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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 29.4.2016

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Hyvän Olon Messut
Lauantaina 7.5.2016 klo 9-15 
Pudasjärven liikuntahallilla

Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä

LC Pudasjärvi / 
Hilimat
Varaathan pöytäsi ajoissa! 
Rauni Määttä, puh. 0400 597 937
rauni.maatta@pp1.inet.fi

Tervetuloa!

Messuilla:

Näyttelijä  
Merja Larivaara

Taikuri Kari

Telemarkin 
tanssijat

Muotinäytös

MTK
Pudasjärvi
liitteenä

Muista 
äitiä!
Kun ostat 

kosmetiikkatuotteita 
(Aco, Avene, Favora, Louis Widmer, Vichy)

yli 20 eurolla, 
saat ruusun 

kaupan päälle!

Kauppatie 1, 
93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185
PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Tarjous on voimassa äitienpäiväviikolla 2.-7.5.

Haapalehdon Katsastus Oy

TERVETULOA 
SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton 

katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-
Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00

Suoraan ilman ajanvarausta tai:
Puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

KEVÄT TULEE KUKKASIN!  
PUUTARHA AVATTU!

TAIMET, SIEMENET, 
MULLAT JA MUUT TARVIKKEET!

TERVETULOA! 
PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AVOINNA:
TÄNÄÄN PE 9-16

2.5. ALKAEN MA-SU 9-18  
Olemme avoinna myös 

HELATORSTAINA!www.pudasjarvenpuutarha.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Vuokraamme nyt myös lyhytaikaisiin 
tarpeisiin isoja nelivetoja, 

esim. kylvötöihin,rehuntekoon yms. Myös urakointina.
Vuokrattavana myös iso pyöräkuormaaja, 

pakettiautoja ja tr. peräkärry.

P. 0400 926 405

TRAKTOREITA VUOKRALLE

Toimitamme 
RUOKAMULTAA

Myydään: 
MB E280 cdi Farm paku,-06

www.vuokraapakettiauto.com

On kevätsiivousten ja 
ikkunanpesujen aika

Soita ja varaa siivooja nyt,  
niin ehdit saada työntekijän 

vielä ennen Juhannusta. 
Kysy tarjoushintojamme toukokuulle.

Soita ma-su klo 18 jälkeen 044 971 9161
(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Meiltä 
pakettiautot 

vuokralle 
   alk. 90€/vrk

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät 
* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet 
* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Äitienpäivä 
lähestyy...

Ihanat Lahjat
ja kortit

löydät meiltä!

NYT 
KAIKKI

Vapputarvikkeet

-20% ALE!

PUDASJÄRVELLÄ 
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. 

Ark 9.30-17.30, la 9-14

POISTOPISTE

1€
kpl/pkt/erä

● Loput Naisten puutarhakengät
● Kuorelliset 
 äitienpäiväkortit alk. 
● Serpentiini 
● Luentopaperi A4/100 alk. 
● 1-os Kortit 8 kpl 
● Silkkikukkakimput alk.

TUHANSITTAINTAVARAA

10€ 10€
Tarjoukset voimassa viikon tai niin kauan kuin tavaraa riittää! 

Laadukkaat 
Saksalaiset
LEIFHEIT 
MOPIT

1990

Naisille, miehille, 
tytöille...
FARKKUJA JA
HOUSUJA
Levi`s, stretch
ym. ym.

(39,90-49,90 €)

Kotimainen ZOOM
KOPIOPAPERI
A4/80 g 500 kpl/pkt

5€
pkt

Tervetuloa kaupungin edullisimpaan halliin!

3€
pkt

Miesten zeerucci
BOKSERIT
Koot: s-xxl 96 % soft 
puuvilla, 
4 % elastaani, 
4 eri sävyä,
Huippu laatu

HINTASHOKKI

Naisten
KESÄ-
HAMEET

ALKAEN

kpl

2 KPL/PKT

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 4.5., ke 11.5., ke 18.5.

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

TARJOUKSEN 
LOPPUHUIPENNUS! 

Silmälasien ostajalle 
toiset silmälasit tai aurinkolasit 

vahvuuksilla kaupan päälle. 
kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja ohennukset veloitetaan erikseen. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

MTK:n jäsenille kakkosparin 
pinnoitteet ilmaiseksi (arvo jopa 90 €).

Liike suljettu pe 6.5.

Muista 
Äitiä sekä 

keväällä

 valmistuvia 

lahjakortilla!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 1.5. kello 10, Juha Kukku-
rainen, Jukka Jaakkola. Ystävänkammarilaisten kirkkopy-
hä.
Messu seurakuntakodissa to 5.5. kello 10, Juha Kukku-
rainen, Keijo Piirainen. Tänä vuonna 70 vuotta täyttävi-
en kirkkopyhä. Jumalanpalveluksen jälkeen kakkukahvit 
ja juhla.
Lavrenchukin perheen konsertti seurakuntakodissa He-
latorstaina 5.5. kello 15. Ohjelma 5 €.
Kuorot: Vox Margarita ke 4.5. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo  10-13.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 2.5. kello 18.
Yhteisvastuun lipaskeräyksen tuotto 914,92 €. Kiitos 
kaikille keräykseen osallistuneille.
Yhteisvastuun kirpputoripäivä seurakuntakodilla la 
21.5. kello 9.30-14. Pöytävaraus ja/tai peräkärrypaikka  10 
€. Myytävänä vohveleita, kahvia ja makkaraa. Paikkavara-
ukset pe 13.5 mennessä kirkkoherranvirastoon  (08) 882 
3100.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 2.5. kello 11.
Ystävänkammarin retki ti 3.5. lähtö seurakuntakodilta 
kello 10. Retkelle on ollut ennakkoilmoittautuminen. Ystä-
vänkammarin kevät päättyy tähän retkipäivään.
Kevään viimeinen sauvakävely ti 3.5. klo 17.15, kokoon-
numme seurakuntakodille.
Riekinkankaan hautausmaan siivoustalkoot  ma 2.5.  
ja ma 9.5.  ja  ma 16.5. sekä ma 23.5. kello 12-18. Ter-
vetuloa kokemaan yhdessä tekemisen iloa kirkonmäelle. 
Ota mukaan harava ja hanskat. Talkooväelle tarjolla nuo-
tiomakkarat ja pullakahvit.

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 
nuorta, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2016. 
Työaika ajoittuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yh-
teystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. 
Hakemukset 29.4. mennessä  sähköpostitse pudasjar-
vi.srk@evl.fi tai puhelimitse (08) 882 3100 (kello 9-15).

Perhekerhot: Perhekerho seurakuntakodissa ke 4.5. mo-
lemmat ryhmät kello 10-13.
Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen (vain niille 
lapsille, joita ei ole vielä ilmoitettu ohjaajille) ti 10.5. kel-
lo 9-16, Sinikka Luokkanen  040 571 4629. Päiväkerhoon 
tulee oma ryhmä 5-vuotiaille ja oma ryhmä 3-4- vuotiaille.
Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotilassa ke 4.5. ja 
ke 11.5. kello 14-16. Perjantain lapsiparkit vielä pe 13.5. ja 
pe 20.5. kello 9.30-12. Ilmoittautumiset (08) 882 3100 (en-
nakkoon otetaan 10 ilmoittautunutta).
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maa-
nantaina 9.5.2016 kello 16.30. Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 26.4.–9.5.2016  kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu 
pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
16.5.–15.6.2016 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 
25. päivänä huhtikuuta 2016, Arvo Niskasaari, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja
Rauhanyhdistykset: Kevätmyyjäiset ja seurat Yli-Livol-
la Marjo ja Kaarlo Illikaisella pe 29.4. kello 18.30 (Valtte-
ri Laitila).  Raamattuluokka Sarakylässä Jaakko Jurmul-
la pe 29.4. kello 19 ja lauluseurat Elsa Puhakalla su 1.5. 
kello 19. Kevätmyyjäiset Kurenalan ry:llä la 30.4. kello 11. 
Seurat Kurenalan ry:llä su 1.5. kello 16 (Simo Kinnunen, 
Tauno Kujala).
Kastettu: Kerttu Ellen Kaarina Keskiaho.
Haudattu: Veikko Kalervo Kyngäs 63 v, Raimo Teuvo Su-
tinen  61 v.

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 mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Muutama viikko sitten saimme viettää kris-
tillisen kirkkomme suurta juhlaa, pääsiäis-
tä. Pääsiäisen sanoma leesuksesta, ristinties-
tä, ylösnousemuksesta, synnistä ja armosta 
puhuttelee meitä syvästi. Pääsiäistä pidetään 
myös alkavan kevään juhlana.

Saamme aistia keväisen sään, joka tun-
tuu vielä kylmänraikkaalta. Muuttolinnut 
ovat matkalla kohti pohjoista, ja joutsenet 
majoittuvat tuttuihin lampiin ja järviin. En-
simmäisten perhosten ja pörriäisten näke-
minen sykähdyttää aina. Samoin lumen ja 
roudan alta pilkistävät kevätkukat, krookuk-
set ja leskenlehdet, heräävät meissä puu-
tarhurin ja viherpeukalon. Saamme kuulla 
myös kevätpurojen solinaa, ja jäiden lähdön 
ryskettä. Siinäpä Luojan ihmeitä katseltavak-
si ja kuunneltavaksi. On aika pysähtyä ja hil-
jentyä. 

Kevät näkyy myös meissä ihmisissä. 
Kuinka iloisena katselenkaan, kun pieni lapsi, 
taapero, hypähtelee vesilammikossa ja hih-
kuu ilosta, kun pirskeet lentävät - voi sitä 
elämän riemua...

Koululaiset ovat hakeneet potkulaudat, 

polkupyörät ja mopot. He ajaa hurauttele-
vat kuin villit vasikat ja varsat keväällä laitu-
mella. Koulutyö alkaa jo monia väsyttää ja 
ajatus harhailee muualla kuin koulukirjoissa. 
Vielä vähän aikaa pitäisi jaksaa...

Sitten koittaa se suuri päivä, jolloin su-
vivirsi soi; ”Jo joutui armas aika ja suvi suloi-
nen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen” 
(Virsi 571).

luhlaväki pukeutuu parhaimpiinsa. Kou-
lulaiset ja opiskelijat saavat palkkansa talven 
uurastuksesta. Nuorilla on aitoa, vapautta-
vaa iloa ia kevään tuomaa riemua, kun he 
heiluttelevat todistuksia käsissään.

Kevään ilo saa meidät hymyilemään her-
kemmin ja huomaamaan kanssaihmiset. Jou-
kossamme on myös heitä, jotka syystä tai 
toisesta, ovat yksin kotonaan, laitokses-
sa, hoitokodissa tai sairaalassa. He odotta-
vat kävijää ja ihmistä, ajatusten jakajaa. On 
ilo nähdä enenevässä määrin, että on henki-
löitä jotka ulkoiluttavat pyörätuolissa olevia 
kanssaihmisiä. Näin hekin pääsevät ulos ais-
timaan keväisen luonnon ihmeitä ja kohtaa-
vat muita ihmisiä.

Kadulla ja tielle kohtaa paljon vanhene-
via ihmisiä (senioreita). Heitä voi lähestyä 
hymyllä tai sanoilla; mitä kuuluu ja miten jak-
satte? Se kohtaaminen voi olla päivän ainut 
sanallinen kontakti, toisen ihmisen kanssa. 
Sanat ovat silta ihmiseltä ihmiselle. Kevää-
seen voi liittyä myös surua. Läheisen saama, 
vakavan sairauden viesti. Syksyn tullen, kun 
maan, pensaiden ja viljapeltojen sato valmis-
tuu, niin silloin Luoja niittää rakkainta viljaa, 
läheisen. 

Olemme kuin elämänvirrassa. Vesi voi 
viilille pysähtyä ja jäätyä, mutta sitten se jat-
kaa matkaa. Elämisen, joka on suuri Luojan 
lahja, monimuotoisuus näkyy kaikkina vuo-
denaikoina ja kaikissa meissä.

On Herra aina suojani,
hän kantaa käsissään.
Kun Luoja ohjaa matkani,
niin hyvään turvaan jään. (Virsi 458)

Tuulikki Timonen
julistustyön 
johtokunnan jäsen

Kevättä ilmassa

Rakkaamme

Raimo Teuvo 
SUTINEN

Vaikka elämäntahtoa ollut ois, 
niin vaikea sairaus uuvutti pois. 
On vain hiljaisuus ja suru sanaton.

Rakkaudella puolisoa, 
isää ja veljeä muistaen
Esteri 
Johanna 
Sisarukset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

s. 7.5.1954 Pudasjärvi
k. 7.4.2016 Pudasjärvi

Rakkaamme on siunattu 22.4. läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Liperiläinen Lavrenchukin 
musiikkiperhe pitää konser-
tin Pudasjärvellä Helators-
taina. Konsertissa esiintyvät 
Anastasia (laulu ja piano), 
Seva (trumpetti), Svetla-
na (piano), Igor (harmonik-
ka), Alona (laulu ja viulu) 
ja Sviatoslav (rummut). La-
vrenchukin perhe uudistaa 
kaiken aikaa ohjelmistoaan, 
mutta teema pysyy aina sa-
mana, hengellisenä. Duetois-
sa Anastasia ja Alona ja tri-
ossa Seva, Svetlana ja Igor 
esittävät suomalaisia, ruot-

Lavrenchukin musiikkiperhe 
konsertoi Pudasjärvellä

Viimeksi Lawrenchukin musiikkiperhe vieraili Pudasjärvellä vuonna 2013, jonka konsertin päät-
teeksi kanttori Keijo Piirainen jakoi heille muistolahjoiksi Pudasjärvellä valmistetut kynttilät. 
salaisia, hebrealaisia ja ve-
näläisiä lauluja sekä instru-
mentaalimusiikkia. Laaja 
ohjelmisto antaa perheelle 

mahdollisuuden valita kon-
sertteihin erilaisia esiinty-
miskokoonpanoja sekä usei-
ta eri musiikkikappaleita 

perheen suuresta laulujen ja 
sävellysten valikoimasta.

Keijo Piirainen

Kesseli ry järjestää yhteis-
työkumppaneiden kanssa 
Wauvasta Waariin Wappu-
tapahtuman vappupäivänä 
Lakarin koululla. Yhtenä oh-
jelmanumerona on osallistu-
minen Miljoona linnunpönt-
töä talkoisiin. Linnunpöntön 

Pönttöile vappuna luonnon puolesta

Kaikki materiaali on valmiina, kunhan vain naulaa osat yhteen. Profin Oy lahjoitti laudat 50:een linnunpönttöön.

rakentaminen ei tarvitse ko-
vin suuria kädentaitoja, kos-
ka kaikki elementit ovat val-
miina, vain naulaaminen 
puuttuu. Tule pönttöile-
mään hyvän asian puolesta! 
Lautamateriaaleissa meitä 
on sponsoroinut Profin Oy. 

Tavoitteena on saada nau-
latuksi 72 pönttöä. Jokainen 
rakentaja saa pöntön lahjak-
si, kunhan vie sen kotipi-
haan tai muualle metsään. 
Pudasjärvellä on tehty vä-

hän yli 2000 pönttöä kevään 
aikana. Korotetaan näin tuo-
ta lukua hieman. 

Ape Nieminen
Kesseli ry
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Tänä keväänä Pudasjärvellä 
on liiketoimintaansa aloitel-
lut uusi hyvinvointipalvelui-
ta tarjoava yritys nimeltään 
Liiko - Liikuntapalvelut. Tä-
män yhden henkilön työllis-
tävän yrityksen toimialana 
on liikunta ja liikuntaa edis-
tävät palvelut. Liiko tarjoaa 
monipuolisia liikuntapalve-
luitaan, esimerkiksi liikun-
nanohjauksia, liikuntasuun-
nitelmia, liikuntatapahtumia 
tai liikuntaneuvontaa, pää-
asiassa Pudasjärvellä ja Ou-
lun seudulla. Yrityksen kans-
sa voi tapauskohtaisesti sopia 
asiakkuuksia myös muual-
le Suomeen. Liikon yksin-
kertaisena toiminta – aja-
tuksena on liikuttaa ihmisiä 
ja edistää sitä kautta yleis-
tä terveyttä sekä hyvinvoin-
tia. Tulevaisuudessa Liiko 
- Liikuntapalvelut haluaa pa-
nostaa erityisesti työyhteisö-
jen hyvinvoinnin tukemiseen 
ja kehittämiseen liikunnan 
avulla. 

Liikon toiminnasta vas-
taa liikunnanohjaajaksi La-
pin ammattikorkeakoulus-
ta vuonna 2014 valmistunut 

Liiko - Liikuttavan hyvää palvelua
Koivukankaan Juho. Moni-
puolisesti itsekin liikkuva 
ja liikunnasta kiinnostunut 
nuori liikunnan alan ammat-
tilainen kertoo liikunnanoh-
jaaja - koulutuksensa olleen 
todella laaja ja opettavainen 
kokonaisuus. Korkeakoulu-
tutkinto antoi hienot mahdol-
lisuudet suuntautua omiin 
erityisiin liikunta - alan mie-
lenkiinnon kohteisiin. Am-
matillinen liikuntatieto ja 
-taito karttui todella paljon 
sekä monipuolistui entises-
tään. 

-Itse en ole ikinä ollut ai-
noastaan yhden tietyn liikun-
talajin edustaja, vaan olen 
aina tykännyt liikkua mah-
dollisimman monipuolises-
ti ja paljon. Laajasta liikun-
ta - alan tietämyksestä sekä 
mielenkiinnosta eri liikunta-
lajeja kohtaan, kuten hiihto, 
uinti, kuntosali ja palloilu, on 
varmasti hyötyä tässä yrittä-
jän polulla, tuumaa Juho.

Liiko - Liikuntapalvelui-
den keskeisimpänä toimin-
nan tavoitteena on siis edistää 
ja tukea ihmisten liikkumista. 
Konkreettisesti tämä tapah-
tuu yrityksen palveluvalikoi-
masta löytyvien räätälöityjen 
palveluiden avulla. Liikon 
nettisivuilta löytyvien esi-
merkkituotteiden avulla ku-
luttaja - asiakkaan on mah-
dollista muun muassa saada 
ammattitaitoista ohjausta ja 
neuvoa liikkumiseensa, ke-
hittää itseään liikkujana ja 
kohentaa kuntoaan. Yritys- ja 
yhteisöasiakkaille on tarjolla 
muun muassa liikuntaluen-
toja, liikunnanohjauksia tai 
liikunta-/virkistyspäivän or-
ganisointia. 

-Jokainen asiakas pyri-

tään huomioimaan aina yk-
silöllisesti ja räätälöimään 
hänelle tai heille tuotevalikoi-
masta tarpeet täyttävä henki-
lökohtainen kokonaisuus, sa-
noo Juho. Yritys haluaa pitää 
kiinni arvoista, kuten avoi-
muus, luottamuksellisuus 
ja ihmisläheisyys. Yhteises-
ti asiakkaan kanssa sovitut 
asiat pitävät paikkansa ja toi-
minnassa ollaan rehellisiä 
sekä itselle että muille. Yh-
dessä sovitut työt hoidetaan 
tunnollisesti alusta loppuun, 
lupaa Juho. 

-Ajatus oman yrityksen 
perustamisesta ei ole missään 
nimessä ollut minulle mikään 
pitkän ajan haave tai unelma, 
pikemminkin päinvastoin. 
Koen ehkä hieman ajautunee-
ni tähän tilanteeseen, jossa 

juuri nyt olen. Tämä on kui-
tenkin erittäin hieno mahdol-
lisuus ja parasta mitä voisin 
nyt kuvitella olisi tämän työn 
onnistuminen, kertoo Juho. 

-Täytyy tiedostaa, että asi-
at eivät tapahdu hetkessä ja 
alkuun pääseminen vie oman 
aikansa. Onneksi on olemassa 
erilaisia yrittäjää tukevia ta-
hoja, kuten Pudasjärven Yrit-
täjät, johon olen liittynyt jäse-
neksi, sekä TE - keskus, joka 
myönsi starttirahaa yritys-
toiminnan aloittamiseen. Pit-
käjänteisellä työllä ja uskolla 
tulevaan mennään eteenpäin 
niin kauan kuin rahkeet riit-
tävät. Toivottavasti ne riittä-
vät mahdollisimman pitkäl-
le ja minulle ilmaantuisi töitä 
vielä pitkäksi aikaa. HT

Liikunta- ja virkistyspäivä-
ryhmien yksi mukavimpia 
tuokioita ovat tauot nuotio-
tulen ääressä. Kuva Juho 
Koivukangas.

Liiko – Liikuntapalvelujen piiriin kuuluvat ikäryhmät vau-
vasta vaariin. Juho harrastaa monipuolista liikuntaa mm. 
luistelemista. Mukana oli kuvan ottohetkellä myös Koivu-
kankaan perheen 1-vuotias Valde. 

Oulun Kaupunginteatte-
rin näyttelijä Merja Larivaa-
ra esiintyy Hyvän Olon Mes-
suilla yhdessä

säestäjänsä Anne-Ma-
ri Kanniaisen kanssa. Hän 
esittää musiikkia laidasta 
laitaan: muistoja menneiltä 
vuosikymmeniltä sekä uusia, 
esimerkiksi Tuure Kilpeläi-
sen kappaleita.

Soittolista muovautuu 
paikallisen yleisön mukaan, 
joten kannattaa tulla katso-
maan. Saatte sellaista mu-
siikkia, kuin Merja Larivaa-
ra arvelee teidän tarvitsevan. 
Mukana ohjelmassa on myös 
villi arvonta, jonka palkin-
tona on lippuja Oulun Kau-
punginteatteriin.

Merja Larivaara on suu-

relle yleisölle tuttu TV:stä ja 
elokuvista. Oulun Kaupun-
ginteatterissa hänellä on iso 
rooli mm. Addamsin per-
heen äitinä. Ensi syksynä hän 
esiintyy yhdessä pääroolissa 
”Valheet ja viettelijät” -näy-
telmässä. Hän soittaa myös 
taitavasti haitaria.

Muista esiintyjistä mainit-
takoon Taikuri Kari, joka te-
kee taikoja kahteen otteeseen. 
Telemarkin tanssijat esittävät 
sekä latinalaisia että vakio-
tansseja. Nuori Silja Alahäi-
välä laulaa äitienpäivälaulun

sekä soittaa viulua. Häntä 
säestää äiti Kirsi Alahäivälä. 
Messuilla näemme myös tä-
män kevään ja kesän muotia.

Pirkko Polvi

Näyttelijä 
Merja Larivaara esiintyy 
Hyvän Olon Messuilla

Merja Larivaara esiintyy Hyvän Olon Messuilla.

Oulunkaarella ikäihmisten 
perhehoitoa on toteutettu 
vuodesta 2014 lähtien. Sekä 
hoidettavat että omaiset ovat 
ottaneet hoitomuodon hyvin 
vastaan. Hyvä palaute kan-
nusti vielä yhden valmennus-
ryhmän käynnistämiseen.

