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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 28.4.2017

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

MTK
Pudasjärvi
liitteenä

Porauskalustomme liikkuu
Pohjois-Suomen alueella 
kesäkuussa
- Vesikaivojen ja Maalämpökaivojen   
 poraukset ammattitaidolla
Soita tai kysy tarjous sähköpostilla 
puh. 0400 859 510
www.pohjolanlampokaivot.fi
janne@pohjolanlampokaivot.fi

Hyvän Olon Messut
Lauantaina 6.5.2017 klo 9-15 
Pudasjärven liikuntahallilla

Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä

LC Pudasjärvi / 
Hilimat
Varaathan pöytäsi ajoissa! 
Maaret Ihme, puh. 045-678 5646, 
maaretihme@gmail.com 

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Messuilla:

Tohtori 
Kiminkinen

Sari Aalto

Itämaista 
tanssia

Koko kaupungin liikuntapäivä 29.4. klo 12-16 Tuomas 
Sammelvuo -salilla, Puikkarissa ja lähiympäristössä. 

Tapahtuma kokoaa yhteen Pudasjärven liikuntatarjontaa ja 
tarjoaa mahdollisuuksia päästä kokeilemaan erilaisia liikun-

tamuotoja. Tapahtuma ja kokeilut ovat maksuttomia.

Pysäköintipaikat eivät ole käytössä, joten tulethan jalkaisin!

Tervetuloa innostumaan liikunnasta!

KOKO KAUPUNGIN 
LIIKUNTAPÄIVÄ

PUDASJÄRVI
liikuntapalvelut

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

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

SILMÄLASIEN ostajille 
AURINKOLASIT tai TOISET 
SILMÄLASIT kaupan päälle!
kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja ohennukset veloitetaan erikseen. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Lääkäriajat: ke 3.5., ke 10.5. ja ke 17.5.

HUOM!  To-pe 4.-5.5. liike suljettu

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

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-to klo 7.30-18.00
                          pe klo 7.30-17.00

Suoraan ilman ajanvarausta tai:
puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Tuttu hinta, laajemmat ja 
paremman aukioloajat!

DEMARIEN VAPPUJUHLA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 
MA 1.5. KLO 11.30 ALKAEN
PÄÄPUHE: DEMOKRAATTI-
LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA 
MIKKO SALMI KLO 12.00.

KUNNALLISPOLIITTINEN TILANNEKATSAUS: 
PUDASJÄRVEN SOS. DEM. TYÖVÄENYH-

DISTYKSEN VALTUUSTORYHMÄN 
PUHEENJOHTAJA TUULA KUUKASJÄRVI.

ALPO ILLIKAISEN SOPPATYKKI JA
MUSIIKKIESITYKSIÄ. 

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

0400 198 382
AUTOKORJAAMO PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

KESÄRENKAITA 
VARASTOSTA 

mm. Nokian line, 
Linglong  

Kevät myyjäiset
Pudasjärven rauhanyhdistyksellä

Lauantaina 6.5. Klo 11.00
Ruokana Spagetti lisukkeineen
Myytävänä kinkkukiusausta 
foliovuoissa, leivonnaisia, ym.
Arvonnassa mm. Jopo ja  
mökkiviikonloppu Syötteellä
Lapsille onnenpyörä,  
karkkikioski,  
satunurkkaus

-
-

-

-

Tervetuloa!

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

PUULIITERI 
TAMMISTON PUU 
SAVOTTA TP T83

Savotta-puuvaja on elementtirakenteinen pulpettikattoinen puuvaja. Sa-
votta on valmistettu kotimaisesta havupuusta, ja valmiiden elementtien an-
siosta pystytys käy erittäin nopeasti. Puuvajan mitat ovat 338 x 268 cm ja 

korkeus 243 cm. Hintaan sisältyy ovi 
ja oven helat, lattia ja katon pintama-
teriaalit myydään erikseen.

79990

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 30.4. kello 10, liturgia 
Timo Liikanen, saarna lääninrovasti Tuomo Törmänen, 
avustaa diakoniaharjoittelija Elisa Rasmusson, kantto-
rina  Tuomo Rahko. Kirkkokahvit.

