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PUDASjärveläinen

PudArt 2021 
taidenäyttely avattu

s. 4
Osa terveysaseman 
tiloista remontoidaan

s. 8

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

OP Pudasjärvi

Kahville!

Tarjoamme joulutorttukahvit
konttorissamme ke 1.12. klo 9-13.

Tervetuloa!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

PaLvELEMME: arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

www.umen.fi

25.11.
S-Market Pudasjärvi  klo 10.00-10.45
Tulitauko  klo 11.00-11.45
Puhoskylän lähikauppa  klo 12.15-13.00
K-Kyläkauppa Ervasti  klo 13.30-14.15
Syötekylän kauppa  klo 15.00-15.45
Rytingin kauppa  klo 16.15-17.00

26.11.
S-Market Joki-Jussi  klo 10.00-10.45
Riitun Puoti  klo 11.15-12.00
Kyläkauppa Soronen  klo 12.45-13.15
Tb Kuusamo  klo 14.15-14.45
Sale Käylä  klo 15.15-15.45

Esittelypaikat ja ajat:

UMEN-MAALÄMPÖPÄIVÄT 
KOILLISMAALLA 25.11.-26.11. 

ASIANTUNTIJAMME PAIKALLA. 
TULE JUTTELEMAAN MAALÄMMÖSTÄ!

Saneeraaja: 
Osta maalämpö 
ammattilaiselta. 

Se kannattaa aina!
Soita: 

040 6897 500

Uudisrakentaja:
Lähetä rohkeasti 

pohjakuvat, 
niin laskemme 

reilun 
tarjouksen!

myynti@umen.fi

TAIVALKOSKELLA 19.11.-12.12.2021 
ENTINEN HALPA-HALLIN TILA,

KAUPPATIE 12
Avoinna joka päivä klo 9.00-18.00

Tervetuloa tekemään löytöjä!
LEIKKAA
TALTEEN

Komerot on tyhjennetty jälleen ja 
myytävää löytyy meilkein mitä vain!

Maksu käteisellä.
MUNKKIKAHVIT 1,50€ #

KONKURSSIMYYNTI 
PUdaSjäRvellä KIRjaKaUPaN 

TIlOISSa TO-la 9.-11.12.

TUKKURIN laUKKUvaRaSTON 
lOPPUUNMYYNTI:

MeRKKITUOTTeITa (MYöS KOTIMaISIa)
MaTKalaUKKUja, leNTOlaUKKUja, 

läPPäRIlaUKUja, SalKKUja, RePPUja, 
KaSSeja, TOIleTTIlaUKKUja, 

N. KäSIlaUKKUja, IlTalaUKKUja, 
SeTelI-/KORTTIlOMPaKOITa...

MYöS KäSINeITä, alUSaSUja YM.

MTK
Pudasjärvi liitteenä

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

HIENO C Mersu 270 cdi farmari, automaatti, vm. 2003, kats. 2/2021, 
ajettu VAIN 281 000 km, vetokoukku, SIISTI SISÄLTÄ, hyvät nastaren-
kaat aluvanteilla, uudet ajamattomat kesärenkaat aluvanteilla, vakiono-
peudensäädin, etuistuimet sähkösäädöllä, lohkolämmitin.  4700 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Kauppatie 4, p. 08 821 595. 
Tervetuloa!

HEMMOTTELEVAT 
LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Marraskuun aikana kaikki  
lahjakortit -20%! 

Sokeroinnit  
tutustumistarjouksena -15%  
marraskuun loppuun saakka!

Fysio Aurean palvelut
● fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, 

niska-ja olkapääpotilaille ilman lääkärin 
lähetettä

● fysioterapiapalvelut kaiken ikäisille  
(kelan suorakorvaus lääkärin lähetteellä)

● äitiysliikuntavalmennus ja äitiysfysioterapia

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Aukioloajat arkisin  
klo 9-15/sopimuksen mukaan.

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti,  

liiketila 2, Varsitie 1,  
93100 Pudasjärvi
Annika Heikkinen  

puh. 040 650 1992
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 21.11 kello 10. Toimittaa 
Jari Valkonen, avustaa Marko Väyrynen, kanttorina Kei-
jo Piirainen. Messua voi seurata suorana videolähetykse-
nä seurakunnan YouTube-kanavan kautta. 
Eläkeläisten musiikkipiiri poikkeuksellisesti to 
25.11 kello 14.
Iltakahvila Rönö Seurakuntakodilla pe 19.11. kel-
lo 18–22. (Rönön ovi on Pappilantien puoleisessa pää-
dyssä, seinällä olevan ison ristin vierestä lähtee portaat 
alas.)
Rippikoulun sunnuntaipäivät: Muut- ryhmän sunnun-
taipäivä Seurakuntakodilla su 21.11. kello 9–14. (Kesä-
ripari 1 su 28.11.) Rippikoulun sunnuntaipäivä on osa 
kotiseurakuntaan tutustumisjaksoa. Päivän ohjelmassa 
on jumalanpalvelus, lounas ja rippikouluopetusta.
Lapsiparkkia EI OLE pe 19.11. ja 26.11.
Tänä vuonna 3 –vuotta täyttävien yhteiset syntymä-
päiväjuhlat su 21.11. kello 15 seurakuntakodilla. Voit 
kutsua mukaasi yhden aikuisen, vanhemman, isovan-
hemman, kummin, ystävän tai tuttavan. Tervetuloa juh-
limaan, rukouspolkuja kulkemaan, näytelmääkin kat-
somaan, täytekakkua maistamaan, lahjan kera kotiin 
lähtemään! Kesto n. 2 tuntia.
Perhekerhoa EI OLE ke 24.11. Lastenohjaajat koulu-
tuksessa.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–
11. Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 
tai 040 175 8597.
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 10–12 
seurakuntakodilla. Myynnissä kahvia, pullaa, villasukkia 
ja lapasia. Pullaa myös mukaan!
Lähetystalkooilta ma 22.11. kello 18 Talkootuvassa 
(Jukolantie 4).
Raamattupiiri seurakuntakodilla ke 24.11. kello 18.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: 
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. 
Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat Paukkerinharjun 
kylätalolla la 20.11. kello 19 (Mikko Tuohimaa), seurat 
ry:llä su 21.11. kello 16 (Sami Pikkuaho, Risto Kuha).
Kastettu: Venla Else Karoliina Ekdahl, Joose Alvar Ku-
jala, Herkko Eevert Lauhikari.
Haudattu: Seppo Juhani Penttilä 88 v.

Vietin elämäni varhaisvuodet 
Etelä-pohjanmaalla mummo-
lassa. Perheeseen kuului kaik-
ki sukupolvet, lisäksi, täti ja 
eno. Kasvuympäristö oli tur-
vallinen pieni maatila, jossa oli 
lehmiä, lampaita, kanoja. Lei-
päjauhot saatiin omasta pellos-
ta. Kaupasta ei haettu muuta 
kuin suolat ja kahvit. Mummu 
ja pappa oli tarkkoja ja säästä-
väisiä. Hengellisille asioille an-
nettiin arvo ja kunnioitus. Joka 
sunnuntai kuunneltiin radios-
ta jumalanpalvelus. Kirkossa-
kin käytiin taksilla muutaman 
kerran. Muistan myös iltaru-
koukset, joita äiti piti. Näistä 
hengellisistä asioista jäi jotain 
lapsen mieleen. Muistan erään 
kerran, kun olin ulkona leikki-
mässä, katsoin taivaalle, näin 

Jeesuksen siunaavassa asen-
nossa käsi ylhäällä. Juoksin vä-
littömästi sisälle ja huusin, Jee-
sus tulee, Jeesus tulee. Pappa 
tuli ulos ja katsoimme taivaal-
le, enää ei näkynyt mitään.

Todellakin Jeesus on luvan-
nut sanassaan tulla noutamaan 
omiansa maailman aikojen lo-
pussa. Sitten muutimme toi-
seen mummolaan Kuusamoon. 
Sielläkin oli pieni maatila, jos-
sa opin tekemään kovasti töi-
tä. Ukki ja mummo olivat us-
kovaisia. Eetu-ukki lauloi yöllä, 
en tiedä oliko hän valveilla vai 
unissaan, virttä, joka oli sano-
maltaan kohti käyvä ja pysäyt-
tävä. Virsi löytyy virsikirjas-
ta numerolla 538 säkeet 3 ja 
4. ”Taas anna enkeleittesi tur-
vana olla tielläni, suo minun 

olla valmiina jos tänään koh-
taa kuolema, niin etten syntiin 
nukkuisi, en kadotukseen huk-
kuisi. Mua Jeesus, auta val-
vomaan ja tätä aina muista-
maan, on lyhyt ihmiselämä ja 
iäisyys on edessä. Jo askel riit-
tää siirtämään, tulevaan toi-
seen elämään”. Virsi on pudas-
järveläisen papin Isak Ervastin 
kirjoittama v. 1732

Tänä päivänä on mahdol-
lisuus ottaa vastaan pelastus, 
jonka Jumala on valmistanut 
Jeesuksessa. Joh. 14:6 Jeesus 
vastasi, minä olen tie, totuus ja 
elämä, ei kukaan tule Isän luo 
muuten kuin minun kauttani. 
Parannus, josta Jeesus puhuu, 
on mielen muutos, käänty-
minen pois synnin tieltä, kul-
kua kohti Herraa, taivastiellä. 

Room. 10:10, sillä sydämen 
uskolla tullaan vanhurskaaksi 
ja suun tunnustuksella pelastu-
taan. Kaiken ikäisten on hyvä 
kuulla Jumalan sanaa, se antaa 
viisautta kohdata tulevaisuus. 
Jeesuksessa on pelastus ja ian-
kaikkinen elämä. Room.10:14, 
Mutta kuinka he voivat huutaa 
avukseen häntä, johon eivät 
usko, kuinka he voivat uskoa 
häneen, josta eivät ole kuul-
leet, kuinka he voivat kuulla, 
ellei ole julistajaa. Jeesus on lu-
vannut tulla, Jeesus tulee. Siu-
nausta!

Ari Tapper 
Helluntai- 

seurakunta

Miten Jeesus löysi minut

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

www.vkkmedia.fi

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@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 torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 13 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.

Rakkaamme

Seppo Juhani
PENTTILÄ
s. 24.6.1933 Pudasjärvi
k. 23.10.2021 Pudasjärvi

Elonpäivä iltaan kallistuu,
sato kypsä maahan painautuu, 
taipuu täysinäinen tähkäpää, 
työ ja muistot jälkeen jää. 

Kaivaten

Raija 
Ari 
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta!

PUDASjärveläinen

p. 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Joululehdessä 
TO 23.12.2021

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärveläinen-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!

Varaa ilmoitustilasi 
joululehteen 
hyvissä ajoin!

Rakkaamme

Pekka Juhani
SIIVIKKO
s. 8.10.1948 Pudasjärvi
k. 1.11.2021 Hyvinkää

Rakkaus ei koskaan katoa.
Yhteisistä vuosista kiittäen  

Erja 

Jäi ahkera työsi muistoksi meille,
hyvän sydämes ohjeet elämän teille.
Sinä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt kaikkesi annoit.

Suurella kiitollisuudella Pekkaa,
isää ja pappaa rakkaudella kaivaten
Jaana perheineen
Jarmo
Jenni perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Fysio Aurea avaa 
Hyvän Olon Keskus 

Pirtissä
Pudasjärven Hyvän Olon 
Keskus Pirtin liiketiloihin 
avautuu perjantaina 19.11. 
uusi fysioterapiayritys ni-
meltä Fysio Aurea, jossa 
yrittäjänä toimii Annika 
Heikkinen. Hän on pudas-
järveläinen kolmen lapsen 
äiti, fysioterapeutti, per-
sonal trainer sekä äitiyslii-
kuntavalmentaja. Uudella 
yrittäjällä on työkokemus-
ta fysioterapeutin työteh-
tävistä useamman vuoden 
ajalta terveyskeskustyös-
tä. Omasta hyvinvoinnis-
taan tuore yrittäjä huoleh-
tii liikkuen vapaa-ajalla 
monipuolisesti mm. kunto-
salilla, koiran kanssa lenk-
keillen tai muutoin luon-
nossa liikkuen. Annika on 
toiminut myös kansalais-

opiston opettajana ohjaten 
joogaa ja tanssijumppaa 
Pudasjärvellä ja Ranualla. 

Fysio Aurea tarjoaa äi-
tiysliikuntavalmennusta 
sekä tuki- ja liikuntaelin-
sairauksiin liittyvää fysio-
terapiaa. Fysioterapeutti 
Annika Heikkinen on käy-
nyt fysioterapeutin suo-
ravastaanottokoulutukset 
selkä-, niska- ja olkapääpo-
tilaille. Fysioterapiaan on 
mahdollista tulla matalal-
la kynnyksellä myös ilman 
lääkärin lähetettä. Äitiys-
fysioterapian erikoistumis-
koulutukset jatkuvat ke-
väällä 2022 ja yrityksen 
tarjontaan ovat tulossa 
myöhemmin kaikki äitiys-
fysioterapian palvelut. HT

Fysioterapeutti, personal trainer ja äitiysliikuntaval-
mentaja Annika Heikkinen avaa Fysio Aurean perjantai-
na 19.11. omassa liikehuoneistossa Hyvän Olon Keskus 
Pirtissä. 
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, KOKONAISENAAtria Mestari 
Ismo Peränen

paikalla pe 19.11. 
klo 10-17

POSSUPÄIVÄ 
PE 19.11.

Voimassa TO-SU 18.-21.11.

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 18.-21.11. ELLEI TOISIN MAINITA

895
rs

PERSIMON- 
KANASALAATTI
resepti K-rUOKA.Fi/reseptit 
tAi K-rUOKA-sOVeLLUs

Matkalla

JOULUUN

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

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

HK

KarJaLaNpaiSTi
900 g (9,94/kg)

850

KrySaNTeemi-
KimppU
Hollanti

KimppU

-26-31%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  
4,55-4,89 rs (13,22-13,97/kg)

3
rs

199
KLemeNTiiNi
1,5 kg (1,33/kg)  
Espanja

ps

10.-
Naapurin Maalaiskana

KaNaN riNTafiLeeT  
tai SiSäfiLeeT
340-370 g (9,01-9,80/kg)

Kauppatie 3:ssa kahviteltiin tunnelmoiden

FysioKV:n tiloissa Kauppatie 
3:ssa kahviteltiin tunnelmoi-
den kahden päivän ajan tor-
stai-perjantaina 4.-5.11. Fy-
sioyrittäjä Katri Virtanen oli 
muuttanut toimitilansa vä-
häeleiseksi kahvilaksi, jos-
sa kahvin lisäksi oli tarjolla 
aamupuuroa, nisua, glutee-
nittomia kakkupaloja, höy-
rymakkaraa, simaa jne. 
Alkuperäinen pudasjärve-
läinen Aira Siuruainen-Kal-
liola muisteli nuoruuttaan ja 
samalla paikalla toimineen 
Sampo-baarikokemuksiaan. 

Perjantai-iltana oli ohjel-
massa tietovisa ja Markku 
Kemppainen soitti menneen 
ajanjakson musiikkia. Kah-
vilavieraiden oli toivottu pu-
keutuvan tyyliin sopivasti 
- tukat tupeerattuina, mini-
hameineen, hippikamppei-
neen ja rasvaletteineen. 

Virtanen kertoi kahvilan 
toimineen aamupalan tarjo-
ajana ja paikkana, jossa viih-

dyttiin pitkään. Höyrymak-
karan suosio oli suuri. 

-Tarve tällaiselle kohtaa-
mispaikalle näyttää olevan 
ilmeinen. PopUp- ravintola-
toiminta mahdollisti tällai-
sen kahden päivän kahvilan 
toteuttamisen. Trumpetti-
housut ja -hihat, ruutupaita, 
vanhanajan essut ym. ilmes-
tyivät kahvilaan perjantai-il-
tana. Päihteetön FysioKVn 
tilaisuus oli onnistunut. Vä-
littömyys ja nauru täyttivät 
tilan. Ehkä joskus uudestaan, 
totesi Virtanen.

Aira muisteli  
nuoruuden  
kahvila- 
kokemuksiaan
Vuosi on 1961 tai -62, muiste-
lee Aira Siuruainen-Kalliola. 
Olin pieni tyttönen ja valtava 
halu oli päästä tanssimaan, 

FysioKV:n toimitilat oli muutettu kahden päivän ajaksi kahvilaksi, jossa oli ohjelmaa ja jossa viihdyttiin pitkään. Höyrymak-
karan suosio oli suuri. 

”Pitkätukkasoittajakin” oli 
paikalla.

Hippiteema näkyi perjantai-
iltana myös isäntäparilla Ilpo 
ja Katri Virtasella.

Aira Siuruainen-Kalliola muisteli torstaina nuoruuden kahvi-
lakokemuksiaan. 

koska eipähän sitä oikein 
muita kivoja harrastuksia ol-
lut. Sarapirttihän oli lähinnä 
syntymäkotia ja sinne sain lu-
van mennä ohjelmallisiin il-
tamiin enoni taksin kyydillä. 
Eihän se kuitenkaan riittä-
nyt, koska tutustuin kave-
riin, joka oli jostain kuullut tai 
ehkä nähnyt uuden tanssin, 
jotain sellaista, jota ei Sarapir-
tillä tunnettu eikä tanssittu. 
Ennakkoluulottomana pik-
kutyttönä halusin oppia tätä 
tanssia ja myöskin kuunnella 
tätä musiikkia. Niinpä tietysti 
ystäväni kanssa hakeuduim-
me Pudasjärven ainoaan 
Sampo-baariin, jossa oli le-

vyautomaatti. Tanssia emme 
tietenkään voineet, mutta 
meille riitti musiikkikin. Ys-
täväni oli silloin lukiossa ja 
minä Rotosen kemikaalikau-
passa, myyjänä. En oikeesti, 
mutta kuitenkin kuusi tuntia 
päivässä. Rahaahan ei kuiten-
kaan meillä kummallakaan 
ollut, mutta saimme kuiten-
kin kuulla sellaista musiikkia, 
josta pidimme. Baari lopet-
ti toimintansa ja siirryimme 
ystävieni kanssa TB- baariin, 
jos oikein muistan. Sitten -63 
lähdin opiskelemaan ja vas-
ta vuonna 2001 palasin juuril-
leni. Kiitos oma kotipitäjä ja 
oma kotikoski Livolla.
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PudArt 2021 taidenäyttely avattu

Vuonna 2008 järjestetty pu-
dasjärveläislähtöisten tai Pu-
dasjärvellä taiteellaan vai-
kuttaneiden henkilöiden 
teoksia on saanut nyt jatko-
kertomuksen PudArt 2021 
taidenäyttelyllä. 

Uusissa tiloissa Hyvän 
olon keskuksen Pirtin toises-
sa kerroksessa 6.11. avattu 
Taidekamari -näyttelytila on 
saanut etuoikeutetusti jolla-
kin tavalla Pudasjärveen lin-
kittyvät taideteokset ensim-
mäisenä esille. 

Kahdentoista taiteilijan 
kokoelman teokset on kerät-
ty pitkin Suomea eri paikka-
kunnilta Rovaniemi-Helsinki 
väliltä. Näyttelyn suunnitte-
lusta ja toteutuksesta vasta-
sivat Pudasjärven kaupungin 
kulttuurisuunnittelija Birgit 
Tolonen yhdessä paikallisten 
taiteilijoitten Marja-Leena ja 
Kari Tykkyläisen kanssa.

Näyttelyssä on erilaisil-
la tekniikoilla ja erilaisista 
materiaaleista tehtyjä taulu-
ja, sekä isoja veistoksia että 

pieniä miniatyyriveistok-
sia. Isoimmat veistokset ovat 
puutöitä ja taiteilijana Tapani 
Kokko Orimattilasta. Kokon 
kaksi värikästä ja paljon pie-
niä yksityiskohtia sisältävät 
työt ovat nimeltään ”Tyttö” 
ja ”Karhu”. Kari Tykkyläi-
nen työsti omaa ”Pudasjär-
vi 1979, elinkaarilaiva” -ni-
mistä rautateosta kymmenen 
vuotta, ennen kuin se pää-
si ensimmäistä kertaa esit-
täytymään näyttelyssä, joka 
paikkakunnan omalle ku-
vanveistäjälle on itseoikeute-
tusti uudessa Taidekamaris-
sa. Puolisonsa Marja-Leena 
Tykkyläinen on kutonut 
kangaspuilla paju ja kupari-
lankatöitä, joista näyttelys-
sä ovat tuoreimmat teokset 
”Torjunta”, ”Päällikkö” ja 
”Body”. Lisäksi Marja-Lee-
nalla oli keramiikka-porons-
arvi miniveistos ”Suojelusen-
keli”.

