
na treenaa Muoniossa ja 

edustaa Ounasvaaran At-
leettiklubia. Valmentajana 
toimii Ari Moilanen. Kuva 
Tapio Nykänen. HT
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REMONTTI IDEA OY 
ON NYT MYÖS PUDASJÄRVELÄINEN

• Kylpyhuoneet • Saunat • Sisustukset • Keittiöt • Sähkötyöt 
• LVI-työt • Ulkoremontit • Kosteusvauriot • Kengitykset

020 741 5060 | Pajatie 4 | 90140 Oulu

Remontti Idea Oy on oululainen remonttialan erikoisliike, 
joka on aloittanut toimintansa 2005. Yrityksen yli kolmen-
kymmenen asentajan joukko koostuu moniosaavista raken-
nusalan ammattilaisista. Remontti Idea on nyt laajentunut 
myös Pudasjärven alueelle paikallisilla asentajilla.

Ammattitaitoisesti kylpyhuone -ja sauna remontteja
”Kylpyhuone- ja saunaremontit ovat varmasti kodin remon-
teista se osa-alue jossa tarvitaan eniten kokemusta ja am-
mattitaitoa onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi”, to-
teaa Remontti Idea Oy:n toimitusjohtaja Tapani Niskanen. 
”Erityisesti kosteudenhallinta on se rautaista ammattitaitoa 
vaativa osuus.”

Pitkäaikainen kosteus asunnon rakenteissa saattaa ai-
heuttaa laajoja kosteus- ja homevaurioita. Ensiarvoisen tär-
keää kosteus- ja homevauriokorjauksissa on oikeiden kor-
jausmenetelmien hallinta, kattava rakenteiden tuntemus 
sekä riittävän laajat suojaustoimet.

Koulutettu ja osaava henkilöstömme suorittaa kyllä vaa-
tivatkin korjaustyöt ammattitaidolla ja asianmukaisilla lait-
teilla. Kosteusmittaus- ja kuivatusvälineistömme on hyvin 
soveltuva kosteuskartoitusten laatimiseen ja kuivatusten 
suorittamiseen kertoo Niskanen ylpeänä.

Hyvin hoidettu talo on aina kaunis katsella
Remontti Idea Oy on erittäin kokenut remontoija myös ta-
lon ulkopuolelta. Pudasjärven alueella asuvat asentajamme 
tekevät myös ulkovuoraukset, ulkomaalaukset ja terassi-
remontit. Myös rakennekorjaukset koko talon kengitysre-
monteista pienempiin alajuoksujen kengitysremontteihin 
onnistuu ammattitaidolla, kertoo Remontti Idea Oy:n työn-
johtaja Marko Kemppainen.

Paikalliset asentajat
Remontti Idea Oy toimii Pudasjärven alueella paikallisten 
asentajien voimin. Kokeneet ammattilaiset Matti Sarajärvi 
ja Mikko Lammela ovat molemmat laaja-alaisia remontoin-
nin moniosaajia. ”Olemme ylpeitä paikallisuudestamme, 
mutta on toisaalta mahtava etu, että paikallisuuden lisäksi 
voimme tarvittaessa turvata koko Remontti Idean ammatti-
laisten joukkoon, niin sisustussuunnittelusta, sähkö- ja put-
kitöihin kuin loppusiivoukseen asti. Remontti Idean hartijat 
mahdollistavat myös mahdollisen rahoituksen asiakkaan 
remonttikohteelle” kertoo asentajien puolesta Mikko Lam-
mela.

Lue lisää onnistuneista remonteista:
www.remonttiidea.fi

Yhdistysten yhteinen työl-
listämishanke Osallisuu-
della työkykyä tarjoaa 
myös maa- ja metsätiloil-
le mahdollisuuden tutus-
tua uusiin mahdollisiin 
työntekijöihin hoitamalla 
palkkatuella palkkaami-
sen paperityöt yrityksen 
puolesta tuensiirtosopi-
muksella tai tarjoamal-
la työhön tutustumisen 
paikkoja yrityksistä heil-
le myönnetyn palkkatu-
kijakson aikana. Tämä 
pienentää yrityksessä 
työllistämiseen käytettä-
vää työaikaa ja parantaa 
rekrytoinneissa onnistu-
misen mahdollisuuksia.