Nyt Oulunkaari hakee li-
sää ikäihmisten perhehoidos-
ta kiinnostuneita henkilöi-
tä Pudasjärven, Iin, Simon, 
Utajärven ja Vaalan alueel-
le. Kolmas perhehoidon val-
mennusjakso on suunniteltu 
aloitettavaksi tulevana syksy-
nä.

Toukokuun aikana järjes-
tetään kunnissa perhehoidon 
infotilaisuudet, joissa on mah-
dollista tutustua ikäihmisten 
perhehoitoon tarkemmin ja 
esimerkiksi hakeutua perhe-
hoidon valmennukseen. Pu-
dasjärvellä tilaisuus pidetään 
palvelukeskuksella 12. touko-
kuuta.

Oulunkaarella pidetään 
perhehoitoa hyvänä vaihtoeh-
tona huolehtia ikääntyneistä, 
jotka eivät pärjää yksin omas-

sa kodissa. Perhehoidossa on 
pitkäaikaisia hoidettavia sekä 
lyhemmillä vierailuilla ole-
via ikääntyneitä esimerkik-
si omaishoitajan vapaapäivi-
en ajan.

Perhehoitajat ovat hyvin 
innostuneita uudesta ja roh-
keasta mahdollisuudesta ava-
ta oman kodin ovet tuntemat-
tomalle ikääntyneelle ja ottaa 
hänet perheen jäseneksi. Par-
haimmillaan perhehoito on 
lämpöä, kodikasta tunnel-
maa, välittämistä ja yksilöllis-
tä huolenpitoa.

Perhehoito tarjoaa ikään-
tyneelle turvallisen elinympä-
ristön sekä mahdollisuuden 
asua kodissa perheenjäsene-
nä, vaikka kunto tai muisti 
heikentyvät. Se on kotihoitoa 
turvallisempi ja hoivahoitoa 
pehmeämpi vaihtoehto esi-
merkiksi muistisairaalle yksin 
asuvalle vanhukselle. Kou-
lutetut perhehoitajat antavat 
ikääntyneelle kodissa asumi-
sen mahdollisuuden pysyväs-
ti, muutaman päivän vierai-
lun tai vaikka päivän ajaksi.

Kolmas ikäihmisten
perhehoidon valmennus 
käynnistyy Pudasjärvellä

Pudasjärven Nuorisoseuran kevätkokouksessa oli tavallista 
runsaammin väkeä, kun äskettäin perustetun tanssitoimikun-
nan jäsenet osallistuivat kokoukseen. Kuva: Heimo Turunen.

Pudasjärven Nuorisoseuran 
kevätkokous pidettiin maa-
nantaina 11. huhtikuuta.
Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi seuran puheenjoh-
taja Arto Liekola ja sihteeri-
nä yhdistyksen sihteeri Raija 
Pohjola.

Kokouksessa mukana oli 
myös uutta kokousväkeä, 
kun paikalla oli nuorisoseu-
ran alaisuuteen perustetun 
tanssitoimikunnan jäseniä. 
Samalla nämä tanssinystä-
vät ovat tulleet nuorisoseu-
ran uusiksi jäseniksi.

Kokouksen yhteydes-
sä Koskenhovitoimikun-
nan vetäjä ja nuorisoseuran 
varapuheenjohtaja Jukka 
Niemelä kertoi, että suun-
nitteilla on Koskenhovin 
lattiaremontti. Remonttiin 
on haettu Leader-avustus-
ta. Jos avustus myönnetään, 
remontti voi toteutua jo ensi 
syksynä. 

Pudasjärven Nuorisoseuralla 
tanssintäyteistä toimintaa

Kokouksessa kerrattiin 
viime vuoden toimintaa. 
Vuoden aikana nuorisoseura 
on ollut mukana järjestämäs-
sä KurenTanssi-tapahtumaa, 
ja tapahtumassa mukana ol-
leet tanssijat ovat harjoitel-
leet paljon Koskenhovilla.

Muutoinkin Koskenho-
villa on tanssittu lähes joka 
ilta sekä kansalaisopiston 
että nuorisoseuran kursseil-
la. Bingopelit on järjestetty 
Koskenhovilla joka toinen 
sunnuntai yhdessä Pudasjär-
ven näyttämön kanssa. Nuo-
risoseuran jäseniä vuoden 
lopussa oli 65.

Tanssitoimikunnan 
nimeksi Iijoen Tanssijat
Helmikuun lopulla perus-
tettu tanssitoimikunta on 
nuorisoseurassa koettu 
myönteisenä asiana. Tanssi-
toimikunta kokoontui maa-
nantaina suunnittelemaan 

toimintaansa. Samassa yhte-
ydessä päätettiin toimikun-
nan nimeksi Iijoen Tanssijat. 

Iijoen Tanssijat päättivät, 
että toukokuussa Koskenho-
villa tanssitaan kuntotans-
seja maanantaisin ja harjoi-
tellaan vapaasti torstaisin. 
Keskiviikkona toukokuun 
18. päivä alkaa Lavatanssin 
ABC-kurssi Suojalinnalla.

Tarkoitus on järjestää 
säännöllisesti tanssireissuja 
lähialueiden tanssilavoille. 
Myös tanssikurssien järjes-
tämisestä tanssi-iltojen yhte-
yteen keskusteltiin. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi 
seuran puheenjohtaja Arto 
Liekola ja sihteerinä yhdis-
tyksen sihteeri Raija Pohjola.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 29.-30.4. ALKUVIIKKO MA 2.5.

Pe-ma 29.4.-2.5. Rautaosastolta

199,-

Lauantaina 30.4.

HK KABANOSSI
GRILLIMAKKARA
400 g

Perjantaina 29.4.

HOPEATOFFEE tai
TSINUSKITOFFEE
168,7 g169

pkt

KOOTTAVA 
KATISKA 1595

Atria PERUNA, 
PUNAJUURI tai 
ITALIANSA-
LAATTI 400 g

ras

HK
AITO
NAKKI
420 g

199
pkt

149
pss

100
kpl

Nissen
SOBA
NUUDELIT
92 g 300

Ingman
JÄTTIS-
TUUTIT
216 ml

PUUNHALKAISU-
KONE 6Ton 
sis. jalustan ja 
ristihalkaisuterä

199,-

Metabo 
PAINEVESI-
AUTOMAATTI 
hww3000/20s   
RST pumppupesä

Markki taittuva
MATTOTELINE

125,-

KOTTIKÄRRYN
UMPIRENGAS 
4x6 1990

Fiskars 
PISTOLAPIO 1995

SPRAYMAALIT
perusvärit 399

Ahti
KALAVERKOT 1995

Tekstiiliosastolta Kenkäosastolta

2 prk

199
Vanajan
VOHVELIT
325 g

pkt

Kantolan
KAURAKEKSI tai 
SUKLAAKAURA-
KEKSI 200-300 g

100
pkt

Porsaan
GRILLI-
KYLJYKSET
naturall
tai marinoidut

499
kg

Valio VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ 1 l
2 pkt/tal.

Kulta Katriina
KAHVI
500 g 3 pkt

LUUMU-
KIRSIKKA-
TOMAATTI
250 g

099
ras

1000raj. erä 695
kg

Kotimainen tuore
KIRJOLOHI
2 kalaa/tal.

895
kg

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

1090
kg

YLIKYPSÄKINKKU
palana tai siivuina

199
ras

Kivikylän
PALVARIN
LIHAPYÖ-
RYKKÄ 350 g

500

2 pkt

349
ras

Atria
VILJAPORSAAN
KASSLERPIHVI
500 g
marinoitu

Atria
MARI-
NETTI
4 kpl/400g

199
ras

149
pkt

Atria HIILLOS 
GRILLI-
MAKKARA 400 g

189
ras

Punainen
LUUMU
500 g:n rasia

Valio 
VOI
500 g
normaalisuolainen

199
pkt

100

HK
BURGERI
100 g

2 kpl

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 399

kg

Vaasan
ISOÄIDINPITKO
360 g 249

kpl

Fazer PUIKULA 
GRAHAMPAAHTO tai 
KAURAPAAHTO 4 kpl/300 g100

pss

499
kgAtria 

LAUANTAIMAKKARA 
palana

100

Atria MAKSA-, LIHAMAKARO-
NI,- LIHAPERUNASOSE-, SALA-
MIPERUNASOSELAATIKO tai 
MEKSIKOLAINEN 
LASAGNETTE
400-350 g

kpl

499
kpl

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO
1,25 kg tai 
ARKIGOUDA 1 kg

245
prkHerkkumaan

VIIPALE-
KURKKU
360/670 g

295
pktHK 

POPSI
ISO VIITONEN
900 g

695

SUKULAKU, 
MINT MINT, 
BIS BIS
TÄYTELAKRITSI
50 kpl

ltk

SOKERI-
MUNKKI

029
kpl

Tyttöjen
TOPPI
Koot 134-164 cm

850

2 kpl/pkt

Tyttöjen
ALUSHOUSUT
Koot 134-164 cm

795

2 kpl/pkt

Poikien
KAULUSPAITA
Koot 120-170 cm

3190

Tyttöjen
PAITA

Koot 130-160 cm

1850

Strollers lasten 
LENKKARIT
Koot 23-35

2490
Naisten
KANGASKENKÄ

1590

VAPAA-AIKAAN
Stiga KOLMI-
PYÖRÄ
punainen 
tai
sininen

4995

Stiga 
POTKU-
PYÖRÄ
pinkki, 
musta, 
lime tai 
punainen

4995
Stiga 

POTKU-
LAUTA

Comet 120-S

2990

Stiga 
SKEITTI-
KYPÄRÄ

musta

2190

Alkaen

100
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MTK Pudasjärvi yhteystiedot
www.mtkpudasjarvi.kotisivukone.com      mtk.pudasjarvi@gmail.com

MTK teemaliite 2016

MTK-Pudasjärvi 
julistaa vuoden 2016 
stipendit haettaviksi

On jälleen vuosi kulunut 
ja aika tässä kevään kor-
valla tehdä MTK- teema-
liite Pudasjärvi-lehteen. 
Kuluneeseen vuoteen 
liittyy paljon muistoja. 
Edunvalvontatyössä on 
koko valtakunnan mit-
takaavassa ollut paljon 
työtä ja haasteita. Metsä-
puolen asiat on sujunut 
hyvin Mhy:n kautta, mut-
ta jos jostakin syystä ei ole 
Mhy:n kautta jäsenyys 
tuntunut luontevalta, niin 
voi olla jäsenenä paikalli-
sessa MTK:ssa. Sen verran 
on Pudasjärven MTK:n 
syyskokous joutunut vii-
laamaan jäsenmaksua, 
että metsähehtaari mak-
su poistettiin, kun ken-
tältä tuli paljon viestiä jä-
senmaksun maksamisesta 
kahteen kertaan metsän 
osalta. Tällainen oli jär-
jestöuudistuksen tavoi-
te että, edunvalvonta hoi-
tuu maatalouden osalta 
MTK: kautta ja metsäpuo-
li Mhy:n kautta, joka on 

liittynyt MTK:n jäseneksi. 
Jäsenetuja löytyy monen-
laisia, joita voi tarkastella 
mtk.fi nettisivuilta ja pai-
kallisista eduista yhdis-
tyksen sihteeriltä. Meillä 
paikallisesti on menossa 
yhteystietojen tarkastus 
ja sähköpostiosoitteiden 
keräily jäsenistöltä, jotta 
kaikki tiedotteet saadaan 
nopeasti jäsenten tietoon 
ja yhteydenpito helpot-
tuu. 

Kuluneesta vuodes-
ta voisi sen verran kertoa, 
että jäsenistölle varmaan 
näyttää hitaalta muutoksi-
en saaminen, mutta edun-
valvonta joutui kyllä tosi-
toimiin. Suurimpana oli 
maataloustukiuudistus, 
jossa taas jouduttiin sitou-
tumaan tietämättään mitä 
mikäkin tarkasti pitää si-
sällään, ja tämähän on se 
ikäväpuoli, kun viljelijät 
ovat taas vastuussa kai-
kesta maataloushallinnol-
le päin. Uudessa tukikau-
dessa meni penkin alle 

montakin asiaa ja näissä 
MTK:n rooli kyllä näkyy 
vahvasti ja se on edunval-
vonnan tehtäväkin. 

Sitten oli vuorostaan 
sadekesä, jolle emme voi 
mitään. Viljelijät ovat ku-
luneen vuoden aikana 
joutuneet venymään ää-
rimmilleen, kun syksyllä 
alkoi selvitä maataloustu-
kien maksatusten viipy-
minen. Kyllä moni viljeli-
jä on kertonut miettivänsä 
jatkoa, kun Suomi on tie-
toyhteiskunta; Mavin se-
litykset tukimaksujen 
viipymisestä johtuu tieto-
koneohjelmasta. Viljelijän 
tulot ovat tukien varas-
sa, kun tuottajahinnat ei-
vät riitä kuluihin. Haluan 
myös oikaista kansalais-
ten käsitystä kriisitukipa-
keteista niin hienolta, kun 
se tuntuukin ja ne saavat 
suuret otsikot julkisuu-
dessa kuinka suuria ne 
ovat, mutta jos tila menet-
tää vuodessa tukiuudis-
tusten vaikutus+ tuottaja-

hinnanlasku 80 000 euroa 
ja kriisitukea saa mahdol-
lisesti 8 000 euroa. Kyllä 
mielestäni oli aihettakin 
Traktorimarssilla herä-
tellä myös valtakunnan 
päättäjiä huolehtimaan 
kotimaisesta ruoasta nyt 
kun sitä vielä on. Työtä on 
ja kun vielä saisi palkkaa, 
niin hyvin menisi.

Lähiruoka on nostettu 
kiinnostavaksi puheenai-
heeksi ihan oikeutetusti. 
Pudasjärvelläkin on ollut 
tapahtumia asian tiimoil-
ta. Kyllä kuluttajat ovat 
olleet kiinnostuneita ja ky-
selleet ruoan tuotannosta. 
Viljelijänä on ollut muka-
va olla kuluttajien kanssa 
keskustelemassa ja jaka-
massa ajankohtaista tietoa 
maataloudesta. Viljelijät 
kiittävät kuluttajia kan-
nustuksesta ja myötätun-
nosta, se antaa uutta intoa 
arkiaskareisiin.

Pudasjärvellä maatalo-
ustuotanto on monipuo-
lista; lammas-, hevos-, 

naudanlihantuotanto, 
emolehmät, maidontuo-
tanto ja porotalous. Näi-
tä tuotantomuotoja, kun 
miettii, niin meillähän on 
ruokaa omasta takaa ja on 
hyvä miettiä lähiruokajut-
tuja. Nyt on menossa pa-
lavereita lähiruuan puo-
lella ja oikea aika miettiä 
toimintatapoja, että pää-
see toimittamaan kulutta-
jille heidän haluamiansa 
tuotteita. 

Tuottajayhdistyksen 
johtokuntaa kiitän hyväs-
tä yhteishengestä ja vas-
tuunkannosta toiminnan 
pyörittämisessä. 

Hyvää 
keväänjatkoa 

kaikille!

Juhani Jurmu
MTK PUDASJÄRVI

Edunvalvontaa ja kehittämistä

Yhteisesti tehtynä monipuolinen ja ajankohtainen Maaseutuliite

Tämän vuoden Maaseutuliitteen tekopuuhassa Eero Hyttinen, Juhani Jurmu, Henna Kosamo ja Sirkka Pankin-
aho. Aktiivisesti lehteä ovat olleet tekemässä myös Timo Vähäkuopus ja Heikki Putula. 

MTK Pudasjärvi ja Pu-
dasjärvi-lehti ovat useana 
vuonna jo peräkkäin to-
teuttaneet yhteisesti mo-
nipuolisen Maaseutuliit-
teen Pudasjärvi-lehden 
sivuilla. Vuosien kuluessa 
moni johtokunnan jäsen 
on tätä kautta saanut pe-
rehtyä ja olla mukana leh-
den tekemisessä; kirjoittaa 
juttuja, ottaa valokuvia 
sekä hankkia ilmoituk-
sia. Lehti on muodostu-
nut myös merkittäväksi 
tulon lähteeksi paikallisen 
MTK:n toimintaan. 

Lehti on jaettu perin-

teisesti myös lähikuntien 
tuottajien jäsenille, jos-
ta on saatu myös hyvää 
palautetta; on tullut Pu-
dasjärven tuottajayhdis-
tyksen toiminnasta tietoa 
ja tuottajia kiinnostavaa 
ajankohtaista asiaa. HT

Puheenjohtaja, tiedotusvastaava
Juhani Jurmu
0400 219 597, juhani.jurmu@mail.suomi.net

Varapuheenjohtaja, yritysvastaava
Timo Vähäkuopus
0400 184 541, timo.vahakuopus@luukku.com

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

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

Tuomo Siliämaa, 
040 508 3697, 
tuomo.siliamaa@hotmail.com 

Elintarvikevastaava, lomitusvastaava
Sirkka Pankinaho
045 673 5790, sirkka.pankinaho@jippii.fi
 
Ympäristövastaava
Urpo Puolakanaho
0400 151 687, urpo.puolakanaho@gmail.com 
 
Kuluttajavastaava Henna Kosamo
040 532 9614, koshenna@gmail.com
 
Sosiaalivastaava 
Ulla Rissanen
040 514 2127, esko.rissanen@pp.nic.fi

Raili Laakkonen
040 543 6487, r.laak62@luukku.com 

Kotisivuvastaava Henna Kosamo
p. 040 532 9614, koshenna@gmail.com

Stipendien on tarkoitus tukea pudasjärveläisten 
nuorten maatalouteen liittyviä opintoja.

Stipendi voidaan myöntää opinnoissaan hyvin 
menestyneelle ja maataloudesta kiinnostuneelle 
keväällä 2016 valmistuvalle pudasjärveläiselle 
nuorelle opiskelijalle.

Stipendin saajat ja suuruudet päättää MTKPudas-
järven johtokunta hakuajan mentyä umpeen.
Stipendit kustannetaan MTK-Pudasjärven perus-
tamasta rahastosta.

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen kir-
jallisena 31.5.2016 mennessä osoitteeseen

MTK-Pudasjärvi/ Eero Hyttinen
Näljängäntie 1966
93390 Puhoskylä
Sähköposti: eerohy@hotmail.com
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Lähiruoan suosiminen luo alueelle työpaikkoja
Pudasjärven maataloustuot-
tajat pyrkivät tämän vuo-
den aikana tavallista voi-
makkaammin tuomaan esille 
paikallisesti tuotettuja elin-
tarvikkeita. Tavoitteenamme 
on, että paikalliset suurkeit-
tiöt ottaisivat raaka-ainehan-
kinnoissaan paremmin huo-
mioon lähiruokatuotannon. 
Tarkoitus on myös kartoit-
taa naudan lihan kysyntää 
ja tarjontaa, sillä pyrimme 
saamaan Pudasjärven teu-
rastamolle nautaeläinluvan. 
Lisäksi pyrimme tuomaan 
paikallisia lähiruoan tuottajia 
paremmin esille potentiaali-
sille yritysasiakkaille ja yksi-
tyisille kuluttajille.

Tuottajayhdistys järjes-
ti 8.4. Lähiruokakampanjan 
K-supermarketilla. Tapahtu-
massa oli maistiaisia Valion 
tuoteuutuuksista, sekä mak-

karanmyyntikoju ulko-oven 
luona. Pidimme pienen ki-
sailun kaupan asiakkaille lä-
hiruoan tuntemuksesta. Kau-
pan valikoimista piti löytää 
kolme paikallista tuotetta ja 
ne kirjoittamalla arpalipuk-
keeseen osallistui tuotekori-
en arvontaan. Arpaonni suosi 
Kaisa Nivalaa, Kari Peuranie-
meä, Maria Liisa Tiilikainen-
Kehusmaata sekä Reeta Oja-
laa. Yhteistyökumppaneina 
tässä tempauksessa olivat 
Niemitalon Juustola, LAro-
mit, Valio, Atria sekä Ruuhe-
nojan tila. 

Lähiruoan suosiminen 
luo alueelle työpaikkoja al-
kutuotantoon, jalostukseen 
ja myyntiin, kun taas muu-
alla tuotettu elintarvike vie 
työpaikkoja pois. Jokainen 
uusi ja pysyvä työpaikka lie-
nee Pudasjärvelle tervetul-

lut, sillä työllisyystilanne ei 
käsittääkseni ole meillä ai-
van valtakunnan kärkitasoa. 
Ruokaa on kaikkien pakko 
syödä, ja jos elintarvikkei-
den ostoon käytettävä euro 
kiertää paikkakunnan sisäl-
lä taskusta toiseen, se ei mis-
sään vaiheessa päädy Pudas-
järven ulkopuolelle. Lisäksi 
jokainen elintarvikkeen tuot-
tamiseen osallistuva paikalli-
nen toimija tuo kaupungille 
verotuloja. Kaukana sijait-
sevien jalostamoiden rahti-
maksut jäävät elintarvikkeen 
hinnasta pois, joten loppu-
tuotteen hintaan pystytään 
vaikuttamaan. Tämä kuiten-

kin edellyttää paikallisten 
alkutuottajien, jalostajien ja 
kauppiaiden kanssa tiukkaa 
yhteistyötä, missä kukaan ei 
pyri kasvattamaan osuuttaan 
toisten kustannuksella. 

Olemmekin pohtineet, 
että nyt olisi aika perustaa 
työryhmä tuottajista, jalosta-
jista, kaupungin edustajista, 
kaupan edustajista, elintarvi-
kealan yrittäjistä sekä aktiivi-
sista kuluttajista. 

Yhteistyöllä  
lähiruoalle lisäkäyttöä
Ensimmäinen kaupungin jär-
jestämä tilaisuus on 26.4, eli 

sitä ei ole vielä tätä juttua kir-
joitettaessa pidetty. Tämän 
tilaisuuden jälkeen tuotta-
jayhdistys kutsuu paikalli-
set potentiaaliset lähiruoka-
vaikuttajat koolle toukokuun 
aikana, ja aloitamme yhteis-
työn paikallisten elintarvik-
keiden saamiseksi mahdol-
lisimman monen paikallisen 
asukkaan ruokapöytään.      

Kaupungin nuorisotoimi 
on omalla toiminnallaan edis-
tänyt lähiruokakulttuurin ke-
hitystä Pudasjärven nuorison 
keskuudessa ”Kokkaa mul-
le lähiruokaa” -teeman mer-
keissä. Tämä projekti voitti 
nuorten hyvinvointitekopal-

kinnon. Nuoret pitivät toi-
silleen illalliskutsuja, joil-
la tarjoiltiin vain paikallisia 
tuotteita, ja niistä jalostettuja 
ruokia. Näin he oppivat löy-
tämään kaupasta, tuottajal-
ta tai jopa suoraan metsästä 
paikallisen vaihtoehdon mo-
nien tuotteiden joukosta, ja 
nauttivat yhdessä herkulli-
sia ja terveellisiä aterioita, joi-
den tuottaminen ja valmista-
minen ovat hiilijalanjäljeltään 
huomattavasti pienempiä, 
kuin kaukana tuotetut ja tän-
ne rahdatut tuotteet.