Yksi helmi muitten te-
osten joukossa on kaikki-
en tunteman ja rakaste-

läisten tapaan Pudasjärvel-
lä asuva taiteilija ja hänellä 
on kotonaan oma näyttelya-
teljee. Ahosen töitä Taideka-
marissa edustavat kaksi väri-
kästä öljyvärityötä ”Lännen 
mies” ja ”Soturin kuolema”. 

Nykyisin Helsingissä 
työskentelevä Kaija Poijula 
toi esille kaikkiaan kymme-
nen erilaista teosta erilaisil-
la tekniikoilla valmistettuna. 
Pieni miniatyyriveistos ”Lu-
etun ymmärtäminen” puhut-
taa juuri sopivalla nimellä. 
Toinen helsinkiläinen tai-
teilija Juha Okko toi omasta 
Muotokuvia -sarjasta näytte-
lyyn ”Teemu” -nimisen ak-
ryyli-öljyvärityön. 

Jouko Lempinen Lap-
peenrannasta antoi näytte-
lyyn ”Catvalk, seitsemän 
osaa” kankaalle tehdyn öljy-
värityön. Pudasjärveläisläh-
töinen taiteilija Martti Aiha 
asuu nykyään Fiskarssissa, 
mistä saatiin näyttelyyn kak-
si poppelivanerille toteutet-
tua öljyvärimaalausta ”Fal-
ling house”. Veikko Laakso 
asuu Limingassa ja on jo vuo-
sia erikoistunut jää- ja lumi-
veistosten tekemiseen talvel-
la. Laakso

yhdistää eri materiaaleja. 
Näyttelyssä on puusta ja alu-
miinista valmistettu ”Nime-
tön”, sekä puusta ja metallis-
ta tehty veistos ”Perintö”.  

Birgit Tolonen ja Rauni 
Oravainen ovat Taidekama-
rin sekä näyttelyiden oppai-
ta ja asiantuntijoita. Heidän 
opastuksella pääsee sisälle 
taiteilijoitten maailmaan. Pu-
dArt 2021 -taidenäyttely on 
kunnianosoitus pudasjärve-
läiselle taiteelle ja se tuo pi-
ristystä marraskuiseen kaa-
mokseen. 

PudArt -taidenäyttely on 
avoinna joulukuun loppuun 
saakka maanantaista torstai-
hin kello 13-19 sekä sunnun-
taisin kello 13-17. Näyttelyn 
yhteydessä pyörii lyhyt vi-
deoesitys siitä kuinka teokset 
saatiin Pudasjärvelle.

Terttu Salmi

Paavo Tolosen säätiölle tes-
tamenttilahjoituksena saatu 
Kaamos.

Taiteilija Veikko Laakso on 
yhdistänyt puuta ja alumiinia 
Nimetön -teoksessaan.

Luetun ymmärtäminen pu-
huttaa katsojaansa.

Värikäs taidenäyttely Taidekamarissa tuo valoa marraskuiseen pimeään.

tun, edesmenneen taiteilijan 
teos. Paavo Tolonen on ol-
lut monen koululaisen oppi-
isä Pudasjärvellä ja nyt tämä 
kankaalle tehty öljyvärityö 
”Kaamos” sai paikan Taide-
kamarin seinällä. Taulu on 
saatu testamenttilahjoitukse-
na Paavo Tolosen säätiölle.

Berliinissä asuva Janne 
Räisänen antoi näyttelyyn 
neljä työtä. Puhuttavin lienee 
öljyvärityö ”Rovaniemen lo-
hikäärme”. Kahden öljyvä-
rityön lisäksi Räisäseltä oli 
kaksi sekatekniikalla tuotet-
tua taideteosta. Riihimäkeläi-
nen Jussi Goman antoi synty-
mäpitäjänsä näyttelyyn esille 
kolme kankaalle tehtyä ak-
ryylimaalausta, sekä uusim-
man, tänä vuonna valmistu-
neen ”Antenna” -veistoksen. 
Teos on keramiikkaa ja siinä 
on käytetty spraymaalia. 

Paavo Ahonen on Tykky-

Pudasjärvelle on rakentunut 
paljon uutta ja koko kun-
nan ilme on kohonnut. Ko-
konaisuutena olemme elin-
voimaisten kylien summa. 
Elinolosuhteemme ovat elä-
misen, asumisen, työllisty-
misen ja yrittämisen osal-
ta hyvät. Kaikkea tätä tukee 
koko kunnan kattava valo-
kuituverkko, joka peittää 
jopa 98 prosenttia alueesta. 

Päätoimialojamme koet-
televan työvoimapulan ta-
kia meidän kaikkien tulee 
lisätä osaltamme alueem-
me houkuttelevuutta. Pu-
dasjärven Kehityksen osalta 
vastaamme tähän mm. Toi-
mi ihmeessä sivustollam-
me, missä kerromme pää-
toimialojemme työpaikoista, 
ja elämisestä Pudasjärvel-
lä ihmisten kautta. Yrityksiä 
haastava tilanne on mahdol-
lista kääntää meidän kaikki-
en eduksi työpaikkojen täyt-
tymisen ja asukasmäärän 
lisääntymisen kautta.

Paikkakuntammemat-
kailijoiden ja mökkiläisten 
määrä on lisääntynyt, ja tätä 
kautta palveluntarjonnan 
kysyntä on kasvanut koko 
kunnan alueella. Uusia mök-
kiläisiä ja matkailijoita on 

paljon, ja he eivät välttämät-
tä tunne paikallisia yrityksiä 
ja kylien palveluntuottajia. 
Sen takia palvelut on teh-
tävä näkyviksi ja löydettä-
viksi. Puhelimillahan kaikki 
etsivät palveluja, eli sähköi-
sesti on oltava löydettävissä. 
Kylien omat kotivisut ovat 
hyviä kanavia tarjota palve-
luja ja lisätä yhteisöllisyyttä 
mökkiläisten ja kyläläisten 
kesken. 

Yritysten digitaalisten 
asioiden parantamiseen ja 
kehittämiseen on juuri käyn-
nistynyt Kohota-hanke, jos-
sa työpajojen ja klinikkojen 
avulla kehitetään sähköi-
sen markkinoinnin, kuin 
myös muiden yritystoimin-
nan osa-alueiden osaamista. 
Tämä lähtee juuri yritysten 
toiveista ja tarpeista.

Palvelunkysyntä ja tar-
jonta voivat kohdata myös 
osaajan löytymisen kautta. 
Tällöin yksittäinenkin pal-
velu voidaan tuottaa yrittä-
jämäisesti laskutuspalvelun 
/ kevytyrittäjyyden kautta, 
ilman omaa yritystä. Samal-
la tulee hoidettua ja huomi-
oitua helposti kaikki lakisää-
teiset asiat ja vakuutukset. 
Yritysneuvontamme aut-

taa tuotteistamisessa, yri-
tysmuodon valinnassa ja 
kaikessa yritystoimintaan 
liittyvissä asioitta luotta-
muksellisesti ja maksutta. 

Pudasjärven  
matkailu pors-
kuttaa - Syötteen 
alueen vetovoima 
toimii kuukaudesta 
toiseen
Matkailun tilastoista voi-
daan myös poimia vahvis-
tusta kasvuun ja kehittymi-
seen. Varsinkin tällaisina 
haasteellisina aikoina voi-
daan olla todella ylpeitä alu-
eemme yritysten jaksami-
sesta sekä sinnikkyydestä. 
Heillä ei ole usko omaan toi-
mintaansa loppunut vaan 
mukaan on otettu uusiakin 
yhteistyökumppaneita. Yh-
teistyöllä on kehitetty entistä 
upeampia yhdistelmiä paik-
kakunnalla liikkuville ihmi-
sille.

Tilastojen perusteella nyt 
ollaan oltu ennätystahdissa 
jo lähes vuoden ajan ja koko 
ajan rikotaan kaikkien aiko-
jen ennätyslukemia kävijä-
määrissä myös Syötteen kan-

sallispuiston alueella sekä 
etenkin alueen majoitus-
yrityksissä. Syyskuun 2021 
loppuun mennessä vuoden 
alusta laskettuna saakka kir-
jattiin yli 100 000 yöpymistä, 
jossa vuoden takaisiin luke-
miin on kasvua lähes 60 pro-
senttia. Pitää myös muistaa, 
että noissa lukemissa ei ole 
ollut kumpanakaan vuonna 
juuri ollenkaan ulkomaalai-
sia kävijöitä. Silti kertaakaan 
viimeiseen viiteen vuo-
teen ei ole näin suuria mää-
riä matkailijoita ollut alueel-
lamme. Majoitusliikkeissä 
yöpyjät viettävät keskimää-
rin 2-3 vuorokautta niin tal-
vella kuin kesälläkin. Ra-
haa alueelle tulee pelkästään 
majoituksesta noin 650 000 
euroa kuukaudessa ja sen 
päälle vielä kaikki ohjelma-
palveluista, elintarvikkeista, 
liikkumisesta ja muista pal-
veluista tulevat maksut mo-
ninkertaistavat matkailijoi-
den Pudasjärvelle kantamat 
rahamäärät. 

Auvo Turpeinen, 
Jukka Koutaniemi 

Pudasjärven 
Kehitys Oy

Pudasjärvi on kyliensä mahtava summa

Eläkeläisten johto-
kunta uusiutui

Pudasjärven Eläkeläiset ry. 
piti sääntömääräisen syys-
kokouksen tiistaina 9.11. 
Palvelukeskuksessa.

Kokouksen kulku oli 
sääntöjen mukainen. Syys-
kokous hyväksyi vuodelle 
2022 esitetyn toimintasuun-
nitelman ja talousarvion. 
Johtokunta esityksen mu-
kaisesti kokous hyväksyi 
haettavaksi kehitys- ja toi-
mintatukea tietotekniikan 
turvallisuuskoulutukseen. 

Pudasjärven Eläkeläiset 
ry:n pitkään sihteerinä toi-
minut Hilkka Tihinen jätti 
johtokuntapaikan. Lisäksi 
johtokunnan jäsenet Fanni 
Hemmilä ja Kalevi Vattula 
jäivät pois. 

Uudessa johtokunnassa 
vuonna 2022 puheenjohta-

jana jatkaa Jukka Vähkyrä ja 
varapuheenjohtajana Jorma 
Syrjäpalo. Uudeksi sihtee-
riksi valittiin Seija Vähkyrä 
ja taloudenhoitajana jatkaa 
Pirkko Päätalo. Edellisten 
lisäksi johtokuntaan valit-
tiin jäseniksi Pirkko Hiltula, 
Eero Hirvelä, Leena Ranta-
la, Pirjo Stenius, Arvo Suo-
perä ja Annikki Ylitalo. 

Jäsenasioiden hoitajana 
jatkaa Leena Rantala ja mat-
kavastaavana Jukka Vähkyrä. 

Jäsenistöstä osa oli muis-
sa tehtävissä, joten ko-
kousväkeä oli normaalia 
vähemmän, mutta silti pää-
tösvaltainen. Tunnelma oli 
leppoisa ja päätökset yksi-
mielisiä.

Terttu Salmi

Pudasjärven Eläkeläiset syyskokoukseen kokoontuneena.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 19.-25.11. TEKSTIILIOSASTOLTA rAuTAOSASTOLTAAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjAnTAInA 19.11. LAuAnTAInA 20.11. MA-TI 22.-23.11. KE-TO 24.-25.11.

PErjAnTAI-LAuAnTAI 19.-20.11. MAAnAnTAI-TOrSTAI 22.-25.11.

HErKKuTISKILTÄ:

349149 259 199349
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099499
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kg
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100 g
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100
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prk
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1395 4995

3500
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2 kg/tal.

2 pkt/talous
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ras
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2 ras/tal.

1995
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9990

Black&Decker 
AKKuPOrAKOnE-
SArjA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

650

2 pkt

2 pkt

4 pkt

3290 3990 2590

3990 5390 4190

2990 2290 3290 2495

3490 2990 2490 3490

Kananpojan
PAnErOIduT 

nuggETIT
200 g

Atria
HIILLOS

grILLIMAKKArA
400 g

Atria
nAuTA- 

vILjAPOSSu 
jAuHELIHA

400 g

Saarioinen
vISPIPuurO tai 

APrIKOOSI- 
vISPIPuurO

300 g

Espanjan
SATSuMA

jÄÄvuOrI-SA-
LAATTI

Espanja

HK Amerikan
PEKOnI
TuPLA-

PAKKAuS
340 g

Valio
ArKI juuSTO-

vIIPALEET
400-500 g

Eldorado
cOrn

fLAKES MAISSI-
HIuTALEET

375 g

Kotimainen
tuore
KIrjO-
LOHI

MAALAIS-
LIHA-
HyyTELö

Pulla Pirtti
OHrA-
rIESKA
3 kpl/450 g

IrTO-
KArKIT

Pingviini
vAnILjA-
KErMA-
jÄÄTELö
1 l

Kotimainen
tuore
SILAKKA-
fILEE
pyytivaraus

HK
MEET-
vurSTIT
150 g

Atria
gOTLEr-
MAKKArA-
TAnKO
1 kg

Vip
OMEnA-
TÄySMEHu
1 l

KAnAn-
MunAT
10 kpl

Porsaan
KASSLEr-
LEIKKEET

Snellman kunnon
KArjALAnPAISTI
500 g

Hyvä
nAuTA jAuHELIHA
rasvaa max 10%

jAuHELIHA
SIKA- 
nAuTA

Kananpojan
rInTA-
LEIKE
marinoitu

Atria Perheti-
lan Kanan
HOrnET 
SIIPI 500 g
tulisesti 
marinoitu

Naudan
KEITTO- 
LIHAPALAT
makuluulla

Atria 
LIHAPyöryKKÄ 
360 g tai 
jAuHELIHA-
PIHvIT 380 g

Vip 
gLögI-
juOMA
1 l

Atria
KALKKu-
nALEIKE
250 g

Filipinos 
SuKLAA-
KEKSIT
135 g

Monikäyttöinen neulottu
SOfTSHELL-PuSErO 

Airam Luka ladattava
OTSALAMPPu
- Valonlähde LED 2 x 20 W,  
  1200 lm
- Ladattava paristo 1 x 18650   
  2600 mAh 3,7 V sisältyy  
  pakkaukseen.
- USB A/USB Micro latausjohto  
  sisältyy pakkaukseen.
- Materiaali alumiini + ABS.
- Koko 86 x 35 x 25 mm.
- Paino 75 g ilman akkua.

Fiskars 
rETKIKIrvES X7

Tarmo
rETKIKIrvES 35 cm

Kariniemen
KAnAnPOjAn 
SISÄfILE-
PIHvIT
400-500 g

Valio
OLTErMAnnI
juuSTOT
250 g

Prego
ruuvI- 
MEISSELI-
SArjA
56-osainen

Tekninen
MIcrOfLEEcE 
vÄLIASu

AjASTInKELLO
ulkokäyttöön

jossa pidennetty selkäosa ja vahvis-
tukset kulumiselle alttiissa kohdissa. 
Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku. 
Kiristimet vyötäröllä. Hengittävä, tuu-
lenpitävä ja vettähylkivä. Väri: Musta/
harmaa. Materiaali: Neulesoftshell 
fleece-vuorilla, 
hengittävä ja vet-
tähylkivä kalvo, 
100% polyesteri, 
420 gsm. Veden-
pitävyys: 3000 
mm. Hengittä-
vyys: 3000 mm .

Pulla Pirtin
Vaalean  
Viljainen
vIIPALELEIPÄ
500 g

varaudu jouluun
OTAMME vASTAAn 

jOuLuKInKKuvArAuKSIA
- TuOrEET KInKuT
- PAKASTEKInKuT
- vALMIIT KInKuT yms.

Kysy lisätietoja myyjältä!

Pfanner 
jÄÄ-
TEET
2 l

LAPSILLE! LAPSILLE! LAPSILLE! LAPSILLE! LAPSILLE! LAPSILLE!

Naisten Anamor 
juHLAMEKKO
Koot: S-XXL
92% polyesteri
8% elastaani

Naisten Anamor 
juHLAPuSErO + 
KOru
Koot: S-XXL
100% polyesteri

Soul Collection naisten 
juHLAHOuSuT
Koot: S-XXL
92% polyesteri
8% elastaani

Naiten Anamor 
TunIKA
Koot: S/M-L/XL
92% polyesteri
8 % elastaani

Naisten 
Anomymous 
MEKKO
Koot: 38-48
96% polyesteri
4% elastaani

Naisten 
Anamor 
juHLA-
PuSErO
Koot: S-XXL
92% polyesteri
8% elastaani

Moomin 
HAISuLI
HOuSuT
Koot: 92-122 cm

Moomin 
PuSErO
Koot: 98-122 cm

Moomin 
TALvITÄHTI
PuSErO
Koot: 92-128 cm

Moomin 
HAISuLI
cOLLEgEPAITA
Koot: 98-122 cm

Moomin 
Myy 
HAAvEILEE
TunIKA
Koot: 104-128 cm

Moomin 
Myy 
HAAvEILEE
PAITA
Koot: 104-128 cm

Moomin 
Myy 
HAAvEILEE 
PyjAMA
Koot: 62-98 cm

Moomin 
HuI
cOLLEgEPAITA
Koot: 98-122 cm
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Kun on eläväinen, peloton ja 
uusia kokemuksia kaipaava 
persoona, on pantava töpi-
näksi ja lähdettävä vaikkapa 
matkalle kotinurkkia etääm-
mälle. Jos auringon lämpö, 
patikoinnit vuorten rinteillä, 
erikoiset nähtävyydet, mie-
lenkiintoiset eläimet, hem-
mottelevat hoidot ja hou-
kuttelevat kauppakadut 
kiehtovat mieltä, silloin on 
aika laittaa haaveet toteutu-
maan. Kokeneen matkaorga-
nisaattori Sirkka Määtän joh-
dolla Kaisa Nivala ja Sointu 
Veivo selvittivät itsensä ko-
ronapaperi- ja muiden uusi-
en matkustuskuvioiden läpi 
itsensä lentokoneeseen vii-
lettämään loka-marraskuun 
vaihteessa kohti Teneriffaa 
ja Puerto de la Cruzia. 

Muutaman tunnin ku-
luttua päästiinkin nautti-
maan ”Ristin sataman” hel-
teisestä ja ruskettavasta 
auringosta. Kaupungin ran-
tapromenadilla Paseo de San 
Telmolla kävellessä saimme 
ihailla silmiä hivelevää me-
renkäyntiä vaahtopääaaltoi-
neen, rohkeita surffaajia ja 
mustaa rantahiekkaa.

Monen tasoiset ja hin-
taiset kaupat ja ostospai-
kat tarjosivat katseltavaa ja 
hankintojen teon valinnan-
varaa jokapäiväisten pitkien 
katukävelylenkkien yhtey-
teen. Lähes neljän tuhannen 
metrin korkeuteen kohoa-
va Teide-vuori luonnonpuis-
toineen ja yllättävine sääolo-
suhteineen on kokemisen 
ja näkemisen arvoinen ko-
konaisuus. Toinen kuului-
sa tutustumiskohde on Loro 
Pargue, jossa saa tutustua 
satoihin erilaisiin papukai-
jalajeihin ja nykyään moniin 
muihinkin eläimiin ja puis-
ton merenalaiseen tunneliin.

Patikoidessamme vuo-
ren rinteillä, puistoissa, ka-
duilla tai orkideapuistossa 
kohtasimme mieleen jääviä 
ja jännittäviä asioita. Erikoi-

Mielen piristystä maailmalta

Kekkoa tapaamassa.

simpia niistä olivat kame-
lit, liskot, puista riippuvat 
taatelit, upeat erikoiset ku-
kat ja muut kasvit. Turval-
lisuutta ja levollisuutta sekä 
hämmästystäkin herätti mat-
kakohteessa toteutettu to-
taalinen suojautuminen ko-
ronavirusta vastaan. Maskia 
oli käytettävä kaikissa ylei-
sissä tiloissa. Ellei suojus 
ollut kasvoilla tultiin siitä 
heti kohteliaasti huomautta-
maan. Välimatkoista ja käsi-
desin käytöstä pidettiin huo-
li. Elintarvikekaupoissa oli 
tarjolla kertakäyttöhansik-
kaat käsidesin kanssa rin-
nakkain.

Vaikka yhteisiä retkiä ja 
tilaisuuksia ei vallitsevan ti-
lanteen vuoksi ollutkaan tar-
jolla, uusia tuttavuuksia ja 
kohtaamisia syntyi muka-
vasti ja luonnollisesti. 