Hankkeen työntekijät 
ovat pudasjärvisiä, usein 
pitkään työttömänä ol-
leita henkilöitä, joilla on 
monenlaista osaamista. 
Yhdistyksissä he saavat 
tarvitsemaansa tukea työ-
elämätaitoihin ja ihmisten 
kanssa toimimiseen – saa-
vat kokemuksen osalli-
suudesta. Hankkeen tu-
ella heillä on mahdollista 
suorittaa tarvittavat kort-
tikoulutukset ja muut ly-
hytkoulutukset, joita tule-
vaisuuden työtehtävissä 
tarvitaan.

Pysyvät työllistymi-
set tapahtuvat yrityk-

siin ja julkisen puolen toi-
mijoiden tehtäviin. Siksi 
hankkeessa halutaan teh-
dä mahdollisimman pal-
jon yhteistyötä yritysten, 
myös maa- ja metsätilo-
jen ja muiden toimijoiden 
kanssa. Vuosittainen ta-
voite on työllistää 40 hen-
kilöä yhdistysten, koti-
talouksien tai yritysten 
tehtäviin. 

Hanketta toteutetaan 
usean yhdistyksen yhteis-
työnä. Vastuuyhdistyk-
senä toimii Livokas ry ja 
hankkeessa toimivat myös 
Pudasjärven 4H-yhdis-
tys ry, Jongun alueen ky-
läyhdistys ry, Syötteen ky-
läyhdistys ry ja Korpisen 
kyläseura ry sekä muut 
Pudasjärvellä työllistävät 
yhdistykset.

Hanke on alkanut 
1.7.2020 ja kestää kolme 
vuotta eli 30.6.2023 saak-
ka. Hanke saa ESR-rahoi-
tusta Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksesta ja osa-
rahoituksen Pudasjärven 
kaupungilta. Mikäli kiin-
nostuit yhteistyöstä, ole 
yhteydessä hankkeen pro-
jektipäällikkö Anni-Inke-
ri Törmäseen, p. 040-545 
7162, anni-inkeri.torma-
nen @ livo.fi tai hankkees-
sa toimiviin yhdistyksiin.

Työvoimaa maa- ja 
metsätiloille

KOTIKÄYNNIT ja tiedustelut numerosta 0800 150 150.

Ostamme KULTAA,
HOPEAA, vanhoja rahoja,

seteleitä, kolikoita, postimerkit,
militariaa, kelloja yms.
Kaikki listalla olevat 

lähtökohtaisesti kelpaa.
(Pöytähopea, rikkinäiset korut,
taskukellot, rannekellot myös

rihkama koruja voi tuoda)
Arviointikäynti on 

ilmainen, eikä sido kaupan- 
käyntiin. Tervetuloa paikalle

ilman ajanvarausta.

KAIKKI
JALOMETALLIT RAHAKSI
Meillä saat siitä parhaan hinnan
KIERTUEPAIKAT: (olemme parkkipaikalla

TORSTAI 10.11.2022
Klo 12.15-13.30 Oulunsalo S-Market

PERJANTAI 11.11.2022
Klo 10.00-11.30 Ylikiiminki SEO
Klo 12.00-13.30 Jääli K-Supermarket
Klo 14.00-15.30 Oulu Tori
Klo 16.00-17.30 Haukipudas K-Supermarket
Klo 18.00-19.30 Iin Tori

LAUANTAI 12.11.2022
Klo 09.30-11.00 Yli Ii ABC
Klo 12.00-13.15 Pudasjärven Tori
Klo 14.15-15.30 Taivalkoski  
Kalle Päätalon Tori
Klo 16.15-17.30 Kuusamo Tori
Klo 18.15-19.30 Posio Tori

SUNNUNTAI 13.11.2022
Klo 12.00-13.30 Rovaniemi Tori
Klo 16.15-17.40 Kemin Tori

MA 14.11.