Eero Hyttinen, 
kuvat Heimo Turunen

Lähiruokapäivässä oli K-kaupan sisällä muun muassa ky-
selylomake, jossa sai kirjoittaa huomioita, mitä Pudasjär-
vellä tuotettua lähiruokaa oli huomannut kaupan hyllyllä. 
Arpalippua täyttämässä Leena ja Alpo Kaivorinne. Lähiruo-
ka-asiaa esittelemässä Ulla Rissanen ja Sirpa Jurmu. 

MTK Pudasjärvi järjesti lähiruokapäivän yhdessä K-supermarketin kanssa, kauppias Tommi Niskanen piipahti (oikealla) 
myös yhteiskuvaan. 

Nautojen teurastamismahdollisuus 
pienteurastamolla lisäisi lähiruokaa
Pudasjärvellä sijaitsee pien-
teurastamo, joka toimii 
pääasiassa porojen teuras-
tamona. Vuodesta 2013 läh-
tien siellä on käsitelty myös 
lampaita, joka on lisännyt 
merkittävästi teurastamon 
tilojen käyttöä. Pienteurasta-
mon omistavat Pudasjärven 
kaupunki ja alueen poropa-
liskunnat.

Teurastamoa päivävuok-
ralaisena käyttävä pudasjär-
veläinen teurastaja ja lam-
puri Nilla Jaakolan mukaan 
teurastamon tilat ovat sopi-
vat ja käyttäjien kesken yh-
teistyö sujuu hyvin.

Tietoisuus pienteurasta-
mon palveluista on kasva-
nut koko ajan ja nykyisin 
teurastetaan vuosittain noin 
600 lammasta. Teurastuspal-
veluja on periaatteessa saa-
tavilla ympäri vuoden. 

Jaakolalta on tiedusteltu 
myös lihakarjan, muun mu-
assa nautojen teurastuspal-
veluja. Kiinnostusta asiaan 
on ollut esimerkiksi Pudas-
järven MTK tuottajajärjestöl-
lä. Yhtenä merkittävänä toi-
minnan aloittamisen esteenä 
on ollut turha ja raskas byro-
kratia. Siitä yhtenä esimerk-

kinä ja merkittävänä lisä-
kulueränä on teurasjätteistä 
määrättyjen osien varastoin-
ti ja toimittaminen Honkajo-
elle, jossa niistä tehdään bio-
polttoainetta. 

Paikallista lihajalostusta 
ja lähiruoan lisäämistä voi-
taisiin Jaakolan mukaan ke-
hittää hakemalla luvat ja 
ottamalla käyttöön teurasta-
molla olevat savustusuunit. 
Hän toivoisi myös lampai-
den nahkojen käytön lisää-
mistä. Jaakola itse kerää jon-

kin verran parhaita nahkoja 
käsityöntekijälle, joka val-
mistaa niistä nahka- ja kulu-
tusesineitä. 

Jaakolan mukaan uute-
na toimintamuotona Pudas-
järvellä on suunnitteilla kas-
vattaa koe-erä lihakaneja, 
joiden lihapaino olisi yli vii-
si kiloa kappaleelta. 

-Kanit koeteurastettai-
siin ja katsotaan, saataisiin-
ko niistä viritettyä uutta lä-
hiruokaelinkeinotoimintaa 
paikkakunnalle. HT

Teurastaja Nilla Jaakolalla on lampaiden teurastus lisään-
tynyt. Nautojen teurastamiseen Pudasjärven pienteurasta-
molla on herännyt myös kiinnostusta. Kuva Pertti Kuusis-
to. 

Lähiruoan käytön lisäämiselle 
monia mahdollisuuksia

Kolmisenkymmentä henkilöä kokoontui Pohjantähteen keskustelemaan ja suunnittele-
maan lähiruoan käytön edistämismahdollisuuksista. Niko Suopajärvi kertoi hyviä esi-
merkkejä muun muassa Sodankylästä, kuinka lähiruoan käyttöä saadaan lisättyä pai-
kallisesti.

Kaupungilla on vapautu-
massa Rimmin koulun keit-
tolatilat, joita voitaisiin 
hyödyntää Pudasjärvellä 
tuotetun lihan esivalmista-
miseen siten, että sitä voi-
si käyttää muun muassa 
uudella koululla ruoan val-
mistukseen. Siellä tullaan 
ensi syksystä alkaen kehit-
tämisjohtaja Jorma Pietiläi-
sen mukaan valmistamaan 
päivittäin ruoka noin 800 
hengelle. Palaverissa muka-
na olleiden noin 30 henkilön 
mielipiteen mukaan kau-
pungin tulisi tehdä päätök-
set, joka mahdollistaisi pai-
kallisen ruoan käyttämisen 
ruoan valmistukseen. Myös 
Pudasjärvellä tuotettujen ja 

poimittujen juureksien, pe-
runoiden, marjojen, sienien 
jne. käytön tulisi olla mah-
dollista paikallisesti kaupun-
gin omassa ruoanvalmistuk-
sessa. Pietiläisen mukaan 
Rimmin koulun keittiön ti-
lat voisi myös vuokrata joku 
yksityinen yrittäjä, joka jat-
kojalostaisi pudasjärveläisiä 
eineksiä.

Pohjoista poroa suurta-
louskeittiöille -hankkeen ve-
täjä Niko Suopajärvi Palis-
kuntain yhdistyksessä antoi 
hyviä vinkkejä, kuinka voi 
edesauttaa poronlihan – ja 
esimerkiksi myös lampaan 
lihan – saamista paikalliseen 
ruoan valmistukseen. 

Suopajärven mukaan 

pohjoisessa seurataan hie-
man kateellisena, kun Pu-
dasjärvellä on porojen ja 
lampaiden teurastaminen 
mahdollista paikallisessa 
pienteurastamossa. 

Paikallisen MTK:n edus-
tajien mukaan tarvetta olisi 
myös nautojen teurastami-
sen aloittamiseen Pudasjär-
vellä. Sihteeri Eero Hyttinen 
kertoi, että MTK Pudasjär-
vi on päättänyt kutsua lä-
hiaikana koolle mahdolli-
simman laajasti eri tahojen 
edustajat saman pöydän 
ympärille keskustelemaan 
ja suunnittelemaan nauto-
jen teurastamisen aloittamis-
mahdollisuudesta Pudasjär-
vellä. HT
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LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

● Autokoulukurssi alkaa 
ma 2.5.2016 klo 17.

● Mopokurssi ke 11.5. klo 15
Tervetuloa!

Maatalousurakointia

Lasse Puhakka
0400 326 162

- Niitto, paalaus, karhotus,
 kuivalannanlevitys myös nurmelle

-  Sorat, murskeet, kaivukonetyöt

-  Nurmen täydennyskylvöt

Vuoden 2015 tukimaksut 
ovat olleet pahasti myöhäs-
sä. Maaseutuvirasto on jo 
vuosi sitten ilmoittanut aika-
taulun, minkä mukaan mak-
satuksia päästään maksa-
maan. Jo lähtökohtaisesti oli 
tiedossa, että maksatukset 

Tukimaksatukset pääsemässä liikkeelle
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Edunvalvontaa 
Puunjuurelta 

Brysseliin 
tehdään myös 

sinun tarpeeseen!

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry 
· www.mhy.fi

Toritie 1, 93100 PUDASJÄRVI p. 0204 137 520 

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-aineistotoimitukset 
hiekasta murskeisiin (myös kalliomurskeet)
- Jätevesijärjestelmät
- Kaivinkoneet

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Maaseutuasiamies Hannu 
Nissi.

viipyvät aiemmista vuosista 
ohjelmakauden vaihtuessa. 
Uusi ohjelmakausi on tuo-
nut paljon haasteita. Säädös-
ten valmistelu ja niihin tul-
leet muutokset aiheuttavat 
aina viivästystä tietokoneoh-
jelmien teossa, koska ohjel-
man tekemistä ei voi tehdä 
ennen lopullisten säädösten 
valmistumista. Samaan ai-
kaan on Mavissa ollut suuret 
hankkeet ohjelmistojen uu-
distamiseksi.

Valvonnat on tehtävä en-
nen tukien lopullista mak-
samista. Valvonnan tuloksia 
ei voi kirjata järjestelmään, 
ellei järjestelmä ole valmis. 
Niinpä maksatukset ovat 
viivästyneet hyvin pitkälle. 
Nyt maksatuksia on päästy 
maksamaan. Kuluneella vii-
kolla on maksuun keräilty 
hehtaarituki ja kansallinen 
nuoren viljelijän tuki sekä 

satovahinkokorvaus.
Toukokuussa pitäisi mak-

sun lähteä kansalliset koti-
eläintuet (pohjoinen koti-
eläintuki naudoille, uuhille, 
kutuille sekä sika- ja siipikar-
jalle). Myös kuluvan vuoden 
pohjoisen kotieläintuen en-
nakko lähtenee toukokuulla 
maksuun. 

Kesäkuulla menee mak-
suun loput viime vuoden 
tuet, EU:n nautapalkki-
on loppuosa, perus- ja vi-
herryttämistuen loppuosa, 
EU:n maksama nuoren vilje-
lijän tuki, Peltokasvipalkkio, 
EU:n maksama lammas- ja 
vuohipalkkio, teuraskaritsan 
laatupalkkio, eläinten hy-
vinvointikorvaus, ympä-
ristökorvauksen loppuosa, 
LHK:n kotieläinkorotus, 
Luomu-tuen loppuosa, ym-
päristösopimuksien loppu-
osa sekä kriisituet kotieläin-

taloudelle.
Jotta tilan maksuvalmius 

pysyisi kunnossa, olisi ko-
tieläintiloilla, joilla on edel-
lytyksiä saada pohjoisen 
kotieläintuen ennakkoa, ha-
ettava ennakko. Silloin val-
taosa tuesta maksettaisiin jo 
hakukeväänä. Pankit ovat 
myöntäneet luottoa makset-
tavia tukia vastaan. Sitä on 
mahdollista edelleen käyt-
tää. 

Tehokkain tapa saada 
maksut ajallaan hoidetuk-
si on yksinkertaistaa tuki-
järjestelmää. Se ei käy käden 
käänteessä, koska muutta-
minen lähtee EU-tasolta ja 
menee politiikan puolelle. 
Päättäjien määrä huomioi-
den Suomen ongelmat näis-
sä asioissa eivät liene kovin-
kaan etusijalla.

Hannu Nissi

Kaupunginjohtajan tervehdys:
Käyttäkäämme ruokapöydissämme 

kotimaisia raaka-aineita
Metsätalous ja puunjalostus-
teollisuus työllistävät suo-
raan Pudasjärvellä yli 30 
prosenttia yksityisen sekto-
rin henkilöstä. Maataloudes-
sakin työskentelee lähem-
mäs 10 prosenttia yksityisen 
sektorin henkilöstöstä. Välil-
lisesti vaikutukset ovat vielä 
suurempia. Metsätalouden 
työpaikkakehitys on pidem-
mällä juoksulla ollut yllättä-
vän vakaata, vaikka koneet 
ovatkin niin metsässä kuin 
tuotantolaitoksissakin kas-
vattaneet osuuttaan tehdys-
tä työstä. Maataloudessa sen 
sijaan niin tilojen lukumää-
rä kuin henkilöstömääräkin 
ovat vuosien saatossa tip-
puneet. Tilakoon kasvaessa 
tuotantomäärät ovat kuiten-
kin pysyneet samana tai jopa 
kasvaneet. Monesti alkutuo-
tannon työpaikat ovat keski-
näisessä vuorovaikutussuh-
teessa keskenään. Monella 
pudasjärvisellä maatalous-
yrittäjällä on omaa metsää 
tai osa-aikaista metsäura-
kointia, josta lisäeuroja maa-
tilan pidolle on ollut mah-
dollista hankkia.

Pudasjärven kaupun-
ki omalta osaltaan tekee 
koko ajan töitä sen eteen, 
että nämä tärkeät alkutuo-
tannon ja pudasjärveläi-
siin luonnonvaroihin, mei-
dän omiin vahvuuksiimme, 
pohjautuvat työpaikat säi-
lyvät. Mielellään vielä niin 
päin, että pystyisimme näke-
mään lähivuosina näilläkin 
toimialoilla uusia ja kasva-
via toimeentulon ja elämisen 
mahdollisuuksia. Kaupun-
ki rakentaa hirrestä, ekolo-
gisesta lähellä kasvaneesta 
ja tuotetusta materiaalista, 

jonka työllisyysvaikutukset 
paikkakunnalla ovat konk-
reettisia. Parhaillaan on me-
neillään Pudasjärven yhteis-
metsän perustamishanke, 
jossa kaupunki on ollut ak-
tiivisena toimijana ja osoitta-
nut pieniä pirstaleisia metsä-
omistuksiaan hankkeeseen. 
Yhdessä metsäalan toimi-
joiden kanssa teemme koko 
ajan aktiivista yhteistyö-
tä vaikuttaaksemme metsä-
alan tulevaisuuden mahdol-
lisuuksiin myönteisesti ja 
varmistaaksemme tärkeän 
toimialan positiivisen kehi-
tyksen.

Metsissä riittää  
raaka-ainetta
Uusimmat metsien inven-
tointitiedot kertovat, että 
Pohjois-Pohjanmaalla puus-
ton määrä on 233 miljoo-
naa kuutiometriä ja puuston 
vuotuinen kasvu on 10,6 mil-
joonaa kuutiometriä. Puus-
ton poistuma maakunnas-
samme, mukana hakkuut ja 
luontainen poistuma, on vii-
meisen viiden vuoden aikana 
ollut noin 65 prosenttia kas-
vusta. Taimikonhoitotöitä 
on myöhässä arviolta 70 000 
hehtaaria ja ensiharvennuk-
sia 130 000 hehtaaria. Lapin 
alueella nämä luvut ovat vie-
lä tätäkin suurempia ja täl-
lä hetkellä hyödynnettävän 
puuaineksen osuus meidän 
maakuntaamme pienempi. 
Metsissä riittää siis raaka-ai-
netta ja voimme oikeasti saa-
da enemmän irti metsästä, 
kunhan kehitämme metsäva-
roillemme lisää erilaisia hyö-
dyntämisen muotoja. Oleel-
lista on saada oikeanlainen 
puu oikeaan paikkaan. Met-

säteollisuuden investoinnit 
ja puun käytön lisääminen, 
mm. Äänekosken historial-
lisen suuren investoinnin 
myötä, ovat oikean suuntai-
nen ja ehdottomasti positiivi-
nen asia metsäalalle. Sellu- ja 
biotuotetehdasinvestoinnit, 
ne jotka lopulta toteutuvat, 
varmistavat osaltaan metsä-
alan tulevaisuutta.

Maataloudessa pu-
dasjärveläisten maatilo-
jen lukumäärä on vuosien 
saatossa valtakunnallista ra-
kennemuutosta seuraten tul-
lut reilusti alaspäin. Maa-
talousyrittäjät ovat lisäksi 
aivan viime aikoina joutu-
neet taloudelliseen ahdin-
koon muun muassa Ve-
näjä-pakotteiden ja Mavin 
tukisotkujen vuoksi. Pu-
dasjärven yli 70 kotieläin-
tilaa, joista lypsykarjatiloja 
44, nautatiloja 5, lammasti-
loja 16 ja hevostiloja 6, tarvit-
sevat kaiken sen tuen, mitä 
kaupunki yhteistyössä eri vi-
ranomaisten kanssa voi an-

taa. Paras tuki on kuitenkin 
se, että käytämme ruoka-
pöydissämme joka päivä 
mahdollisimman paljon ko-
timaisia raaka-aineita. Huol-
tovarmuuden, puhtaan lä-
hellä tuotetun ruoan ja koko 
pitäjän asuttuna pitämi-
sen näkökulmasta, jokainen 
maatila on meille tärkeää-
kin tärkeämpi. Monella ky-
lällä aktiiviset maatilat ovat 
osittain koko kylän kehittä-
misen vetureita ja luovat ym-
pärilleen muuta aktiviteettia 
ja toimintaa. Toivotaan, että 
vaikeimmat ajat maatalous-
tuotannossa olisivat takana-
päin. Ehkä tästä jo kertoo vil-
kastunut tammi-maaliskuun 
maatalouden investointitu-
kien haku. Tammi-maalis-
kuussa viljelijät hakivat koko 
maassa tukea yli 900 inves-
tointiin, kun edeltävällä ha-
kukierroksella hakemuksia 
tuli noin 400.

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen käyttämässä puheenvuo-
roa 25.4. yrittäjäillassa, johon osallistui myös maatalous-
tuottajia.



8 9nro 17PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.4.2016 29.4.2016nro 17MTK teemaliite PE 29.4.2016

Terveen elinkeinopolitiik-
kan toimivuus ja sen mah-
dollistaminen ovat tärkeim-
piä ja keskeisimpiä asioita 
elinvomavaliokunnan työs-
kentelyssä paikkakunnan 
elinvoiman ja virkeyden ta-
kaamisessa. Maatalousyrit-
täjyyden ja yrittäjyyden voi-
mavarojen kasvattaminen 
ja eteenpäin vieminen ovat 
pysyviä teemoja voimava-
rojen keskittämisessä ole-
massa oleviin ja aloittaviin 
yrityksiin ja niiden kasvun 
kehittämiseen. 

Pudasjärvellä maata-
louden harjoittaminen on 
edelleen yksi keskeisimpiä 
elinkeinon lähteitä. Maata-
lousyrittäjyys on nykypäi-
vänä kovan luokan yrittä-
mistä jo isojen investointien 
vuoksi. Maataloudessa jyl-
läävät muutokset, säädök-
set, rajoitteet ja vaatimuk-
set ovat olleet viimeisen 

vuoden ajan niin rajuja, että 
maatalousyrittäjät ovat to-
della ahtaalla monien asioi-
den suhteen.

EU:n luomat pakotteet 
ja tukiasetukset maatalous-
yrittämiseen ovat niin tiu-
kat, että maatalousyrittäjät 
eivät enää hae kaikkia tu-
kia. Turhan tarkalla byro-
kratialla on näivytetty mah-
dollisuus myydä tuotteita 
suoraan tiloilta.  Maatalous-
yrittäminen on niin työn-
täyteistä ja täysipainoista, 
että yrittäjän resurssit har-
voin riittävät sivuelinkeino-
jen harjoittamiseen. Elinvoi-
mavaliokunnassa vieraillut 
maatalousyrittäjä Timo Vä-
häkuopus kertoi, että tällä 
hetkellä kunnassa maidon 
tuottajia on reilut neljä-
kymmentä, nautatiloja nel-
jä, lammastiloja kuusitoista, 
hevostiloja kuusi, porotiloja 
noin kolmekymmentä. Vie-

lä viisi vuotta sitten maitoti-
loja oli yli 80.

Sukupolvenvaihdoksia 
ei ole juurikaan tiedossa ja 
nykyisen kehityksen mu-
kaan tulevaisuudessa oi olla 
vielä haastavampaa saada 
maatiloille jatkajia. Maata-
lousyrittäjät kokevat Pudas-
järven kaupungin jakamat 
maaseutuelinkeinojen ke-
hittämistuet erittäin hyvinä 
kannustimina ja toiminta-
apuina. Maatalousyrittäjien 
työskentely on usein varsin 
yksinäistä puurtamista, sillä 
samaa tytötä tekevää kolle-
gaa ei ole lähellä jakamassa 
ajatuksia, kokemuksia ja tu-
kemassa vastoinkäymisten 
kohdatessa. Vähäkuopus 
puhui maatalousyrittäjien 
vertaistuki-/keskusteluryh-
mien perustamisesta esi-
merkiksi terveydenhuol-
lon ammattilaisen johdolla. 
Vertaistuki on erittäin tär-

keää jaksamisen kannalta. 
Tätä oivallista tuki-ideaa 
elinvoimavaliokunta lupau-
tui kernaasti viemään eteen-
päin. 

Kevään ja kesän kiirei-
sinä työjaksoina maatalo-
udessa tarvitaan lisätyö-
voimaa. Työntekijätarvetta 
voisivat helpottaa tällaisen 
työn tekemisestä kiinnos-
tuneet maahanmuuttajat, 
työttömät ja koulutuksen 
alkamista odottavat nuoret. 
Maatiloilla on mahdollisuus 
saada kaupunkilisää, mikä-
li ne työllistävät työttömän 
henkilön. Kaupungin kehit-
tämistoimen ja Laavuhank-
keen työntekijät opastavat 
näissä asioissa yrittäjiä.

Sointu Veivo
Elinvoima-
valiokunnan 
puheenjohtaja

Elinvoimavaliokunta 
maatalousyrittäjien asialla

MTK- Pudasjärven jäsenil-
le järjestettiin virkistyspäi-
vä Iso-Syötteellä lauantaina 
19.3. Usean kymmenen hen-
gen ryhmä jäseniä kokoontui 
suksivuokraamon eteen aa-
mupäivällä ja siitä osa lähti 
laskettelemaan ja osa ajamaan 
jääcartingia Safaritalolle. Päi-
vän aikana siis lasketeltiin, 
ajettiin jääradalla ja paistettiin 
makkaraa eturinteiden alla si-
jaitsevassa kodassa. Lisäksi 
Safaritalolla oli kaikille MTK: 
n jäsenille lihakunnan kustan-
tama ruokailu, minkä ohes-
sa oli hyvää aikaa keskustel-
la muiden jäsenten kanssa 
ajan polttavista puheenaiheis-
ta. Kaikilla oli tapahtumassa 
hyvin hauskaa, ja vastaavan-
laisia tilaisuuksia toivottiin 
tulevan jatkossakin. Lasket-
telu sujui ongelmitta, mutta 
jääcarting autot eivät oikein 
meinanneet kestää tuottaji-
en käsittelyssä, sillä alun vii-
destä autosta lopussa radalla 
oli enää vain kaksi toimivaa. 
Taisi siinä olla tosin edellisen 
yön kovalla pakkasellakin jo-
tain osuutta asiaan.

Kaikkiaan paikalla haus-
kaa pitämässä oli noin 50 jä-

Onnistunut virkistyspäivä Iso-Syötteellä

sentä. Yhteistyökumppaneina 
tapahtuman järjestyskustan-
nuksissa olivat Lihakunta, 
Rautia Pudasjärvi, OP Pudas-
järvi, Valtra ja Suomenrehu.

MTK: Pudasjärven johtokun-
ta kiittää kaikkia tapahtumaan 

osallistuneita, ja toivottaa hyvää 
tulevaa kevättä ja kesää!

Eero Hyttinen sihteeri 

SORKANHOITAJA
EERO KAIKKONEN
p. 040 591 2196

Walter Ehrströmin säätiö 
palkitsi Helsingissä 18.4. 
kultaisella mitalilla 325 
maidontuotantotilan tuot-
tajat. Pudasjärveltä juh-
laan oli kutsuttu Juho ja 
Armi Kellolampi sekä Esa 
Manninen. 