Hienosta matkasta Sirkkaa 
ja Kaisaa kiittäen

Sointu Veivo

Kanarian saarien maisemissa iloiset reissunaiset Kaisa Nivala, Sirkka Määttä ja Sointu Veivo

Yhteisövaliokunta kokousti 
kolmannen kerran 8.11. kau-
pungintalolla. Esittelevänä 
viranhaltijana toimi henki-
löstöpäällikkö Heli Huhta-
mäki. Ensimmäisenä saatiin 
kuulla Pudasjärven Kehi-
tys Oy:n Riikka Tuomivaa-
ran terveiset ja ajankohtaiset 
kuulumiset. Yhtiö panostaa 
yritysten ja toimintaympä-
ristön kehittämiseen, neu-
vontaan sekä vetovoimai-
suuden kasvattamiseen. 
Yritysten hiilineutraalisuus 
on asia, johon myös panos-
tetaan. 

Kehitysyhtiön jälkeen 
kuulimme työllisyyspäällik-
kö Irina Hallikaiselta ajan-
kohtaiset kuulumiset kau-
pungin työllisyystilanteesta. 
Keskustelua herätti työttö-

mien lukumäärä verrattu-
na paikkakunnan avoimiin 
työpaikkoihin. Kehitysyh-
tiön, työllisyyspalveluiden 
sekä maahanmuuttajien 
työllisyyspolkujen esittelyi-
den aikana esille nousi tär-
keänä oppilaitosten väliseen 
yhteistyöhön panostaminen 
yhdessä työelämän kanssa. 
Tällä pyritään vastaamaan 
työvoimapulaan ja osaavi-
en työntekijöiden palkkaa-
miseen paikallisissa yrityk-
sissä. 

Työllisyyspalveluiden 
jälkeen saimme kuulla pal-
velusuunnittelija Heik-
ki Heikuran esittelemänä 
kaupungin kuntamarkki-
noinnista ja ulkoisen vies-
tinnän painopisteistä. Kes-
keisenä markkinoinnin 

painopisteenä toimii ensi-
vuodelle moderni puuteolli-
suus; hirsi- ja puurakentami-
nen. Huomiota herätti myös 
lähitulevaisuuden kau-
pungin omat eläköitymis-
haasteet ja pohtiminen, mi-
ten Pudasjärveä saataisiin 
markkinoitua työikäisille 
houkuttelevana asuinkun-
tana. Kuntamarkkinoinnin 
strategisena painopistee-
nä ensi vuodelle on jalkau-
tua muihin kuntiin ja rekry-
tointimessuille kertomaan, 
minkälaista on Pudasjärvel-
lä asua ja elää, sekä selvit-
tää ulkopaikkakuntalaisten 
mielikuvia Pudasjärvestä. 
Sen myötä voidaan kehit-
tää omaa markkinointia ja 
viestintää, tähdäten vetovoi-
maiseksi ja houkuttelevaksi 

asuinpitäjäksi. 
Lopuksi käytiin läpi ensi 

vuoden talousarviota ja va-
liokunnan tärkeitä käsi-
teltäviä tavoitteita ja pai-
nopisteitä vuodelle 2022. 
Osallistavan budjetoinnin 
osalta päätettiin kääriä hihat 
ja ryhtyä töihin sen eteen-
päin viemiseksi. Kylien vä-
linen yhteistyö herätti myös 
keskustelua ja pohdittiin, 
miten saataisiin vuorovai-
kutusta yli kylärajojen sekä 
auttamista puolin- ja toisin. 
Se auttaisi niin pienempiä 
kuin isompiakin kyliä ja nos-
taisi yhteistyön arvoa toisten 
kanssa. 

Jenna-Riikka Kouva

Kehittämistä, työllisyyttä ja 
osallistamisen meininkiä!

Kiertokaari etsii 
yhteistyökumppaneita 

poistotekstiilin 
aluekeräykseen

Poistotekstiilin aluekerä-
yskokeilu käynnistyy Ou-
lun seudulla ensi vuon-
na. Jokaiseen Kiertokaaren 
toimialueen kuntaan on 
tarkoitus saada maksuton 
poistotekstiilin keräyspis-
te. Pisteet sijoitetaan ensi-
sijaisesti sisätiloihin. 

Tavoitteena on, että ke-
räysverkosto olisi valmii-
na asiakkaiden käyttöön 
viimeistään syksyllä 2022, 
kertoo Kiertokaaren eri-
tyisasiantuntija Mari Jun-
tunen. 

Kiertokaaren toimialu-
eeseen kuuluvat Hailuo-
to, Ii, Kempele, Lumijoki, 
Oulu, Pudasjärvi, Raahe, 
Siikajoki ja Simo.

Vain puhdasta ja 
kuivaa  
materiaalia 
Poistotekstiili ei ole mitä 
tahansa lumpuksi luoki-
teltavaa vaatetta. Juntunen 
kertoo, että poistotekstiilin 
keräykseen soveltuu rik-
kinäinen, mutta ehdotto-
masti puhdas ja kuiva ma-
teriaali. Kosteat tekstiilit 
homehtuvat. 

-Poistotekstiili on arka 
materiaali, joka ei kestä 
pitkiä säilytyksiä, kosteut-
ta tai epäpuhtautta. Kerä-
ykseen tulevan tavaran on 
oltava kuivaa. Se pitää säi-
lyttää sisätiloissa tiiviisti 
suljetussa pussissa.

Keräykseen käyvät 
puhtaat ja kuivat takit, 
housut, hameet ja paidat 
sekä lakanat, pyyhkeet ja 
pöytäliinat. Muut vaatteet 
ja tekstiilit rajautuvat kerä-
yksen ulkopuolelle. 

-Voimakkaasti haise-
vat, likaiset, homeiset, kos-
teat tai tekstiilituholaisia 
sisältävät tekstiilit kuu-
luvat polttokelpoisen jät-
teen joukkoon. Vastaavas-
ti käyttökelpoinen tavara 
kannattaa myydä tai lah-
joittaa eteenpäin, Juntunen 
muistuttaa. 

Keräyspisteistä poisto-

Tavoitteena on, että kerä-
ysverkosto olisi valmiina 
asiakkaiden käyttöön vii-
meistään syksyllä 2022, 
kertoo Kiertokaaren eri-
tyisasiantuntija Mari Jun-
tunen.

tekstiili toimitetaan alu-
eellisten lajittelukeskus-
ten kautta vastuulliseen 
käsittelyyn kotimaisel-
le Paimion jalostuslaitok-
selle. Poistotekstiilin jou-
kossa voi myös olla paljon 
sellaista materiaalia, jonka 
voi ohjata paikallisesti jat-
kojalostettavaksi.  

Yhteistyö- 
kumppaneita eri 
vaiheisiin 
Kiertokaari etsii parhail-
laan yhteistyökumppanei-
ta, joiden kanssa alueke-
räysverkostoa ryhdytään 
Oulun seudulla luomaan 
ja kehittämään. Yhteistyö-
kumppani voi olla yritys, 
järjestö tai organisaatio, 
joka haluaa olla osa ver-
kostoa.  

Toimijat voivat osallis-
tua keräyksen eri vaihei-
siin: vastaanottoon, lajit-
teluun tai varastointiin. 
Toimijoille järjestetään 
viikolla 47 etäyhteydel-
lä järjestettäviä infotilai-
suuksia, joissa keräyksen 
periaatteista kerrotaan li-
sää. 

Ilmoittautumisohje ti-
laisuuksiin löytyy Kier-
tokaaren verkkosivuilta  
osoitteesta kiertokaari.fi ja 
ilmoittautua voi maanan-
taihin 22.11. saakka.

Kiertokaari tiedotus 

Valtuustosalissa
to 25.11. klo 8.45-9.30
 

Tule kuuntelemaan 
ja evästämään
ministeri Antti Kurvista 
ajankohtaisista
asioista!

Kurvisen aamukahvit
Maksaja: Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri

Tervetuloa!
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MTK Pudasjärvi johtokunta 2021

MTK teemaliite 2021

Maanviljelijäkin kaipaa 
työlleen arvostusta ja 

kannustusta

Puheenjohtaja,  
työterveyshuollon yhteisryhmän jäsen
Pekka Törmänen 
040 535 5834, pekka.tormanen@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Katja Kosamo 
040 730 0599, koutoska@gmail.com

Sihteeri, jäsensihteeri, 
työterveyshuolto, tiedotusvastaava
Eero Hyttinen 
040 730 3892, eerohy@hotmail.com 

MTK:ssa on kuluvanakin vuonna tehty työtä viljelijän edun-
valvonnassa. Tuulivoima on keskusteluttanut paljon viime 
aikoina. MTK:n neuvo maanomistajille on, että sopimuksia 
ei kannata alkaa tekemään hätiköiden, vaan niiden sisältöi-
hin ja vaikutuksiin on hyvä perehtyä rauhassa. Maanomista-

jien on niin ikään tärkeää olla yhteydessä toisiinsa ja kuulla 
toistensa kokemuksista. MTK:ssa on otettu kantaa vanhen-
tuneeseen lunastuslakiin, joka mahdollistaa siirtolinjojen alle 
jäävän alueen pakkolunastamisen pilkkahintaan. Tuulivoi-
mabisnes on yhtiöille hyvin tuottavaa liiketoimintaa, siitä on 
kyllä varaa maksaa maanomistajalle kuuluva osuus.

Karanneet tuotantokustannusten hinnat ja paikallaan pol-
kevat tuottajahinnat aiheuttavat tiloilla huolta tulevaisuu-
desta.

Nykyään alalla kuin alalla puhutaan paljon työssä jaksa-
misesta ja sitä pyritään tukemaan monin tavoin. Osa työhy-
vinvointia on työn arvostus sekä työtä tekevän itsensä että 
ympäristön taholta. Vastikään jutellessani nuoremman kol-
legan kanssa, puheeksi tuli ruuan tuottamisen ja syömisen 
ympärillä käytävä yhteiskunnallinen keskustelu, jonka sävy 
on koettu joskus jopa syyllistävänä. Molemmat tunnistim-
me kuormituksen, joka syntyy, kun oman työn ja elinkeinon 
oikeutusta joutuu puolustelemaan ympäristölle. Jokainen – 
myös maanviljelijä – kaipaa työlleen arvostusta ja kannus-
tusta. Saamme olla rohkeasti ylpeitä tekemästämme merki-
tyksellisestä työstä.

Lämpimät kiitokset johtokunnalle, talkoolaisille sekä 
yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä!

Pekka Törmänen
Puheenjohtaja MTK Pudasjärvi

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

MTK Pudasjärven johtokunta 
kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. 
Lokakuussa olivat koolla 
Heikki Putula, Sirkka Pankinaho, 
Suvi Ronkainen, Pekka Törmänen, 
Eero Hyttinen, Eija Seppälä ja 
Maija Jurmu. Kuvasta puuttuu 
Katja Kosamo.

Yritysvastaava 
Antti Jurmu
0400 253 174, antti.jurmu@gmail.com

Lomitusvastaava
Sirkka Pankinaho 
045 673 5790, sirkka.pankinaho@jippii.fi 

Kuluttajavastaava 
Maija Puhakka
040 596 6198, mlpuhakka@gmail.com

Ympäristöasiamies, työterveyshuolto 
Heikki Putula 
045 111 9821, heikki.putula@netti.fi 

Pekka Törmänen MTK Pudasjärvi puheenjohtaja. 

TARJOLLA PALJON JÄSENETUJA

LIITY JÄSENEKSI!

www.mtk.fi

Suvi Ronkainen 
040 774 8195, suvistau@gmail.com 

Sosiaalivastaava, työterveyshuolto
Eija Seppälä 
040 551 0940, eija.seppala@hotmail.com
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Tervehdys Koillismaa-
han. Tämä vuosi on tuo-
nut kaikenlaista riesaa 
suomalaiselle maatalous- 
ja metsäyrittäjälle. Monel-
le teistä Paula-myrsky toi 
vielä raskaat menetykset. 
Toivottavasti tuhoaluei-
den puunkorjuu saadaan 
toteutettua ryhdikkäästi 
ilman ylimääräistä ulko-
puolista hämmentämistä. 
Valtion on omilla toimil-
la varmistettava myös ko-
valla rasituksella olevan 
tiestön kunto. 

Maatalousmarkkinat 
ovat sekasortoisessa ti-
lassa. Tilojen kustannuk-
set nousevat raketin lailla. 

Nyt mitataan suomalaisen 
ruokajärjestelmän vastuul-
lisuus. Elintarviketeollisuu-
delta ja kaupalta on lupa 
vaatia kykyä katsoa pitkäl-
le ja toimia rivakasti. Hei-
dänkin tulevaisuuden nä-
kymänsä ovat synkät, jos 
suomalainen maataloustuo-
tanto päästetään rapistu-
maan. 

Suomi ja EU eivät ole 
vielä heränneet maatalous-
kriisiin. Keskustelu pyörii 
muissa asioissa, vaikka ruo-
ka on uhattuna. Samalla tus-
kaillaan energian hinnan ja 
saatavuuden kanssa. Kyse 
on ihmisten perustarpeista, 
joita ei saa vaarantaa mis-

sään olosuhteissa. On herä-
tyksen paikka ennen kuin 
hukka perii. 

Maatalouspolitiikka on 
merkittävä työkalu siinä, 
miten maatalous ja maaseu-
tu kehittyvät. Parhaillaan 
tehdään kansallista ohjel-
maa uudelle EU:n ohjelma-
kaudelle vuosille 2023-2028. 
Suomen hallituksen on kyet-
tävä sopimaan asiasta ennen 
vuodenvaihdetta. Muuten 
on vaarana, että viljelijöille 
tärkeät maksut viivästyvät. 

Uudistuksen pitäisi lisä-
tä kansallista päätösvaltaa, 
mikä on hyvä. Saapa nähdä 
loppupeleissä. EU:n komis-
sio on ollut haastava kump-

pani viime aikoina. Maata-
louden kannattavuus ei ole 
paljoa kiinnostanut. Huo-
mio on ollut siinä, miten 
peltojen viljelyä ja eläinten 
hoitoa rajoitetaan. Kevään 
neuvotteluissa tarvitaan yh-
tenäistä ja vahvaa Suomen 
hallitusta maaseudun etu-
ja puolustamassa. Löytyykö 
sitä? Se nähdään, mutta kes-
kinäiseen riitelyyn ei kanna-
ta aikaa haaskata. 

Joka tapauksessa on sel-
vää, että maatalouspoli-
tiikkaan tulee muutoksia. 
Maatalousyrittäjä tarvitsee 
näistä tiedon ja varmuuden 
ajoissa, jotta voi suunnitel-
la tulevien vuosien tekemi-

sensä. 
Edunvalvojille on riittä-

nyt poikkeuksellisen paljon 
tekemistä myös metsäpoli-
tiikassa, missä EU vyöryttää 
raskaasti. Miten metsiä käy-
tännössä hoidetaan ei todel-
lakaan kuulu EU:lle piirun 
vertaa. Se voi asettaa tavoit-
teita jäsenmaille, mutta rat-
kaisut ovat kansallisia. 

Tämä EU:n metsähäiri-
köinti on saatava poikki jo 
ensi vuoden alussa. Suo-
messa tiedämme, mitä tehdä 
luonnon, ilmaston, talouden 
ja ihmisten hyvinvoinnin 
kannalta. Harhateillä oleva 
EU ei saa pilata vuosikym-
menten työtä, jota tehdään 

tulevien sukupolvien hy-
väksi.  

Juha Marttila
MTK:n puheenjohtaja

Ihmisten perustarpeita 
ei saa vaarantaa missään olosuhteissa

Aki Muranen uutena MTK:n johtokuntaan 
Maa- ja metsätalouden Kes-
kusliiton Pudasjärven osas-
ton uudeksi johtokunnan 
jäseneksi toimikaudeksi 
2022-2024 valittu Aki Mura-
nen asuu perheensä kanssa 
Marikaisjärvellä. Muranen 
valittiin johtokuntaan, kun 
Sirkka Pankinaho jätti tehtä-
vät ikäpykälämääritteen täy-
tyttyä. 

Lammastilaa luotsaava 
Aki käy myös kodin ulko-
puolella töissä. Maisemoin-
ti ja paikallisruoka ovat Aki 
Murasen johtolankoja, joi-
ta hän haluaa edistää ja yl-
läpitää, pitkän ajan tähtäi-
menä on omavaraisuus ja 
huoltovarmuus. Maisemoin-
tisopimuksia Ely-keskuksen 
kanssa on Muranen tehnyt 
jo vuodesta 2015 alkaen jo-
kivarsien ja vesistöjen kas-
vustojen vähentämiseksi. 
Maisemointi on pitkäjännit-
teistä työtä ja tulokset näky-
vät vasta vuosien päästä.

Aki Muranen on aloitta-

nut lammasharrastuksen va-
jaa kymmenen vuotta sitten 
ja katras on kasvanut siitä 
jatkuvasti. Murasenlammas 
-yritys kasvattaa suomen-
lampaita, jotka laiduntavat 
kesäisin maisemanhoitotöis-
sä Pudasjärven Vääräsaa-
ressa. Kotitilalla on muuta-
ma lammas maisemoimassa 
rantaa. Syksyisin lampaat 
haetaan pois saaresta. Osa 
tulee kotiin kasvihuonelam-
polaan talvehtimaan ja osa 
menee teuraaksi. Lampaista 
saatu villa ja nahkat otetaan 
niin ikään hyötykäyttöön.

Lampaitten lisäksi Mu-
rasilla on kanoja, puutarha 
marjapensaineen ja mansik-
kamaineen sekä kolme isoa 
kasvihuonetta, joissa kasva-
tetaan tomaatteja, paprikoi-
ta ja kurkkuja ihan myyntiin 
saakka. Näistä puutarhatöis-
tä huolehtii puoliso Henna 
sekä perheen kolme lasta.

Terttu Salmi

Jaana Juvani on uusi 
Pudasjärven maaseutuasiamies
Agrologi (AMK) Jaana Ju-
vani aloitti uutena Pudas-
järven maaseutuasiamie-
henä 11.10. Hän kertoo 
olevansa alun perin muhos-
lainen, mutta jo kymmeni-
sen vuotta asunut Oulussa. 

-Koulutukseltani olen 
agrologi (AMK) ja viime 
vuoden lopulla sain pää-
tökseen myös metsätalous-
insinöörin opinnot. Aikai-
semmin olen työskennellyt 
mm. EU-tarkastajana Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksessa, parissa suuressa 
metsäalan organisaatiossa 

ja järjestöagrologina MTK-
Pohjois-Suomella, jossa teh-
tävässä myös Pudasjärvi 
tuli tutuksi, kertoi Juvani.  

Pudasjärven maaseu-
tupalvelut kuuluvat Ou-
lun maaseutupalveluiden 
yhteistoiminta-alueeseen. 
Maaseutuviranomaisen 
tehtäviä ovat mm. EU- ja 
kansallisten tukihakemus-
ten vastaanotto, käsittely, 
päätöstenteko ja maksatus 
sekä sato-, hirvi-, petoeläin-
vahinkojen korvausasiat.

Pudasjärven maaseutu-
toimisto sijaitsee osoitteessa 

Jaana Juvani on 
työskennellyt Pudasjärven 

maaseutuasiamiehenä 
reilun kuukauden ajan.

Karhukunnaantie 6 ja siel-
lä Juvani on paikalla sopi-
muksen mukaan. Parhaiten 
hänet tavoittaa numerosta 
050 388 6831 tai sähköpos-
tilla jaana.juvani@ouka.fi

Koneurakointia
• Säilörehunkorjuu • Kuivalannanlevitys
• Täydennyskylvö • Kaivukonetyöt
• Kaluston vuokraus • plus paljon muuta

Lasse Puhakka 0400 326 162

Hevosten kengitys
Maija Puhakka 040 596 6198

RIITTÄÄKÖ LOMITTAJIA 
– PELAAKO PALVELU?

Maatalous ja sen myötä 
myös maatalouslomitus ovat 
tällä hetkellä rajun muutok-
sen kourissa. Tilojen määrä 
jatkaa laskua, mutta tilakoot 
kasvavat. Tämä heijastuu 
välittömästi monella tapaa 
myös maatalouslomituk-
seen. Lomittajan ammattitai-
tovaatimus kasvaa.

Lomittajan pitää halli-
ta yhä suurempia kokonai-
suuksia, monenlaista na-
vetta-automaatiota sekä 
tietotekniikkaa. Lisäksi kar-
jasilmää pitää kehittää, jot-
ta karjan seasta oppii erotta-
maan poikkeavasti liikkuvat 
tai käyttäytyvät eläimet ja 
puuttumaan tilanteeseen en-
nen kuin vahinkoja pääsee 
syntymään.

Muhoksen yksikön alu-
eella työskentelee tällä het-
kellä 65 vakituista ja 20 tunti-
palkkaista lomittajaa. Lisäksi 
on 15 ostopalvelulomittajaa. 
Vakituisten lomittajien kes-
ki-ikä on 47,5 vuotta. Lomit-
tajia on ollut pääosin hyvin 
saatavilla, äkilliset sijaisavut 
ovat tuottaneet eniten ongel-
mia.