Miesten piiriläiset! Ilmoittautukaa Oulun retkelle ti 9.5. 
Jos olet jo ilmoittautunut, niin asia kunnossa. Tarkem-
mat tiedot retken kohteista ja aikatauluista tulee kotiin 
retkikirjeessä. Ilmoittautumiset/lisätiedot p. 040 752 43 
87/Marko Väyrynen.

Kuorot: kirkkokuoro to 27.4. ja to 4.5. kello 18,  eläke-
läisten musiikkipiiri ke 26.4. kello 13 ja to 4.5. kello 12.

Yhteisvastuun lipaskeräys kaupoilla pe 
28.4. kello 8-21. Tule sinäkin mukaan arjen-
sankareiden joukkoon: keräämään lippaalla 
hyvän asian puolesta. Talkoileville kerääjille 
luvassa munkkikahvit/kaakaot keräyksen jäl-
keen. Varaa aikaa kalenteriisi 1-2 tuntia, lämmin kiitos 
ajastasi. Ilmoittaudu Eeva Leinoselle 0400 866 480.

Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10.00, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville. 

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 1.5. kello 18.

Kaikille avoin Sauvakävely ti 2.5. lähdetään kävele-
mään  seurakuntakodilta kello 17.15, lenkin päätteeksi 
keitämme iltakahvit Kanttorilassa. Kahvikolehti KUA:n 
hyväksi. Mukaan toivotaan kaikenikäisiä lenkkeilijöitä, 
myös ilman sauvoja voi kävellä! 

Diakoniavastaanottoa ei to 27.4. 

Ystävänkammaria ei  to 27.4. seuraava ystävänkam-
mari poikkeuksellisesti ti 2.5. kello 12.

Ystävänkammarin yllätysretki to 11.5. Ilmoittautumi-
nen to 4.5. mennessä kirkkoherranvirastoon 08 882 
3100.

Lapsityön Pikijuhla ja perhemessu seurakuntakodis-
sa su 7.5. alkaa kello 10 perhemessulla. Messun  jäl-
keen ruokailu ja Pikijuhla. Ilmoittautuminen to 4.5. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 08 882 3100.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviik-
koisin kello 10-13 ja tämän kevään viimeinen maanan-
tain iltaperhekerho ma 15.5. Liepeen väentuvassa kel-
lo 17-19. Huom! ma 8.5. ei iltaperhekerhoa.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12, ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. Viimeinen lapsiparkki pe 
12.5. 

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston ko-
kous pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa 
maanantaina 8.5.2017 kello 16.30. Kokouksen asialis-
ta on yleisesti nähtävänä 26.4.–8.5.2017  kirkkoher-
ranvirastossa, Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Ko-
kouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 15.5.–14.6.2017 viraston auki-
oloaikoina. Pudasjärvellä, 24. päivänä huhtikuuta 2017 
Arvo Niskasaari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 
nuorta, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2017. 
Työaika ajoittuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yh-
teystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. 
Hakemukset 28.4. mennessä  sähköpostitse pudasjar-
vi.srk@evl.fi tai puhelimitse 08 882 3100 (kello 9-15). 

Siionin virsiseurat Siivikossa Sirkka ja Pekka Honka-
sella pe 28.4. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä 
Jaakko Jurmulla pe 28.4. kello 19 ja lauluseurat Arto 
Nurmelalla su 30.4. kello 18. Seurat Kurenalan ry:llä su 
30.4. kello 16 (Arvo Niskasaari, Timo Liikanen).

Kastettu:  Olga Viola Alho. 

Haudattu:  Selma Matilda Krum 95 v, Kalle Matias Ves-
teri 84 v, Martta Sofia Kokkonen 81 v, Laura Emilia Kuk-
kohovi 18 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  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

”Olenko minä sinulle rakas?”
Tulevan sunnuntain evankeliumiteksti ker-
too meille Jeesuksen ja Pietarin välisestä 
keskustelusta, kun Jeesus oli ylösnouse-
muksensa jälkeen ilmestynyt taas opetus-
lapsilleen ja valmistanut heille aterian ran-
nalle.