ELOKUVAELOKUVA--
ILTAILTA

PohjantähdessäPohjantähdessä
● Klo 15.00● Klo 15.00  

RAKKAANI  RAKKAANI  
MERIKAPTEENI MERIKAPTEENI 

-S- 10€  
● Klo 17.00

KONTIO JA 
PARMAS  

ELOKUVA 
-K12/9- 10€

www.moviecompanyalatalo.fi www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 18.30 
SUON VILLI 

LAULU
-K12/9- LIPPU 10€

Laaja terveysmittaus 100 eur
mm. lipidit, kehonkoostumus, 
spirometria, RR, muistitesti   

Fasciakäsittely 60 eur
www.medikko.fi 0400 681433

Elämän Wirtaamo, Kauppatie 3, Pudasjärvi  

Miesten 
ihonhoitotuotteet ja 
hemmotteluhoidot

www.katri-fysiokv.fi 0400 767795 

Yllätä Isänpäivänä

LAHJAKORTILLA
Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä

Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt
Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.6.2020 päätöksellään Traficom/98492/05.03.160.01/2020,
hyväksynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman
"Merijärventien (mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo – Petäjäskosken koulu,
Oulainen”.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus ovat nähtävillä osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (LjMTL 103 §, 108 §) tämän kuulutuksen
nähtävilläoloajan 19.8. - 25.9.2020.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja.
Lisätietoja tietosuojakäytänteistä on saatavilla osoitteessa http://bit.ly/liikenteentietosuojaseloste.

Kuulutus on julkaistu  ELY-keskuksen verkkosivuilla 19.8.2020.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, p. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

ely-keskus.fi

Kiinnostaako Kivarinjoen vesistön tila? 

Tule kuulemaan ja keskustelemaan Kivarinjoen 
valuma-alueen kunnostussuunnitelmasta 
to 17.11. klo 17-19 Pohjantähden auditorio 
(Teollisuustie 1, 1. krs.). 
Tarkempaa tietoa ProAgria Oulun www-sivuilla. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä

Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt
Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.6.2020 päätöksellään Traficom/98492/05.03.160.01/2020,
hyväksynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman
"Merijärventien (mt786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo – Petäjäskosken koulu,
Oulainen”.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus ovat nähtävillä osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (LjMTL 103 §, 108 §) tämän kuulutuksen
nähtävilläoloajan 19.8. - 25.9.2020.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja.
Lisätietoja tietosuojakäytänteistä on saatavilla osoitteessa http://bit.ly/liikenteentietosuojaseloste.

Kuulutus on julkaistu  ELY-keskuksen verkkosivuilla 19.8.2020.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, p. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

ely-keskus.fi
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HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OYHUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi.  Puh. 0207 424 555. Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.

www.huonekaluliikeheikkila.fi

VUOTTA
60

1962
2022

LOPPUUN-LOPPUUN-
MYYNTIMYYNTI

KAIKKI TUOTTEET ALENNETUIN HINNOIN

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Yli 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17KORJAAMME JA HUOLLAMME 

MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET, 
MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

INSERA BRONCO 26” 9V. INSERA BRONCO 26” 9V. 
SÄHKÖFATBIKE SÄHKÖFATBIKE 
●  Runko ja etuhaarukka alumiinia●  Runko ja etuhaarukka alumiinia
●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah
●  Akun kantama jopa 80 km, riippuen ajosuoritteesta●  Akun kantama jopa 80 km, riippuen ajosuoritteesta
●  Akun latausaika n. 6 h●  Akun latausaika n. 6 h
●  Hydrauliset levyjarrut●  Hydrauliset levyjarrut
●  Kampisarja Prowheel 170mm●  Kampisarja Prowheel 170mm
●  Moottori Bafang 250W / 80Nm●  Moottori Bafang 250W / 80Nm
●  Vaihteisto Shimano Altus 9v./HG 200 (11-36T)●  Vaihteisto Shimano Altus 9v./HG 200 (11-36T)
●  Rengas koko 26 x 4,8●  Rengas koko 26 x 4,8
●  Runko koot 17 ja  ●  Runko koot 17 ja  
    19 tuumaa    19 tuumaa
●  Väri pronssi●  Väri pronssi 1990€

PYÖRÄT LUOVUTETAAN 
SÄÄDETTYINÄ JA TÄYSIN 

AJOVALMIINA.

TRAPPER 500 T3B  TRAPPER 500 T3B  
TRAKTORIMÖNKIJÄ TRAKTORIMÖNKIJÄ 
●  Takuu 6 vuotta / 8000 km●  Takuu 6 vuotta / 8000 km
●  Rekisteröity kahdelle●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona
●  Levyjarrut edessä ja takana●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
●  Vetokoukku/vinssi●  Vetokoukku/vinssi

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA!