Pudasjärven alueella ei 
ole esiintynyt kryptosporidi-
oosia. Oulun seudulla on tar-
tuntoja jonkin verran, mutta 

tilanne on rauhoittunut.
Maatalouslomituksen 

hallinnossa on tulossa suu-
ria muutoksia. Vuosien 
2010-2020 välisenä aikana 
ovat lomituksen käyttökus-
tannukset laskeneet noin 37 
prosenttia ja hallintomäärä-
rahat vajaa kuusi prosent-
tia. Tilamäärän lasku näkyy 
väistämättä lomituspäivien 
määrässä, mutta hallinnon 
kustannukset eivät ole las-
keneet samassa suhteessa.

Muhoksen, Posion, Ris-
tijärven, Sallan, Siikalatvan, 
Sodankylän, Sotkamon ja 
Ylitornion paikallisyksiköt 
yhdistyvät 1.1.2023 yhdeksi 
yksiköksi, jonka hallinto on 
Muhoksella. Lomituspäiviä 
yhdistetylle yksikölle on ar-
vioitu tulevan lähes 73 000. 
Vuoden 2022 aikana jatke-
taan toimintatapojen ja pro-
sessien yhtenäistämistä, jot-
ta siirtymä ”puolensuomen” 
yksikköön sujuisi mahdolli-
simman jouhevasti.

Sirkka 
Pankinaho

Lomitus-
vastaava

MTK 
Pudasjärvi
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Saha-, pyörä-, puuTarha- ja 
koTiTalouSkoneiden 

erikoiSliike

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

kodinkoneeT nopeaSTi ja 
luoTeTTavaSTi

MEILTÄ MYÖS AUTOJEN PESUT

Tiekunnat!
 Onko tiekunnan hallinto tai 

koko tie nimismiehen kiharalla?
Metsäasiantuntijamme on 

erikoistunut tieasioihin.

 Timo Hökkä
040 515 6465
timo.hokka@mhy.fi

Katse peltoon 
– tuota laatua ja sido hiiltä
Maatalouden sydän löytyy 
pellosta. Nykypäivän haas-
teissa viljely vaatii päättely-
kykyä ja jopa rikasta mieli-
kuvitusta. Mihin suuntaan 
haluamme mennä? Mi-
ten löytää varmuutta vasta-
ta ajan haasteisiin? Mitä se 
tuottajalta vaatii?

Pellon kasvukunto on 
asia numero yksi. Mitä pa-
rempi on kasvukunto, sitä 
vähemmän siitä huuhtou-
tuu ravinteita vesistöihin 
tai vapautuu hiiltä ilmake-
hään suurempien satotaso-
jen myötä. Hyvässä pellos-
sa maaperä ja kasvit sitovat 
hiiltä sekä satotasot ovat ta-
loudellisesti kannattavia.

Oletko pohtinut miten 
peltosi voivat? Välillä on 
hyvä jalkautua ajan kanssa 
katsomaan ja pohtimaan pel-
tojen tämänhetkistä tilannet-
ta: Onko vesitalous kunnos-
sa, löytyykö rikkakasveja? 
Mikä lohkojeni multavuus 
on, ovatko viljelykasvini so-
pivia tuotantooni? Onko pel-
loissa huonompia kohtia, 
seisooko jossain vettä? Mitä 
tulisi ajatella viherlannoituk-
sesta ja hiiliviljelystä?

Viljelijällä voi olla lii-
kaa asioita ajateltavana, eikä 
kaikkeen välttämättä löydä 
itse ratkaisua. Monesti ul-
kopuolinen silmäpari aut-
taa. Yhdessä pohtien löyty-
vät ratkaisut kohti kestävää 
ja taloudellista maatalous-
tuotantoa. 

Hiiliviljely on jo 
täällä
Koillismaan maataloustuo-
tanto on pääasiassa hiil-
tä sitovaa nurmenviljelyä. 
Yhteen kasvilajiin perus-
tuva nurmikasvustokier-
to ei kuitenkaan takaa vilje-
lyvarmuutta vaihtelevissa 
oloissa. Toimivalla viljely-
kierrolla saadaan hyviä tu-

Kun turvepelloilla viljellään etupäässä nurmea, sen voi katsoa ilmastonmuutoksen kannalta hyväksyttäväksi, etenkin 
kun lohkot säilytetään talven yli kasvipeitteisenä ja vältetään ravinnehuuhtoumia.

Kasvintuotannon asiantuntija Henna Lehtosaari-Vähäkuo-
pus.

loksia maan kasvukunnon 
ylläpitämisessä. 

Vesitalous ja ojien toimi-
vuus korostuvat vaihtele-
vissa sääoloissa. Toimivatko 
sarkaojat? Eiväthän salaojat 
ole tukossa tai rikkoutuneet? 
Turvepellot ovat monena 
kuivana kesänä olleet tiloille 
suuri pelastus ja tuottaneet 
säilörehua hyvin verrattuna 
kivennäismaihin. 

Nurmi sitoo hyvin hiiltä, 
mutta esimerkiksi liian ly-
hyeen sänkeen niittäminen 
kääntääkin sidonnan pääs-
töiksi. Timotei pitää niittää 
kasvupisteen yläpuolelta eli 
yli seitsemän sentin korke-
uteen. Jos kasvupiste kat-
kaistaan, uudelleenkasvu hi-
dastuu ja seoksissa etenkin 
nadat kirivät ja voivat peit-
tää timotein kasvun. 

Hiilensidonnan ja onnis-
tuneen kasvun liikkeelleläh-
dön kannalta niittokorke-
us olisi hyvä olla vähintään 
10 senttiä, mielellään enem-
män. Yksi keino lisätä hiilen-
sidontaa on käyttää valmiita 
seoksia, joihin jalostettu mo-
nia eri kasveja ja -lajeja juu-
ri hiilensidontaan. Kannat-
taa kuitenkin olla tarkkana, 
että seos tukee tilan säilöre-
hun laatutavoitetta. 

Kalkitus on hyvä ottaa 
hankintalistalle, kun lannoit-
teiden hinnat ovat korkeat. 
Jos maaperän pH on alhai-
nen, kasvi ei pysty hyödyn-
tämään varastoravinteita. Jo 
yhden pH-luokan nosto kas-
vattaa satotasoa. Myös moni 
kunta tukee peltojen kalki-
tusta. Suomen maaperä kai-
paa kalkkia, jotta ravinteet 
irtoavat kasvien käyttöön.

Tiedä mihin  
pyrit ja miten
Kustannusten noustessa on 
tärkeää tietää, mihin toimiin 
kannattaa panostaa. Tuotta-

mattomat, pienet ja kaukana 
sijaitsevat lohkot siirretään 
vähäisempien toimenpitei-
den listalle. Hyvät, isot ja 
tilakeskusta lähellä olevat 
lohkot puolestaan tuotetaan 
suurella panoksella. Karjan-
lanta hyödynnetään mah-
dollisimman hyvin ja pa-
nostetaan kesälevityksiin, 
jolloin kasvi saa ravinteet 
käyttöönsä heti levityksen 
jälkeen. 

Jos käytettävissä ei ole 
karjanlantaa ja kustannuk-
set halutaan pitää kohtuulli-
sina, suunnitellaan typpilan-
noitus etenkin kevätsadolle. 
NK-lannoite on edullisem-
paa kuin NPK- ja hivenlan-
noitteet. Typpi on kasveille 
tärkein lannoite, ja nurmivil-
jelyssä kasvit tarvitsevat pal-
jon kaliumia. Fosforista voi-
daan tarvittaessa tinkiä, jos 
sitä on viljavuusnäytteissä.

Jos haluaa saada huippu-

laadukasta rehua, vaihtoeh-
tona on lannoittaa keväällä 
NPK-hivenlannoitteilla. Jot-
ta asiassa päästään maaliin, 
tulee ottaa laajat säilörehu-
analyysit ruokinnan suun-
nittelua varten. Kun sijoittaa 
euron kannattavaan kohtee-
seen, voi varmistua, että sillä 
saa myös tuloa. 

Maailma muuttuu ja me 
kaikki sen mukana. Tällä 
hetkellä täytyy vain löytää 
sopivat toimenpiteet haas-
teellisessa ajassa. Olkaamme 
edelleen ylpeitä ja kiitolli-
sia suomalaisesta puhtaasta 
ruuasta. 

Henna Lehtosaari-
Vähäkuopus

Kasvintuotannon 
asiantuntija

ProAgria Oulu

MF-huolTo
ilMaSToinTihuolloT

k-huolto S. parviainen
Puh. 040 773 3631

sauli.parviainen@gmail.com

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
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Kuluttajahintakampanja 2021
 – järjestöllinen toimenpide

Miksi se, joka tekee eni-
ten, saa vähiten? Tuottajan 
saama osuus ruuan hin-
nasta on saatava nousuun. 
Ratkaisuja on löydyttävä 
markkinoilta: kauppaket-
jujen on muutettava käy-
täntöjään. Nykymeno tar-
koittaa kotimaisen ruoan 
alasajoa.

MTK toteuttaa kulut-

tajahintakampanjan viikolla 
46. Kampanjaa toteuttamaan 
toivotaan lämpimästi jäse-
nistöä mukaan!

Somessa kampanja nä-
kyy 15.-26.11. 

Voit käyttää  
esim. seuraavia 
postauksia  
somessa:
Oletko miettinyt, että jokai-
sen leivän, hiutaleen, olu-
en, jauhon, maidon, keksin, 
kaurajuoman, kurkun, leik-
keleen, lihan tai juustoviipa-
leen takana on ihminen?

Oletko miettinyt, kuinka 
paljon työtä sen ruisleivän 
takana on, joka makaa käden 
ulottuvilla kaupan hyllyllä?

Oletko miettinyt, kuinka 
paljon rahaa erilaisiin tuo-
tantotarvikkeisiin ja -kului-
hin menee, jotta tuotanto yli-
päätänsä on mahdollista? 

Maatalous on ajautu-
nut vaaralliseen talouskrii-
siin. Maatalouden tuotanto-
panosten hinnat ovat tänä 
vuonna nousseet nopeasti ja 
ennalta-arvaamattomasti ja 
kesän kuivuus on pienentä-
nyt satoa paikoin katastro-
faalisesti.

Maataloustuotteiden 
tuottajahinnat eivät nouse 
päivittäistavarakaupan jäyk-
kien ja joustamattomien so-
pimuskäytäntöjen vuoksi.

Se, että meillä on puhdas-
ta, vastuullista ja ammatti-
taidolla tuotettua ruokaa ei 

ole itsestäänselvyys.
Muistetaan siis jokai-

nen arvostaa kotimais-
ta ruokaa ja sen tuottajia 
ja suositaan suomalais-
ta ruokaa. Kahden eu-
ron hintaisesta ruisleiväs-
tä tuottajan osuus on noin 
seitsemän senttiä. Kahden 
euron hintaisesta 0,5 lit-
ran keskioluesta mallas-
ohran tuottajan osuus on 
noin kaksi senttiä.  

2,6 euron hintaisesta 
kananmunapakkauksesta 
tuottajan osuus on enin-
tään 75 senttiä. 

Muista tägätä!
#suomalainenruoka 

#mtkry #välitäruuasta

HAJATELMIA 
LYPSYJAKKARALTA

OLEn VuOSiA kirjoittanut pöytälaatikkoon ja aina se 
aloittaminen on ollut vaikeinta. Satoja, jos ei tuhansia kirjoi-
tuksia löytyy yli kymmenen vuoden ajalta ja aina aloittaessa 
on se sama ajatus: miten nämä harhailevat ajatukset ja rön-
syilevät sanat ja sekamelska saadaan luettavaan muotoon? 
Ei käy kateeksi ammatikseen kirjoittavan taival, vai tulee-
ko siihen rutiini? Ainakin suurin osa lukemastani, muitten 
kirjoittamasta tekstistä, on ollut hyvinkin luettavaa. Omaa-
ni en ota kantaa.
näin MARRASKuiSESSA pimeydessä ja vesisateessa 
on hyvä muistella mennyttä kesää. Joskus vain tuntuu, ettei 
siitä muista mitään. Tai no, työtä tehtiin, oli kuumaa ja oli sa-
teita ja molemmat aina väärään aikaan. Pitäisi opetella pitä-
mään päiväkirjaa, niin asioihin olisi paljon helpompi palata. 
Ja muisti on jännä juttu. Joku asia tuntui tapahtuneen viime 
viikolla, vaikka todellisuudessa se tapahtui viime kuussa tai 
jopa kauemmin aikaa sitten.
PääLLiMMäiSEnä kesästä jäi mieleen Paula-myrsky, 
joka meilläkin näyttäytyi ja esitteli voimansa. Ihmiset ja ra-
kennukset onneksi säästyivät, mutta täytyy sanoa, että us-
komaton on luonnon voima. Kun olemme kiertäneet pi-
täjää, olemme kerta toisensa jälkeen olleet järkyttyneitä 
siitä tuhosta minkä myrsky sai aikaan. Ja taloudelliset tappi-
ot ovat isot heille, joiden kohdalle myrsky todellakin osui. 
Asioilla on kuitenkin myös se toinen puoli, ja täytyy todeta, 
että metsäteollisuudella on nyt ainakin reilusti raaka-ainet-
ta ja metsäsalantoimijoilla töitä.
KESän JA SYKSYn aikana olen surullisena seurannut 
keskustelua maatalouden tilanteesta. Olen aina ollut suo-
malaisen maatalouden ja omavaraisuuden puolustaja, olen 
puhunut niiden tärkeydestä kansallisen hyvinvoinnin puo-
lesta kriisitilanteissa ja muutenkin. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana maitotilojen määrä on puolittunut ja ennus-
teen mukaan vuoden vaihteessa maitotilojen määrä tippuu 
alle 5000. Toki samaan aikaan eläinmäärät ovat kasvaneet eli 
tilat ovat entistä isompia ja harvemmassa, joka taas lisää ke-
räilykustannuksia eikä merkittävää korotusta maidon tuot-
tajahintaan ole tulossa.
SAMAAn AiKAAn kulut ovat nousseet ennätysmäisiin 
hintoihin. Apulanta on kalliimpaa kuin koskaan, sähkö on 
kallista ja rehun hinta on nousussa. Raaka-aineiden hinnat 
ovat edelleen nousussa eikä muutosta ole näkyvissä. Kesän 
sateet ja toisaalta kuivuus koettelivat viljelijöitä ”väärään ai-
kaan” ja seurauksena oli huono sato niin nurmen kuin myös 

rehuviljojen osalta. Ja se luonnollisesti vaikuttaa sitten re-
hujen hintoihin, joihin on reilussa vuodessa tullut huomat-
tava korotus. Myös polttoöljy on kallistunut, joten kaikki 
merkittävät tuotantopanokset ovat nousseet. Alkusyksystä 
MT kirjoitti, että tämänhetkinen maatalouden tuotantoväli-
neiden ostohintaindeksi on 2000-luvun korkein. Täytyy vain 
toivoa, että maauskoa löytyy tulevaisuudessakin.
OLEn KESKuSTELLuT tuttavieni ja tutuntuttujen 
kanssa maatalouden tilanteesta ja olemme miettineet syi-
tä maitotilojen ja yleisesti maatilojen vähenemiseen. Muis-
telen lukeneeni, että maatiloja vähenee vuosittain yli 1000, 
joista hieman alle puolet on maitotiloja. Yksi syy on luon-
nollisesti se, ettei tiloille ole jatkajaa, mutta mistä se taas 
johtuu? Byrokratia, työtä vuorotta, huono kannattavuus? 
Me kaikki kuitenkin tarvitsemme ruokaa päivittäin, ja kuka 
muu sitä tuottaa kuin viljelijä? Oli se ruoka sitten vegaa-
nista tai mitä tahansa, joku sen on kasvattanut ja tuotta-
nut. Edelleen tahdon syödä mahdollisuuksien mukaan koti-
maisia elintarvikkeita ja olen siitä valmis maksamaan. Vielä 
enemmän olisin valmis maksamaan, jos tiedän varmasti, että 
hyöty menee alkutuotantoon eikä kauppiaan kukkaroon. 
VäHän SYnKKäMiELinEn kirjoitus maatalouden 
tilasta, mutta näin sen koen. Myönteistä on se, että löytyy 
kuitenkin ihmisiä, jotka vielä uskovat ja luottavat tulevaisuu-
teen. Suuret investoinnit ovat jäissä tällä hetkellä, johtuen 
mm. rakennustarvikkeiden korkeasta hinnasta sekä pank-
kien nihkeydestä rahoittaa rakennushankkeita, mutta taka-
vuosina on rakennettu paljonkin ja toivon näiden ihmisten 
jaksavan ja selviävän pahimman yli. Harmillisesti lyhyellä va-
roitusajalla tulleet sopimustuotantomäärät ovat hidasta-
neet jo olemassa olevien navetoiden laajenemista ja täyt-
tä kapasiteettia.
KAiKESTA HuOLiMATTA toivon jokaiselle onnistu-
neita työpäiviä, valoisaa tulevaisuutta ja uskoa omaan te-
kemiseen. Kun lopettelen tätä kirjoitusta, ulkona satelee 
kevyesti lunta pikku pakkasessa ja kaikki näyttää paljon va-
loisemmalta. Uskon, että maalla asutaan edelleenkin tule-
vaisuudessa, maalla asuvien innovatiivisuus lisääntyy, osittain 
pakon sanelemana toisaalta ilmastonmuutoksen tuomana 
mahdollisuutena. Maaseudulla eletään monipuolista ja mo-
nialaista elämää vielä pitkään. Onhan nähty tämän globaalin 
viruksen aikana, että maaseudulla on vetovoimaa.

Valoisaa tulevaisuutta,  
Emäntä

kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839  

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

Repotie 2, 97700 Ranua (eläinpuiston vieressä) p. 040 722 5569. 
Avoinna: maanantai ja perjantai klo 10-17.00

ja tiistai, keskiviikko ja torstai klo 10-14.00.
www.facebook.com/ArlaPohjoisSuomi

ARlA Pohjois-suomi 
myymälä

TERVETuloA osToKsillE!
•  Arlan juustot ja jogurtit
•  Ingman jäätelöt, myös Pehmyt
•  Myllyn Paras ja Vaasan pakasteleivonnaiset, 
-piirakat ja -pasteijat
•  Maataloustarvikkeet
•  Työkäsineet, -asut ja jalkineet

meiltä löydät mm.

PRekkaOy

Rekka-Pekka Oy

aMMaTTiTaiToiSeT
rahTikuljeTukSeT
sekä raskaan kaluston

huolto- ja 
päällisrakennuspalvelut

puh. 0400 388 153

MTK- Pudasjärvi  
julistaa vuoden 2021 
stipendit haettaviksi

Stipendien on tarkoitus tukea pudasjärveläisten 
nuorten maatalouteen liittyviä opintoja.

Stipendi voidaan myöntää opinnoissaan hyvin me-
nestyneelle ja maataloudesta kiinnostuneelle, syk-
syllä 2021 tai keväällä 2022 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 15.12.2021 mennessä osoitteeseen 
MTK- Pudasjärvi/ Eero Hyttinen, 
Näljängäntie 1966, 93390 Puhoskylä, tai 
sähköpostiin eerohy@hotmail.com
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Kesän 2021 myrskytuhoalueiden 
uudistamiseen ja metsätiestöön 
toivotaan valtion tukea
Monella metsänomistajal-
la tuho on ollut totaalinen, 
eikä myrskypuiden myyn-
nistä saatava tulo riitä kai-
kilta osin kompensoimaan 
taloudellisia menetyksiä. 
Valtio voisi harkita esimer-
kiksi määräaikaista tukea 
myrskytuhoalueiden metsi-
en uudistamistöihin. Uuden 
metsän ja hiilinielujen ai-
kaansaaminen mahdollisim-
man nopeasti tukisi myös 
Suomen ilmastotavoitteita.

Pohjois-Suomessa alem-
piasteisen tieverkon ja eten-
kin sorateiden korjausvel-
ka on paha. Asia on käynyt 
ilmi nyt varsinkin myrsky-

tuhoalueilla. Valtiolta toivo-
taankin vielä tämän talven 
aikana rahoitusta myrskytu-
hoalueiden teiden kunnos-
tamiseen niin, että keväällä 
2022 valtaosa alueen sora-
teistä saataisiin kelirikon ai-
kaiset kuljetukset kestävään 
kuntoon.