 Aterian lopuksi Jeesus esittää Pietaril-
le kysymyksen: ”Rakastatko minua enem-
män kuin nämä toiset?” Johon Pietari heti 
vastaamaan: ”Rakastan, Herra! Sinä tiedät, 
että olet minulle rakas.” ”Ruoki minun ka-
ritsoitani”, Jeesus vastasi. Heti perään Jee-
sus kysyi Pietarilta uudelleen: ”Rakastatko 
minua?” ”Rakastan Herra”, Pietari vastasi, 
”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus 
sanoi: ”Kaitse minun lampaitani.” Vielä kol-
mannenkin kerran Jeesus kysyi: ”Olenko 
minä sinulle rakas?” Pietari tuli surulliseksi 
siitä, että Jeesus jälleen, kolmannen kerran 
kysyi häneltä ”olenko sinulle rakas?” Ja Pie-
tari vastasi: ”Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä 
tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: 
”Ruoki minun lampaitani.” (Joh. 21:15-19)

Jeesus esittää Pietarille saman kysy-
myksen kolme kertaa ja kolme kertaa Pie-
tari vastaa kysymykseen samalla tavalla. 

Teksti kertoo, että Pietari tuli surullisek-
si, kun Jeesus kolmatta kertaa kysyy samaa 
asiaa. Mahtoikohan Pietarin mielessä vie-
lä kummitella tapahtumat Jeesuksen van-
gitsemisen yöltä. ”Ennen kuin kukko laulaa 
sinä kolmesti kiellät minut.” Jeesus oli sano-
nut. Juuri vähän ennen Pietari oli vakuutel-
lut uskollisuuttaan ja luvannut että ”vaik-
ka kaikki muut sinut hylkäisi minä en sinua 
jätä.”  

En tiedä. Minulle ainakin olisi tullut 
mieleen, ettei Jeesus ehkä luota minuun, 
kun sillä lailla olen kriittisimmällä hetkel-
lä kieltänyt tuntevani koko Jeesusta. Onko 
mikään ihmekään, ettei Jeesus ehkä luota 
uskollisuuteeni.

Vai olisiko sittenkin niin että Jeesus-
ta enemmän vakuutteluja rakastamisesta 
tarvitsi Pietari itse, sillä niin kuin hän itse-
kin joka kerta Jeesukselle vastaa: ”Sinä tie-
dät, että olet minulle rakas.” En usko, että 
Jeesus kolmea kertaa samaa asiaa itsen-
sä vuoksi kysyy. Vaan Pietarin vuoksi, että 
Pietari ymmärtäisi itsekin minkä Jeesus jo 
tiesi. Olevansa Pietarille rakas. 

Jokaisen kysymystensä jälkeen Jeesus 

antoi Pietarille tehtävän. ”Ruoki minun ka-
ritsoitani. Kaitse minun lampaitani. Ruoki mi-
nun lampaitani.” Jeesus ei jättänyt Pietaril-
le lammaskatrasta huolehdittavaksi. Jeesus 
käski Pietarin huolehtia seuraajistaan. 
Opettaa. Ruokkia hengen ravinnolla. Kait-
sea ja opastaa pysymään oikealla tiellä. Jee-
sus lähetti Pietarin paimenen virkaan seu-
raajiensa joukossa. 

Ennen tehtävään lähettämistä Jee-
sus siis piti Pietarille loppukokeen, ikään 
kuin rippikoulun lopputentin. Tuon tentin 
läpäistäkseen ei kuitenkaan tarvitse teh-
dä kirjallista loppukoetta. Ei tarvitse osata 
pätkiä Vuorisaarnasta. Ei opetella ehtoolli-
sen asetussanoja, ei Isä meidän -rukousta 
sanasta sanaan. Tentin läpäistäkseen pitää 
vain vastata Jeesuksen esittämään kysy-
mykseen: ”Olenko minä sinulle rakas?” 

Vilpittömästi ja täydestä sydämestä. 
Pietari läpäisi tentin. 