Mitaliin on oikeus, kun 
tilan maito on pysynyt 25 
vuotta Suomen parhaas-

Maidon tuottajille kultamitaleita ja 
muita palkitsemisia

sa laatuluokassa. Maidon 
laatua arvioidaan solu- ja 
bakteeriluvun mukaan. 
Juhlaan osallistui asian-
osaisten rinnalla meijerien 
edustus- sekä kutsuvierai-
ta, yhteensä noin 700 hen-
keä. Tilaisuudessa puhui 
maatalous- ja ympäristö-
ministeri Kimmo Tiilikai-
nen. 

Pohjolan  
Maito palkitsi 
Osuuskunta Pohjolan Mai-
to on palkinnut hyvälaa-
tuista ja palkintoehdot täyt-
täviä maitoa tuottaneita 
maidonlähettäjiään osuus-
kunnan omilla palkinnoilla 
ja Walter Ehrström mitaleil-
la. Vuonna 2016 palkintoon 

ovat oikeutettuja 5 vuotta ja 
sitä kauemmin viiden vuo-
den välein yhtäjaksoisesti 
hyvälaatuista maitoa tuot-
taneet maitotilat. 

30 vuotta E-luokan pal-
kinto Minna ja Arto Juu-
rikka, 20 vuoden palkin-
non Hannu Riepula sekä 
15 vuoden palkinnon Mika 
Vainio ja Aili Risku. HT

Maa- ja koneurakointi Kipinä 
040 910 0622

Koneurakointia 
●  Kaivinkonetyöt 3 tn koneella. 
●  Traktoriurakointi mm. 
 pellonruuvaus sekä lietteenlevitys. 
 Myös muut traktorityöt sekä 
 tarvittaessa pelkkä kuljettaja omalle 
 koneellesi tai kuorma-autollesi. 
●  Mökkitalkkaripalvelut. 
●  Ruokamullan ja maa-ainesten toimitus. 
●  Maatalouden aputyöt. 
●  Maatalouskoneiden sekä henkilöautojen 

ja raskaan kaluston huolto ja korjaus.

SEURAAVAT KUNTAVAALIT  
pidetään sunnuntaina 

9.4.2017. 
Tule Keskustan ehdokkaaksi!

Seuraavissa kuntavaaleissa on mahdollisuus lähteä mu-
kaan vaikuttamaan, millainen oma kotikuntasi on tulevai-
suudessa. Ratkaisujen tekijöinä ovat kuntavaaleilla valitut 
päättäjät, paikalliset vallankäyttäjät. 

Tule mukaan vaikuttamaan ja rakentamaan Pudasjär-
veä, jossa on elinvoimaa ja hyvän elämän mahdollisuudet. 
Oman kaupungin päätöksentekijäksi pyrkiminen kannat-
taa. 

Tärkeä tehtävä
Jos olet kiinnostunut ehdokkaaksi ryhtymisestä, ota yh-
teyttä. Aikaisempi kokemus politiikasta ei ole ratkaisevaa, 
ehdokkailtamme edellytämme ennen kaikkea halua vaikut-
taa Pudasjärven tulevaisuuteen keskustalaisista lähtökoh-
dista. Kaupungin päättäjänä toimiminen on kiinnostava ja 
tärkeä tehtävä!

Vinkki ehdokkaasta tai mukaan kampanjoimaan?
Voit myös vinkata henkilöstä, jota mielestäsi kannattaisi 
kysyä ehdokkaaksi rakentamaan kuntaa, jossa on elinvoi-
maa ja hyvän elämän mahdollisuudet.

Kuntavaaleihin voi myös osallistua toimimalla ehdok-
kaiden kampanjatiimeissä. 

Mari Kälkäjä puheenjohtaja
mari.kalkaja@hotmail.com 

040 529 2317
Henrik Hämäläinen sihteeri

henrik.hamalainen@pudasjarvi.fi 
0400 588 626

Keskusta Pudasjärven kunnallisjärjestö

MF-HUOLTO
ILMASTOINTIHUOLLOT

K-Huolto S. Parviainen
Puh. 040 773 3631

sauli.parviainen@gmail.com

Syötteellä vietetyssä talvisessa virkistyspäivässä kaikilla oli hauskaa, ja vastaavanlaisia 
tilaisuuksia toivottiin tulevan jatkossakin. Päivään osallistui noin 50 tuottajayhdistyksen 
jäsentä perheineen, joista osa tässä kuvassa. Kuva Sirpa Kivilahti.

Makkaraa paistettiin eturinteiden alla sijaitsevassa kodassa. 
Kuva Sirpa Kivilahti. 
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HAJATELMIA 
LYPSY-

JAKKARALTA
VUOSI ON vierähtänyt edellisestä kirjallisesta hajatelmasta. 
Taukoon ei ole syy, ettei niitä hajatelmia olisi, mutta maatalouden 
yllä on viimeisen vuoden aikana ollut niin harmaita pilviä, että vä-
lillä ajatukset ovat olleet ihan mustanpuhuvia. Silloin ne on pa-
rempi pitää sisällään tai kätkeä kansioiden syvyyksiin.
HAASTEITA ON ollut yllin kyllin; Sateet, Venäjä-pakotteet, tu-
kien maksuvaikeudet, ihan vain jonkun mainitakseni. Me kaikki 
tiedämme näitten vaikutukset Suomen maatalouteen ja sitä kaut-
ta myös laajemmin talouteen, sillä näillä on myös yhteiskunnallisia 
vaikutuksia, vaikka usein kuulee sanottavan maatalouden olevan 
vain tukien varassa elämistä ja rasite yhteiskunnalle. Olen omal-
la tahollani pyrkinyt jatkuvasti tuomaan esille sen, että miksi näitä 
tukia maksetaan sekä sen, ettei maatalous ole suinkaan se ainoa 
ala, mitä Suomessa tuetaan. Omavaraisuus ruoan tuotannossa 
olisi ensiarvoisen tärkeää ja viime viikon uutinen siitä, kuinka so-
tilaat nauttivat ulkomaalaista ”sissimuonaa” sai minut ihmettele-
mään, että onko todellakin kotimainen elintarvike näin vähän ar-
vostettua? Puolustusministerin arvio, että myös kriisitilanteessa 
ruokahuolto ulkomailta toimisi normaalisti, saa lähinnä aikaiseksi 
masentuneen huokauksen.
OLEN AIEMMINKIN puhunut siitä, että jokainen suomalai-
nen viljelijä-tuottaja tekee varmasti parhaansa sen suhteen, että 
eläimet voivat hyvin, pellot hoidetaan parhaalla mahdollisella ta-
valla ja sato korjataan niin, että siitä saadaan maksimaalinen hyöty. 
Ei sitä tarvitse kenenkään käydä tutkimassa suurennuslasin kans-
sa. Lehmät eivät voi yhtään sen paremmin, vaikka teen tuotos-
seurantalypsyt muutaman viikon välein, sillä meijeri tutkii maidon 
viikoittain, ja mikäli siellä on ongelmaa, niin se voidaan ottaa tar-
kempaan seulaan. Mitä lehmä hyötyy siitä, että se tietää lypsää-
kö se 30 vai 40 litraa päivässä? Ei yhtään mitään eikä se vaikuta 
sen hoitoon millään tapaa. Satoja vuosia ovat talonpojat osan-
neet kasvattaa heinänsä ja viljansa ja huolehtia eläimistään, tus-
kin se taito on minnekään hävinnyt eikä se halu tehdä työtä par-
haalla tavalla, niin että siitä saa perhe elannon ja kaikilla on hyvä 
mieli.  Nykyään vain virkamiehet haluavat säilyttää työnsä keinol-
la millä hyvänsä ja urbanisoituminen on hävittänyt kaiken maa-
laisjärjen. Ruohonjuuritason asioita ei hoideta byrokratialla, sillä 
vain väsytetään ihminen.
VIIME VUONNA maataloustukihakemuksia oli ”yksinkertais-
tettu” eli kukaan ei tunnu ymmärtävän niistä yhtään mitään eikä 
ainakaan sitä mihin sitoutuu ja kuinka pitkäksi aikaa ja mitä siitä 
korvataan. Eikä niitä näköjään osata maksaakaan. Todellinen ak-
tiiviviljelijä ei tunnu niistä hyötyvän, sillä parhaimmat korvauk-
set näyttäisivät tulevan, jos muka viljelee ja kaiken lisäksi jotain 
hömppäheinää eikä kunnon nurmea tai viljaa. Tämä on siis vain 
Emännän ajatus, ehkä minä en vain ymmärtänyt kaikkea! Ja sil-
ti me suomalaiset kiltisti teemme osamme tuolla pelloilla ja na-
vetoissa. Voisi joskus nämä suomalaiset virkaintoiset virkamiehet 
käydä tuolla Etelä-Euroopassa katsomassa mallia, samoja EU- 
korvauksia sielläkin maksetaan, mutta astetta rennommalla asen-
teella, vai liekö se sitä maalaisjärkeä?
MUSTANPUHUVIA ovat Emännän hajatelmat. Työ itsessään 
on pääosin antoisaa, lehmät harvemmin ovat hankalia ja mikäpä 
sen suloisempaa kuin vastasyntynyt vasikka, joka horjuen ottaa 
ensimmäiset askeleet. Ulkopuoliset paineet, byrokratia ja valvon-
ta eivät ole niinkään mukavia, mutta kuuluvat työhön ja ne on hy-
väksyttävä, vaikka pitkin hampain. Edelleen toivon ja puhun sen 
puolesta, että ihmiset oikeasti ymmärtäisivät, mitä ja miksi me 
teemme tätä työtä. Me emme ole yhteiskunnan elättejä emmekä 
rikollisia. Avoimuutta ja kuluttajille oikeaa tietoa asioista oikeilla 
nimillä ja termeillä eikä mitään vastakkain asettelua. 
MAATALOUSTUOTTAJAT ovat mukavasti olleet esillä vii-
meaikaisissa tempauksissa, kuten traktorimarssilla ja lähiruoka-
tapahtumissa ympäri maata. Välillä vain on tuntunut, että huomio 
on kiinnittynyt niissäkin tapahtumissa vääriin asioihin. Varsinkin 
traktorimarssilla tuntui, että puhuttiin vain ”valtavan isoista trak-
toreista” eikä niinkään siitä, mikä sen marssin aiheutti. Tukiasi-
oista pitää puhua, koska ne ovat kuitenkin arkipäivää, mutta ei 
niitä pidä vaatia lisää eikä ahnehtia lisää kirjaamisvelvoitteita ti-
loille. Päinvastoin, miettiä ja kehitellä asioita niin, että niistä saa-
daan entistä selkeämpiä ja yksinkertaisempia sekä luottaa ihmi-
seen ja tekemiseen. Tämän päivän trendi kun tunnostaa olevan, 
että huomio kiinnittyy epäolennaiseen eikä siihen varsinaiseen 
työhön. En suinkaan väheksy asioiden kirjaamista muistin tueksi, 
mutta eiköhän liene tärkeämpää hoitaa asiat kuntoon ja ajatella 
eläimen ja hoitajan hyvinvointia ennen kaikkea. Jos hoitaja väsyy 
kaikkien vaateiden alla, niin se heijastuu suoraan myös eläinten 
hyvinvointiin.
SYNKKIEN AJATUSTEN KESKELLÄ toivotan kaikille sa-
toisaa kesää ja auringonpaistetta. Nautitaan välillä elämästä, vaik-
ka laiturin nokalla istuen ja unohdetaan arkinen aherrus edes 
hetkeksi.

Emäntä

Digitalisaatio etenee myös 
puunmyynnissä. Yhä enene-
vissä määrin metsänomista-
jat eivät asu metsänsä sijainti-
paikkakunnalla ja sähköinen 
asiointi tulee yhä laajemmin 
myös metsänomistajien käyt-
töön. Jo vuosia metsänhoi-
toyhdistysten käytössä on 
ollut Puumarkkinat.fi –järjes-
telmä, jossa puunmyyntitar-
jouspyynnöt ovat puunosta-
jien käytettävissä, kehittyy 
edelleen Suomen Puukaup-
pa Oy:ksi.

Suomen Puukauppa Oy:n 
perustajaosakkaina ovat kaik-
ki merkittävät puun myyjät ja 
ostajat. Puun ostajia edusta-
vat osakeyhtiössä 23 osakas-
ta, jotka kattavat alueeltaan 
ja määrältään lähes kokonaan 
kotimaiset puumarkkinat. 
Puun myyjistä omistajina on 
edustettuna kuusi osakasta, 
jotka käytännössä vastaavat 
koko yksityismetsätalouden 
kenttää. Tasapainoisen ko-
konaisuuden varmistamisek-
si yhtiön omistus jakaantuu 
puoliksi puun myyjien ja os-
tajien kesken. Nykyisin met-
sänhoitoyhdistysten kautta 
käytössä oleva Puumarkki-
nat.fi -tarjontaportaali on siir-
tynyt Suomen Puukauppa 
Oy:n omistukseen ja jatkaa 
toimintaansa nykymuodos-
saan siirtymävaiheen ajan. 
Sen pohjalle rakentuva toisen 
sukupolven sähköinen puu-
kauppapaikka käynnistetään 

Puukaupat käydään verkossa 
yhä enemmän

arviolta vuoden 2017 alku-
puolella. Tuleva puukauppa-
paikka on ensimmäinen laa-
tuaan tässä laajuudessa sekä 
avoin kaikille metsänomista-
jille ja alan toimijoille. Kaikille 
avoin sähköinen puukauppa-
paikka yhdistää käytännössä 
biotalouden ja digitalisaati-
on, mikä osaltaan mahdollis-
taa puuhun perustuvan bio-
talouden tuottavuushypyn, 
on merkittävä osa sektorin 
kilpailukyvyn kehittämistä 
ja vastaa suoraan hallituksen 
kärkihankehaasteeseen.

Käytännössä Suomen 
Puukauppa toimii 
karkeasti näin:
Metsänomistaja tekee joko 
itse tai esimerkiksi metsän-
hoitoyhdistyksen avustama 
puunmyyntisuunnitelman. 
Puunmyyntisuunnitelman 
laatiminen on mm. mhy:n 
jäsenille maksuton jäsenetu, 
joka kannattaa hyödyntää.
Puunmyyntisuunnitelma 
laitetaan myyntiin Suomen 
Puukauppa Oy järjestel-
mään.
Rekisteröidyt ostajat saavat 
nähtäväkseen puunmyynti-
tarjouspyynnön.
Ostajat tekevät tarjouksen 
sähköisesti.
Metsänomistaja itse tai hä-
nen valtuuttamansa vertai-
levat saadut tarjoukset ja 
päättävät sitten, tyydyttääkö 
hinta- ja kauppaehdot ja jat-

kuvatko kauppaneuvottelut 
puukauppaan saakka. Puu-
kauppaa ei ole pakko tehdä 
tarjouksesta huolimatta!

Metsänomistajan 
näkökulmia:
Kaikki ostajat saavat tasapuo-
lisen tiedon tarjolla olevasta 
puunmyyntierästä. Ei tarvitse 
erikseen laitella tarjouspyyn-
töjä ja soitella niiden perään.

Avoimuus lisää saatujen 
tarjouksien määrää ja ilman 
kilpailutusta tehtyjen kaup-
pojen määrä toivottavasti vä-
henee. 

Sähköisen metsävaratie-
don hyödynnettävyys lisään-
tyy ja metsien käyttöaste nou-
see.

Metsänomistaja tarvitsee 
usein apua niin puunmyyn-

tisuunnitelman laadinnan 
kuin saatujen tarjousten ver-
tailussa, koska mitta- ja laa-
tuvaatimuksen ratkaisevat 
pääsääntöisesti taloudellises-
ti järkevän kaupan.

Metsänomistajilla on käy-
tössään METSÄNOMISTA-
JAT- edunvalvontaketjun 
paikallisen tason toimijat – 
metsänhoitoyhdistysten toi-
mihenkilöt apunaan.

Suomen Puukauppa Oy: 
n uudistetun puukauppa-si-
vuston pitäisi käynnistyä 
vuoden 2017 alussa. Siihen 
asti toimii jo käytössä ole-
va Puumarkkinat.fi- palve-
lu, jossa tarjouspyynnöt laite-
taan metsänhoitoyhdistyksen 
kautta.

Antti Härkönen

MHY Pudasjärven toiminnanjohtaja Antti Härkönen.

Vuosi 2015 oli viljelijöille 
monessa mielessä haastava. 
Ongelmat alkoivat heti al-
kuvuodesta kun meijerit il-
moittivat pudottavansa roi-
masti tuottajille maksettavaa 
maidon hintaa. Edelliseen 
vuoteen verrattuna maidon 
keskihinta laski jälkitilit ym. 
huomioiden 16 – 24 prosent-
tia. Tilistä vietiin siis viiden-
nes ja joissakin tapauksissa 
jopa neljännes. Jokainen voi 
omalta kohdaltaan miettiä 
mitä tämä tarkoittaisi omas-
sa taloudessa. 200 000 litran 
maitomäärällä tämä tarkoit-
ti 18 000 euron palkanpudo-

Viljelijöillä haastava talvi takana
tusta, 400 000 litralla 36 000 
euroa 1 miljoonalla litral-
la 90 000 euroa. Käytännös-
sä yrittäjä on joutunut jous-
tamaan omasta palkastaan, 
neuvottelemaan liikkeiden 
kanssa uusista maksuaika-
tauluista tai hakemaan käyt-
töpääomalainaa pankista. 
Rahoituslaitokset ovat anta-
neet sopeutumisaikaa lyhen-
nysten lykkäysten muodos-
sa, mutta luonnollisesti se on 
vain väliaikainen ratkaisu. 
Talous on saatava sellaiseen 
kuntoon, jotta omista mak-
suvelvoitteista voidaan suo-
riutua. Tällöin myös hankin-
nat tehdään vain siltä osin 
kuin mikä on aivan pakollis-
ta toiminnan pyörittämisen 
kannalta. Tuotantopanosten 
hinnat ovat pysyneet jota-
kuinkin entisellä tasolla lu-
kuun ottamatta polttoöljyn 
hinnan alentumista syksyn 
2015 aikana. Talouden heik-
keneminen näkyi selvästi 
myös laadituilla veroilmoi-
tuksilla ja useissa tapauk-
sissa verotuksen poistoja on 
voitu käyttää säästeliäästi.

Muutoksen tuulet jat-
kuivat huhti-toukokuussa. 
Maataloustukien säädök-
set muuttuivat paljon. Ke-

vään tukihaku oli haastava 
viljelijöille kuin myös maa-
seutuviranomaisille ja neu-
vontaa antaville henkilöil-
le. Eräiltä osin järjestelmästä 
tuli niin monimutkainen, 
että maaseutuviranomaisil-
la on ollut vaikeuksia laatia 
ATK-ohjelmia, jotka toimi-
sivat luotettavasti ja tukien 
maksun oikeellisuus pystyt-
täisiin varmistamaan. Tuki-
tasot laskivat jonkin verran 
suurimmalla osalla viljeli-
jöistä ja maksatusaikatau-
lut painottuivat aikaisem-
paa enemmän keväälle 2016. 
Lisäksi on ollut suoranaisia 
maksatuksen myöhästymi-
siä johtuen ATK-ohjelmien 
laadintaongelmista. 

Viime kesän sateet ai-
heuttivat Pohjois-Suomes-
sa harmaita hiuksia usealle 
ammattiryhmälle. Nurmisa-
dot jäivät heikoksi ja monel-
la karjatilalla on ollut karke-
arehupulaa. Markkinoilta on 
ollut vaikea löytää hyvälaa-
tuista säilörehua ja yleensä 
hinta on ollut korkea. Tilan-
teeseen on pyritty sopeutu-
maan heikkotuottoisemman 
karjan myynnillä tai laadul-
taan heikommankin säilö-
rehun ostolla. Tärkeintä on 

selvitä talven yli seuraavaan 
kasvukauteen. Pellon perus-
kunnon merkitys korostuu 
sateisina ja viileinä kesinä. 
Ojitus, pellon pinnan muo-
toilu, kalkitus ja oikea-aikai-
set viljelytoimenpiteet tule-
vat silloin arvoonsa.

Talouden sopeuttami-
sessa on tärkeää saada sa-
totasot ja eläinten tuotos-
tasot hyväksi. Investoinnit 
suoritetaan harkiten ja kan-
nattavasti. Mikäli jo nyt on 
tiukkaa maksujen suhteen, 
on se yleensä vielä tiukem-
paa uuden investoinnin jäl-
keen. Taloudellinen liikku-
mavara voidaan hahmottaa 
pitkän aikavälin kannatta-
vuus- ja maksuvalmiuslas-
kelmalla. Lyhyen aikavä-
lin maksuvalmiutta voidaan 
edistää kassabudjetoinnin 
avulla. Kassabudjetoinnil-
la tiedät tarkemmin lähiajan 
tulosi sekä menosi ja saat 
varmuutta yritystoimintaasi. 
ProAgriasta kannattaa ky-
syä kassabudjetoinnin käyn-
nistämispalvelua.

Esko Viitala
Energia- ja 
talousasiantuntija
ProAgria Oulu 
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Marko Ylitalo, p. 050 400 6882. www.jpmatic.fi

Maarakennus ja kunnossapitopalvelut kokemuksella 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. 

Toteutamme mittavimmatkin urakat 
ammattitaidolla ja aikataulussa. 

Jälleen on tullut se aika, jol-
loin lumet alkavat sulaa, ja 
ajatukset siirtyvät kevään ja 
kesän askareisiin. Mielessä 
pyörivät kevättyöt, milloin 
pääsee peltotöihin, joko voi-
si tehdä metsän istutustyöt 
ja olisi se pihakin haravoi-
tava. Tällaisia asioita tulee 
pohdiskeltua kevään edetes-
sä kesää ja tulevaa satokaut-
ta kohti.

Nyt olisi räntäkuurojen 
välissä hyvää aikaa tarkas-
taa, miten metsät ovat sel-
vinneet talven yli? On hyvä 
tarkastaa kaikki taimikot 
hirvituhojen osalta, ja jos va-
hinkoja on tullut, olisi tär-
keää tehdä siitä ilmoitus. 
Usein ajatellaan korvauk-
sen olevan niin pienen, et-
tei kannata tehdä vahinkoil-
moitusta. Mutta ilmoituksen 
suurin hyöty tulee esille hir-
ven kaatolupia myönnettä-
essä seuraavina vuosina, ja 
kanta ei pääse niin helpolla 
kasvamaan ylisuureksi. Sa-
malla tarkastusreissulla voi 
kartoittaa myös taimikoiden 
hoitotarpeen, ja jos tarvetta 
löytyy, niin vakaasti itselle 
luvaten hoitaa asia kuntoon 
kesän aikana, tai ainakin 
syksyllä ennen lumia. Mutta 
huolettomin konsti on ottaa 

MTK pyrkii löytämään jäsenilleen parhaan ratkaisun
yhteyttä Metsänhoitoyhdis-
tyksen alueneuvojaan.