Myrskytuhoaleilla myös 
metsätuholain tulkintaan 
toivotaan joustoa. Kaikkia 
puita ei saada korjattua lain 
edellyttämässä aikataulus-
sa ennen tulevaa kesää esim. 
saarista tai turvemailta. Met-
sätuholain tulkinnassa tuli-
si huomioida myös myrskyn 
kohteeksi joutuneiden suoje-

lualueiden aiheuttama riski 
ympäröiville talousmetsille, 
ja tarvittaessa sallia myrsky-
puun poistaminen suojelu-
alueilta hyönteistuhojen tor-
jumiseksi.

Yllä olevista asiakoko-
naisuuksista on viety sekä 
oman edunvalvontajärjes-
telmän kuin myös poliitti-
sen vaikutuskanavan kautta 
tietoa ministeriöön sekä po-
liittiseen päätöksentekoon. 
Heinäkuussa alueella vie-
raili maa. ja metsätalousmi-
nisteri Jari Leppä mukanaan 
kansanedustat Juha Pylväs 
ja Pekka Aittakumpu. 

Lokakuun loppuun men-

nessä myrskypuita on kor-
jattu saman verran kuin 
kuuluisilta Osara-aukeilta 
yli 15 vuoden aikana. Kiitos 
tästä kuuluu aktiivisten met-
sänomistajatahojen lisäksi 
eritoten metsäkoneyrittäjil-
le, autoyrittäjille sekä met-
sällisille toimijoille. Onnek-
si niin mekaanisessa kuin 
kemiallisessa metsäteolli-
suudessa on hyvä markki-
namenekki päällä – tehtaat 
pyörivät täysillä!

Antti Härkönen
Mhy Koillismaa

Aino myrsky kaatoi laajoilta alueilta metsää Pudasjärven, Puolangan ja Taivalkosken alueilla. Joillakin alueilla tuho oli 
totaalinen, kuten eräässä kohtaa Taivalkoskella. Kuva Teuvo Puolakanaho. 

Ruokajärjestelmämme kohtalo 
ratkaistaan teollisuuden ja kaupan 

neuvotteluissa
Maatalous on ajautunut 
syöksykierteeseen syk-
syn aikana. Maatalouden 
tuotantopanosten, ku-
ten lannoitteiden, rehujen 
ja energian, hinnat ovat 
tänä vuonna nousseet no-
peasti ja ennalta-arvaa-
mattomasti samalla, kun 
kesän kuivuus on pienen-
tänyt satoa. Kotieläinti-
loilla etenkin ostorehujen 
hinnannousu sekä saata-
vuus koettelevat viljelijän 
taloudellista ja henkistä 

kestokykyä. Kasvinviljely-
tiloilla ongelmat aiheutu-
vat heikon sadon ja lannoit-
teiden rajun hinnannousun 
seurauksena. 

-Markkinat eivät ole ky-
enneet korjaamaan tilan-
netta. Nyt kysymys on mo-
nilla tiloilla jo akuutista 
maksukriisistä, sillä maati-
lojen myyntitulot eivät ole 
nousseet kustannusten nou-
sua vastaavasti, sanoo MTK 
Pohjois-Suomen puheenjoh-
taja Jari Ahlholm.

MTK ei käy eikä saa käy-
dä ruuan hintaneuvottelu-
ja. Ruokajärjestelmämme 
kohtalo ratkaistaan teolli-
suuden ja kaupan neuvotte-
luissa. Viljelijät haluaisivat 
suuremman osan tuloistaan 
markkinoilta. Laadukkain 
tuotanto EU-keskitasoa al-
haisemmin tuottajahinnoin 
on kestämätön yhtälö. Miksi 
se, joka tekee eniten, saa vä-
hiten, viljelijät kysyvät.

Nuorten yrittäjien alalle 
saaminen on tärkeää maa-

tilayritysten jatkuvuu-
den turvaamiseksi. Alan 
kouluissa on opiskelijoi-
ta, joilla ei ole sukutilaa 
ostettavana. Jotta vierai-
den välisiä tilakauppoja 
voidaan edistää, tarvitaan 
uusia keinoja kuten esi-
merkiksi valtiontakausjär-
jestelmä rahoituksen var-
mistamiseksi.

MTK Pohjois-Suomi ry

Suomen Teollisuusvaate Oy
0207 30 3003

teollisuusvaate.fi

Suomen 

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. 

Tunnetko tuotantosi
kustannukset?
Tuotantokustannusten tunteminen antaa vakaan 
pohjan hallita maatilan taloutta. 

Kustannusten haarukointi jo viljelyä suunniteltaessa 
auttaa arvioimaan, millainen sadon määrä tai tuotto 
hehtaarilta tarvitaan. Mitkä tekijät vaikuttavat eniten 
tulokseen? Miten asia voidaan korjata, että viljely on 
kannattavaa? 

Hyödynnä kokonaisvaltainen ja monipuolinen 
tuotannon, talouden ja johtamisen osaamisemme.

Kysy lisää!
kasvintuotannon asiantuntija 
Henna Lehtosaari-Vähäkuopus, 
041 730 8242

Jari Keskiaho 
040 516 0430
Sami Kaivorinne 
040 560 5993 

15.10. - 15.11.
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Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi, Puh. (08) 822 007

MTK jäseneTu, 
Kysy! 

2022 
MalliT 

saapuMassa
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OTA YHTEYS HANKKIJAN  
KONEMYYJÄÄN. KYSY MYÖS  
EDULLISISTA RAHOITUS- 
VAIHTOEHDOISTA! hankkija.fi

TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA  
METSÄTÖIHIN

Suosittuja kaarihalleja maatiloille ja pienyrityksille 

M&T Laihorinne Oy valmistaa pressuhalleja M&T Farms tuotemerkillä 
Lantmännen Agron myyntiin. Pressuhalleja on myynnissä muun muassa 

Pudasjärven K-Rauta Lantmännen Agrossa.

Olemme valmistaneet pres-
suhalleja reilun 13 vuoden 
ajan ja hallivalikoimistam-
me ehdottomasti suosituin 
on maatiloille ja pienyrityk-
sille suunniteltu kaarihal-
li. Kaarihallit ovat 100 pro-
senttisesti kotimaisia ja ne 
valmistetaan Etelä-Pohjan-
maalla Evijärvellä. Run-
komateriaalina käytäm-
me SSAB:n double grade 
laatuista 60,3 mm vahvaa 
kaksoisrakenne putkea 

upposinkittynä, jossa seinä-
mävahvuus on neljä milli-
metriä. Kyseinen putki on 
suunniteltu taivutukseen ja 
kestämään kovia kuormia. 
Pressuna käytämme kuopio-
laisen Scantarp Oy;n valmis-
tamaa pressua, jonka paino 
on 900g/m2 ja sen repimislu-
juudet ovat huippuluokkaa. 

Kaarihallit ovat helppo-
ja pystyttää sekä siirtää mi-
käli siihen on tarvetta. Kaa-
rihallimalleja ovat autotalli 

H3, konesuoja H6 ja kone-
suoja H9. Kaarihallien kes-
tävyydestä kertoo parhai-
ten se, että 13 vuoden aikana 
hallimme ovat kestäneet hy-
vin vaativat lumi ja tuuli-
olosuhteet, eikä ainuttakaan 
lumi- tai tuulivauriota ole il-
mennyt.

Kaarihallit soveltuvat eri-
tyisen hyvin maidontuotan-
nossa tuottamattomien nau-
tojen makuuhalleiksi sekä 
yksittäisten isojen koneiden 

kuten puimurin sääsuojaksi. 
M&T Farms hallivaliko-

maan kuuluvat myös harja-
kattoiset pressuhallit, joissa 
minimileveys on 10 metriä ja 
maksimi leveys on 35 metsiä 
sekä pulpettikattoiset katok-
set joiden syvyydet ovat 6-14 
metriä. 

Mika Laihorinne 
M&Laihorinne Oy

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 
Rautatarvike Oy

HUOM!
Salaoja- ja rumpuputket erikoishinnoin täysissä 

nipuissa. Tule ja pyydä tarjous. 

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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SuoriTaMMe 
jaTkuvaa 

MeTalliroMun 
keräySTä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

Stressitön etäpikkujoulu
maatalousyrittäjille!

Suvimarja Halmetoja

Maarit Poussa

Ernest Lawson

Jutta ja Juha Larm

Nauti viihdyttävästä ohjelmasta kotisohvalta käsin.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.12.  

mela.fi/tapahtumat
Pikkujoulu on maksuton!

Perjantaina 10.12.
kello 13.00–15.30
verkossa.

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!

www.kinnusenmylly.fi

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä 
meitä

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

Sähköpostiosoitteet 
ajan tasalle!

Oivan toiminta sekä 
MTK:n viestintä ja tiedotus 
kaipaavat jäsenten ajanta-
saisia yhteystietoja. Toimi-
maton tai puuttuva sähkö-
postiosoite estää jäsenen 
kirjautumisen Oivaan, 
eikä yksikään uutiskirje 
tai sähköposti löydä peril-
le. Jäsen pääsee kirjautu-
maan Oiva-jäsenportaaliin 
vain omalla henkilökoh-
taisella sähköpostillaan. 
Rekisterissä on vielä pal-
jon vastuu- ja perheenjä-
seniä, joilta uupuu jäsen-
tiedoista sähköpostiosoite. 
MTK Pohjois-Suomi järjes-
tää kampanjan jäsenille ja 
paikallisyhdistyksille säh-
köpostiosoitteiden päivi-
tyksessä 15.11.-31.12.2021 
välisenä aikana. Sähkö-

postiosoitteensa päivittä-
neiden kesken arvotaan 
yllätyspalkintoja. Kolme 
aktiivisinta paikallisyhdis-
tystä palkitaan myös yl-
lätyspalkinnoilla. Aktiivi-
suus lasketaan päivitettyjen 
sähköpostiosoitteiden 
määrän mukaan yhdis-
tyksen jäsenmäärään suh-
teutettuna (päivitettyjen 
jäsenten sähköpostiosoit-
teiden %-osuus yhdistyk-
sen jäsenmäärästä). 

Hanne Hurskainen 

https://link.webropolsurveys.com/S/40FE1DAE6B02FE24

MTK syyskokous

Edunvalvontaa kaikilla tasoilla 
MTK Pudasjärven syysko-
kouksessa perjantaina 12.11. 
Liepeen pappilassa valit-
tiin johtokuntaan uutena 
Aki Muranen ja Juhani Jur-
mu sekä erovuoroisista jat-
kamaan Maija Puhakka. Pu-
heenjohtajana toimii Pekka 
Törmänen, varapuheenjoh-
tajana Katja Kosamo sekä 
muina johtokunnan jäseninä 
ovat Suvi Ronkainen, Heikki 
Putula ja Eija Seppälä.

MTK Pohjois-Suomen 
kokousedustajiksi nimet-
tiin Pekka Törmänen, Mai-
ja Puhakka, Suvi Ronkainen 
ja Eero Hyttinen sekä vara-
edustajiksi Eija Seppälä, Veli 
Hyttinen, Juhani Jurmu ja 
Tarja Alatalo.

Liittokokousedustajaksi 
nimettiin Eija Seppälä ja va-
ralle Pekka Törmänen.

Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Lasse Puhakka ja 
sihteerinä Eero Hyttinen.

Kokouksen avannut yh-

distyksen puheenjohtaja 
Pekka Törmänen mainitsi 
kesän menneen jälleen kuin 
siivillä. Työntäyteisen sato-
kauden jälkeen on hyvä pa-
lauttaa mieliin viljelijöiden 
yhteisten asioiden hoitami-
sen tärkeyttä. Edunvalvon-
taa MTK:ssa tehdään kaikil-
la tasoilla. MTK puolustaa 
jäsentensä etua niin lainsää-
däntöön, verotukseen ja ra-
hoitukseen liittyvissä asi-
oissa kuin myös viljelijän 
omaisuudensuojan turvaa-
misessa poronhoitoalueel-
la. Hän toivotti kokouksen 
osallistujat tervetulleeksi. 

Sääntömääräisten asioi-
den lisäksi todettiin lähiajan 
toimintana olevan muun 
muassa perinteinen puu-
rojuhla 12.12. näillä näky-
min Liepeenpappilassa. Toi-
mintasuunnitelmassa ensi 
vuodelle oli muun muas-
sa lähiruoan tietoisuuden 
lisääminen, maaseutuelin-

keinojen kehitysyhteistyö 
kaupungin kanssa, virkis-
tyspäivä jäsenille perhei-
neen, puurojuhla, jäsenetu 
Puikkarin uinteihin ja kunto-
salille, yhteinen liikuntasali- 
ja lentopallovuoro, tuki-info 
keväällä sekä osallistuminen 
valtakunnallisiin MTK-tem-
pauksiin ja omien toiminta-
tempauksien järjestäminen 
tarpeen mukaan. Toteute-
taan perinteinen MTK-liite 
Pudasjärvi-lehteen. 

Kokouskahvit tarjosi Far-
mari Agentit Oy, jonka toi-
mintaa esittelivät veljekset 
Pauli ja Heikki Seppälä.

Hanne  
Hurskainen  
vierailijana
Kokousesitelmän pitä-
nyt MTK Pohjois-Suomen 
uusi toiminnanjohtaja Han-
ne Hurskainen kertoi Maa-
seutuHarava 2-hankkees-
ta, jonka toteutusaika jatkuu 

kesäkuun loppuun 2023. In-
foja, webinaareja ja semi-
naareja järjestetään mm. 
hiilensidonnasta, nurmi-
taloudesta, investoinneis-
ta, omistajanvaihdoksista, 
maatilojen riskienhallinnas-
ta ja turvepeltojen erilaisista 
käyttömuodoista.

Tietoa saatiin kuulla 
myös ajankohtaista Mela-
turvasta, jossa luvataan tur-
vata tuottajien arkea ja työtä. 
Perhe-eläkeuudistus astuu 
voimaan ensi vuoden alus-
ta. Myös avopuolisolle oi-
keus leskeneläkkeeseen tie-
tyin edellytyksin. Aiemmin 
oikeus eläkkeeseen ollut 
vain aviopuolisolla ja rekis-
teröidyn parisuhteen osa-
puolella. 

Hurskainen kertoi myös 
ajankohtaisia uutisia lomi-
tuksesta sekä kehotti huo-
lehtimaan itsestään. 

Heimo Turunen

MTK Pudasjärven syyskokous pidettiin aikaisempien vuosien tapaan Liepeen väentuvassa. Kokouskahvit tarjonneet 
Seppälän veljekset oikealla. MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Hanne Hurskainen eturivissä kolmas vasemmalta.
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- KYLIENSÄ SUMMA - 

jarjenaarella.fi

Tarvitsemme Suomessa 
uusiutuvaa energiantuotantoa 

– on hyvä, että tuulivoimaa 
tänne meillekin rakentuu

Kirjoittelin vuosi sit-
ten teemalehteen koro-
nakriisin keskellä ruo-
an kotimaisuusasteesta ja 
huoltovarmuuden merki-
tyksestä. Nämä asiat päte-
vät edelleen, mutta paljon 
on tapahtunut viime vuo-
desta. Monenlainen ra-
kennemuutos etenee nyt 
yhteiskunnassamme, joi-
hin toivottavasti me pys-
tytään itsekin vaikutta-
maan.

Pohjois-Pohjanmaa on 
Suomen tuulivoimamaa-
kunta ja erityisesti ranni-
kolla on rakennettu mer-
kittävät määrät uusia 
puistoja. Käytännössä jo 
vuosikymmen ilman yh-
teiskunnan tukia. Rannik-
koseutu alkaa kuitenkin 
olla jo ”myllytetty”, joten 
hanketoimijat ovat san-
koin joukoin saapuneet 
myös tänne sisämaahan. 
Uusiutuvaan energian-
tuotantoon on maailmal-
la sijoitusrahaa tarjolla, jo-
ten monet uudet hankkeet 
voivat myös toteutua. Pu-
dasjärvellä joillakin selko-
silla on ollut suorastaan 
ruuhkaa. Sekös on ihme-
tyttänyt metsänomistajia, 
kun kilvan on kerätty ni-
miä vuokrasopimuspape-
reihin ja luvattu hankkeen 
etenevän tuota pikaa. Nyt 
kannattaa laittaa jäitä hat-
tuun ja odottaa muun mu-
assa maakuntakaavoi-
tuksen päivityksen ja sen 
yhteydessä toteutettavan 
Tuuli-hankkeen selvityk-
siä ja kartoituksia. Selvi-
tystyön tuloksena saam-
me tietoa, mille alueille 
tuulivoimapuistoja lopul-
ta on tarkoituksenmukai-
sinta sijoittaa. Jokainen 
hanke on pitkä prosessi. 
Tuulivoimaloita päästään 
yleensä rakentamaan vas-
ta vuosien päästä kaavoi-
tushankkeen aloituksesta. 
Valitusprosessiin päätyy 
lähes jokainen, joka tuo 
aina lisävuosia. Tarvit-
semme Suomessa uusiu-
tuvaa energiantuotantoa 
ja sen vuoksi on hyvä, että 
tuulivoimaa tänne meille-
kin rakentuu. Puhumat-
takaan alueelle tulevista 
maanomistajakorvauksis-
ta ja kaupungin saamista 
kiinteistöveroista. Mutta 
ei ehdolla millä hyvänsä. 
Alueen jo olevat elinkei-
not ja luontoarvot täytyy 
myös huomioida.

Kannolta  
tehtaaseen ja  
kuluttajalle
Suomi on saanut merkit-

Metsävero  
metsän  
sijaintikuntaan
Myös metsien omistami-
nen muuttaa muotoaan. 
Metsänomistus pirstaloi-
tuu omistajanvaihdoksi-
en ja perikuntien vuok-
si. Yhä useammin 
metsänomistaja asuu muu-
alla kuin metsän sijainti-
paikkakunnalla. Tällöin 
metsänhoitotoimenpiteet-
kin tahtovat osalla jäädä 
suorittamatta tai teettämät-
tä. Metsänomistuksesta on 
tullut myös yhä enemmän 
sijoitustoimintaa. Liikkeel-
lä on niin kotimaisia kuin 
ulkomaisiakin sijoitusyh-
tiöitä, joiden toiminta on 
mainoslauseiden mukaan 
toinen toistaan ekologi-
sempaa ja vähähiilisem-
pää. Toivottavasti tämä 
pätee myös todellisuudes-
sa ja kasvatustyö on myös 
pitkäjänteistä ja metsien 
hyödyntämisestä saatavat 
verot jäävät tänne alueelle.

Muutoksiin liittyen 
MTK:n metsävaltuuskun-
nan puheenjohtaja Mikko 
Tiirolan ehdotus metsäve-
rotuksen uudistamisesta 
on erittäin kannatettava. 
Hänen ehdotuksessaan 
yhteisöverokannan ta-
soon sidottu puun myyn-
nistä saatava metsävero 
tilitettäisiin metsän si-
jaintipaikkakunnalle. Täl-
löin verokertymää koh-
distuisi nykyjärjestelmää 
enemmän metsän sijainti-
kuntaan, eikä sinne mis-
sä metsänomistaja on kir-
joilla.

Maailma muuttuu ja 
niinhän sen pitääkin. Onko 
kuitenkaan tässä muutok-
sessa kaikki palaset hallin-
nassamme ja mikä on lop-
putulos? Vaikutetaan me 
kaikki siihen, että pitkä-
jänteinen ylisukupolvinen 
maaseudun eteen tehty työ 
jatkossakin kannattaa ja 
kantaa hedelmää jälkipol-
ville.

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

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

Kotimainen ruoka
on ilmastoteko.

tävän osan kansantalouden 
lisäarvosta ja vientitulois-
taan suoraan ja välillisesti 
metsästä. Pudasjärvellä tätä 
”kannolta tehtaaseen ja ku-
luttajalle” -ketjua suorin ja 
välillisin työpaikoin ei liene 
tarpeen erikseen korostaa. 
Suuri osa pudasjärvisistä saa 
sen ihan omin kokemuksin 
elämässään todistaa. Onnek-
semme harvaan asuttu maa 
ja pitkät asumattomat sel-
koset varsinkin täällä poh-
joisessa ovat tarjonneet met-
sälle suotuisaa kasvualustaa. 
Monet täkäläiset asiantun-
tijat ovat kouluttautuneet, 
työskennelleet ja käytännös-
säkin oppineet, miten poh-
joinen metsä hoidettuna par-
haiten kasvaa.