Tiina Inkeroinen
Nuorisotyönohjaaja

Seurakunnan talous kunnossa
Pudasjärven seurakun-
nan kirkkoneuvosto ko-
koontui maanantaina 
24.4. Seurakunnan kir-
kollisverotuloja arvioitiin 
saatavan viime vuodelle 
1,18 miljoonaa euroa. To-
teuma oli noin 11 500 eu-
roa arvioitua pienempi ja 
edellisvuoden kirkollis-
verotilitysten kertymään 
verrattuna 63 000 euroa 
pienempi. Kirkollisvero-
tilitykset vähenivät siis 
5,12 prosenttia verrattuna 
edelliseen vuoteen. Yh-
teisöveroja ja valtionkor-
vausta kertyi kaikkiaan 
noin 193 600 euroa, jos-
sa vähennystä edellisvuo-
teen 1,1 prosenttia. Vero-
tulot ja valtionkorvaukset 
yhteensä pienenivät 4,6 
prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna.

Koska seurakunnan 
verotulot ovat pienet ver-
rattuna niin koko kirkon 
kuin vertailuryhmän ve-
rotuloihin, on Kirkon 
keskusrahaston myöntä-
mä verotulojen täyden-
nysavustus mahdollis-
tanut nykyisen tasoisen 
toiminnan. Kirkon kes-
kusrahaston avustusta, 

verotulojen täydennystä, 
saatiin noin 230 000 euroa. 
Tilikauden tuloksen miinus 
7031euroa sekä poistoeron 
vähennyksen 20 019 euroa 
jälkeen muodostuva ylijää-
mä 12 988 euroa sekä hau-
tainhoitorahaston ylijäämä 
1876 euroa siirretään taseen 
yli-/alijäämätilille. Käytiin 
myös läpi tilintarkastajien 
lausunto. 

Vuokrasopimukset 
jatketaan
Pudasjärven Vanhusten-
taloyhdistyksellä on tar-
koitus alkaa uusimaan Pu-
dasjärven seurakunnan 
mailla olevia vanhoja rivi-
taloja. Pudasjärven seura-
kunta on vuokrannut Van-
hustentaloyhdistykselle 
Lievet-tilasta maa-alueet, 
joissa uudistettavat rivitalot 
sijaitsevat.

Vanhustentaloyhdistys 
mukaan vuokrasopimukset 
tulee uusia lainoituksesta 
johtuen siten, että sopimus-
ten voimassaoloaika on vä-
hintään 50 vuotta eteenpäin. 
Samalla päivitettiin maan-
vuokrasopimusten vuokra-
hinnat. Kirkkovaltuusto lä-

hettää vuokrauspäätöksen 
Oulun hiippakunnan tuo-
miokapitulin käsiteltäväksi 
ja vahvistettavaksi.

Muisto- ja uurna-alue 
uudistetaan  
Sarakylässä
Seurakunnassa on näh-
ty tarpeelliseksi uudistaa 
muualle haudattujen muis-
toalue Sarakylän hautaus-
maalla. Kirkkoneuvoston 
hyväksymä uusi muisto- ja 
uurna-alue sijaitsee sanka-
rivainaja- alueen läheisyy-
dessä. Nykyinen muisto-
merkkikivi hyödynnetään 
siten, että kivestä poiste-
taan muistokivessä ole-
va teksti Muualle haudat-
tujen muistoksi. Tätä asiaa 
perustellaan sillä, että näin 
muistomerkki/-alue voi-
daan mieltää koskemaan 
muualle haudattujen lisäk-
si myös sellaisia muistet-
tavia, joiden hautapaikkaa 
ei pystytä paikallistamaan, 
esimerkkinä evakkomatkal-
le jääneet. Lisäksi nykyinen 
teksti Rauha Teille poiste-
taan ja tilalle laitetaan sama 
kuin Riekinkankaan hau-
tausmaan muistomerkis-

sä oleva teksti, Minä olen 
ylösnousemus ja elämä 
Joh. 11:25.

Kirkkoneuvosto eh-
dottaa kirkkovaltuustol-
le hyväksyttäväksi kirk-
koneuvoston 27.3.2017 
hyväksymät kaava- ja 
ympäristösuunnittelija 
Ritva-Liisa Pihlajan laati-
mat suunnitelmat Saraky-
län hautausmaan uudeksi 
muisto- ja uurna-alueek-
si ja hyväksyy päivitetyn 
Sarakylän hautausmaan 
käyttösuunnitelman ja 
hautausmaan kaavakar-
tan. 