MTK-valtuuskunnan 
kuulumisia
Alku keväällä kokoontui 
MTK-valtuuskunta Jyväsky-
lässä. Siellä kannettiin syvää 
huolta tuottajien jaksamises-
ta. Henkinen ja taloudellinen 
kantti ovat kovalla koetuk-
sella maataloustulon jyrkän 
laskun vuoksi. Huomatta-
van lisärasituksen aiheuttaa 
myös maataloustukien vii-
västykset ja kohtuuton byro-
kratia. Ministeri Tiilikainen 
vieraili kokouksessa ja sa-
noi ymmärtävänsä tilanteen 
vakavuuden. Toimenpitei-
siin Mavi:n ongelmien sel-
vittämiseksi on ryhdytty, ja 
asioiden pitäisi olla syksyllä 
kunnossa. ”Traktorimarssia 
” ministeri piti todella hyvin 
järjestettynä, joka avasi päät-
täjien silmät näkemään to-
dellisen tilanteen.

Valtuuskunnassa keskus-
teltiin tukin latvaläpimitas-
ta. Teollisuudelta on tullut 
paineita nostaa minimiläpi-
mittaa ylöspäin, ja tämä vä-
hentäisi puun myyntituloa 
metsänomistajalle. Metsäti-
lojen sukupolvenvaihdosa-
sia on etenemässä ja sen oli-

si tarkoitus helpottaa uuden 
metsänomistajan alkuun 
pääsyä hieman pienemmil-
lä veroluonteisilla maksuil-
la. Omassa puheenvuorossa 
käsittelin Metsähallituksen 
metsätiemaksuja, jotka ra-
sittavat kohtuuttomasti met-
sänomistajia. Puunkäytön 
lisäämisestä ja puumarkki-
noista käytiin keskustelua 
unohtamatta bioenergia-asi-
oita, jotka ovat myös yksi 
hallituksen kärkihankkeista.

Poliittisille päättäjille 
painetta kentältä
Tässä on muutamia tärkei-
tä asioita jotka ovat yhtei-
sen edunvalvontajärjestöm-
me työn alla. Näitä asioita 
työstävät meidän luottamus-
henkilöt ja MTK:n toimihen-
kilöt ja yrittävät löytää jäse-
nilleen parhaan ratkaisun. 
Mutta asiat ovat monitahoi-
sia ja usein päätöksen saa-
minen tuntuu kestävän liian 
kauan. Tästä syystä meidän 
on luotava painetta ken-
tältä niin poliittisiin päät-
täjiin kuin oman etujärjes-
tömme toimijoihin. Usein 
ajattelemme omien ajatus-
ten ja asioiden korjausehdo-
tusten olevan niin huonoja 
tai vähäpätöisiä, ettei niis-

Matti Alatalo toimii monissa 
tuottajajärjestön ja metsä-
alan luottamustoimissa.

tä kannata juuri puhua tai 
”kyllä ne herrat tietää”. Täs-
tä alemmuuden olotilasta 
meidän olisi päästävä pois. 
Oikeana toimintatapana nä-
kisin ideoiden ja ajatusten, 
joilla voidaan korjata tai pa-
rantaa asioita niin maatalo-
udessa kuin metsätaloudes-
sa, viipymättä tulla järjestön 
toimihenkilöiden tai luotta-
mushenkilöiden tietoon. Täl-
löin asiat saadaan nopeasti 
käsittelyyn. Edunvalvonnan 
luottamushenkilöt ja toimi-
henkilöt odottavat, suoras-
taan janoavat viestiä ken-
tältä kehitettävistä asioista, 
koska nämä ovat usein kai-
kista parhaimpia ideoita ja 
tärkeimpiä edunvalvontaky-
symyksiä.

Tuottajajärjestöjen 
tilanne
Monissa puheenvuoroissa 
Jyväskylän valtuuskunnan-
kokouksessa tuli esille tuot-
tajajärjestöjen tilanne. Tuot-
tajien vähetessä pienimpien 
yhdistysten toiminta ja ta-
lous ovat hiipumassa, ta-
loudellisia ongelmia on tai 
on tulossa. Monesti tällai-
sessa tilanteessa lähdetään 
etsimään syitä tai syyllisiä. 
Mielestäni olisi keskityttä-

vä tulevaan eikä mennee-
seen. Olisiko nyt aika todeta 
tilanne, ja katsoa vuosikym-
menen päähän tulevaisuu-
teen. Onko tämän hetkinen 
järjestörakenne oikea? Sai-
sivatko suuremmat tuotta-
jayhdistykset paremmin ää-
nensä kuuluville, ja olisiko 
taloudellisesti helpompaa?  
Paranisiko jäsenten edun-
valvonta? Näitä kysymyksiä 
on varmaan syytä pohtia ja 
varsinkin viimeistä. On aina 
helpompaa tehdä tarvittavat 
korjausliikkeet vapaaehtoi-
sesti, kuin pakon edessä.

Mutta aika rientää eteen-
päin tuoden uusia haasteita 
ja mahdollisuuksia. Nyt tu-
levana syksynä ovat metsä-
hoitoyhdistyksen valtuusto-
vaalit, ja se on mahdollisuus 
vaikuttaa metsänomistajan 
edunvalvonnassa. Nyt kaik-
ki, joita työskentely metsän-
omistajan edunvalvonnas-
sa vähänkään kiinnostaa, 
on aika ilmoittautua ehdok-
kaaksi vaaleihin. Ilmoittau-
tumisen voi tehdä yhdistyk-
sen toimistolla tai ottamalla 
yhteyttä omaan alueneuvo-
jaan tai luottamushenkilöön, 
niin ehdokkaaksi alkaminen 
hoituu helposti.

Viimeiseksi vielä pie-

ni toivon pilkahdus, mikä 
ei ole vain korulause hyvän 
mielen tuomiseksi vaan to-
tista totta. Monissa puheen-
vuoroissa Jyväskylän val-
tuuskunnan kokouksessa oli 
myös toivonpilkahdus pa-
remmasta. Se on hyvä merk-
ki ja luo uskoa tulevaisuu-
teen.

Hyvää kevään jatkoa kai-
kille ja toivotaan parempaa 
kesää ja satokautta kuin vii-
me kesänä.

Matti Alatalo
MTK-valtuuskunnan jäsen

Uusi lomituspalvelulaki on astunut voimaan 1.1.2016. Uudes-
sa laissa on muutamia muutoksia, jotka vaikeuttavat lomitus-
ten järjestämistä ja vaativat erityistä tarkkuutta lomitettavan 
taholta.

VUOSILOMA
– Yrittäjän vuosilomaoikeus on 26 päivää vuodessa, huom. 

päätoimisuusvaatimus
– Kotieläinyksiköitä tulee olla vähintää kuusi (koskee kaikkia 

lomituspalveluja)
– Lomittajan tehtäviin kuuluvat vain päivittäiset kotieläinten 

hoitotyöt
– Työaikojen laskentaa on tiukennettu. Palvelusuunnitelmia 

tehtäessä on muistettava kirjata kaikki päivittäiset työteh-
tävät, muistakaa ilmoittaa muutoksista etukäteen lomitus-
palveluyksikköön

TUETTU MAKSULLINEN LOMITUS
– Mahdollista ostaa enintään 120 tuntia vuodessa

LOMITUSASIAA
– Lomittaja voi tehdä myös harvemmin tehtäviä kotieläinten 

hoitotöitä

ITSEJÄRJESTETTY  
LOMITUS
– Lomituspalveluja voidaan ostaa vain ennakkoperintärekiste-

riin merkityltä palvelun tuottajalta
– Palvelun tuottaja ei saa asua samassa taloudessa lomitettavan 

kanssa, eikä olla sellaisen yrityksen työntekijä tai osakas, jon-
ka omistaa lomitettava tai hänen perheenjäsenensä

– Korvaus maksetaan palvelun tuottajalle

SIJAISAPU
– Sijaisapua on aina haettava kirjallisesti etukäteen ennen töi-

den aloittamista
– Oikeus sijaisapuun ilman lääkärintodistusta on kalenterivuo-

den aikana enintään 20 päivää, mutta 7 päivää ylittävältä osal-
ta oltava todistus työkyvyttömyydestä

– Sijaisapua voi saada, jos saa sairauspäivärahaa
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Jari Keskiaho 040 516 0430,
Sami Kaivorinne 040 560 5993

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

+ tk 400 €

Metsään ja puutarhaan

Meiltä myös:

Aggregaatit

Vesi-
pumput

Pesurit
ym.

Hyödynnä MTK 
jäsenetusi jopa 

500 €

– Jos saat kuntoutustukea, sinulla on oikeus sijaisapuun enin-
tään 3 vuotta eläketapahtumapäivästä laskettuna

Uuden lomituspalvelulain soveltamisessa on ollut ongelmia. 
Soveltamisohjeita ollaan osittain vasta tekemässä ja ongelmati-
lanteissa kannattaa olla yhteydessä lomitusvastaavaan, yhteys-
tiedot löytyvät MTK Pudasjärven kotisivulta.

Sirkka Pankinaho
lomitusvastaava 
MTK Pudasjärvi
Lähde: MELA

Lomitusvastaava 
Sirkka Pankinaho.
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Laavu on Pudasjärven kau-
pungin hallinnoima Eu-
roopan sosiaalirahaston 

Laavu tukemassa viljelijää
hanke, jonka rahoittajana toi-
mivat Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus ja Pudasjär-
ven kaupunki. Hanke edis-
tää Pudasjärven kuntalaisten 
osallisuutta ja työllistymis-
tä. Hankkeessa kehitellään 
yhdistysten, yritysten ja Pu-
dasjärven kaupungin välil-
le toimintamalli, jolla työllis-
tyminen taataan jatkossakin. 
Osallistavan budjetoinnin ja 
sopimuksellisuuden avul-
la haetaan ja kokeillaan uu-
sia kumppanuuksia ja tapoja 
tuottaa palveluja kuntalaisil-
le. 

Aiotko palkata lisää henki-

löstöä? Tarvitsetko lisää osaa-
via käsiä? Kiinnostaisiko pal-
kata työntekijä palkkatuella? 
Laavu-hanke tarjoaa mah-
dollisuuden saada henkilö-
kohtaista tukea ja apua työl-
listämiseen ja työkokeiluun 
liittyen!

Myös viljelijät voivat työl-
listää palkkatuelle pitkään 
työttömänä olleita henkilöi-
tä. Tuen määrä on riippuvai-
nen työttömyyden kestosta ja 
mahdollisista muista syistä. 
Työttömänä olleelle henkilöl-
le tukea voi saada 30, 40, tai 50 
prosenttia kaikista palkkaus-
kuluista. Palkkatuki on aina 

Tiina Tauriainen.
Aili Jussila.

harkinnanvarainen ja TE-toi-
misto arvioi tuen tarpeen. 
Palkkatuki on rahallinen kor-
vaus lisääntyneestä työhön 
ohjauksen tarpeesta. Palk-
katuen lisäksi työnantaja voi 
saada Pudasjärven kaupun-
gin maksamaa kaupunkili-
sää 250-600 euroa työllistetyn 
iästä ja palkkatukimäärästä 
riippuen. Kaupunkilisän saa-
minen edellyttää työehtosopi-
musten mukaista, vähintään 
85 prosentin työaikaa. 

Esimerkiksi jos viljeli-
jä palkkaa vuoden työttömä-
nä olleen nuoren henkilön 85 
prosentin työajalla ja 50 pro-

sentin työllistämistuella palk-
kauskustannukset ovat noin 
300 euroa kuukaudessa. Palk-
kauskulut katetaan 50 prosen-
tin työllistämisen palkkatuel-
la ja Pudasjärven kaupungin 
työllistämisen kaupunkilisäl-
lä.

Viljelijät ovat tärkeäs-
sä roolissa kuntien elinkei-
noelämässä ja kylien elin-
voimaisena pitämisessä. 
Kylätoimijoiden ja viljelijöi-
den yhteistyöllä kylien viihty-
vyyttä ja elinvoimaa voitaisiin 
vieläkin lisätä. Tämän yhteis-
työn kehittämisessä Laavu-
hankkeen väki on mielellään 

auttamassa. 

Tiina Tauriainen ja 
Aili Jussila

Maisema- ja ympäristö-
asiantuntija Taimi Maho-
senaho ProAgriasta esitteli 
Oulun Seudun Biotalous-
Leader –hankkeen tarjon-
taa kaupungin ja tuottajien 
järjestämässä lähiruoka-asi-
oita pohtivassa tilaisuudes-
sa tiistaina 26.4. Pohjantäh-
dessä. Hanketta hallinnoi 
ja toteuttaa ProAgria Oulu 
ja Maa- ja kotitalousnaiset 
sekä rahoittaa Oulun Seu-
dun Leader. Biotaloudella 
tarkoitetaan taloutta, joka 
käyttää uusiutuvia luon-
nonvaroja ravinnon, energi-
an, tuotteiden ja palvelujen 
tuottamiseen kestävän ke-
hityksen periaatteiden mu-
kaisesti. Tuotteet voivat olla 
joko aineellisia tai aineetto-
mia.

Hanke välittää tietoa bio-
taloudesta, järjestää vuoro-
vaikutteisia informaatioti-
laisuuksia, tekee paikallisia 
kyselyjä sekä tiedottaa me-
dian ja internetin avulla. 
Hanke kokoaa alueen taho-
ja ideoimaan uusia mahdol-
lisuuksia ja tekemään ehdo-
tuksia, mihin biotalouden 
kehittämisrahoitusta tuli-

BiotalousLeader- 
tapahtumia eri kylillä

si suunnata. Toiminta-ai-
kaa ovat vuodet 2016-2018. 
Hankkeen kohdealueena 
ovat Oulun maaseutumai-
set alueet, Ii, Kempele, Mu-
hos, Pudasjärvi ja Utajärvi. 

Oulun läheisyys mahdol-
listaa yrityksille vaihtoeh-
toisten ruoan jakelukanavi-
en ja lähiluontopalveluiden 
kehittämisen. Alueen aktii-
viset kylät ovat myös hyvä 
mahdollisuus toteuttaa ky-
läkohtaista yrittäjyys- ja 
kiertotaloustoimintamallia. 
Hanke haluaa nostaa nä-
kyville biotalouden hyviä 
yritysesimerkkejä. Onnis-
tumiset voivat liittyä maa-
seudun vihreän kasvun 
tuotteisiin tai palveluihin, 
kuten erikoiskasvien, kylä-
matkailun ja retkeilyn tuot-
teistukseen, paikalliseen 
jalostamiseen tai bioenergi-
aan.

Kylätilaisuus  
Puhoskylällä 
Oulun Seudun Biotalous-
Leader -kiertueen tulevien 
tapahtumien kalenterointi 
ja sopiminen ovat parhail-
laan käynnissä. Hankkeen 

kohdealueella voidaan jär-
jestää hankkeen kustannuk-
sella ja tilaajalle maksutta 
luentoja kylien omissa ta-
pahtumissa tai erillisiä ti-
laisuuksia. Järjestelyistä so-
vitaan tapauskohtaisesti 
yhteistyössä kylien toimi-
joiden kanssa sekä yhteis-
työssä alueella tai kylillä 
toimivien muiden hankkei-
den tai organisaatioiden 
kanssa.

Puhoskylä ehti Pudasjär-
vellä varaamaan tilaisuu-
den ensimmäisten joukos-
sa, kun Urhon kievarissa 
on tilaisuus tiistaina 17.5. 
päivällä. Aiheena ovat ky-
län biotalous, sen kehittä-
minen ja keskustelua bio-
kaasun mahdollisuuksista 
ja biomassapotentiaalista. 
Jukka Piirala Utajärveltä 
kertoo kokemuksia biokaa-
suun liittyen, ProAgriasta 
kerrotaan miten Neuvo2020 
palvelua voi käyttää ener-
gianeuvontaan ja kuullaan 
Urhon kievarin esittely. Ti-
laisuuteen toivotaan ennak-
koilmoittautumisia. HT

Maisema ja ympäristöasiantuntija Taimi Mahosenaho selvitti tuottajille ja lähiruoka-asias-
ta kiinnostuneille kuulijoille BiotalousLeader –hankkeen tarjontaa. Taustalla avaussanat 
lausunut kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen ja tilaisuuden vetäjä kehittämisasiantuntija 
Tuomi-Tuulia Ervasti. 

Pärjänsuolla Lapion lypsy-
karjatilaa pitävä Jouni Sep-
pälä toimi nuorempana mie-
henä ja ennen vuonna 2004 
Pärjänsuon tilan hankkimis-
ta maatilatalouden koneiden 
huoltoteknikkona ja lypsy-
robottien korjaajana. Taidot 
ovat yhä tallella ja niinpä 
Jouni perusti kuluvan vuo-
den alussa yhdessä Oulus-
sa asuvan poikansa Pau-
lin kanssa Farmari Agentit 
Oy -yrityksen, jonka palve-
luihin kuuluvat Sveaverken 
Ab maatilatalouden monia-
latuotteiden myynti, huolto, 
asennus ja varaosatoimituk-
set. Maatilojen ilmanvaih-
to- ja lannanpoistolaitteiden, 
lypsinkiskojen, lietepump-
pujen ja viljasiirtokuljetti-

Käytettyjä ja kunnostettuja 
koneita maatiloille 

kustannuksia säästäen
mien ynnä muiden monien 
maatilojen tarvitsemia tuot-
teita, joita on ollut pitkään 
saatavissa DeLavalin kautta, 
mutta vuodesta 2013 lähtien 
vain tehtaan myyntinä. 

Seppälät pyrkivät edul-
lisilla kustannuksilla myös 
välittämään käytettyjä kar-
jatalouskoneita sekä niitä 
asentamaan ja huoltamaan. 
Välitystyötä tehtäessä huo-
lehditaan välitettävien lait-
teiden kunnostustarkastuk-
sesta ja näin heidän kauttaan 
toimitetut laitteet ovat var-
masti toimintakunnossa. 

Jounin matkojen ja yri-
tystoimintaan keskittyes-
sä Lapion tilaa hoitavat Eija 
vaimo ja seitsemän maati-
lan hoitamisesta kiinnostu-

nutta lasta vuoron perään. 
Tilan äskettäin peruskorja-
tussa navetassa on 28 lypsy-
paikkaa sekä lisäksi pienkar-
jaa. Pitkälle automatisoidun 
parsinavetan nykyaikainen 
ja toimiva laitekanta sekä 
ruokkijarobotti on Jounin 
ammattitaidolla saatu han-
kittua edullisesti käytettyi-
nä. 

Jouni ja Eija ovat olleet 
koko maatilayrittäjyyden 
ajan MTK Pudasjärven aktii-
vi jäseniä. Nyt uuden yrityk-
sen perustamisen myötä on 
varauduttu budjetissa myös 
Pudasjärven Yrittäjien vuo-
sittaiseen jäsenmaksuun. 

Heimo Turunen

Kaupungin ja Pudasjärven Yrittäjien yhteisesti järjestämässä yrittäjäillassa 25.4. ojennet-
tiin illan avaukseksi onnittelukukat Jouni Seppälälle. Kaupunginjohtaja Tomi Timosen mu-
kaan kaupunki arvostaa suuresti uusien yritysten perustamista, jonka merkeissä kukat 
uudelle yrittäjälle luovutettiin. Mukana kukkia luovuttamassa oli myös kehittämisjohtaja 
Jorma Pietiläinen. 
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Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja 
KORJAUS

 ajanmukaisin laittein.

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

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös 
KULJETUS- ja 

NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasu- 
mittaukset  
bensa / diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti
●  Rengastyöt

●  Bosch /  
Autocom  
vikakoodi- 
testerit  
uudemmille 
autoille
Tervetuloa! MTK Pudasjärven johtokun-

nan uusin jäsen on Henna 
Kosamo, joka on Pintamolla 
sijaitsevan Naamankaharjun 
maatilan nuori emäntä. Hän 
viljelee tilaa yhdessä aviomie-
hensä Pasi Kosamon kanssa. 
Perheessä on neljä lasta, joi-
den iät ovat 8, 6, 4 ja 2 vuotta. 

Kosamot aloittivat maata-
lousyrittäjinä Pasin kotitilal-
la Puhoksella yhdessä veljen 
kanssa vuonna 2008. Kosa-
mot myivät oman osuutensa 
Pasin veljelle vuonna 2014 ja 
ostivat samaan aikaan Pinta-
molta Naamankaharjun tilan 
Kari Peuraniemeltä. Kaup-
paan sisältyi toimiva tila tuo-
tantorakennuksineen, tarvit-
tavat maatalouskoneet sekä 
navetassa on 24 lypsävää ja 
lisäksi nuorta karjaa. Metsää 
ja peltoa oli myös mukana ja 
peltoa on jo ehditty hankkia 
lisääkin. Henna ja Pasi toi-
vat mukanaan kaksi hevos-
ta; ratsastukseen tottuneen 
lämminverisen ja vain met-
rin säkäkorkeudeltaan olevan 
ponin sekä koiria ja kissan. 
Hevosharrastus on Hennalla 
ollut läheistä jo pienestä pitä-
en ja näyttää periytyvän Ko-
samoiden lapsille. Puhoksel-
la vieraillaan edelleen Pasin 
syntymätilalla sekä Pasin ja 
Hennan omistuksessa oleval-
la järvenrantatalolla.

Kari Peuraniemi jätti kau-
passa itselleen tilan vanhem-
man rakennuksen ja seurailee 
siitä nuorien yrittäjien tilan 
jatkamista. Pistäytyy silloin 
tällöin tervehtimässäkin ja 
vaihdetaan kuulumisia.

Talon töitä tehdään kum-
pikin tasapuolisesti; Hen-
nalta sujuu traktorilla ajami-
nen sekä metsätöissä hän on 
tottunut käyttämään moot-

Henna Kosamo MTK:n uusi, 
nuori johtokunnan jäsen

Henna Kosamo osallistumassa viime syksynä tuottajayh-
distyksen syyskokoukseen yhdessä tyttärensä Sinin ja 
poikansa Veikan kanssa.

Henna on pihapiirissä tuttu näky lämminverisensä ja po-
ninsa kanssa. 

Kosamoitten Naamankaharjun tila sijaitsee Pintamolla kauniilla paikalla kahden järven vä-
lisellä kannaksella.

torisahaa ja raivaussahaa. 
Luontevasti hän tekee kontto-
ritöitä ja Pasi konetöitä. Hen-
nan isä on maatilalla paljon 
apuna metsä- ja konetöissä. 
Navetassa työt sujuvat kum-
maltakin päivittäin yhteises-
ti sovitulla tavalla. Yhteisenä 
harrastuksena on luonnossa 
liikkuminen ja virkistyskalas-
tus, onhan järvet lähellä niin 
Pintamolla kuin Puhoksella-
kin.  

Tilan lypsävien lukumää-
rää Kosamot pitävät tällä het-
kellä sopivana. Tämänkin 
kokoisella tilalla on pysytty 
leivän syrjässä kiinni ahkeral-
la työn tekemisellä, tarkalla 
talouden pitämisellä ja tilan 
toimintoja kehittämällä. 