Siksipä tuntuu eriskum-
malliselta, että paras tieto 
ja parhaat metsäasiantunti-
jat ovatkin yhtäkkiä jossakin 
muualla kuin Suomessa tai 
täällä pohjoisessa. EU:ssa on 
valmistelussa monia maa-
seutuelinkeinoihin vaikut-
tavia ohjelmia, joiden lopul-
lista sisältöä pelonsekaisin 
tuntein odotamme. EU:n 
metsästrategia, vihreän ke-
hityksen ohjelma ja kestä-
vän rahoituksen luokittelu-
järjestelmä eli taksonomia. 
Luokitteluun sisältyy muun 
muassa ilmasto- ja moni-
muotoisuuskriteerejä, joiden 
avulla määritellään, mitkä 
sijoituskohteet ovat ilmaston 
ja ympäristön näkökulmas-
ta kestäviä. Siinäpä joitakin 
mainitakseni, jotka muo-
vaavat tulevia elintapojam-
me ja elinkeinojamme. Myös 
maatalous on tikun nokassa, 
kun ilmastotavoitteita mää-
ritellään. Toivottavasti Suo-
men europarlamentaarikot, 
kansanedustajat ja lobba-
rit pystyvät näkemään met-
sän puilta ja toimimaan yh-
teisesti kansallisen edun 
mukaisesti säilyttäen otteen 
maaseudun asioihin meillä 
suomalaisilla.

Kesäkuussa Paula-myrs-
ky kaatoi puuta Koillismaal-
la. Nykyaikaisen metsätyö-
kaluston ja logistiikkaketjun 
tehokkuudesta kertoo hyvin 
se, miten nopeasti tuhoalu-
eilta on puuta saatu liikkeel-
le. Metsänhoitoyhdistyksen 
Antti Härkönen kertoi hiljat-
tain medialle, että lokakuun 
loppuun mennessä puuta on 
korjattu tuhoalueilta noin 1,2 
miljoonaa kuutiometriä, joka 
on yhtä paljon kuin puuta 
hakattiin 15 vuodessa kuu-
luisilta Osaran aukeilta! Ka-
lustoa on koottu töihin laa-
jemmalta alueelta ja motoja 
on parhaillaan ollut tuhoalu-
een metsissä 130 kappaletta.

TARJOLLA PALJON JÄSENETUJA

LIITY JÄSENEKSI!

www.mtk.fi
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DeLaval Pohjois-Suomi laitteet Tuomo Heiskanen, 0400-389 158 & Tarvikeet Juha Poropudas, 0400 388 487

• Kevennät merkittävästi  työtaakkaasi 
• Lisäät toiminnan tehokkuutta 
• Lisäät turvallisuutta 
• Vapautat aikaasi suunnitteluun ja tarkkailuun

Automatisoi 
navettaa 

ja panosta 
sorkka-

terveyteen

Uusi Agronic AMC urakointiin
ja rankkaan maatilakäyttöön

AGRONIC
Made in Finland

Kysy lisää!
myynti@agronic.fi
Puh 044 4017 888

Kiinteäkammioinen 
ammattilaisen yhdistel-
mäpaalain suomen
olosuhteisiin.

Suuri sullojan halkaisija 
ja 25 silpputerää, 
helppo paalin purku
ja lyhyt silppu.
 
Tehdasasenteinen 
PDH- säilöntäaineärjes-
telmä lisävarusteena. 

Maatilojen lukumäärä 
vähenee, mutta maatalousmaa 
säilyy käytössä

Maatalous- ja puutarhayri-
tysrekisterin ennakkotieto-
jen mukaan Suomessa on 44 
700 maatalous- ja puutarha-
yritystä vuonna 2021. Maa-
talous- ja puutarhayritysten 
lukumäärän väheneminen 
jatkui edellisvuosien tah-
tiin, nyt vähennystä vuoteen 
2020 verrattuna oli reilut 900 
tilaa.

Viimeiset vuodet ovat ol-
leet vaikeita maataloudelle, 
ja ajankohtaisen tiedon tarve 
maatalouden tilanteesta on 
korostanut tuoreen tiedon 
merkitystä. Siksi Luonnon-
varakeskus (Luke) julkaisee 
vuoden 2021 ennakolliset 
tiedot tilojen lukumääristä, 
tuotantosuunnista ja maan-
käytöstä jo nyt. 

Maatalousmaan 
käyttö ennallaan, 
vuokrapeltojen 
määrä kasvussa
Maatalous- ja puutarhayri-
tysten käytössä on 2,3 mil-
joonaa hehtaaria peltoa, jos-
ta vuokrapeltoa oli 850 000 
hehtaaria. Vuokratun pellon 
määrä kasvoi vajaalla 77 000 
hehtaarilla. Kymmenessä 
vuodessa tilojen keskimää-
räinen pinta-ala on kasvanut 
41 hehtaarista 51 hehtaariin. 
Varsinais-Suomen, Pohjois-
Pohjanmaan ja Uudenmaan 
ELY-keskusten alueilla kes-
kiala oli yli 60 hehtaaria.

-Tähän asti maatalous-

maa on löytänyt käyttäjän-
sä ja lopettaneiden tilojen 
pellot on joko vuokrattu tai 
myyty toisille maatiloille. 
Toinen asia on sitten se, mi-
ten pelloille tulee jatkossa 
käymään. Tällä hetkellä noin 
45 prosenttia käytössä ole-
vasta maatalousmaasta on 
nurmikasvituotannossa tai 
kesannoituna. Jos kotieläin-
tuotanto merkittävästi vähe-
nee, vapautuu myös nurmi-
kasvialaa muuhun käyttöön. 
Mitä niillä jatkossa viljellään 
ja miten suuri osa siirtyy 
ympäristönhoidollisiksi alu-
eiksi, nähdään tulevina vuo-
sina,” yliaktuaari Anna-Kai-
sa Jaakkonen Lukesta sanoo.

Yhä useampi  
tila yhtiöittää  
toimintansa
Vaikka valtaosa eli 38 000 
suomen maa- ja puutarhati-
loista on perheviljelmiä, on 
osakeyhtiöiden määrä ol-
lut kasvussa. Tänä vuon-
na osayhtiömuotoisia tiloja 
oli reilut 1 200 tilaa eli vajaa 
kolme prosenttia kaikista ti-
loista. Sen sijaan maatalous-
yhtymien määrä väheni alle 
4 000 tilaan.

Tilaston taustaa 
ja muutoksia 
tilastoinnissa
Maatalous- ja puutarhayri-
tysrekisterin tilalukumäärä-

tiedot perustuvat valtaosin 
Ruokaviraston eläinrekis-
tereihin ja tukihakemus-
ten yhteydessä kerättyihin 
tietoihin. Maatiloilla olevi-
en hevosten lukumääriä ei 
enää tilastoida vuonna 2021, 
ja tämä näkyy Muu laidun-
karja -tilalukumäärän selvä-
nä vähenemisenä 1 200 tilal-
la vuoteen 2020 verrattuna.

-Siipikarjatilojen luku-
määrä perustui tänä vuon-
na ja myös jatkossa Luken 
omaan tilastokyselyyn ti-
loilta, joilla siipikarjaa oli 
50 lintua tai enemmän. Uusi 
tiedonkeruu mahdollistaa ti-
lastojen aikaisemman jul-
kaisemisen. Aikaisemmin 
tiedot ovat perustuneet tuki-
haun yhteydessä kerättäviin 
tietoihin. Hevosten poisjää-
misen tilastoinnista näkyy 
selkeämmin tilalukumääris-
sä kuin siipikarjatilastoin-
nin muutos. Pienet, alle 50 
linnun tilat harvemmin ovat 
luokittuneet siipikarjatiloik-
si. Selkeä parannus tilastoin-
tiin on myös se, että tieto 
perustuu nyt tilojen keski-
määräiseen lintumäärään, ei 
tietyin päivän tilanteeseen,” 
arvioivat Luken yliaktuaarit 
Sanna Vuorisalo, kotieläinti-
lastot ja Anna-Kaisa Jaakko-
nen, maatalous- ja puutarha-
yritysten rakenne.

Luonnonvarakeskus 
tiedotus  

Useat syyt johtivat Lapion tilalla 
lypsykarjasta luopumiseen

Eija ja Jouni Seppälän La-
pion tilan 28 lypsävän kar-
jan navetta on ollut tyhjänä 
syyskesästä lähtien. Lyp-
sykarjan lopettamispäätös 
syntyi, kun Jouni-isännän 
terveys oli jo pitkään sillä 
mallilla, että ei raskaisiin 
maatilan töihin pystynyt ja 
emäntäkin väsyi lomittaji-
en kanssa tilaa hoitamaan. 
Eija hoiti pojan kanssa ti-
laa pari viimeistä vuotta. 
Tilaa yritettiin myydäkin 
ja jatkajaa ei muutenkaan 
löytynyt. Lehmät lähtivät 
helmikuussa 2020. Eloon 
myytiin suurin osa; robot-
titilalle 17 ja kaksi toiselle 
tilalle Pudasjärvelle. Sie-
mennetyt hiehot myytiin 
syyskesällä ja vuosi sitten 
lokakuussa lähtivät loput 
hiehot ja vasikat teuraaksi. 
Lopettamista puolsi myös 
se, että Jouni ja poikansa 
Pauli olivat aloittaneet Far-
mari Agenttien toiminnan 
ja sille työlle tuntui olevan 
kysyntää. 

-Ostimme tämän tilan 
2004. Nyt mennään näil-
lä. Katsotaan mitä tuleva 
tuo tullessa, kertovat Eija 
ja Jouni Seppälä.

Pudasjärvellä 32 lypsykarjatilaa
Pudasjärvellä on tällä het-
kellä 32 lypsykarjatilaa. Li-
hanautoja kasvatetaan kuu-
della tilalla ja löytyy vielä 
yksi muu nautakarjatila. 

Lammastaloutta harjoitetaan 
13 tilalla, hevostaloustiloja 
on kolme, puutarhakasvien 
viljelyä harjoitetaan yhdellä 
tilalla sekä muuta heinää ja 

viherheinätiloja on 53 ja vie-
lä löytyy yksi tila, jossa ei ole 
tuotanto-/tai yritystoimin-
taa. Yhteensä Pudasjärvellä 
on siis 110 aktiivimaatilaa. 

Vuodesta 2004 Jouni ja 
Eija Seppälä ovat omis-
taneet Lapion tilan Pär-

jänsuolla, jossa oli viime 
vuosina 28 lypsävää.

Lapion tilan navetta alkoi tyhjentyä lypsykarjasta helmi-
kuussa 2020 ja loput siemennetyt hiehot myytiin tämän 
vuoden syyskesällä.
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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.

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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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

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 

Lomitusvastaava jättää johtokunnan
Pudasjärven MTK:n johto-
kuntapaikan jättävä Sirkka 
Pankinaho on toiminut yh-
distyksessä erilaisissa teh-
tävissä yli 30 vuoden ajan. 
Hallinnollisissa toimissa 
tuli ikäpykälä vastaan, joten 
vuodesta 1990 alkanut toi-
minta on nyt tullut päätök-
seen.

Pisimmän aikaa Sirkka 
hoiti lomitusvastaavan teh-
täviä sekä lyhyempiä jakso-
ja muun muassa sosiaali-, 
ympäristö- ja yritysvastaa-
vana. Aina iloinen Sirkka ei 
koe haikeutta vastuutehtävi-
en jättämisestä MTK:ssa sillä 
talkoohommissa on mahdol-
lista jatkaa pitkää uraa ilman 

virallista nimikettä. Hirvi-
peijaisista alkanut aktiivi-
nen maataloustuottajan ura 
päättyi vuonna 2014, kun 
pojan perhe alkoi hoitamaan 
Kansakoulun tilaa sukupol-
ven vaihdoksen myötä. Yli-
Livolla sijaitsevan tilan Sirk-
ka hankki miehensä Juhan 
kanssa vuonna 1987, jonka 

jälkeen sitä on aktiivisesti ra-
kennettu ja laajennettu. 

Sirkka Pankinaho viihtyy 
lastenlasten kanssa ja harras-
tuksiin kuuluvat käsityöt, 
puutarhan hoito, marjastus 
ja kalastus. Voitaneen sanoa, 
että Pankinahot elävät pit-
källe omavaraistaloudessa 
ja kotimainen, puhdas ruoka 

on sydämen asia.
Nyt vastuutehtävät jatku-

vat toisenlaisissa puitteissa, 
kun Sirkka Pankinaho valit-
tiin viime kuntavaaleissa 
Pudasjärven kaupunginval-
tuustoon ajamaan Perussuo-
malaisten arvoja. 

Terttu Salmi
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Rahoitustarjous: korko 0%, 
käsiraha 0€, soita ja kysy lisää!

Olli Lindgren
040 9211 381

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

Avoinna: ma–pe 8–17 Puh. 010 755 7300

Juha Suvanto
040 4114 603

Kimmo Junttila
045 6749 626

Reilu hyvitys vaihto-laitteesta!
KONEMYYJÄMME:Edullinen 

toimitus!

Laaja valikoima uusia ja käytettyjä tie- ja lumikoneita heti varastosta!

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

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

PUDASJÄRVI

•  Vankat upposinkityt runkoputket
 SSAB doublegrade 60,3/4 mm
•  UV-suojattu 900 g/m² pressu
•  Umpi- ja ovipäädyt
•  Nopea ja helppo pystyttää ja
 tarvittaessa purkaa sekä siirtää
•  Takuu 24 kk
•  Sisältää sokkelibetonit (12 kpl)

Esim.
m&T FARm’s H9 x 12 m
-pREssuHAlli

12.950,-
Svh. 16.527,- (Alv. 0%)
+ toimituskulut

monikäyttöiset ja vahvat
m&T Farm’s pressuhallit

Kampanja-
halleja

rajattu erä!

Kysy
tarjous

TuHTi WsE 14 
-lämpöERisTETTy 
TERäsKEHäHAlli
•  Teräskehärunko lämpöeristetyillä katto- 

ja seinäelementeillä (sandwich-rakenne)
•  Lumialue EC1 2,75 ja 15 ast kattokulma, 

myös 11 ja 16 m runkoleveydellä Valikoimassa myös laaja mallisto Suomessa valmistettuja
eristämättömiä teräskehähalleja ja konekatoksia.

Pölkky Oy | puh. 020 764 0200 | sähköposti: office@polkky.fi

OSTAMME ELÄMÄNTYÖTÄ

Oletko myymässä metsää? Toisille metsänomistus on rakas harrastus ja toisille 
elämäntyö. Meille perhe, luottamuksellisuus ja pohjoiset juuret ovat kaikki kaikessa. 
Ota yhteys lähimpään Pölkyn hankintaesimieheen ja solmi sekä sinua että metsääsi 

hyödyttävä kumppanuussuhde, joka kestää läpi elämän.

Myytkö metsää? Ota yhteyttä! 
Kaikki puunostajamme näet osoitteesta www.polkky.fi 

(Puunhankinta > Myy Metsää)
Jätä yhteydenottopyyntö verkossa, lähetä sähköpostia 
etunimi.sukunimi@polkky.fi tai ota yhteyttä puhelimitse.

KAJAANI, PALTAMO, 
VAALA
Jukka Heikkinen
040 653 1599

HYRYNSALMI, 
SUOMUSSALMI
Ilkka Tuohino
044 413 3145

POSIO,
TAIVALKOSKI
Esa Polojärvi
040 670 9003

HAUKIPUDAS, II, KIIMINKI, 
MUHOS, OULU, PUDASJÄRVI, 
YLI-II, YLIKIIMINKI
Vilho Koivisto 040 167 8961

KUUSAMO
Aki Huttu
040 678 7064

IISALMI, KIURUVESI, PYHÄNTÄ, 
SONKAJÄRVI, VIEREMÄ
Jaakko Heikkinen
044 413 3140

PUOLANKA, 
UTAJÄRVI
Samuli Inget
044 413 3144

KUHMO, RISTIJÄRVI, 
SOTKAMO
Jari Nykänen
040 653 0122

Tasavertaiset sote-palvelut tavoitteena
Aluevaalit käydään ensi 
tammikuussa. Keskustan 
tavoitteiden mukainen sote-
uudistus saatiin toteutettua 
ja kansalaiset pääsevät tam-
mikuussa 2022 valitsemaan 
vaaleilla sosiaali-, terveys- 
ja pelastustoimesta päättä-
vät henkilöt. 

Aluevaaleissa päätetään 
meitä hyvin lähellä olevista 
ja arkeen vaikuttavista asi-

oista. Haluamme edelleen 
kehittää lähipalveluja Pu-
dasjärvellä ja panostaa ai-
empaa paremmin kotona 
tapahtuvaan hoitoon. 

Keskusta näkee uudis-
tuksen päätavoitteeksi ta-
savertaisten palveluiden 
tuottamisen kaikkialla Suo-
messa. Keskustan periaate 
tasavertaisten palveluiden 
tuottamisessa on toteuttaa 

jokaiseen kuntaan vähin-
tään yksi sosiaali- ja terve-
ysasema.

Tulevaisuudessa sote-
palvelut rahoittaa valtio. 
Valtio jakaa rahoituksen 
hyvinvointialueille palvelu-
tarpeiden mukaan. Korke-
an sairastavuuden kuntien, 
kuten Pudasjärven, palve-
luita tulee siis uudistuksen 
toimeenpanossa vahvistaa. 

Kyseessä on erittäin mer-
kittävä uudistus. Sote-kus-
tannusten kasvu on ylit-
tänyt jo pitkään kuntien 
kantokyvyn. Palvelutarpeet 
ikääntyvässä Suomessa tu-
levat lisääntymään. Toimin-
tatapoja on uudistettava ja 
palveluita kehitettävä aiem-
paa aktiivisemmin. 

Uudistuksessa syntyvät 
hyvinvointialueet vastaa-

vat sekä erikoistason että 
perustason sote-palveluis-
ta. Tavoitteena on, että asia-
kas saa tarvitsemansa avun 
nykyistä vähemmillä asi-
ointikerroilla, joka on sekä 
inhimillisempää että talou-
dellisempaa. Kun palvelut 
saadaan tuotettua oikea-ai-
kaisesti ja voidaan panostaa 
taloudellisesti perustervey-
denhuoltoon ja sosiaalityö-

hön nykyistä paremmin, 
vältytään erikoissairaanhoi-
don kalliilta hoidoilta.

Kaikki puolueet eivät ole 
näistä tavoitteista samaa 
mieltä. On siis suuri mer-
kitys sillä, keitä aluevaltuu-
tetut ovat. Tutustu siis kes-
kustalaisiin ehdokkaisiin ja 
käy äänestämässä!

Pudasjärven Keskusta
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SUOMALAISTEN
TUOTTAJIEN
KÄSISSÄ 
Uuden, raja-aitoja ylittävän 
Nautasuomen kautta 
suomalaiset maidontuottajat 
omistavat nyt osan vastuullista, 
kotimaista rehuteollisuutta. 
Se on hyvä perusta tuotannon 
kilpailukykyiselle tulevaisuudelle. 
Kun asiat ovat omissa käsissä, 
niihin voi vaikuttaa. 

Tehdään yhdessä töitä suomalaisen tuotannon kilpailukyvyn eteen. 
atriatuottajat.fi/maitotilat

p. 010 3211 950
www.eurotrading.fi

Lisäarvoa rehunsäilöntään:

PROPYLEENIGLYKOLIA 
OMASTA SÄILÖREHUSTA

BONSILAGE PRO

SÄILÖREHUN KESÄSYÖTTÖÖN JA 
AIKAISIN SYKSYLLÄ AVATTAVIIN SIILOIHIN

BONSILAGE SPEED

KOSTEALLE REHULLE
BONSILAGE FORTE

REHUNSÄILÖNTÄÄN
PARASTA

TILAA NYT BONSILAGET 
ENNAKKOKAMPANJA-

HINTAAN!
KYSY TARJOUS 

LÄHIMMÄLTÄ EDUSTAJALTASI!
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Kasku- ja vitsikirjat heijastavat yleensä mennyt-
tä aikaa tai etsivät naurun aiheiksi ajankohtaisia 
tapahtumia. Mutta – ne voivat olla jopa aikaansa 
edellä. Tämän todistaa Joachim Readmen toimit-
tama The Vitsikirja 2022 (readme). 
The Vitsikirja on säilyttänyt suosionsa jo toista-
kymmentä vuotta ja lupaa yhä apua kaikkeen 
muuhun paitsi tiukkapipoisuuteen. Tässä otteita 
vuodelta 2012: 

Työhyvinvointikysely: Ketkä ovat kaikkein tyytyväi-
simpiä työntekijöitä? 
Vastaus: Tietenkin orkesterin puhallinsoittajat. Heillä 
on aina töissä ollessaan suu messingillä.

* * *
Nainen ryntäsi myöhässä konserttiin ja kysyi vahti-
mestarilta: – Mitä he juuri nyt soittavat? Vahtimesta-
ri: – Sibeliuksen seitsemättä.
– Voi hyvänen aika, olenko minä jo niin paljon myö-
hässä!

* * *
Töiden jälkeen: – Huh, mikä päivä, huudahti mies pa-
lattuaan töistä kotiin. – Tietokone meni rikki, ja kaikki-
en toimistossa oli pakko ruveta ajattelemaan! 