Lapsityönohjaaja Mar-
ja-Sinikka Luokkanen 
on jättänyt eroanomuk-
sen Pudasjärven seura-
kunnan lapsityönohjaa-
jan virasta 1.9.2017 lukien 
vanhuuseläkkeelle siirty-
misen vuoksi. Lapsityön 
henkilörakennetta ja työ-
järjestelyitä on pohdittu 
kevään aikana. Kirkko-
neuvosto päätti julistaa 
lastenohjaajan työsuhteen 
haettavaksi siten, että ko-
koaikainen työsuhde al-
kaisi 1.9.2017. RR
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Hieronta, lämpö- ja lymfahoidot.
Myös kotikäyntejä Kurenalla.

 KUNTOHOITAJA / HIEROJA 
PÄIVI JUNNA

P. 050 347 0261. 
Os. Kurentie 24, Pudasjärvi 

PUDASJÄRVEN TORILLA 
KUUSAMON 

ISOA MUIKKUA
la 29.4. klo 8.30-10.00.

Pudasjärven kaupunginhal-
litus piti kokouksen 25.4. 
Käsiteltävänä oli runsaasti 
asioita. 

Päätettiin käynnistää 
kaupungin elinkeino-ohjel-
man valmistelu, johon tehtä-
vän hoitamiseen palkataan 
alkuun kuuden kuukauden 
ajaksi henkilö kehittämis-
toimeen. Ohjausryhmään 
kuuluvat kaupunginjohtaja, 
kehittämisjohtaja, kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja ja kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja. Sama oh-
jausryhmä osallistuu henki-
lön valintaan. Työn tuloksia 
käydään esittelemässä sään-
nöllisesti kaupunginhalli-
tukselle. Samalla todettiin, 
että edellisessä kokouksessa 
oli päätetty käynnistää sel-
vitystyö oman elinkeinoyh-
tiön perustamiseksi. Perus-
teena on uusien työkalujen 
ja välineiden saanti sekä yri-
tysneuvonnan turvaaminen 
tähtäimessä elinkeinojen 
merkittävä kehittyminen ja 
alueen elinvoiman lisäänty-
minen. Todettiin myös, että 
kaupungin uudessa kun-
tastrategiassa ollaan asetta-
massa tavoitteeksi vuoteen 
2027 mennessä 500 uutta 
työpaikkaa ja väestötavoit-
teeksi 10 000 asukasta. Kau-
pungin kaikkien toimijoiden 
pitää pystyä hyödyntämään 
nykyistäkin tehokkaam-
min Pudasjärven mahdolli-
suudet uusien työpaikkojen 
saamiseksi alueelle. Uusi-
en työpaikkojen saaminen ja 

väestökehityksen suunnan 
muuttaminen ovat kaupun-
gin kehittymiselle kaikkein 
tärkein tekijä.

Liikuntapaikkojen 
vuorot jaetaan 
ajoissa
Hyväksyttiin Liikuntapal-
veluiden vuorojen jakope-
riaatteet ja käyttöperiaat-
teet, jotka otetaan käyttöön 
toukokuun alusta. Kaupun-
gissa on otettu käyttöön 
vuoden 2017 alusta vuoro-
vaikutteinen liikuntafooru-
mi kaupungin tarjoamien 
liikuntapalveluiden kehittä-
miseksi. Lähtökohtana on, 
että kaupunki ja eri yhteis-
toimintatahot valmistele-
vat aloitteita liikuntapalve-
luiden toteuttajien ja niiden 
käyttäjien yhteistyön edistä-
miseksi. Liikuntafoorumin 
käyttöönoton avulla enna-
koidaan SOTE- uudistuksen 
tuomia muutoksia kaupun-
gin toimintaan ja siten myös 
kustannusrakenteeseen. Lii-
kuntafoorumi on laatinut 
esityksen liikuntavuorojen 
jakoperiaatteiksi ja käyttö-
ehdoiksi.

Liikuntapaikkojen käyt-
täjiä ovat pääasiallisesti kou-
lut, kansalaisopisto ja ur-
heiluseurat. Jonkin verran 
on myös yksityisiä vuoro-
jen hakijoita. Liikuntapaik-
kojen vuorot talvikaudelle 
ovat olleet haettavissa kesäl-
lä ja vuorojen jakaminen on 
ollut ajankohtaista elokuus-

sa. Käyttäjät ovat toivoneet, 
että vuorojen jakoperiaatteet 
avattaisiin ja kirjattaisiin yh-
teiseksi säännöstöksi. Tämä 
toisi läpinäkyvyyttä toimin-
taan ja selkeyttäisi yhteisiä 
pelisääntöjä. Lisäksi käyttä-
jät ovat toivoneet, että vuo-
rot jaettaisiin hyvissä ajoin 
ennen elokuun alkua. 