Henna suoritti viime 
vuonna Ammattikoulussa 
maatalouden perustutkinnon 
ja tykkää muutenkin opis-
kella ja perehtyä alan uusiin 
trendeihin. MTK:n jäsenyys 
on ollut itsestään selvä asia. 
Henna vieraili viime syksynä 
yhdistyksen syyskokoukses-
sa ja sieltä häntä pyydettiin 
mukaan johtokunnan jäse-
neksi, jossa on ollut aktiivi-
sesti toiminnassa tänä vuon-
na mukana. 

Heimo Turunen

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, murskeet, maa-ainekset,

pohjatyöt

Kairan Kuidun 
laajakaistaliittymien 
viimeinen rakentamisvaihe 
käynnistyy kesän kynnyksellä.

Rakentamattomille alueille 
saa liittymän vielä 
edulliseen 100 euron hintaan!
Soita heti puh 040 7399797, 045 6160 272

tai tee tilaus osoitteessa www.kairankuitu.fi/tilaaminen.

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit
•  Sertifioidut vedeneristystyöt
•  Laatoitukset, tapetoinnit ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431, 93350 JAURAKKAJÄRVI
040 554 1689

maken.rakennus@dnainternet.net

-

PRekkaOy

Rekka-Pekka Oy

AMMATTITAITOISET
RAHTIKULJETUKSET
sekä raskaan kaluston

huolto- ja 
päällisrakennuspalvelut

Puh. 0400 388 153
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Faban kumppani

Ajatuksissamme 
sinä ja karjasi

Kuvittele paras mahdollinen lehmä, 
me hoidamme loput.           

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!
 Rumpuputket erikoishinnoin täysissä nipuissa. 

Tule ja pyydä tarjous!

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

Kauttamme muun muassa

kattopellit ja 
tarvikkeet. 

Kauttamme myös 
rännit,  

kattoturvatuotteet ja 
rakennuspeltityöt, 
myös asennettuna

Nibe 
aurinkojärjestelmät

navettojen 
käyttöveden

 lämmitykseen.

SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

MAATILAN 
KAIKKI PANKKI- 
JA VAKUUTUS- 
PALVELUT  
YHDESSÄ 
op.fi/maatalous 
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Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

Puh/fax (08) 824 199, 0400 350 401

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

KONEPAJA JA 
METALLIMYYNTI 

Puh. 040 840 5664
tapioliikanen@hotmail.com

Sahatie 17, 93100 Pudasjärvi
facebook/metallityöliikanen

-  CNC-ohjattu levyn leikkaus
-  levytyöt
-  korjaushitsaus
-  teräsrakenteet
-  koneistus

Varastossa hyvä valikoima käyttörautoja, 
pyydä tarjous. 

METALLITYÖ LIIKANEN Oy

Oy

Hyvää oloa
tukea työllistämiseen

Kolme uutta 100-tonnaria 
tänä vuonna Pudasjärvellä

Pudasjärvellä on tänä vuon-
na yltänyt kaksi lehmää sa-
dan tonnin tuotokseen ja 
kolmannella tämä merkki-
paalu on täyttymässä kuu-
kauden sisällä. Tämä kertoo, 
että maitotiloilla on panos-
tettu karjan hyvinvointiin, 
hoitoon ja säännölliseen elä-
mänrytmiin sekä tarkkaan 
tilanneseurantaan. Tonna-
rit on yleensä kasvatettu pie-
nestä asti kotona ja seurattu 
juottovasikasta lähtien nii-
den kasvamistaan ja kehitys-
tään. 

Tässä tehtävässä karjan 
hoitoon löytyy hyvää tukea 
tärkeiltä yhteistyökumppa-
neilta; ProAgrialta, Fabalta 
ja eläinlääkäriltä. 

ProAgria auttaa seuraa-
maan tilantuottoa, kannatta-
vuutta sekä ruokintaa. Tuo-
rerehusta otetaan tuorenäyte 
ja toinen näyte, kun sato on 
valmis ja näiden tulosten pe-

rusteella voidaan laskea tar-
kasti, miten ruokintaa tu-
etaan väkirehulla ja mitä 
hivenaineita karja vaatii.

Faba auttaa karjanjalos-
tus- ja keinosiemennysasi-
oissa, jotta jälkeläisistä saa-
taisiin tuottavia ja terveitä 
yksilöitä maatiloille.

Pudasjärvellä on tällä het-
kellä eläinlääkintä hyvällä 
mallilla ja lääkäri saadaan 
tarvittaessa nopeasti paikal-
le. Pudasjärvellä karja on ter-
vettä ja hyvin voivaa.

Uusia 100-tonnareita 
Viivi
Aili ja Mika Vainion Sotka-
järvellä sijaitsevan tilan par-
sinavetassa itse kasvatettu 
holstein -rotuinen Viivi on 
poikinut kuusi kertaa. Viivi 
on pysynyt terveenä, on rau-
hallinen, oman arvonsa tun-
teva sekä lauman johtaja ja 

HAJATELMIA MAANVILJELYSTÄ

Suomen Teollisuusvaate Oy
0207 30 3003

teollisuusvaate.fi

Suomen 

TEOLLISUUSTYÖKALUT OY
 0207 30 3000

idg-tools.com

kellokas. Viime vuonna mai-
don tuotos oli 16 400 kg. Vai-
nion tilalla on ollut useita 70 
000, 80 000 ja 90 000 kg tuot-
tavia lehmiä. 

Uljas
Arja ja Olli Ervastin Ervastin 
kylällä holstein -rotuinen Ul-
jas on kasvatettu itse. Seitse-
män kertaa poikinut lehmä 
on hyväluontoinen ja rau-
hallinen ja pysynyt tervee-
nä. Parhaimmillaan tuotto 
on ollut 15 000 kg vuodessa. 
Ervastin pihattonavetassa 
on tällä hetkellä kolme yli 70 
000 kiloa maitoa tuottanut-
ta lehmää. Pari vuotta sitten 
tilalla juhlittiin myös Olos-
lehmän 100-tonnin ylitystä. 
Nyt merkkipaalun ylittänyt 
Uljas on Oloksen tyttären ty-
tär. Kovaa sukua.

Sipsi
Melina Kantoniemen ja Ju-
ha-Matti Mikkosen ayrshire 
-rotuinen Sipsi on ostet-

tu Kokkokylässä sijaitsevan 
maatilan parsinavettaan 
vuonna 2008 ja sillä tulee 
100-tonnia täyteen kuukau-
den sisällä. Kahdeksan ker-
taa poikinut lehmä on rau-
hallinen johtajatyyppi, joka 
viihtyy myös yksin omissa 
ajatuksissaan. Viime vuoden 
tuotto oli 13 300 kg. Sipsis-
tä tulee tilan viides 100-ton-
nari ja sitä titteliä on myös 
Tarina-lehmä hyvää vauh-
tia lähestymässä 93 000 kilon 
tuotoksellaan. RE

Uljas.

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet 
– nosturihuollot
040 589 3358

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com
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Viivi.

KAUAS ON kaikottu niistä ajoista, jolloin viikatteen, haravan ja han-
gon avulla kerättiin luonnon niityiltä karjalle heinät talven varalle ja 
jotka sitten suovattiin niitylle tai parhaassa tapauksessa saatiin jopa 
niittylatoon katon alle suojaan, josta niitä haettiin talven aikana tar-
peen mukaan hevosilla tai vedettiin kelkalla kotiin.
JOS ENNEN maanviljelys, heinänteko ja karjan pito työllisti ja si-
toi maaseudun ihmisiä kesantojensa äärelle niin kuitenkin he pääsi-
vät työssään vähällä vaikka viljelysten hoito oli lapiolla, kuokalla ja ri-
suäkeellä tehden ankaraa työtä.
SILLOIN EI kuitenkaan tarvinnut huolehtia muusta kuin siitä, että 
viljaa, heinää ja perunaa oli kasvamassa riittävästi. Kukaan ei kysellyt 
kylvöaloista eikä karjan määrästä eikä tarvinnut tuhertaa paperilap-
pusten täyttämisten kanssa yökausia.
TOISTA SE on nykyisin. Viljelijöiden on tuhrattava pilkuntarkkojen 
paperitöiden kanssa viikkokausia vuodessa ennen kuin pääsee edes 
aloittamaan kylvötouhuja ja yksikin virhe, jonka oikaisu on vaivallois-
ta ja likipitäen mahdoton tehtävä, voi vesittää tukien ja avustusten 
saannin siltä vuodelta. Ja erilaisten anomusten ja ilmoitusten on olta-
va juuri määräaikana perillä virastoissa, muuten seuraa sanktioita, kun 
taasen viranomaisten lorvailujen ja päättämättömyyden takia myö-
hästyneille korvausten tai avustusten suoritteille ei takarajaa, saati 
sitten sanktioita ole asetettu.  
VILJELIJÄN on myös mietittävä tarkkaan, mille peltoläntille ripaut-
taa vähät apulantansa, koska nekin on nykyisin kortilla ja tiukasti sään-
nöksien ja säädösten alla. Tiluksia tarkkaillaan ja mittaillaan taivaalta 
ja maasta. Riidellään pinta-aloista ja mietitään vuosikausia, onko vilje-
lyksillä olevien ojien pinta-alat vähennettävä kokonaisviljelyaloista vai 
voidaanko ne laskea viljelysalaan. Muualla maailmassa ei tälläistä sai-
vartelua esiinny, mutta Suomessa virkamies on tarkkana.
KUN ENNEN navettareissusta selvisi tunnissa tai enintään kahdes-
sa, nyt navettatyöt kestävät tuntikausia, vaikka erilaiset robotit ovat-
kin navetassa apuna. Ennen heinätöistä selvittiin yleensä viimeistään 
kahden viikon urakoinnin jälkeen, niin nyt karjakokojen kasvaessa vil-
jelys ja kunnostustyöt sitovat maanviljelijän tiukasti keväästä syksyyn 
tiluksiinsa kiinni. Luppoaikaa ei juurikaan jää ja monesti kunnostustöi-
tä joudutaan tekemään vielä lumienkin aikaan.
HEVOSET ovat vaihtuneet traktoreiksi, lapiot kaivinkoneiksi ja vii-
katteet erilaisiksi niittokoneiksi ja silppureiksi. Maatiloilla täytyy olla 
monenlaisia koneita ja laitteita, joissa on kiinni suuret summat rahaa. 
Kaivinkoneet ovat tulleet tiloille tasavertaisiksi työkoneiksi trakto-
rien rinnalle yleiskoneiksi helpottamaan niin maanmuokkausta kuin 
muitakin tiloilla tehtäviä nosto- ja siirtotöitä. Kuokkaa ei enää käyte-
tä kun kasvimaalla, jos sielläkään. Säädösten ja säännösten viidakossa 
kituuttavan maanviljelijän asema ei ole millään muotoa kadehdittava, 
vaan se on ankaraa taistelua direktiivejä, virkamiehiä, luontoa ja jalos-
tuslaitoksia vastaan ja kanssa mikäli meinaa saada maasta elantonsa. 
Onkohan kukaan koskaan laskenut, paljonko maitolitra tai lihakilo on 
tuottajalle maksanut ja kuinka paljon sen eteen on pitänyt tehdä eri-
laisia töitä, ennen kuin hän voi luovuttaa tuotteensa myyntiin.

Nimim. Läheltä asioita seurannut

Sipsi.

Tiistaina 3.5. kello 13.00-15.00 
Jukolan Pirtin kabinetissa, Jukolantie 4 
Hyvän mielen kerhon 1. kerralla suunnitellaan yhdessä toi-
minta, kokoontumisajat ja -paikat. Kerhossa on mahdol-
lista pohtia yhdessä ajankohtaisia teemoja ja keskustella 
jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tarvittaessa 
asiantuntijainfot ja yhteinen toiminta ovat myös mahdolli-
sia. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa mukaan!
Hyvän mielen paikat hankkeen aluevastaava 
Ulla-Maija Paukkeri puh. 040 044 9814

HYVÄN MIELEN KERHO SINULLE 
MAANVILJELIJÄ JA 
MAATALOUSYRITTÄJÄ

Suomen Teollisuusvaate Oy
0207 30 3003

teollisuusvaate.fi

Suomen 

TEOLLISUUSTYÖKALUT OY
 0207 30 3000

idg-tools.com
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Näitä laitteita Sveaverken on valmistanut yli 30 vuotta DeLava-
lille ja vuodesta 2013 lähtien myynti on ollut tehtaanmyyntinä.

Teemme myös käytettyjen karjatalouskoneiden välitysmyyntiä. 
Jos sinulla on hyväkuntoisia ylimääräisiä laitteita tai tarvitset 
käytettyjä laitteita, niiden asennusta tai huoltoa, ota yhteyttä.

Ei halpuuttamalla, vaan kustannuksia vähentämällä, luotettavat 
Sveaverkenin tuotteet edullisemmin ilman välikäsiä ja käytetyt 
karjatalouskoneet kierrättämällä ja kunnostamalla.

Meiltä myynti, huolto, asennus ja 
varaosatoimitukset

Sveaverken AB laitteille
(Ilmanvaihto, lannanpoisto, lypsinkiskot, 

lietepumput ja viljansiirtokuljettimet ym.)

Farmari Agentit Oy
Pudasjärvi
Pauli Seppälä. 0400 569 334, 
pauli.seppala@hotmail.com

Jouni Seppälä. 0400 789 014, 
jouni.seppala@hotmail.com

www.farmariagentit.fi

MYYNTI:  PETRI TORVIKOSKI 0500 807 637 
OSTO:  MIKA HUTTU 0400 784 944
OLLILANOJANKATU 2, 84100 YLIVIESKA

WWW.TRAKTORIT.COMOSTAMME TRAKTOREITA

MYYNTI OSTO VAIHTO RAHOITUS JOPA 72 KK

PULA 
VAIHTO-

KONEISTA!

Ostamme 0-15v 
ikäisiä traktoreita. 

Tarjoa!

Valtra N141H+Q55 50 km/h ....... ’09
6058h, 1-om, suomikone, uudet renk., 160hv, 
joystick-ek, ohjaamo+etujous., jarruvent.,  
4 lohk, hydr.kallistin+työntöv., vannepainot 
ym. Rek 12/09. Suomalaisten rakastama, 
vain 1 kpl!

Vain 48.250 Eur+alv 
(59.830 Eur sis alv)

1o
m, 

50
 km

/h

Vain 104.750 Eur+alv 
(129.890 Eur sis alv)

Dire
ct

50
 km

/h 

Case-IH Puma CVX170.......... ’13/14 
Vain 2600, 1-om, suomikone, portaaton, kaikki 
herkut, 170 l hydr., aut.ilmastointi, ilmaistuin, 
jarruvent., sähköpeilit, 42”-renk, järeä etuk. 
joystick, eurosovite, jenkkiperä, isorunkoinen, 
hieno Puma-CVX 
nopeimmalle! Vain 89.500 Eur+alv 

(110.980 Eur sis alv)

CV
X

50
 km

/h

Valtra T203D 215 hv................... ’15
Vain 1070h, 1 om, suomikone, portaaton 
Direct, Q66 ek euro+vila, kaikki vimpaimet, 
isot 42” renkaat, juuri 1000h huollettu, 
paineilmat, power beyond ym. 

Vain 69.750 Eur+alv 
(86.490 Eur sis alv)

67
5h

Vain 39.500 Eur+alv 
(48.980 Eur sis alv)

Valtra T170 50 km/h .................. ’05
9177h, huippuhieno, etujous., etunl., ilmast,
ilmaistuin, paineilmajarruventtiili,hydrauli-
nen jarruventtiili, 4-lohkoa, virtauksensäätö, 
ym. 710-renkaat!
Todella hieno!

50
km

/h

Valtra T170+Quicke 970 ............... ’03
12194h. Ilmast., ilmajous. istuin, hydr. 
jarruvent., lisäpolttoaines., lohkoläm., 
540+1000 pto, 3 lohkoa, virtauksensäätö.

SHOKKINETTO SUORALLA 32.250 Eur+alv 
(39.990 Eur sis alv)

50
km

/h

Vain 44.500  Eur+alv 
(55.180  Eur sis alv)

50
km

/h

New Holland TM190 ...................... ’05
Vain 5332h, 2 om, suomikone, nopea 50 
km/h, etujousitus, ohjaamojousitus, jarru-
ventt., 4 lohkoa, etuk. vm. 2010, erittäin 
hyväkuntoinen ja
siisti yksilö!

MF 7615 Dyna-6 ......................... ’13
Vain 675h, 1 om., suomikone, 710-renk., 
etunostolaite, täysjousitus, nopea 50 km/h, 
maatalousvetolaite, tuplamajakat, 4 lohkoa 
ym ym. Täysin
uutta vastaava!

Vain 28.750 Eur+alv 
(35.650 Eur sis alv)

Tu
rbi

ini
-

ky
tki

n

Valtra 6800 DPS Hi-trol ................. ’00
Vain 5347 h, 1 om, suomikone, turbiini-
kytkin, 36+36 DPS, ilmaistuin, ilmastointi, 
jarruventt., hydr.kallistin, nappikytkin, ym. 
Viljatilan kone, erittäin hyväkuntoinen!

MYYTY

MYYTY

Vain 99.750 Eur+alv
(123.690 Eur sis alv)

 VMS+

Ainutlaatuinen kiimojen 
ja terveyden seuranta-
järjestelmä 

+

Vapaa tai ohjattu 
eläinliikenne, valintasi 
mukaan

+

Palveleva huolto lähellä 
sinua

+

Integroitu maitotilan
tuotannonohjaus-
järjestelmä

+
Automatisoitu ruokinta

+

Tarkka maidon 
laadunseuranta

+

www.delaval.fi/enemmankuinrobotti

Ainutlaatuinen 
solulaskuri, joka 
laskee solut

+

UUTUUS! 
Kuntoluokkakamera (BCS)

+

DeLaval VMS™  
Paljon enemmän kuin lypsyrobotti

Jorma Valkola
Huoltopalvelu
0400 125 907 
jorma.valkola@delaval.com

Tuomo Heiskanen
Laitemyynti
0400 389 158 
tuomo.heiskanen@delaval.com

MTK Pudasjärvi VMS Spectra 127x175 mm.indd   1 28.4.2016   13:10:51

farm
www.pjfarm.fi         www.lypsykonehuolto.fi

Matti Vihelä, 045-852 5744
Sami Lindgren, 0400-165 771
Marko Ryhänen, 050-547 0808
Jukka Jokelainen, 040-770 5117
Janne Mällinen, 0400-580 567

lietevaunut
ja multaimet

Multi-Auger apevaunut
Ainutlaatuinen ja energia-
taloudellinen sekotusmenetelmä. 
Hyvälaatuista apetta nopeasti
ja tuotos nousee

Alkuperäinen Helicopter
navettatuuletin

Kuuma sää kesällä pudottaa lehmillä maidontuotantoa ja tämä näkyy 
radikaalisti maitotilissä. Helicopter-navettatuulettimilla voidaan säädellä 

navetan ilmanvaihtoa niin, että kesällä saadaan tiputettua lämpötilaa alaspäin. 
Talvella lämpö taas nousee ylöspäin, joten navettatuulettimen suunnan-

vaihdolla saadaan lämpö tasattua tasaisemmin ympäri navettaa. 

• Koot 330 - 690 cm
• Suunnanvaihdolla
• Helppo asentaa
• Valmistettu Italiassa
• Käytössä hiljainen
• Useita eri säätimiä

KYSY TARJOUS!
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Jokaisella 
kasvulla on 
tarinansa

Ensimmäisen kerran Kinnusen perheen 
myllyn kivi liikahti yli puoli vuosisataa sitten. 

Siitä lähtien yritys on tehnyt merkittävää 
yhteistyötä pohjoisten viljelijöiden kanssa 
jalostaakseen maan parhaista antimista 
monipuoliset tuotteet: Kinnusen Myllyn 
Tähti-rehut ja Kinnusen Myllyn jauhot.

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusenmylly.fi

Pudasjärven maataloustuottajat järjestivät 
oman traktorimarssin

Pudasjärven MTK järjes-
ti maaliskuussa paikalli-
sen traktorimarssin samaan 
aikaan, kun maanviljelijät 
osoittivat mieltään Helsin-
gissä Senaatintorilla. Paik-
kakunnan viljelijät ajoivat 
traktoreillaan Pudasjärven 
ABC:n pihaan. Ennen sitä osa 
kokoontui yhdessä Tuli-Tau-
olle.

Yhteensä mukana oli yksi-
toista traktoria.

- Varmasti olisi 
enemmänkin porukkaa tul-
lut, jos olisi aikaisemmin 
suunniteltu ja ehditty kysellä 
väkeä kasaan, MTK:n aktiivi-
set jäsenet Timo Vähäkuopus 
ja Heikki Putula kertovat.

Kurenalla traktorimarssi 
kulki ABC:lta Kuusamontiel-
le ja siitä keskustaan Varsi-
tietä pitkin. Traktorit kävivät 
ajamassa terveysaseman kul-
mille ja tulivat sieltä Kauppa-
tietä pitkin S-marketin park-
kipaikalle, jossa MTK:n väki 

tarjosi näkkileipää ja makka-
raa.  Viljelijät tuumivatkin, 
että vielä oli juuri ja juuri va-
raa voihin näkkileivän päälle.

Traktorimarssijat saivat 
paljon kannustusta ja ym-
märrystä.

- Monet nostivat 
kättä ja näyttivät peukkua, 
marssijat kertovat.

Traktorimarssillaan vil-
jelijät tahtoivat tuoda esil-
le monia heidän toimeentu-

Traktorimarssijat kokoontuivat ABC:lle.

loaan rasittavia epäkohtia ja 
heikkoa taloudellista tilan-
netta.

Viljelijöiden tilanne on 
vaikeutunut viime vuosina 
useiden tekijöiden summa-
na: tuottajahinnat ovat laske-
neet, Venäjän pakotteet ovat 
vaikuttaneet vientiin ja tuki-
en maksu on viivästynyt.  Sa-
maan aikaan maataloustuot-
tajien henkistä jaksamista 
rasittaa jatkuvasti kiristynyt, 

pilkuntarkka tukibyrokratia. 
Pudasjärven viljelijöiden 

mielestä protesti oli kohdis-
tettu ennen kaikkea Suomen 
eduskunnalle ja hallituksel-
le sekä Maatalousvirastolle, 
jonka pitäisi hoitaa tukiasi-
at kuntoon. Samalla mieltä 
osoitettiin myös kauppaliik-
keille, joilta maataloustuot-
tajat toivovat enemmän ko-
timaisen ruuantuotannon 
arvostusta.

Timo Vähäkuopus ja Eero Hyttinen tarjoilivat näkkileipää.Traktorimarssi päättyi S-marketin parkkipaikalle.

LUOTA AMMATTILAISIIN!

www.vianor.f i / raskaatrenkaat

Member of Nokian Tyres

Varmaa jälkeä ympäri vuoden

Tervetuloa
tutustumaan laajaan

tuote- ja palvelu-
valikoimaamme!