* * *
Hilma: – Oletko kuullut, että Margit matkustaa ulko-
maille opiskelemaan laulua? 
Vilma: – Ihan totta? Mistä hänellä on niin paljon ra-
haa? 
Hilma: –Naapurit ovat keränneet! 

* * *                                                                                               
Alikersantti: – Onko tässä alokastuvassa ketään, joka 
hallitsee sähkötyöt?
– On, herra alikersantti. Olen koulutukseltani sähköin-
sinööri. 
– Hyvä. Tästä lähtien te huolehditte siitä, että valot 
sammuvat tasan kello kymmenen.

* * *
Tullissa: Oskari on äitinsä kanssa menossa tullin läpi. 
– Eihän sinun nallerepussasi ole savukkeita? tullimies 
kysyy leikillään.  Oskari: – Ei. Ne ovat äidin hatussa. 

* * *
Kake: –Miksi olet noin huonon näköinen, oletko sai-
ras? Make: – No kun hevonen sairastui ja lääkäri antoi 
lääkettä, joka piti puhaltaa sen kurkkuun putken avul-
la.  Kake: – Mitäs se tähän kuuluu? Make: – Kuuluu se; 
hevonen ehti puhaltaa ensin!                                                                  

* * *
Viikon kysymys: Miksi rankalaiset pitävät etanoista?
Vastaus: He eivät pidä pikaruoasta!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Suu 
messingillä

7
LC Rauhanjulistekilpailu

Olemme kaikki yhteydessä 
toisiimme

Rauhanjulistekilpailu on jo 
vuosikymmenien ajan roh-
kaissut ja auttanut nuoria 
osoittamaan luovuuttaan, 
pyrkimyksiään ja toiveitaan 
maailman rauhasta taiteen 
kautta. Viimeisen 34 vuo-
den aikana yli neljä miljoo-
naa lasta lähes sadasta maas-
ta on osallistunut kilpailuun. 
Kauden 2021–2022 rauhan-
julistekilpailun teema on 
”Olemme kaikki yhteydessä 
toisiimme”. Kilpailuun kut-
suttiin mukaan nuoret, jotka 
ovat 11-, 12- tai 13-vuotiaita 
15.11. mennessä, kaikista Pu-
dasjärven kouluista.

Kisatyöt piti palauttaa 
4.11. mennessä, ja heti sen 
perään oli arviointikokous 
FysioKV:n tiloissa. Paikal-
la olivat tuomaroimassa lion 
presidentti Katri Virtanen, 
lion presidentti Hilimat An-
na-Liisa Seppänen sekä lio-
nit Vuokko Nyman ja Janne 
Moilanen, joka jääväsi itsen-
sä tuomaroinnista. 

Katri Virtanen kommen-
toi töitä kertomalla töiden 
olevan virkistäviä lasten nä-
kemyksiä yhteydenpidosta. 
Katri kertoi, että rauhanju-

Rauhanjulistekilpailun tuomarit Vuokko Nyman, vastuutuomari Katri Virtanen ja Anna-Liisa 
Seppänen esittelemässä voittajatöitä. 

listekilpailulla kannustetaan 
lapsia kuvataiteen maail-
maan ja ilmaisemaan itseään 
yhteiskunnallisissa asioissa. 
Korona on lisännyt yhtey-
denpitoa ja se näkyi oppilai-
den töissä.

LC Pudasjärvi ja LC Pu-
dasjärvi Hilimat kiittävät 
pudasjärveläisiä opettajia 
kilpailuun mukaan lähtemi-
sestä, ja kiitos myös kaikil-
le kilpailuun osallistuneille 

oppilaille. Rauhanjulistekil-
pailu järjestetään taas ensi 
vuonna, silloin uusin aihein.  

Kilpailun kolme parasta 
työtä joka sarjasta, ovat näh-
tävillä FysioKV:n ikkunan-
näyttelynä marraskuun ajan 
osoitteessa Kauppatie 3. 

Kisan  
voittajat 2021
Sivukylien koulut 1. Fanni 

Vuorma Hirvaskosken kou-
lu, 2. Emilia Rytinki Hir-
vaskoski, 3. Ville Kosamo 
Hirvaskoski. Lakarin kou-
lu 1. Juuso Penttilä, 2. Aada 
Pikkuaho, 3. Mette Moila-
nen. Hirsikampus 1. Luukas 
Luokkanen, 2. Pieta-Linda 
Lasanen, 3. Nenna Illikai-
nen.

Pudasjärveläinen lehti 

Mauri Hietala: Lumivene.

Pienten vesilaitosten varau-
tumissuunnittelua ja yhteis-
työtä edistänyt kaksi vuotta 
kestänyt hanke Kuusamos-
sa, Taivalkoskella ja Pudas-
järvellä on päättynyt. Koil-
lismaalla näiden kolmen 
kunnan alueella toimii noin 
60 vesihuoltolain tarkoitta-
maa talousvettä toimitta-
vaa pientä vesihuoltolaitosta 
(vesiosuuskuntia ja vesiyh-
tymiä). Pienten vesiosuus-
kuntien toiminta perustuu 
yleensä talkootyöhön ja vas-
tuullista tehtävää hoidetaan 
varsinaisen työn ohella. Vii-
me vuosina lainsäädännössä 
on tullut velvoitteita mm. ta-
lousveden riskien hallinnan 
ja häiriötilanteisiin varautu-
misen osalta. Tällä hankkeel-
la tuettiin vesihuoltolaitoksia 
tekemään riskiarviointiin pe-
rustuvat varautumissuunni-
telmat ja varautumaan mm. 
talousveden desinfiointiin ja 
tilapäiseen vedenjakeluun 
tarvittaessa. 

Hankkeen aikana 
(1.10.2019-31.10.2021) alu-
een pienille vesiosuus-
kunnille järjestettiin mo-
nipuolisesti vesihuoltoon 
liittyvää koulutusta, laadit-
tiin lainsäädännön edellyt-
tämiä riskinarviointeja ja 
varautumissuunnitelmia 
laitoskohtaisesti asiantun-

tijoiden ohjauksessa, sekä 
pidettiin käytännön desinfi-
ointiharjoituksia vesiosuus-
kuntien omilla vedenotta-
moilla. Hanke saavutti sille 
asetetut tavoitteet. Hankkeen 
aikana laadittiin 41 riskien-
arviointia talousveden toi-
menpideohjelmatyökalulla, 
55 varautumissuunnitelmaa 
ja suoritettiin 69 vesityökort-
tia. Järjestetyissä tilaisuuksis-
sa oli yhteensä 217 osallistu-
jaa, jotka edustivat 62 alueen 
vesiosuuskuntaa tai vesiyh-
tymää. Näistä kahdeksan 
laitoksen toiminta oli niin 
pientä, ettei niillä ollut vesi-
huoltolain mukaista velvoi-
tetta tehdä suunnitelmaa. 
Yksi vesihuoltolaitos oli mu-
kana Ranuan kunnan puo-
lelta, sillä verkosto ulottuu 
Pudasjärven puolelle. Vesi-
osuuskuntien varautumista 
häiriötilanteisiin parannet-
tiin myös yhteishankinnoin. 

Yhteishankintoja 
ja yhteiset  
nettisivut
Kuhunkin hankkeessa mu-
kana olevaan kuntaan osuus-
kuntien yhteiskäyttöön 
hankittiin kemikaalin an-
nostelupumppu ja klooripi-
toisuuden mittari talousve-
den kloorausta varten, sekä 

yhden kuutiometrin säiliöi-
tä varaveden jakelua varten. 
Yhteiskäyttöä varten hankit-
tujen laitteiden säilytykses-
tä vastaavat kuntien taajami-
en vesihuollosta huolehtivat 
isommat vesihuoltolaitokset 
(Pudasjärven vesiosuuskun-
ta, Taivalkosken kunnallinen 
vesilaitos ja Kuusamon ener-
gia- ja vesiosuuskunta). Li-
säksi hankerahoilla hankit-
tiin yhteiskäyttöön yksi suuri 
5,5 kuution vaihtolavalla kul-
jetettava varavesisäiliö, jonka 
sijoituspaikka on Pudasjär-
vellä. 

Hanke luo hyvän poh-
jan vesiosuuskuntien aktii-
visen yhteistyön jatkamisel-
le ja kehittämiselle alueella. 
Hanke tarjosi myös hyvän 
näköalapaikan harvaanasu-
tun maaseudun vesihuollon 
järjestämisen nykytilaan, ja 
saatuja kokemuksia voidaan 
hyödyntää myös laajemmin 
osana käynnissä olevaa kan-
sallista vesihuoltouudistus-
ta. Vesihuoltolaitoksilla, niin 
isoilla kuin pienillä, tehtävä 
vesihuollon varautumistyö 
on jatkuvaa ja vesiosuuskun-
tien oman aktiivisuuden yllä-
pito tärkeää. Vesiosuuskun-
tien yhteistyötä on tarkoitus 
jatkaa hankkeen jälkeenkin 
ja siinä apuna on mm. hank-
keelle avatut www.koillisve-

si.fi - kotisivut. 

Pudasjärvi  
veturina
Hankkeen kokonaiskustan-
nusarvio oli 120 000 euroa. 
Hanketta rahoittivat Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, 
Taivalkosken kunta, Kuu-
samon kaupunki ja Pudas-
järven kaupunki, joka toimi 
myös hankkeen ”veturina”. 
Hankkeeseen ostettiin asian-
tuntijapalveluita Suomen 
ympäristöopisto SYKLI:ltä ja 
RT-Infrapalvelut Oy:ltä, jot-
ka vastasivat pitkälti hank-
keen käytännön toteutukses-
ta. Hankkeen työryhmissä 
oli edustus kunnista, kunta-
tason vesihuoltolaitoksista, 
kuntien terveydensuojeluvi-
ranomaisesta, Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksesta ja 
hankkeen asiantuntijakon-
sulteilta. 

Hankkeen käynnistämi-
sen taustalla oli Koillismaan 
vesihuollon yleissuunni-
telmassa tunnistetut haas-
teet, mihin hankkeen aikana 
osaan onnistuttiin tekemään 
kehittämistoimenpiteitä.

Hanna Hentilä
Pohjois-Pohjanmaan  

ELY-keskus

Koillismaalla vesihuollon varautumista 
parannettiin laajassa yhteistyössä
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYhTIÖIdEN TYÖT
•  VAhINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIhdOT JA  
   -KORJAUKSET

•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN hUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYhTIÖIdEN hYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  Avoinna ma-pe 7-16

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

84 -vuotta alan ammattitaitoa!

Koruja
edulliseen
hintaan

Meiltä:
- Ranne- ja herätyskellot
- Kellot - Korut
- Lahjatavarat Tervetuloa!

Metsäpalvelu Tuomaala oy
pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely Metsänomistaja, 

ota yhteyttä! Puistotie 2, Pudasjärvi
Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

P Metsäveroilmoitukset
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, KauppaKIrjaT, 
LahjaKIrjaT, jaKoSopImuKSET, KaupaNVahVISTamISET 

mYÖS pudaSjÄrVEN ja SYÖTTEEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

SarI KÄSmÄ puh. 040 670 9766, sari.kasma@tunturilkv.com
mIKa KÄSmÄ puh. 0400 390 016, mika.kasma@tunturilkv.com

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

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
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -
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Pudasjärven kaupunginhalli-
tus kokousti tiistaina 9.11. Ti-
lapalvelut on kilpailuttanut 
terveysaseman tilamuutok-
set avoimena pienhankinta-
na. Terveysaseman tilamuu-
tosten urakassa toteutetaan 
toimisto- ja hoitohuonei-
den tilamuutoksia terveys-
aseman kaksikerroksellisel-
la osalla palveluasumisen 
käyttöön sekä tilamuutok-
sia entisen hammashoitolan 
tiloissa työterveyshuollon 
käyttöön. Tarjousten mää-
räaikaan mennessä oli tullut 
vain yksi tarjous. Tarjouksen 
kokonaishinta ylitti merkit-
tävästi hankkeelle suunni-
tellun määrärahan. Halli-
tus valtuutti teknisen toimen 
neuvottelemaan tarjouk-
sen jättäjän kanssa tarjouk-
sen tarkemmasta sisällöstä 
ja hankkeen toteuttamismah-
dollisuuksista. Hanke toteu-
tetaan enintään 150 000 eu-
ron kattohintaisena vuoden 
2021 säästyneistä investointi-

määrärahoista. 
Päätettiin hyväksyä Pu-

dasjärven kaupungin ja 
Kuntarahoitus Oyj:n väli-
sen Hyvän Olon keskuksen 
SOTE-irtaimen 1,5 miljoo-
nan euron puitesopimus si-
ten, että kaupunginvaltuus-
ton hyväksymä Hyvän Olon 
keskuksen puitesopimuksen 
kokonaisrahoituksen limiit-
ti ei ylity.

Äänestysalueet 
aluevaaleissa 
Aluevaalit toimitetaan sun-
nuntaina 23.1.2022. Kaupun-
ginhallitus valitsi vaalilauta-
kuntien ja vaalitoimikunnan 
jäsenet sekä tarpeellisen mää-
rän varajäseniä sekä samalla 
määräsi puheenjohtajat ja va-
rapuheenjohtajat. 

Ervasti-Jaurakka-Puhok-
sen äänestysalue Pj Hyttinen 
Erkki, vpj. Kokko Pirkko. Jä-
senet: Laakkonen Kari, Hon-
kanen Tiina, Huitsi Tatjana. 
Varalla: Pääaho Anne, Pert-

tunen Pentti, Lantto Lauri ja 
Jumisko-Putula Merja.

Hetekylä-Kipinä: Pj Tur-
ves Kalevi, vpj Puurunen 
Jukka. Jäsenet: Niemitalo Ka-
tariina, Karvonen Jussi, Oi-
nas-Panuma Taimi. Varalla: 
Riepula Ismo, Kivilahti Sirpa 
ja Puurunen Taisto. 

Kurenala Pj Komulainen 
Erja, vpj. Niskasaari Mika. 
Jäsenet Pulkkanen Hannu, 
Pohjanvesi Päivi, Kinnunen 
Pekka. Varalla Pohjanvesi 
Ari, Vähäkuopus Arja, Kuu-
sijärvi Mika. Törmänen Pek-
ka, Räisänen Elvi ja Puhakka 
Maire.

Sarakylä Pj Piipponen 
Esko, vpj Rytinki Rauno. Jä-
senet Jurmu Maija, Pankin-
aho Juha, Äikäs Arja. Varalla 
Kuukasjärvi Seppo, Heikkilä 
Taina, Salmela Petri, Jurmu 
Juhani, Puolakanaho Jaana ja 
Äikäs Seppo.

Siurua Pj Kuha Katja, vpj 
Säkkinen Irja. Jäsenet Lieko-
la Tarmo, Loukusa Maire, 

Sarajärvi Marko. Varalla Ti-
monen Seppo, van der Vegt 
Christa ja Kantoniemi Alpo.

Syöte -Iinattijärvi - Hir-
vaskoski Pj Peuraniemi 
Marjatta, vpj Hukari Antti. 
Jäsenet Puurunen Eila, Joki-
kokko Keijo, Kortetjärvi Soili. 
Varalla Timonen Hannu, Jo-
kikokko Arto ja Laakso Elisa.

Vaalitoimikunta Pj Sep-
pänen Kauko, vpj. Siurua 
Seija, Jäsen Lohilahti Jouko. 
Varalla: Rantala Leena, Huit-
si Mirka, Sammelvuo Mervi, 
Sammelvuo Seppo ja Koivu-
la Marko. 

Maakuntaohjelma ja 
yhteistyösopimus
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntaohjelmasta vuosille 
2022-2025 ohjelmassa hae-
taan uutta ajattelua maakun-
nalliseen ja kansalliseen alue-
kehittämiseen ja tavoitellaan 
siirtymistä kohti kokonais-
valtaisempaa strategista ja 
ilmiölähtöistä ajattelumal-

lia. Tällä on tavoiteltu jous-
tavuutta sekä ennakoivaa ja 
nopeaa reagointikykyä ym-
pärillä tapahtuviin muutok-
siin. Pudasjärven kaupunki 
korostaa lausunnossaan tar-
vetta Pohjois-Pohjanmaan 
liiton roolin nostamisel-
le meneillään olevan kuntia 
koskevan palvelurakenteen 
rakennemuutoksen tukemi-
sessa. Hallitus toteaa lausun-
nossaan, että maakuntaoh-
jelmassa on pääosin hyvin 
kuvattuna maakunnan kehit-
tämisen painopistealueita tu-
leville vuosille.

Hallitus hyväksyi Pudas-
järven kaupungin ja Pudas-
järven Kehitys Oy:n välisen 
yhteistyösopimuksen vuo-
sille 2022-2023. Yhteistyö-
sopimuksen määrärahasta 
130 000 euroa varataan vuo-
den 2022 talousarvioon sekä 
2023 taloussuunnitelmavuo-
delle hallintotoimen kustan-
nuspaikalle 1028, elinkeino-
jen kehittäminen ja 120 000 

euroa katetaan kehittämisra-
hastosta. Vuosille 2022-2023 
varataan katettavaksi kehit-
tämisrahastosta erillinen 15 
000 euron määräraha yritys-
palvelusetelitoiminnan jatka-
miseen. Vuoden 2021 aikana 
yrityspalvelusetelitoimintaa 
on myönnetty seitsemälle 
yritykselle. Tukea on myön-
netty tähän mennessä yh-
teensä 8 577 euroa.

Talousarvion  
jatkosuunnitelma
Merkittiin tiedoksi talousar-
vion 2022 ja taloussuunni-
telman 2023-2024 valmiste-
lun tilanteen sekä linjattiin 
jatkovalmistelua siten, että 
kaupunginhallitus edellyt-
tää opetus- ja sivistystoimel-
ta löydettäväksi vähintään 
200 000 euron säästöt vuo-
den 2022 talousarvioon. Ou-
lunkaaren osalta pysytään 
aikaisemman päätöksen mu-
kaisessa vähennyksessä.

Osa terveysaseman tiloista remontoidaan
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YRITTÄJÄ ilmoitta 
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

• 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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTITMAARAKENNUSTA

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

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

Palvelemme: ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14, su 10-14

pudaSjärven 
hauTauSToiMiSTo ja 
kukka ky, pihlaja 
Toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

Anon Ase ja Tukku

eräkeSkuS
anon aSe ja Tukku 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

Rahoituspalvelut 
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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

0400 935 036
ari.m.mansikkamaki@gmail.com
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LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Kontiotuote lahjoitti 
heijastimia peruskoululaisille
Torstaina 11.11. oli Hir-
sikampuksella Pudasjär-
ven peruskoulujen ja lu-
kion rehtoreiden kokous, 
jossa tilaisuudessa vierai-
lijana kävi Kontiotuotteen 
laatuinsinööri Timo Pe-
siö luovuttamassa jokai-
sen peruskoulun rehtoril-
le oppilasmäärää vastaavan 
pussillisen heijastimia jaet-
tavaksi kouluilla.

- Tämä tuote on työn-
tekijöittemme ideoima ja 
suunnittelema ja valmis-
tettu Suomessa. Ajatus hei-
jastimesta ja sen jakamises-
ta kouluille lähti siitä, että 
etenkin pienet lapset ovat 
turvattomia liikenteessä 
näinä pimeimpinä vuoden-
aikoina, valisti Kontiotuot-
teen edustaja Pesiö. 

- Heijastinlahjoitus pa-
rantaa kovasti lasten ja 
nuorten turvallisuutta liik-
kua. Pyrimme kaikin tavoin 
edistämään sitä, että Pudas-
järvi on ja pysyy turvallise-
na kasvuympäristönä, läh-
tien ihan oppimistiloista. 
Olemme kiitollisia Konti-
otuotteelle saamastamme 
lahjoituksesta lasten liiken-
neturvallisuuden paranta-
miseksi, kiitteli opetus- ja 
sivistystoimen johtaja Juha 
Holappa.

Terttu Salmi
Kuva: Juha Nyman 

Pudasjärven kaupunki
Heijastinlahjoitusta olivat vastaanottamassa takana Hirsi-
kampuksen vs. rehtori Susanne Nyman, oikealla opetus- ja 
sivistystoimen johtaja Juha Hplappa sekä edessä oppilas-
kunnan edustajina Amira, Janna ja Emma. Kontiotuotteelta 
heijastinlahjoituksen toi Timo Pesiö. 

Hotelli- Ravintola Kuren-
koski ottaa koronapassin 
käyttöön perjantaisin ja 
lauantaisin kello 22 alka-
en. Asiakkaan tulee esit-
tää koronapassi ja hen-
kilöllisyystodistus sisään 
tullessa. Kello 22 tarkis-
tetaan kaikilta asiakkail-
ta koronapassi ja mikä-
li ei ole voimassa olevaa 
koronapassia tulee asiak-
kaan poistua ravintolasta 
kello 22. 