+ toimituskulut+ toimituskulut

6490€

TRAPPER 500 T3B EPS  TRAPPER 500 T3B EPS  
TRAKTORIMÖNKIJÄ  TRAKTORIMÖNKIJÄ  
●  Takuu 6 vuotta / 8000 km●  Takuu 6 vuotta / 8000 km
●  Traktorimönkijä●  Traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat alumiinivanteilla●  Karkeat 26” maastorenkaat alumiinivanteilla
●  Levyjarrut edessä ja takana●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa●  2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko●  Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
●  Ohjaustehostin●  Ohjaustehostin
●  Vetokoukku/vinssi●  Vetokoukku/vinssi

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA! + toimituskulut+ toimituskulut

7290€

TRAPPER CHASER TRAPPER CHASER 
550 EFI EPS T3B  550 EFI EPS T3B  
●  Täystakuu 6 vuotta / 8000 km●  Täystakuu 6 vuotta / 8000 km
●  traktorimönkijä●  traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle●  Rekisteröity kahdelle
●  Ohjaustehostin●  Ohjaustehostin
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona alumiinivanteilla●  Karkeat 26” maastorenkaat vakiona alumiinivanteilla
●  Levyjarrut edessä ja takana●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  Tukevat tavaratelineet edessä ja takana●  Tukevat tavaratelineet edessä ja takana
●  2WD / 4WD ●  2WD / 4WD 
    sähköisesti valittavissa    sähköisesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasaus-●  Kytkettävä etutasaus-
    pyörästön lukko    pyörästön lukko
●  Vinssi/Vetokoukku●  Vinssi/Vetokoukku

TAKUU TAKUU 
6 VUOTTA!6 VUOTTA!

+ toimituskulut+ toimituskulut

7790€

ST 227 KAKSIVAIHEINEN ST 227 KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKOLUMILINKO
●  moottori HUSQVARNA●  moottori HUSQVARNA
●  254 cc / 5,6 kW●  254 cc / 5,6 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 68cm●  työleveys 68cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  ohjaustehostin●  ohjaustehostin
●  työntöaisan korkeudensäätö●  työntöaisan korkeudensäätö

1999€

ST 230 KAKSIVAIHEINEN ST 230 KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKO LUMILINKO 
●  moottori HUSQVARNA●  moottori HUSQVARNA
●  301 cc / 6,3 kW●  301 cc / 6,3 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 76cm●  työleveys 76cm
●  LED-ajovalot●  LED-ajovalot
●  ohjaustehostin●  ohjaustehostin
●  työntöaisan korkeudensäätö●  työntöaisan korkeudensäätö

2099€

ST 4262 P KAKSIVAIHEINEN ST 4262 P KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKOLUMILINKO
●  moottori STIGA WS 210●  moottori STIGA WS 210
●  212 cc / 4,4 kW●  212 cc / 4,4 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 62cm●  työleveys 62cm
●  yhdenkäden ohjaus●  yhdenkäden ohjaus
●  14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät●  14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

1190€

ST 5262 P WS 250 KAKSI-ST 5262 P WS 250 KAKSI-
VAIHEINEN LUMILINKOVAIHEINEN LUMILINKO
●  moottori STIGA WS 250●  moottori STIGA WS 250
●  252 cc / 5,2 kW●  252 cc / 5,2 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 62cm●  työleveys 62cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  EASY TURN ohjaus●  EASY TURN ohjaus
●  14” x 5-6 Snow Hog pyörät●  14” x 5-6 Snow Hog pyörät

1840€

ST 5266 P WS 300 KAKSI-ST 5266 P WS 300 KAKSI-
VAIHEINEN LUMILINKOVAIHEINEN LUMILINKO
●  moottori STIGA WS 300●  moottori STIGA WS 300
●  302 cc / 6,2 kW●  302 cc / 6,2 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V●  käsikäynnistys + sähköstartti 230V
●  työleveys 66cm●  työleveys 66cm
●  LED-ajovalot ja lämpökahvat●  LED-ajovalot ja lämpökahvat
●  EASY TURN ohjaus●  EASY TURN ohjaus
●  16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät●  16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät

2190€

NYT MÖNKIJÄN OSTAJALLE LUMILEVY KAUPAN PÄÄLLE! 
Tuotteita rajoitettu erä. 

MUISTA 
ISÄÄ 

LAHJA-
KORTILLA

ESIM. 
TEHOPESU + VAHA

60€
TEHOPESU + 
KOVAVAHA 

alk. 120€ 