• Ainutlaatuinen ajomukavuus 
• Kiitettävä kulutuskestävyys ja kantavuus 
• Erinomainen pito kaikissa olosuhteissa
• Vakaa ja vauhdikas myös tieajossa
• Markkinoiden laajin kokovalikoima
•  Uusi koko 500/70R24 teleskooppikurottajiin  
 ja kaivurikuormaajiin

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,1704 e/min (alv. 23 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,0595 e/min (alv. 23 %).

Vianor Pudasjärvi: Ouluntie 73, P. 010 401 3910.  Avoinna: ma-pe 8-17, la 9-13
Vianor Oulu: Pauketie 12, 90410 Oulu P. 010 4013460.  Avoinna: ma-pe 8-17
Vianor Kuusamo: Revontulentie 2, Kuusamo, P. 010 4013930.  Avoinna: ma-pe 8-17

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %

PELLONRAIVAUS JYRSIMELLÄ
PELTOJEN- JA SARKOJEN MUOTOILU JA 

KUNNOSTUS TASAUSRUUVILLA

P. 040 572 3223
raiturpeinen@gmail.com

Raivausjyrsintä J. Turpeinen

Urakointi 
Paavo Valikainen

 ●  Kaivutyöt 10-13 tn 
kaivurit.

●  Sora, murske, 
ruokamulta.

●  Kuljetus traktori ja auto.

0400 280 695

Miten varmistaa maksuvalmius  
nyt ja tulevaisuudessa?
 
Tarjoamme apua ja tukea maatilasi maksuvalmiuden hallintaan. 
Kaiken perustana on tuotannon ja talouden yhteensovittaminen. 
Kysy lisää asiantuntijoiltamme > www.proagriaoulu.fi

Tutustu myös Senttien, Ruokinnan, Talouden ja Viljatilan tsekkilistoihin!

Hyödynnä Neuvo 2020 -palvelut maatilasi 
kehittämiseen sekä karjasi hyvinvointiin ja tuo-
tokseen!
www.proagria.fi/neuvo2020

Pudasjärven  kaupunginhal-
litus valitsi tiistaina uuden 
Hirsikampuksen rehtorit. 
FM Mikko Lumme valittiin 
rehtoriksi äänestyksen jäl-
keen. Rovaniemellä Ounasjo-
en koulun rehtorina toiminut 
Lumme voitti kaupunginjoh-

tajan esittämän Rimminkan-
kaan vs. rehtori Markku Ra-
jalanäänin 9-2.

Apulaisrehtorin virkaan 
valittiin Lappeenrannan Ke-
solan koulun rehtori, KM 
Aro Rissa. Rissa voitti kau-
punginjohtajan esittämän 

Rajalan samoin äänin.
Rehtorin virkaa haki 11 

henkilöä, joista maaliskuus-
sa haastateltiin kuusi. Huh-
tikuussa suoritetuissa sovel-
tuvuustesteissä mukana oli 
viisi ehdokasta.

Apulaisrehtorin virkaa 

haki kaikkiaan 23 henkilöä, 
joista viisi haastateltiin ja nel-
jä eteni soveltuvuustesteihin. 
Virat täytetään 1.6. alkaen tai 
sopimuksen mukaan.

Aikaisemmin toisen apu-
laisrehtorin virkaan on valit-
tu Eeva Harju.

Hirsikampuksen rehtorit valittiin 

OSTETAAN 
KUUSENKERKKÄÄ 

JA MUITA 
VILLIYRTTEJÄ

Ranuantie 253, 93100 Pudasjärvi, 
p. 040-545 7162

Avoinna ti ja to klo 12-15, 
muina aikoina sop. mukaan

LAromit Oy
www.luonnonaromit.fi

Luonnon Aromit
-LÄHITUOTEKAUPPA JA 

PESULAN PALVELUPISTE

Suunnitellaan 
keruu-urakat ja tehdään

luomusopimukset 
viimeistään ma 16.5.

Yritykset! Pyytäkää tarjous 
pesulapalveluista info@liaton.fi
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VAIHDOKIT PEL-TUOTTEELTA

Livakka 16.5 m3  -11
Multain LHDD8, Keskipumppu-
kuormain.                          84 500 €

Livakka 16.5 m3  -11
Multain LHDD6, sivupumppu-
kuormain.                          74 900 €

Livakka 14 m3 + 6m multain  -12
Kiekkomultain, sivupumppu-
kuorm. 800-renkaat.      72 500 €

Livakka 16,5 m3  -06
Keskipumppukuormain, multain
LHDD 8 vm -13. 62 500€ 54 800€

Livakka 16.5 m3  -04
Pintalevitin, sivupumppukuorm.
800-renkaat.  34 500 €

Kivi-Pekka 700 jyrä
Uudenveroinen täydennyskyl-
vöjyrä, 2-rivinen etuhara, 500 l 
kylvöyksikkö, kuljetuspyörät. 
 28 500 € 

Livakka 12,5 m3  -05
pintalevitin, renkaat 650, jarrut,
alatäytöt.  16 400 € 14 500 €

Kivi-Pekka KP 5
Tehdaskunnostettu, hydrau-
linosto, vahvat piikit ja suorat 
hihnat.

www.facebook.com/peltuote

PEL-Tuote Oy Seppälänsalmentie 181. RANTASALMI • pel-tuote.fi
Olli Lönnroos 040 593 6913, olli.lonnroos@pel-tuote.fi

Jukka-Pekka Hoffren 040 845 4999, jukka-pekka.hoffren@pel-tuote.fi

Kysy tarjous!



18 19nro 17PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.4.2016 29.4.2016nro 17MTK teemaliite PE 29.4.2016

         RANUAN MEIJERIN MYYMÄLÄ
Myymälämme sijaitsee aivan Ranuan eläinpuiston 

vieressä osoitteessa: Repotie 2, 97700 Ranua, p. 040 722 5569
Olemme avoinna: ma-pe klo 8.00-17.00 
(maaliskuusta lähtien klo 9.00-17.00).

Monipuolisesta myymälästämme löydät elintarvikkeita 
mm. Arlan juustoja ja jogurtteja, erilaisia jäätelöitä sekä 
Myllyn Parhaan ja Vaasan paistovalmiita leivonnaisia, 

piirakoita ja pasteijoita. 
Lisäksi myymälässämme on laaja valikoima: 

maataloustarvikkeita, työkäsineitä ja –asuja sekä jalkineita. 
Tutustu lisää myymälämme valikoimaan osoitteessa: 

www.ranuanmeijeri.fi.   

Tervetuloa ostoksille! 

Pehmeän täyteläiset 
jogurtit, joiden intensiiviset 
makuyhdistelmät yllättävät 
herkullisuudellaan.

Ei muulla väliä, kunhan on ihanaa.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
kesäaukiolot ajalla 1.5-31.8.2016: 
ma-pe 8-18 ja la 9-14

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260
K-MAATALOUS PUDASJÄRVI

www.k-maatalous.fi
VARMASTI KOTIMAINEN

PUUTARHA JA 
MÖKKIKOMPOSTORI

169,00

LEHTIKOMPOSTORI 
METALLIA

12,90

PUUTARHAKÄSINE 
GARDEN

1,00

PUUTARHAMULTA 
BIOLAN 
40 l

Värit pinkki ja lime

11,95
5 säkkiä

PUUTARHA-
LANNOITE 
CELLO 20 kg

25,00

KASVIHUONE 3,7m2 
ALURUNKO 

295,00
KOTTIKÄRRY PROF 
70 l GALVANOITU

39,95
TAKKI 
SNICKERS 
1209-0400

69,90
HOUSUT 
SNICKERS 
3251-0404

69,90
KUULO-
SUOJAIN PELTOR 
RADIOLLA

69,90

TURVAJALKINE 
JALAS 1878 
OFFROAD

119,00

RASVAPRÄSSI 
BAHCO

44,95
KÄSIEN-
PESUTAHNA 
HAND CLEANER 
3,8 l

19,95
JUOMAKUPPI 
SUEVIA H04

29,95Soveltuu myös 
perunalannaksi.

Kaupan päälle Peltor Kid 
kuulosuojaimet (arvo 23,95)

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

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-18

HK   
Naudan jauheliha 17 %
1 kg (5,99/kg) 
rajoitus: 2 rs/talous

5,99
Voimassa to-la 28.-30.4.

rs

Hartwall 
Jaffa 
1,5 l (0,62/l), sis. pantit 1,20 
rajoitus: 2 erää/talous
Tarjous voimassa 
28.4.-1.5.

4€
Ilman korttia tai yksittäin 
2,79-2,99 plo (1,59-1,73/l)
sis. pantin 0,40

-60-63  %plo3 
Lue lisää loppuviikontarjouksistamme postista saapuvasta Ruokapostista!

Myymälästämme 
löydät paikallisten 

tuottajien tuotantoa

- Lammasta monipuolisesti 
 jalostettuna
-  Poroa
-  Mausteet, yrttiteet, kuivatut 
 keittojuurekset, siirapit

-  Tolosen kotileipomo
-  Marjajalosteet
- Käsintehdyt Kynttilätalon kynttilät
-  Kalat
-  Pienet puukäsityöt

-  Kainuulaista ohrajauhoa
- Kainuun talkkuna
-  Lähialueen leipomot mm. 
 Taivalkosken leipomo, Ämmänleipä

- Kananmunat
-  Kalat

mm. 
Lisäksi Paljon lähialueen tuotantoa

Palvelemme 

Vappupäivänä 

su 1.5 klo 10-18
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

tippaleipä 
2 kpl/90 g

popsi iso vitonen
900 g

grillipaletti
 1 kg

kaurakeksilajitelma 
kaksi eri makua, 250 g

0,99
prk

marinetti
pihvit 400 g

suvi silli 
silliä sipulikastikeessa

250/580 g

2,89
ras 2,79

prk

anna tädin vohvelit 
sitruuna ja kuningatar

325 g

1,99
pkt

6.490 € +tk.

TARJOUS!

KOEAJA JA PYYDÄ 
TARJOUS TRAPPERISTA 
KOEAJOPÄIVÄNÄ!
Kaikkien kiertueen 
koeajajien kesken 
arvomme Trapper 500 T3 EFI 
traktorimönkijän!
Koeajettavana ATV&UTV 
-mallisto.

Trapper 500 T3 EFI 
EU-traktori vinssillä, 
vetokuulalla ja 150cm 
puskulevyllä:

TRAPPER-KOEAJOPÄIVÄ
AJA JA VOITA TRAPPER OMAKSI!

rajoitettu erä!

499,-

luoman
puucee
toilet 8
ii-laatu

1690,-

luoman
aitta
lillevilla 20

1790,-

luoman
varastoliiteri 
lillevilla 207

2690,-

luoman
pariaitta
lillevilla 94

+ rahti

+ rahti

+ rahti

koko perheen nakki 
tai balkan nakki 

280  g

1,25
pkt

hauskaa vappua!

0,99 pss

taffel sipsit ja 
broadway 325 g

erä!

2,99
ras

2,49
pkt

apetina classic 
salaattijuusto-
kuutiot 150/275 g

2,99
pss

hillomunkki 
8 kpl/560 g tai donitsi 

8 kpl/385 g

11,90
ras

kaura- ja 
100% ruiskiekko 

5 kpl/300 g

1,20
pss

1,99
prk

popcorn

0,99
pss

cheebies 
hattarapurkit
3-pack, 3x10 g

0,99
pkt

star pops
tikkaripurkki

1,99
prk

monster mix irtokarkki-
sekoitus 1 kg

5,95
pss

pi0ni muki tai
äiti muki

muista äitiä 8.5.

2,90
kpl

äiti
karkkikippo

3,90
kpl

meiltä kaikkea vappuun!
naamareita - serpentiinit - hYrrät - ilmapallot

lujabetoni
kaivon-

renkaat

1490,-

luoman varasto
lillevilla
mikkeli

+ rahti

nYt meiltä
siemenperunat!

perjantaina saapuu!

biolan mullat ja 
lannoitteet 
saapuneet!

lujabetoni
perustus-
harkot ja 

pilariharkot 
meiltä!

biolan
mustamulta 45 l

15,90
5 säkkiä

kotimaiset
valokatteet

meiltä!

lujabetoni
pihakivet ja 
muurikivet 

meiltä!

Tervetuloa!

Koeajopäivä 
tiistaina
3.5.2016 
klo 10-16

palvelemme 
vappuna 

su 1.5. klo 11-18

äitienpäivän kukat 
saapuvat ti 3.5.! 3,90 säkki

6.490 € +tk.

TARJOUS!

KOEAJA JA PYYDÄ 
TARJOUS TRAPPERISTA 
KOEAJOPÄIVÄNÄ!
Kaikkien kiertueen 
koeajajien kesken 
arvomme Trapper 500 T3 EFI 
traktorimönkijän!
Koeajettavana ATV&UTV 
-mallisto.

Trapper 500 T3 EFI 
EU-traktori vinssillä, 
vetokuulalla ja 150cm 
puskulevyllä:

TRAPPER-KOEAJOPÄIVÄ
AJA JA VOITA TRAPPER OMAKSI!
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Eduskunnan maa- ja met-
sätalousvaliokunnan työ-
pöydälle saatiin kierto-
taloutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma. Hal-
litusohjelmaan on kirjattu 
"kiertotalous kuntoon" osa-
na biotalouden ratkaisuja.

Suunnitelmalla ei ole tar-
koitus muuttaa esimerkik-
si jätedirektiiviä, vaan miet-
tiä jäte uusiksi. Maailman 
raaka-aineiden määrä on ra-
jallinen. Ehkä ennen kier-
totaloutta puhuttiin resurs-
sitehokkuudesta.

Puhuttaisiinko nyt re-
surssiviisaudesta eli maa-
laisjärjestä. Kiertotalous 
tarkoittaa myös sitä, että 
materiaali ei kierrä tarpeet-
tomasti maailmalla. Kierto-

talous on lähitaloutta.  
Kiertotalouden ohjelma 

tarkastelee sekä energia- ja 
materiaalikysymyksiä. Näin 
ollen jätteestä tulee raaka-
aine. Kiertotalouden luon-
ne on myös innovatiivinen, 
mutta senhän me suomalai-
set tunnemme.

Räsymatoissa näkyy en-
tivanhaisen kiertotalouden 
innovointi ja tuotekehittely. 
Mattoja tehtiin aikana, jol-
loin some muodostui lähin-
nä kylän naisista maitolaitu-
reilla sunnuntai-iltapäivisin.

Kiertotaloutta koskeva 
säädöstö ei saa kuitenkaan 
lyödä lukkoon Suomen kan-
nalta tärkeitä asioita, kuten 
estää omaa kansallista met-
säpolitiikkaa. EU:lla kun on 

taipumus keksiä säännöstöä, 
jolla voimme menettää kan-
sallista päätösvaltaa ja kil-
pailukykyä.

Jäsenvaltioiden erityis-
piirteet pitää huomioida, 
eikä meidän pidä hyväksyä 
kiistanalaisia ja liian sitovia 
päätöksiä. Ohjeistoon ei saa 
tulla sellaisia vaatimuksia, 
joista emme voi päättää ko-
timaassa.

Millä tavalla EU-maat 
ovat mukana kiertotaloutta 
koskevassa päätöksenteos-
sa? Ranska ja Saksa -vetoi-
nen politiikka on toisenlaista 
kuin vaikkapa Pohjoismai-
den metsäpolitiikka. Kos-
ka maksamme jäsenmaksua 
Brysseliin, olisi voitava saa-
da myös päättää omien ra-

hojen käytöstä.
Sääntelyn pitää olla mah-

dollistavampaa. Hyväkin 
tarkoitus, vaikkapa turval-
lisuus voi johtaa joustamat-
tomiin käytäntöihin. Par-
haimmillaan sääntely luo 
innovaatiota, mutta ei vält-
tämättä sinne, minne toivo-
taan. Pahimmillaan sääntely 
karkottaa yrityksiä Suomes-
ta ja synnyttää innovaatiot 
ulkomaille.

Ja mitä tapahtuu ympä-
ristön kannalta? Ylivarovai-
seksi mennyt filosofia sään-
telyn perusteena voi olla 
ympäristöä rasittavaa. Puu-
jätteen pienikin metallijää-
mä voi viedä suuren määrän 
puuta ongelmajätteeksi. Se 
olisi hyödynnettävissä kier-

toon, kunhan jätteen määrä 
todennettaisiin täsmällisesti.

Kierrätyksen pitäisi olla 
selvää ilman lakejakin. Lähi-
ruoka on parasta kierrätystä. 
Ruoka on helpointa hävit-
tää syömällä – onneksi ruo-
kahävikki on vähenemässä. 
On järkevää myydä ylijää-
märuoka, eikä pakottaa sitä 
jätteeksi.

Meille tuodaan ravintei-
ta ulkomailta, kuten rehu-
valkuaista. Tällöin ravinteita 
siirretään Etelä-Amerikasta 
Euroopan mantereelle. Re-
huvalkuaisen kotimaisuu-
den lisäämiseksi tulee pon-
nistella.

Jos halutaan sääntelyl-
lä nostaa kierrätetyn pape-
rin osuutta uuden valmis-

tuksessa, on pidettävä huoli, 
ettei se tarkoita jätepaperin 
tuontia kaukaa Euroopasta 
Suomeen, jotta täyttäisimme 
velvoitteen. Kiertotalous ei 
saa muodostua jätteen vien-
niksi vaan jätteen käsittelys-
sä tarvittavan teknologian ja 
osaamisen vienniksi.

Ilokseni sosiaalinen me-
dia on myös kiertotalou-
dessa mukana: Facebookin 
roskalavalle ilmestyy vii-
koittain myytävää ja kierrä-
tettävää.

 
Pirkko Mattila
kansanedustaja, PS

Kiertotalous eli maalaisjärjen käyttö on sallittua

Monet ovat ehkä kuulleet 
uutisia siitä, että nuohous-
palveluiden tuottaminen on 
vapautumassa. Tulevaisuu-
dessa pelastuslaitos ei enää 
järjestäisi nuohouspalvelu-
ja alueelleen, vaan palveluja 
voisi tuottaa kuka tahansa 
yrittäjä, jolla on nuohoojalta 
vaadittu pätevyys. Kiinteis-
tön omistaja, jolla on nuo-
hottavia tulisijoja ja horme-
ja, voisivat tulevaisuudessa 
tilata nuohouksen halua-
maltaan nuohoojalta. Muu-
toksen myötä vapautuisi 
myös nuohouksen hinnoit-
telu eli nuohoojat määritte-

levät itse työlleen hinnan. 
Pelastuslaitos valvoisi myös 
tulevaisuudessa kiinteistö-
jen nuohousvelvoitteen to-
teutumista. Muutos edel-
lyttää vielä lainsäädännön 
uudistamista, mutta se tul-
lee voimaan viimeistään 
vuoden 2018 alusta. 

Oulu-Koillismaan pelas-
tustoimialueella noudate-
taan vielä toistaiseksi piiri-
nuohousjärjestelmää, jossa 
pelastuslaitos hankkii nuo-
houspalvelut nuohousalan 
yrittäjiltä. Pudasjärven nuo-
houspiireissä nuohouspal-
velut on hankittu nuohoo-

ja Jussi Korhoselta, jonka 
apuna on toiminut osassa 
Pudasjärveä Taivalkosken 
nuohooja Teijo Iinatti. 

Nuohouksen vuosikierto 
on jäänyt Pudasjärvellä hie-
man aikataulusta. Nuohoo-
jat pyrkivät kiertämään alu-
eensa läpi siten, että koko 
alue on kierretty vuoden ai-
kana, joka on samalla mm. 
asuinrakennusten öljyläm-
mityslaitteistojen ja kiinte-
än polttoaineen tulisijojen ja 
hormien nuohousväli. Kier-
ron jääminen aikataulus-
ta on lisännyt erikseen tilat-
tujen nuohousten määrää, 

jonka vaikutuksesta vuosi-
kierto saattaa viivästyä li-
sää. 

Oulu-Koillismaan pelas-
tuslaitos on sopinut Pudas-
järven piirinuohoojan Jussi 
Korhosen ja nuohooja Teijo 
Iinatin kanssa järjestelyistä, 
joilla nuohouksen aikatau-
lu on tarkoitus saada kiin-
ni. Muutos vie Pudasjär-
ven nuohousta lähemmäksi 
tulevaa vapaata kilpailua, 
mutta ei vielä ole sitä. Nuo-
hooja Teijo Iinatti ottaa 
enemmän vastuuta Pudas-
järven nuohouspiirin I nuo-
houksesta ja nuohooja Jussi 

Korhonen piiristä II. Pudas-
järven keskustassa nuohoaa 
ensisijaisesti Iinatti, mutta 
aikataulunsa mukaan myös 
Korhonen. Pudasjärven 
kiinteistönomistajat voivat 
kuitenkin nuohouspiiristä 
riippumatta valita nuohoo-
jaksi joko Korhosen tai Iina-
tin. Muutos tulee voimaan 
1.5.2016 alkaen. 

Nuohouspiirien piiri-
nuohoojana on edelleen 
nuohooja Jussi Korhonen. 
Nuohouksen hinnoittelussa 
noudatetaan Oulu-Koillis-
maan pelastuslaitoksen joh-
tokunnan päättämiä mak-

superusteita. 
Oulu-Koillismaan pelas-

tustoimialueen nuohous-
palveluista on kerrottu 
tarkemmin mm. pelastus-
laitoksen Internet-sivuil-
la. Lisätietoja saa myös Pu-
dasjärven paloaseman 
henkilöstöltä tai pelastuslai-
toksen riskienhallintapäälli-
költä.

Tomi Honkakunnas 
riskienhallintapäällikkö 
Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitos

Uutta Pudasjärven nuohouksessa 

Atte Särkelä esittelee Tapio Kankaalle kuvaamiaan ufokuvia ja kertoo, miten kiivaimmalla 
havaintokaudella hänelle tuli uusia ufo- ja valoilmiöhavaintoilmoituksia päivittäin.

Syötteen maisemat ja tapahtumat 
tallentumassa kansainväliseen elokuvaan

Syötteen alueella on tarkoi-
tus filmata kansainväliseen 
levitykseen tarkoitettua elo-
kuvaa, joka on tyypiltään 
fakta-fiktiivinen. Kysees-
sä on dokumentarististakin 
materiaalia sisältävä eloku-
va Syötteen ja muualla Suo-
messa tapahtuneista ufoha-
vainnoista, kokemuksista ja 
kontakteista. 

Hankkeen taustalla on 
oululaislähtöinen, nykyi-
sin jo toistakymmentä vuot-
ta ulkomailla asunut Tapio 
Kangas, joka on huhtikuus-
sa ollut katsastamassa mai-
semia ja tutustumassa ku-
vausympäristöön.

– Idea sai alkunsa viiti-
sen vuotta sitten kun olin 
täällä laskettelemassa. Olen 
aina ollut kiinnostunut 
ufoista ja kun olin paikan 
päällä, kävin tutustumas-
sa Aten ufomuseoon. Jutus-
teltiin samalla Aten kanssa 
ufohavainnoista ja tapahtu-
mista.