Koronapassin edelly-
tyksenä on joko saatu ro-
kotesuoja, 72 tunnin si-

sällä saatu negatiivinen 
koronatesti tai todistus 
sairastetusta koronatau-
dista. Ainoastaan oma-
kannan koronapassi käy. 

Käyttäjä hakee pas-
sin Omakanta-palvelusta. 
Käytännössä kyse on pu-
helimen ruudulta näytet-
tävästä todistuksesta. To-
distuksen negatiivisesta 
koronatestistä saa myös 
paperisena asiakirjana 
terveydenhuollosta.  MK

Kurenkoski ottaa 
käyttöön 

koronapassin 
viikonloppuisin 
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PUDASKIRPPIS 
* osta, myy, vuokraa...

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudaskirppiksen kautta, Pudaskirppiksen normaalit kirpputorimyynti- /
ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuval-
liset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähkö-
postilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi laskutusta varten.

MYYDÄÄN 
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VUOKRATTAVANA

MYYDÄÄN tai VUOKRATAAN 
Täysin uusittu asunto 3h + k Pu-
dasjärven keskustassa, sekä juuri 
remontoitu omakotitalo os. Pos-
timiehentie 22. Luottotiedot tar-
kistetaan. P. 040 659 3303.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sana ja 
rukous klo 18. 

Tervetuloa nauttimaan 
hyvästä ruuasta ja yhdessä olosta.

Lähtö klo 15.00 Oikopolun linja-autopysäkiltä ja 
paluu samaan paikkaan n. klo 21.00

Hinta 25€ jäsen 35€ ei jäsen (sis. matkat ja ruokailu)
Ilmoittautumiset 2.12. mennessä Raijalle 044 238 0982.

Huom! Matkan voi maksaa pankkikortilla tai tilille. 
Myös käteinen käy.

(Ken lahjan tuo - hän lahjan saa)

perinTeinen 
jouluruokailu

Ravintola Merihelmessä Iissä 
(Kuivaniemi) ti 7.12.

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaisten

pudasjärven invalidit ry:n
pikkujoulu

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

Ilmoittautuminen su 5.12. mennessä  
Maija-Liisalle p. 045 120 2185.

Omavastuuosuus jäseniltä 10,00€/hlö,
ei jäsen 15,00€/hlö.

pe 10.12.2021 klo 14 - 17  
Seurakuntakeskuksessa, 

varsitie 12.

Aluehallintovirasto on päätöksellään 16.11.2021 (Dnro 
PSAVI/175/2021) jättänyt sillensä Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen vireille paneman ympäristönsuojelulain 89 
§:n mukaisen aloitteen Pudasjärven kaupungissa sijaitsevan 
Koivuojanlatvasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan 
muuttamiseksi, koska ELY-keskus on peruuttanut 
aloitteensa. Päätös on nähtävillä osoitteessa https://ylupa.
avi.fi. Päätökseen saa hakea muutosta 23.12.2021 saakka. 
Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä. 

ILMOITUS YMPÄRISTÖN- 
SUOJELULAIN MUKAISEN 
PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA 

Työpetari Ry
SäänTöMääräinen 

SyySkokouS 
ti 30.11.2021 klo 17.00 Suojalinnalla, 

Urheilutie 2.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

hallitusTervetuloa!

kivarin erä ry järjestää 

Hirvipeijaat
lauantaina 27.11.2021 klo 13 

seurakuntakodilla. 
Maanomistajat ja 

jäsenet perheineen tervetuloa!
Puheenjohtaja

Koskenhovilla su 21.11.2021 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

TERVETULOA seuran jäsenet ja 
maanvuokraajat perheineen!

Pudasjärven Metsästysseura ry. ja hirviporukka

 la 20.11.2021 klo 14.00 
Seurakuntakeskuksessa.

pudasjärven 
Metsästysseura ry:n

hirvipeijaiset

hirvenlihan huutokauppa - käteismaksu!

Hirvipeijaiset
su 21.11. klo 12-15 

seuran majalla.
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

kipinän Metsästysseura ry:n

hirviporukka

PUDASJARVI.FI

KIRJASTO ON SULJETTU  
TIISTAINA 23.11.
Kirjaston lainauspalvelut avautuvat  
ke 24.11. klo 12 mennessä.

Outi-kirjastojen palveluissa on laaja käyttökatko 
ma 22.11. klo 20 – ke 24.11. klo 12. Kaikki kirjaston 
palvelut verkossa ovat kiinni katkon ajan.

• Kirjastoauto Iso Karhu on pois reitiltä  
ti-ke 23. - 24.11.  

• Eräpäivämuistutuksia tai muita automaattisia 
viestejä ei lähetetä katkon aikana. Uusi tai palauta 
lainasi ennen käyttökatkoa.

• OUTI-verkkokirjaston saatavuustiedot ja omiin 
tietoihin kirjautuminen (kuten lainojen uusiminen 
ja varausten tekeminen) ovat pois käytöstä

• eKirjasto on pois käytöstä.

Pudasjärven kirjasto

pudasjärven kuuloyhdistyksen
pikkujoulu 
ke 8.12.21 klo 13.00 

hirvaskosken kartanossa.
Jouluateriasta omavastuu 20 €.

Ilmoittautuminen 2.12. mennessä Saaralle 
p. 040 549 7458, samalla sovitaan yhteiskyydeistä.

Tervetuloa!

Myydään 5 kpl lasipurkkia täytet-
tynä kolikoilla, lisäksi raha- ja pos-
timerkkilevyjä. Topi-Tori, Kauppa-
tie 3, asiakaspöytä.

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

Lippu 15€.  
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

la 20.11. klo 20-24 
TanssiTTaa

raimo 
laamanen

TuloSSa 4.12. 
Merja juuTinen

Aluehallintovirasto on päätöksellään 17.11.2021 (Dnro 
PSAVI/7894/2021) rauettanut Vapo Oy:lle (nykyisin 
Neova Oy) Jousisuo II:n turvetuotantoon ja siihen liittyviin 
toimenpiteisiin 18.11.2016 myönnetyn ympäristöluvan 
nro 6/2016/1. Päätös on nähtävillä osoitteessa https://
ylupa.avi.fi. Päätökseen saa hakea muutosta 27.12.2021 
saakka. Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä. 

ILMOITUS YMPÄRISTÖN-
SUOJELULAIN MUKAISEN 
PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

ala-livon metsästysseuran
hirvipeijaat 

su 21.11. klo 12-16. Törmäsen 
vanhan puolen pirtissä.

hirviporukka

Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

Mielenterveysviikkoa vietetään tänä vuonna 
21.−28.11.2021.

Viikon teemana on kohtaaminen.
Tavoitteena on viestiä siitä, että jokainen meistä, 

mielenterveystilanteesta riippumatta, ansaitsee tulla 
kohdatuksi, samalla tavalla.

Mielenterveysviikkoa vietetään viikolla 47, mutta 
teemaviikko käynnistyy perinteisesti viikon 46 sunnun-
taina kynttilätapahtumilla. Mielenterveysviikon aikana 

järjestetään erilaisia tapahtumia, seminaareja ja tempa-
uksia ympäri maata. Viikon päätapahtuma on verkossa 

järjestettävät Mielenterveysmessut.  
Pudasjärven Kajastus ry järjestää 

su 21.11. klo 18.00 seurakuntatalolla 

kynttilätapahtuman 
itsemurhan tehneiden muistoksi. 

Tilaisuus alkaa seurakuntasalissa diakoni 
Marko Väyrysen puheella, jonka jälkeen siirrymme 

ulos sytyttämään muistokynttilät. 
Tapahtumassa tarjoillaan lämmintä mehua ja pipareita.

Tervetuloa!
Pudasjärven Kajastus ry   Pudasjärven seurakunta 

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 21.00
tiistaina  13.00 - 21.00
keskiviikkona  13.00 - 02.00
torstaina  13.00 - 21.00
perjantaina  13.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

Lippu 7 € sis. ep.

Tulevaa ohjelmaa:
27.11.  Woyzeck
5.12.  Ässät

11.12.  Kiertotähdet
18.12.  Faija

Tervetuloa viihtymään. 
Muistathan koronarajoitukset.  Tule Terveenä.

Viikonloppuna asiakkailta vaaditaan 
koronapassi ja henkilöllisyystodistus 

ravintolaan tullessa.

VAUHKO
VARSA

La 20.11.

Pe 19.11.
TIETOVISA klo 19.00 

Tervetuloa!

Suomen Keskusta rp:n 
Kurenalan paikallisyhdistys ry:n 

SyySKoKouS 
pidetään sunnuntaina 28.11.2021 klo 18.00 

kaupungintalolla. 

Esillä sääntömääräiset asiat.

Hallitus

kirppiS pe-la 
19.-20.11. 
klo 11-15. 

lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!
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PUDASJARVI.FI

ALUEVAALIT 2022
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.-18.1.2022.
Äänioikeus vuoden 2022 aluevaaleissa
Äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on
a) Suomen tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku 
kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä en-
nen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen 
vaalipäivää; tai
c) Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen 
hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talle-
tettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle 
viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.
Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen äänestäjän kotikunnassa 
ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.  
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, 
mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoitus-
korttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 – 20.00.  
Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite

1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu Oy  
(Ervastin entinen koulu)

Puolangantie 1148

2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8

3. Kurenala Hyvän olon keskus Pirtti Varsitie 1

4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426

5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941

6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022. 
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 26.10.2021 § 345 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:
Hyvän Olon keskus (Pirtti), Varsitie 1, Pudasjärvi
12.-14.1.2022  klo 10:00 - 18:00 
15.-16.1.2022  klo 10:00 - 14:00 
17.-18.1.2022  klo 10:00 - 18:00
Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
12.1.2022   klo 10:00 - 13:00
Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
13.1.2022   klo 9:30 – 11:30
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
13.1.2022   klo 13:00 - 15:00
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
14.1.2022   klo 9:30 - 12:00
Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
17.1.2022   klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa 
(terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan 
asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella. Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat 
äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä en-
nakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on 
merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta 
annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskus-
vaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 12. - 18.1.2022 sattuvana päivänä kello 9 – 20.  
Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 10, 
93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040 740 2550 tai puh. 040 529 2689) viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00. 
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko va-
paamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on 
saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Mirja Moila-
nen, puh. 040 740 2550 tai palvelusihteeri Jenna-Riikka Kouva, puh. 040 529 2689.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen 
piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaali-
toimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa mis-sään tapauksessa käyttää asia-
miehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilö-
kortin.

MAINONTA
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2022.

Pudasjärvi 9.11.2021 
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

JOULUTORI
perjantaina 26.11. alkaen klo 16.00

Myyntipaikka valmiina 5€ / pöytä

Joulunavauksen yhteydessä järjestetään

Kymmenen ensimmäiseksi ilmoittautunutta saa paikan. 
Ilmoittautumiset: Kurenalan kyläyhdistys ry, Kerttu Simu 

p. 040 730 9481, ke 24.11. mennessä. 
Tervetuloa!

YY

Ainakin moni asia oli en-
nen paremmin. Tasapai-
noinen elämäntapa, sään-
nöllinen päivärytmi ja 
riittävä uni takasivat ar-
jen sujumisen. Omatoimi-
nen liikunta antoi hyvän 
peruskunnon. Käveltiin 
tien vasenta reunaa, ei is-
tuttu tiellä eikä estetty lii-
kenteen sujumista. Kotona 
opetettiin paljon käytösta-
poja. Lisäksi sanottiin su-
kupuolia olevan kaksi. 
Koulussa myös puhuttiin 
kahdesta sukupuolesta, 
jotka ovat nainen ja mies. 
Näin ollen minä olen vie-
läkin tuota mieltä. 

Moni asia on muuttu-
nut tällä vuosituhannella, 
eikä aina parempaan päin. 
Kaikki maat huolehtivat 
ennen omista asukkaista, 
niin pitäisi olla vieläkin. 
Sotia on turha käydä, niis-
sä ei koskaan ole voittajia. 
Nyt valtionpäämiehet ja 
naiset päättävät tulevien 
vuosien keskilämpötilan. 

Herää kysymys, jääkö Ju-
mala työttömäksi? Oikein 
puolen asteen tarkkuu-
della määritetään vuoden 
keskilämpötila. Kaikki 
riippuu ilmoista, mitä sää-
tä kulloinkin saamme, ei 
ihmisten palaverit vaikuta 
säähän. Hyvä jos on tyyn-
tä ja rauhaisaa. 

Enempi minua huolet-
taa hurja hintojen nousu. 
Hiilidioksidihysteria pu-
dottaa pienituloiset auton 
ratista pois. Ruoka kallis-
tuu hurjasti, inflaatio kiih-
tyy nopeasti laajalla rinta-
malla. Eläkkeet eivät silti 
nouse, ostokyky heikke-
nee lähitulevaisuudessa. 
Kaikki tämä johtuu epä-
suorasti ja suorasti vih-
reästä vyörystä. Luontoa 
minä kunnioitan, mutta 
realiteetit eivät saa hämär-
tyä.

Mauno  
Ruokangas

Ennen oli kaikki 
paremmin?

- Tomaatimuikkua, savumuikkua,  
 savu-valkosipulimuikkua
- Savusärkeä tomaatissa
- Savuahventa tomaatissa
- Haukea tomaattikastikkeessa
- Kotimaista kirjolohta tomaatissa sekä  
 kalaliemessä

Myynnissä: 
K-supermarket Pudasjärvi, Syötekylän kauppa, 

M-kauppa Puhos, K-Market Taivaltori, 
K-Market Paprika, Puolanka

Valmistajalta suoraan.

Puhoksen kala
Puh. 040 821 3884, helin.koski492@gmail.com

kotimainen täysäilyke 
- taattua lähiruokaa
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Hirsihovin

avajaiset 
ke 24.11.2021 klo 11.00-15.00.

tarjolla glögiä ja piparia.
tutustumiskohteena talon yritykset sekä 

yksi tyhjä asunto Oikopolku 4:ssä.
tervetuloa!

Laatu merkit työhön ja vapaa-aikaan

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 
9-17 korjaamme ja huoLLamme 

moottori- ja raivaussahat, puutarhakoneet, 
mönkijät, poLkupyörät jne.

puDas-koneen 
pienkonekorjaamo

HELKAMA E-FAT säHKöpyörä
NyT KAHDELLA AKULLA! 

Lisäakun arvo 550,00

suomen ainoa e-Fat 
erikoiserä on

saapunut 
puDas-koneeseen!

koneet Luovutetaan kasattuna ja 
koekäytettynä, tarvittaessa myös 

eDuLLisesti kotiin kuLjetettuna

HELKAMA E-FAT 
säHKöpyörä + LIsäAKKU

ErITTäIN sUosITTU jA 
ToIMINTAvArMA säHKöpyörä 

yMpärIvUoTIsEEN AjooN.         
runko: alumiini
runkokoko: 17” ja 19”
Etuhaarukka: teräs
Takavaihtaja: 8v. Shimano 
Acera RD-M360-L
Etu-/takajarru: Hydrau-
liset levyjarrut Shimano 
160/160mm
rengas: Schwalbe Jumbo 

Jim 26 x 4.0
ohjainkannatin: säädettä-
vällä kulmalla
Moottori: Ba Fang taka-
moottori 250W-36V
Akku: Panasonic 36V 11Ah
Latausaika: n. 6h 
väri: Mattamusta
● Takuu 2 vuotta

1990€

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

1799€

KaKsivaiheinen lumilinKo 
●  moottori HUSQVARNA
● 301 cc / 6,3 kW
● käsikäynnistys  

+ sähköstartti 230V
● työleveys 76cm
● LED-ajovalot
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeudensäätö

1899€

sT 230

sT 227

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

995€

sT 4262 P   

460 C em K 
vahva raivaussaha 
vaaTivaan maKuun 
●  8,4 kg
● 2,2 kW / 3,0 hv
● 45,6 cm3

● M-Tronic
● Advance Xtreem- 
    ammattivaljaat

899€

TraPPer hummer 125 
lasTen ja nuorTen mönKijä 

●  Helppotoiminen vaihteen-
valitsin

●  Vaihteisto: Eteen - Vapaa 
- Peruutus

●  Tavaratelineet edessä ja 
takana

●  LED valot eri toiminnoilla
●  Langaton kaukokäynnistys 

ja sammutus

●  Nopeusmittari kierrosluku-
mittarilla

●  Turvallisuutta lisäävät 
kädensuojat ja astinlaudat

●  Tyylikkäät koristekapselit
●  Voimakas 120 kuutioinen 

nelitahtimoottori
●  Sähköstartti

1490€
+ toimituskulut

TraPPer 500 T3B ePs 

● Takuu 6 vuotta / 8000 km
●  Traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköi-

sesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastoren-

kaat alumiinivanteilla
●  Levyjarrut edessä ja 

takana

●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyö-

rästön lukko
●  Ohjaustehostin
● Vetokoukku/vinssi

6690€
+ toimituskulut

TAKUU 
6 vUoTTA!

TraPPer 500 T3B 

● Takuu 6 vuotta / 8000 km
●  Traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköi-

sesti 60km/h
●  Karkeat 26” maastoren-

kaat vakiona
●  Levyjarrut edessä ja 

takana

●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyö-

rästön lukko
●  Vetokoukku/vinssi
●  Värit: musta ja punainen 

5890€
+ toimituskulut

TAKUU 
6 vUoTTA!

ennakkovaraajan etu, 
voimassa 19.11.2021 saakka:

ensihuoLto 
veLoituksetta (arvo 79,00)

TERVETULOA 
JOULUNAVAUKSEEN JA 

JOULUTORILLE!
Myynnissä mm. käsitöitä, leivonnaisia, lahja-

tavaroita,  joulukoristeita. Ilmainen arvonta, 
tervehdyspuheita, makkaraa ja muuta 

mukavaa. 

Paikalle saapuu myös itse Joulupukki, 
joka jakaa lapsille makeisia!

Joulutori avautuu klo 16, 
joulunavaus alkaa klo 18.

Kurenalan
kyläyhdistys ry

Tarkastuslau-
takunnan va-
rajäsen Päivi 
Pohjanvesi. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin (PPSHP) viimeinen 
valtuustokausi käynnistettiin 
maanantaina 15.11. Oulussa. 
Kyseessä oli järjestäytymisko-
kous, missä valittiin mm. sai-
raanhoitopiirin hallituksen 
jäsenet ja valtuuston puheen-
johtajisto. Johtavat viranhaltijat 
antoivat uudelle valtuustolle 

ajankohtaiskatsauksen sairaan-
hoitopiirin toiminnasta eri nä-
kökulmista. PPSHP:n johtaja 
ja Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen muutosjohtaja 
Ilkka Luoma antoi tilanne- ja 
ajankohtaiskatsauksen hyvin-
vointialueuudistuksen etene-
misestä Pohjois-Pohjanmaalla. 
Valtuuston kausi on historialli-

sen lyhyt ja kestää vain reilun 
vuoden Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen aloittami-
seen saakka.

Valtuuston puheenjohta-
jaksi valittiin Anu Plaketti Mu-
hokselta varapuheenjohtajiksi 
kaudelle 2021-2022 Liisa Lumi-
järvi Raahe, Jari Männikkö Ou-
lainen ja Susanna Kisner Oulu.

Hallitukseen valittiin Pu-
dasjärveltä Anni Inkeri Törmä-
nen ja hänen varajäsenekseen 
Paula Haapakoski Ylivieskas-
ta. 

- On todella mielenkiintois-
ta päästä osallistumaan sote-
uudistukseen valmistautumi-
seen sekä sairaanhoitopiirin 
tuottaman erikoissairaanhoi-

don että Oulunkaaren tuotta-
man perusterveydenhuollon 
näkökulmista, kertoo Törmä-
nen, joka toimii Oulunkaaren 
kuntayhtymän hallituksen jä-
senenä nyt toista kautta.

Tarkastuslautakuntaan va-
littiin Pudasjärveltä taivalkos-
kelaisen Heli Hietalan varajä-
seneksi Päivi Pohjanvesi. HT

Anni-Inkeri Törmänen valittiin PPSHP:n hallitukseen
PPSHP:n hal-
lituksen jäsen 
Anni-Inkeri 
Törmänen.

Sarakyläntie 2707 A, 93225 Pärjänsuo. Puh. 044 563 8359
www.metsajahuolto.fi

Kauttamme monipuoliset metsänhoito-, mökkitalkkari- ja 
pienkonehuollon palvelut.

Pärjänsuon metsä- ja huoltopalvelut Oy
Avajaiset on jouduttu siirtämään koronan vuoksi 

myöhempään ajankohtaan.
Liikkeet palvelevat normaalisti.