Päätettiin hankkia lan-
gaton suoradigitaalinen de-
tektorijärjestelmä Pudasjär-
ven terveysasemalle röntgen 
käyttöön kokonaistaloudel-
lisesti edullisemmalta toi-
mittajalta Lifemed Oy:ltä 
hintaan 48 185 euroa ja lisäk-
si vuosittainen huoltokus-
tannus on 700 euroa.

Livokkaalle  
puskurilainaa
Livokas ry:lle myönnet-
tiin 34 500 euroa puskuri-
lainaa työllisyyspoliittisena 
avustuksena toteutetta-
vaa Pudasjärven ME-toi-
misto -hanketta varten. Lai-
na maksetaan heti takaisin, 
kun rahoittaja tekee myön-
teisen rahoituspäätöksen. 
Hanke on yhdistysten ja Pu-
dasjärven kaupungin työl-
listämistoimen yhteistyössä 
suunnittelema hanke ja sii-
nä ovat mukana Livokkaan 
lisäksi kaikki keskeisim-
mät työllistävät pudasjärvi-
set yhdistykset: Pudasjärven 
4H-yhdistys, Työpetari ry, 
Jongun alueen kyläyhdistys 
ry ja Syötteen kyläyhdistys 
ry sekä Sarakylän nuoriso-

seura ry, Sarakylän kyläseu-
ra ry ja Kipinän ja Siuruan 
seudun yhdistykset. Työ- ja 
työkokeilupaikkoja hank-
keeseen on budjetoitu 44 
henkilölle vuosittain, etusi-
jalla vähintään vuoden työt-
tömänä olleet työnhakijat.

Kuntastrategian  
laatiminen käynnissä
Kuntastrategiaa on valmis-
tellut tämän vuoden aika-
na kuntalain mukainen kun-
tastrategiatyöryhmä, jossa 
ovat kaupungin johtotyh-
män lisäksi kaupungin-
hallituksen ja -valtuuston 
puheenjohtajat, valtuusto-
ryhmien puheenjohtajat sekä 
asiantuntijana Taina Torvela 
Ajatus Oy.stä. Työryhmän 
strategiatyön valmisteluvai-
hetta esiteltiin 20.4. nykyi-
sille ja uusille valtuutetuille 
valtuustoseminaarissa. Yrit-
täjille järjestettiin myös asi-
asta esittelytilaisuus maa-
liskuun lopulla. Asiasta 
käytiin keskustelu nyt myös 
kokoontuneessa kaupungin-
hallituksessa. 

Myöhemmin asia tu-
lee esille myös kaupungin-
valtuustossa, joka päättää 
kaupungin toiminnan ja ta-
louden pitkän aikavälin ta-
voitteista. Kuntastrategian 
tulee perustua arvioon kun-
nan nykytilanteesta sekä tu-
levista toimintaympäristön 
muutoksista ja niiden vai-
kutuksista kunnan tehtävien 
toteuttamiseen. RR, HT

Kaupungin elinkeino-ohjelma uudistetaan

Hieroja, naprapaatti
(jäsenkorjaaja)

Veikko Sarajärvi
p. 040 325 2971

Koko kaupungin liikuntapäivä
Lauantaina 29.4. klo 12-16 
järjestetään Koko kaupun-
gin liikuntapäivä Tuomas 
Sammelvuo –salilla, Puik-
karissa ja ympäristössä. Ta-
pahtumaan on koottu ko-
keiltavaksi Pudasjärven 
liikuntatarjontaa. Toivotta-
vasti niiden kautta kaupun-
kilaiset saavat vinkkejä uu-
siin harrastuksiin, toivoo 
Ismo Miettinen kaupungin 
liikuntapalveluista. Keväi-
nen tapahtuma toteutetaan 
yhteistyössä useiden toimi-
joiden kanssa. Tapahtuma 
sekä lajikokeilut ovat mak-

suttomia. Eli kannattaa ot-
taa liikunta- ja uintivarus-
tus mukaan niin päivästä 
saa kaiken irti, kertoo Miet-
tinen.