Aihe tuntui Kankaan 

mielestä heti mielenkiintoi-
selta, ja siltä pohjalta hän 
kirjoitti elokuvan ”Uniden-
tified” kehystarinan. Eloku-
vasta tulee koko illan elo-
kuva.

-Tapahtumat pohjautu-
vat tositapahtumiin. Sen si-
jaan elokuvan päähenkilöt 
ja henkilöiden välilliset toi-
met ovat keksittyjä tai elo-
kuvallisin keinoin ilmais-
tuja. Tapio Kangas kertoo 
elokuvan taustoista.

Kangas on opiskellut 
elokuva-alaa ja on säveltä-
jä-tuottaja-muusikko am-
mattinsa vuoksi tehnyt alan 
töitä ja tutustunut englan-
tilaisiin ja amerikkalaisiin 
elokuva-alan ihmisiä.

– Meillä on edustus Eng-
lannissa ja Los Angelesissa. 
Sikäläisten tahojen pyyn-
nöstä elokuvasta tulee eng-
lanninkielinen koska se 
suuntautuu kansainvälisil-
le markkinoille.

Koska kyseessä on suo-
malainen elokuva, jonka 

tapahtumat ovat tapahtu-
neet suomessa, niin käsikir-
joittajaksi valikoitui näyt-
telijä-käsikirjoittaja Anssi 
Lindström. Alansa asian-
tuntijoina toimivat Kalevi 
Riikonen ja Tapani Koivula.

Kuvausryhmä tulee to-
dennäköisesti olemaan kan-
sainvälinen. Näyttelijöistä 
osa tulee olemaan ammatti-
näyttelijöitä ja osa amatöö-
rejä.

-Haluaisimmekin saa-
da yhteyden paikallisiin 
näyttelijöihin ja näytel-
mäpiireihin, koska tulem-
me tarvitsemaan avustajia 
ja näyttelijöitä pieniin roo-
leihin projektin edetessä. 
Samoin olemme kiinnos-
tuneet ufohavainnoista ja 
kokemuksista, Kangas ke-
hottaa.

Rahoitus hankkeeseen 
tulee eri lähteistä. Alustavi-
en suunnitelmien mukaan 
kuvaukset käynnistyvät 
syksyllä 2016 ja elokuvan 
ensi-illaksi on kaavailtu 

2017 vuoden loppupuolta. 
– Kuvaukset tehdään 

pääasiassa Pudasjärvel-
lä ja Syötteen maisemissa, 
koska tunnen nämä maise-
mat. Olen liikkunut täällä 
ja mieltynyt näihin maise-
miin, Kangas kertoo.

-Tällä tavoin voin mai-
nostaa ja esitellä näitä mai-
semia myös ulkomaisille 
ihmisille ja ehkä myös osal-
taan edesauttaa paikallis-
ta matkailualaa ulkomaan 
markkinoinnissa.

Projektista kiinnostu-

neet näyttelijät tai avusta-
jaksi haluavat voivat ottaa 
yhteyttä tai lähettää tietoa 
ufokokemuksista ja havain-
noista osoitteeseen uniden-
tifiedthemovie@gmail.com. 
R.E.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

KUNTOSALI,  
HIERONTAA JA

FYSIOTERAPIAA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

VARAOSAT

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä myös:

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

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

MAANRAKENNUSTA

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
kettumakioy@suomi24.fi

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
20 € sis. alv:n)  Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA
1-h + keittiö paritalosta Koren-
tojärven rannalla, 35 m2, heti 
vapaa. P. 0400 512 997.

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Peugeot 309 aluvanteet, 20 €. 
P. 046 597 5088.

Naisten Nopsa merkkinen 
26” polkupyörä. 70 €, Ovaali-
peili jalustalla.K.153 cm, 45 €. 
P.0400 671 937.

Siisti Mazda 626, vm.01, 
kats.3/16, 279 000 km, 2x to-
della hyvät renkaat, hälytin, ve-
tokoukku, jakoremmi vaihdettu 
257tkm. 1500 € (ei tinkaajille) 
p. 050 506 7841.

2 kpl nahkaisia koivurungol-
la olevia nojatuolia yht. 40 €. 
P.0400 671 937.

SEKALAISTA

Etsitään vanhan kesäpaikan 
katon korjaukseen tekijöitä. 
Talo sijaitsee Pudasjärven ran-
nalla kirkon lähellä. P. 040 721 
5087.

Polkupyöriä, mm. iso ja pie-
ni mummopyörä, miestenp., 
maastop., mökkipyörä ja taval-
lisia. P. 040 504 2814.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

La 30.4.  k lo  14 Pudasjärvi
Tuomas Sammelvuo -sal i

Tuul imyl lynne 4

Tapahtuma
Oulu - Kempele- Kiiminki
Pudasjärvi - Haukipudas

Lisätietoja: www.ohsrk.fi

Kevät myyjäiset
Pudasjärven Rauhanyhdistyksellä

la 30.4.2016 klo 11.00 alkaen

-  Leivonnaisia
-  Kahvia ja munkkeja
-  Narustusta ja arvontaa: 
 pääpalkintona  

puutarhakalusteet
-  Lapsille oma puuhanurkka
-  Kaikkien kävijöiden kesken 

arvotaan voittajan pituuden 
verran kahvipaketteja

Tervetuloa!

Pekka Isomursun valokuvanäyttely ”Luonnon valoa” Syötteen luon-
tokeskuksella 11.4.-27.5. ti-la klo 10-16. Erätie 1.
Kansalaisopiston kevätnäyttely 15.4.-10.5. ma-ke klo 15-20, to-pe suljet-
tu, la-su klo 14-17.  Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Tanssit Sarakylässä la 30.4. klo 21-01, Sarakyläntie 4661
Hempan hölökkä su klo 18 lähtö Puikkarin pihalta.
Kuntotanssit Koskenhovilla ma klo 18-20. Järj. Pudasjärven Nuorisoseura ry.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 1.5. klo 18, Urheilutie 8.
Koskenhovin Bingo su 1.5. klo 18.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 2.5. klo 9-9.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Liikuntakerhon ohjaajakoulutus ma 2.5. klo 17.30-20.30, Tuomas Sam-
melvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Hyvän seuran/yhdistyksen viestintä ti 3.5. klo 17.30-20.30, Virkistysui-
mala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Livon Maa- ja kotitalousnaisten käsityöilta ti 3.5. Toukolassa klo 18.
Kyläyhdistykset työllistäjänä -keskustelutilaisuus ke 4.5. klo 18, Sara-
pirtti, Sarakyläntie 4863.
Hyvän Olon Messut la 7.5. klo 9-15, Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 
4.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 9.5. klo 9-9.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Liikuntakerhon ohjaajakoulutus ma 9.5. klo 17.30-20.30 Tuomas Sam-
melvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Järjestöille apua viestintään -koulutus ke 11.5. klo 17-19. Kaupungintalo, 
valtuustosali, Varsitie 7.
Torstaitanssit Suojalinnalla to 12.5. klo 14-16.30 Suojalinna, Urheilutie 2.
Kiihdytyspäivä la 14.5. klo 8, ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 16.5. klo 9-9.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Kaikkien Ommaiskahviloiden yhteinen virkistyspäivä ti 17.5. klo 12-
15, Huttukylän Nuorisoseura, Koitelinkoskentie 720, Kiiminki.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 23.5. klo 9-9.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
No Speed Limit la 28.5 klo 8, ilmailukeskus, Lentäjäntie.

Koko perheen
hyvinvointipäivä Sarakylässä
Lauantaina 30.4.2016 klo 10-14 

Sarakylän koululla
KahviBuffet – Suolaista ja Makeaa

-Sarakylän koulun oppilaat

Paikalla 
kampaaja, jalkahoitaja, hieroja, 

Oriflame, PXC- alusvaatteet, SWIPE, 
käsitöitä, verenpainemittaus, 

luonnon aromit: 
Anni-Inkeri Törmänen

ja paljon muuta~!

Lapsille keppihevosrata,
kasvomaalausta
& askartelua

Tervetuloa!

Varaa oma aikasi:
Jalkahoitaja Leino Pirjo 

040 1871 760
Hieroja Lotta Karttunen 

044 2716 334
Kampaaja Ritu 
050 3550 943TAXI Piipponen kuljettaa 

Sarakylän alueelta 5€/henkilö.
Soita ja sovi kyyti hyvissä ajoin

Arto p.0400 244 195

~Tapahtuman järjestää Sarakylän maa- ja kotitalousnaiset~

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 1.5.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Pudasjärven Eläkeläiset ry
 järjestää retken Jokilaaksojen, 

Kainuun ja Lapin alueiden 
KESÄJUHLAAN LEVILLE 20.- 21.6.2016.

Sitovat ilmoittautumiset Leenalle 29.5.2016 mennessä 
puh. 050 559 9066 tai sähköposti leena.r45@gmail.com.

PERINTEINEN HAUSKA KESÄTAPAHTUMA 
EERO RÄISÄSEN ”EETENISSÄ” 

keskiviikkona 8.6.2016 kello 12.00 alkaen. 
Tarjotaan pullakahvit, makkarat ja Eeron taide-elämykset. 

Myydään arpoja, toivotaan palkintoja.
Tervetuloa suurella joukolla mukaan!

Kipinän Vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS pidetään 
pe 6.5. klo 18 Kipinän koululla. 

Esillä sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat. 
Vesiosuuskunnan hallitus

Yli-Livon vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

la 7.5.2016 klo 12 
Sirkka ja Juha Pankinahon luona.

Esillä sääntömääräiset asiat. Hallitus

Koskenhovilla su 1.5.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Möykkälässä TANSSIT

Maksu vain käteisellä.
Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Lippu 12€

la 30.4. klo 20.30-01.00 

Puhoskylän Kyläseura ry

SALAMA&
KALEVI KERÄNEN

TERVETULOA!

Koitelinkoskentie 720, Kiiminki        www.huttukylanns.net  
Liput 12€, sekahaku

La 30.4. klo 20.30-01
Huttukylän Ns 

Sing Music Karaoke!

Kevään viimeiset tanssit

TANSSIYHTYE 
TUKKIJÄTKÄT

Koreten vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

la 7.5.2016 klo 12.00 
Niemitalon Juustola.

Esillä sääntömääräiset asiat,sekä sääntöjen 29 pykälän 
mukaiset sääntömuutosesitykset.

Edellisen vuoden kirjanpidon läpikäynti klo 11.00.
Valtakirjojen tarkistus klo 11.30.

Tervetuloa! 8.4.2016.
Osuuskunnan hallitus

SuPer Pudasjärven 
ao 211 ry

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
ti 17.5.2016 klo 17.00 Jukolantie 4

Kokouksessa asetetaan ehdokas liittohallituksen 
varajäseneksi. 

Sitovat ilmoittautumiset 13.5.2016 mennessä ao:n 
nettisivulla tai anja.nystrom@oulunkaari.com

Salaatti- ja kahvitarjoilu.
Tervetuloa!   Hallitus

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-20 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-18

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!

TULOSSA:  Pe 6.5. ÄSSÄT.   La 14.5.  Turo´s Hevi Gee.  Pe 20.5.  Valtanen band. 

Keskiviikkona 4.5.

Perjantaina 29.4. Karaoke ja wintti lippu 5 €

Lauantaina 30.4.
MUSAVISA klo 17.00. Karaoke ja wintti lippu 5 €

Kurenkosken Gurun tietovisailua

Vappuna su 1.5. avaamme klo 12.00

Lippu 10 €, käteismaksu. 
Tervetuloa!

Lauantaina 7.5.2016 klo 21.00-01.00

TEUVO VUOTI & 
CAPTAIN

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

TANSSIT 
Siuruan Työväentalolla

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia 
kaupungintalon 
aukioloajoissa
Keskiviikkona 4.5. klo 8-15 
Helatorstaina 5.5. suljettu

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN MAATILAKOKONAISUUS 
PUDASJÄRVELLÄ

Pärjänsuolla sijaitseva 68,79 hehtaarin tila, jossa kotipalsta 
rakennuksineen sekä erillinen metsäpalsta.
Huutokauppa
- aika: 17.05.2016 kello 10:00
- paikka: Pudasjärven kaupungintalo/valtuustosali, Varsitie 7,      
93100 Pudasjärvi
- kohde:
Pudasjärven kunnassa sijaitseva Kuokka-niminen tila RN:o 77:2, 
kiinteistötunnus 615-407-77-2.
Tarkempi kuvaus: Kotipalstan koko on n. 36 ha ja palstalla on 
yksikerroksinen puurakenteinen omakotitalo, joka on rakennettu 
vuonna 1967 ja laajenettu vuonna 1987. Rakennuksen pinta-ala 
on 191 k-m2 (4mh+oh+k+khh+ph+s+2wc+tupak). Rakennukselle 
on tehty kuntotarkastus. Tilalla sijaitsee myös lämpökeskusraken-
nus, navettarakennus, konesuoja, talli/varasto, lato, leikkimökki 
sekä grillikatos. Tilalla olevat sähkö- ja vesiliittymät myydään tilan 
mukana. Erillisen metsäpalstan koko on n. 33 ha. Tilasta on laa-
dittu metsäarvio.
Esittely: Kotipalstalla maanantaina 9.5.2016 kello 10.00-10.30
Tiedustelut ja myyntiesite: Kihlakunnanulosottomies Ritva Hon-
kanen, puh. 02956 28425 tai internet www.oikeus.fi
Myyntiehdot: Tarjoukset esitetään huutokaupassa suullisin nos-
totarjouksin. Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin 
osuus kauppahinnasta ellei ostajaa arvioida selvästi maksuky-
kyiseksi. Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pank-
kishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva tilillepano 
virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokor-
tilla. Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa 
maksuaikaa enintään kuusi viikkoa. Tällöin ostajan tulee suorittaa 
kauppahinnalle korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin 
mukaisesti huutokauppapäivästä lukien.
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimitta-
malla huutokaupalla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä ylei-
siä huutokauppaehtoja. Tarkemmat tiedot myytävästä omaisuu-
desta sekä myyntiehdoista ilmenevät laaditusta myyntiesitteestä, 
ja ne myös ilmoitetaan huutokauppatilaisuuden alussa.

Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti
Oulun seudun ulosottovirasto

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 12. päivä-
nä toukokuuta 2016 alkaen 
klo 16:00. Luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 3.5.2016 alka-
en kaupungin ilmoitustaulul-
la ja internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 
17.5.2016 klo 12.00-15.00.
Pudasjärvi 2.3.2016 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Oulun ja Haukiputaan Hel-
luntaiseurakunnat järjestä-
vät Oulun seudulla Suurin 
ilo - tapahtuman vappuvii-
kolla 27.4-1.5. Pudasjärvellä 
tapahtuma on Tuomas Sam-
melvuo – salissa lauantaina 
30.4. iltapäivällä. 

Tapahtuman puhuja-
vieraana on lähetyspasto-

Evankeliumin ilosanomaa Suurin ilo -tapahtumassa
ri, evankelista Marko Selko-
maa. Suomessa hän vierailee 
vuosittain lähes viidellä-
kymmenellä paikkakunnal-
la. Selkomaan palvelutyön 
merkittävänä osana ovat 
myös kansainväliset tapah-
tumat muun muassa Afri-
kassa, Etelä Amerikassa ja 
Aasiassa. 

Selkomaan julistus on sel-
keätä, kansanläheistä ja mo-
nesti savolaisella huumoril-
la höystettyä, pelkistettyä 
evankeliumin ilosanomaa. 

-Suurin iloni on ker-
toa evankeliumia ja johdat-
taa ihmisiä henkilökohtai-
seen Jumalan tuntemiseen 
Jeesuksen Kristuksen kaut-
ta. Kristus kuoli koko ihmis-
kunnan syntien tähden, hä-
net haudattiin ja hän nousi 
ylös kuolleista! Jumala lähet-
ti Pyhän Henkensä voimaksi 
seurakunnalleen ja tänä päi-
vänä, myös täällä nyky-Suo-

Oulusta saapuva Ida Elina laulaa ja esittää kanteleen soit-
toa. Kuva Päivi Kujanen.

messa, Jumala vahvistaa Sa-
nansa ihmeiden ja merkkien 
kautta Jeesuksen nimen kun-
niaksi, Selkomaa kiteyttää 
sanomansa. 

Tapahtumassa käyttää 
puheenvuoron myös toimit-
taja Heikki Kauhanen. Hän 
on ”paljasjalkaisia” pudas-
järvisiä, syntynyt Saraky-
lässä. Nykyään hän asuu 
Turussa. Kauhanen on toi-
minut työssään Turku TV:llä 
sekä tehnyt uutisjuttuja 
MTV3:lle. Tällä hetkellä hän 
toimittaa Uutiskauha nimis-
tä uutis- ja ajankohtaisohjel-
maa Alfa TV:ssä sekä toimii 
verkkotoimittajana Turun 
Sanomissa. 

Musiikissa ovat muka-
na Oulun helluntaiseura-
kunnan kuoro sekä laula-
ja – kantelisti Ida Elina, joka 
on Suomen eturivin kante-
leensoittaja. Hän on pidetty 
solisti seurakunnissa, kon-

ferensseissa, juhlissa, asia-
kastilaisuuksissa, festareissa 
ja kouluissa. Loistava soit-
totaito yhdistettynä moni-
vivahteiseen lauluun tekee 
hänestä suoranaisen virtu-
oosin, jonka musisointia on 

Tapahtumassa mukana ole-
va toimittaja Heikki Kauha-
nen on syntyisin Pudasjär-
ven Sarakylästä. Nykyään 
hän asuu Turussa. 

Pääpuhujan Marko Selko-
maan julistuksen kerro-
taan olevan kansanläheis-
tä ja savolaisella huumorilla 
höystettyä.

harvinaisen hienoa kuun-
nella. 

Suurin ilo - tapahtumaan 
on vapaa pääsy ja sen yhte-
ydessä järjestetään kahvi-
tarjoilu. Tapahtumassa on 
myös esirukouspalvelua, 

jossa paikallisen seurakun-
nan rukouspalvelijat ja pas-
torit ovat mukana palvele-
massa.

Helluntaisrk tiedotus

Syötteen Matkailuyhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS 
ma 16.5. klo 16 Hotelli Pikku-Syöte.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Matkailuyhdistyksen hallitus

Pudasjärven 
Urheilijat ry:n

KEVÄTKOKOUS
pidetään ma 2.5.2016 

klo 19 virkistysuimala Puikkarissa.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Puh. 040 529 1599
www.sotkamonporakaivo.fi

www.thermia.fi

Muista kotitalousvähennys  
maalämpö- ja vesikaivourakoissa 
Kun ostat palveluja kotiin tai vaikkapa teetät vesikaivon 
kesämökille voit vähentää osan kuluista verotuksessasi 

kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennys on  
45 % työnosuudesta ja max. 2400 € /henkilö.
Myös konetyöstä saa kotitalousvähennystä!

Maa on täynnä lämpöä
Maaperään, kallioon ja vesistöihin varastoituu 
suuret määrät saasteetonta aurinkoenergiaa. 
Aurinkoenergiasta saatava lämpö on tasaista ympäri vuoden.

MAALÄMPÖ-

KOKONAISPAKETIT 

5 vuoden täystakuulla!

24 h huoltopäivystys

Puh. 0600 16658
Hinta: 1,73 €/min (sis. alv 24 %) + pvm/mpm.

Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

Varma kevään merkki on 
tanssipaikkojen ovien aukea-
minen. Vappuaattona tans-
sin pyörteisiin Pudasjärvel-
lä pääsee ainakin Puhoskylän 
Möykkälässä ja Sarakylän Sa-

rapirtillä.
Lauantaina Möykkä-

lässä tanssittaa Salama ja Ka-
levi Keränen. Luvassa on mo-
nipuolista tanssimusiikkia.

Sarapirtillä puolestaan 

soittaa Trio Tuovila. Ammatti-
taitoinen tanssiorkesteri saa 
tanssiväen askeleet liikku-
maan rytmin mukaan. 

Vappuaattona pääsee tanssimaan

Hauskaa 
Vappua!

T: lehden toimitus
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Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

Lavrenchukin musiikkiperhe

Ohjelma 5 €

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

Kesälauantaisin
9-13

KEVÄT TULEE KOHISTEN
SRC 775 RB

729€

● B&S 750 Series moottori
● teho 3,3 kW
● Vaihteet 1 + 1
● Kuljetuspyörä edessä
● Työleveys 75cm
● Lisävarusteena 
 pyörä- ja aurasarja
● Aisan korkeus- ja 
 sivuttaissäätö

HB 585

799€

● Kohler Serie 
  XT675OHV SC
● teho 2,3 kW
● Vaihteet 1 + 1
● Kuljetuspyörät 
 takana

HSA 25

129€

● Akun kesto 110 minuuttia
● Pensasleikkuriterä ja ruohoterä
● Paino vain 0,6 kg
● Kokonaispituus 50 cm

GE  140 L

399€

● Maksimi oksan 
 vahvuus 40mm
● Moottorin 
 teho 2500 W
● Murskaava
● Huoltovapaa 
 valssiterä

BIO SILENT
● Maksimi oksan 
 vahvuus 40mm
● Moottorin teho 2500 W
● Murskaava
● Huoltovapaa valssiterä

239€

KULKURI 28” 3-V

399€

KAUNOTAR 28” 3-V

399€

ILONA 28” 1-V

349€

ILONA 28” 3-V

449€

JOPO 24” 1-V

369€

JOPONEN 
POTKU-
PYÖRÄ 

89€
KEVYTSAAPPAAT

65€

● V-jarru edessä
● Vakuutusyhtiön hyväksymä
 turvalukko

● Vakuutusyhtiön hyväksymä
 turvalukko
● Tavarakori

● Tavarakori lisävarusteena
● Vakuutusyhtiön hyväksymä
 turvalukko

Alkaen

● Vakuutusyhtiön hyväksymä
 turvalukko
● Tavarakori

● V-jarru edessä
● Vakuutusyhtiön hyväksymä
 turvalukko

Syötekyläntie 1257, 93280 Syöte.
Puh. 044 032 2652 .kalle.tihinen@gmail.com

Syötekylän Kauppa
Ps. Kauppa on avoinna  koko kesän. 

Aukioloajat 1.5.2016 alkaen: Ma - la 10-17, su 11-16.

Syötekylän KauppaSyötekylän Kauppa

Lauantaina 21.5.2016 pidämme koko kylän yhteisen
PERÄKÄRRY- JA PERÄKONTTIKIRPPIKSEN

kaupan pihalla klo 10. - 15.

RAUTAROMUN JA ROMUAKKUJEN 
KERÄYSPISTE

kaupan pihassa niille merkityillä paikoilla.
Keräys toukokuun alusta 21.5.2016 saakka. 

(Ei saa tuoda jääkaappeja, pakasteita tai muuta sähköromua)

Tervetuloa!

Ilmaiset myyntipaikat!
Myynnissä lättykahvia ja kuumia grillimakkaroita.

                      Ohjelmaa myös lapsille ja aikuisille sekä myös elävää musiikkia.
Toiminnassa mukana Syötteen Kyläyhdistys.