Toiveena on, että kävijät 
tulevat kävellen sillä Puik-
karin ja liikuntahallin park-
kipaikat eivät ole käytössä 
tapahtuman aikana. Tapah-
tumaan ovat kaikki kau-
punkilaiset tervetulleita. 
Tarjoamme Vapun ja Suo-
mi 100 –teeman kunniaksi 
100 ensimmäiselle kävijäl-
le munkin ja simaa, kertoo 
Miettinen.

Kokeilemaan pääsee 
muun muassa seuraavia 
lajeja; rullahiihto (sääva-
raus), sprinttisuunnistus, 
jousiammunta, slackli-
ne, boulderkiipeily, sir-
kustemppuilu, bocciaa, 
virtuaalikeilausta, voimis-
teluvälineitä, mäkihypyn 
ponnistusta, laitesukellusta, 
uintia, pelastautumista lau-
talle ja kokeilemaan kuinka 
kova potku lähtee jalkapal-
lolla. Tarjolla on myös In-
body-mittausta ja erilaisia 
esittelypisteitä paikallisten 
toimijoiden toiminnasta. 

Perheen pienimmille löy-
tyy oma suunnistusrata ja 
erilaisia puuhapisteitä. Li-
säksi Puikkarin kuntosalille 
pääsee ilmaiseksi klo 12-18 
ja uimaan myös ilmaiseksi 
klo 16-18.

Vielä on paljon tekemistä 
ennen tapahtumaa, mutta 
haluamme jo tässä vaihees-
sa kiittää kaikkia toimijoita 
jotka ovat mahdollistaneet 
tällaisen päivän järjestämi-
sen, toteaa Miettinen.

Inka Kipinä

Lauantaina 29.4. klo 12-16 Tuomas Sammelvuo –sali ja Puikkari täyttyvät liikunnallisella toiminnalla Koko kaupungin lii-
kuntapäivän merkeissä.

Oulunkaaren ham-
mashoidossa käytössä 
yhteinen ajanvaraus

oulunkaari.com

Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan hammashoi-
don ajanvarausnumeroihin vastataan keskitetysti, 
joten puheluun vastaava työntekijä voi olla muussa-
kin kuin soittajan omassa kunnassa.

Ajanvarausnumerot ovat säilyneet ennallaan.
Pudasjärvi: 08 5875 6656

Ajanvaraukseen ilmoitetaan nimi ja kotikunta. 
Soittopyyntö jätetään vai kerran, hammashoidosta 
soitetaan takaisin. Maanantaisin on ruuhkaa ja 
silloin ajanvaraukseen toivotaan soitettavan vain 
kiireelliset asiat.

Varatun ajan voi perua tai siirtää osoitteessa 
www.oulunkaarenomahoito.com.

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

VAPPUTUOTTEET 
BILEISIIN 

JA NAAMIAISIIN...
mm. Serpentiinit, 

ilmapallot, kasvovärit, 
naamarit, peruukit, 
hatut, puvut, pilailu-

tuotteet, paukku-
serpenttiinit...ym.ym. 

löydät myymälästämme!

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

Hauskaa 
Vappua!

T: lehden toimitus



4 5nro 17PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti28.4.2017 28.4.2017nro 17

PERJANTAINA 28.4. LAUANTAINA 29.4. PE-LA 28.-29.4.

KENKÄOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTA

TEKSTIILIOSASTOLTA

599
ras

995
kg

100
ras

1090
kg

169
pss

795
kg

1000

595
kg

079
pkt

699
kg

179
ltk

059
´100 g

159
pkt

179
ras

029
kpl

269
plo

100
ras

500

raj. erä

130 150

VAPPUVIUHKA

990

790

2490

1390

61901390

2690
4590

4490

199,-

99,-

259,-

189,-

389,-

189,-
PE 9-19
LA 9-16

VAPPU MA sulj.

Korpela Porsaan
FILEPIHVI
1 kg, marinoitu

Tuore norjalainen
LOHI

3-4 kg, 2 kalaa/talous

Arla
TUOREJUUSTOT

150 g

MAALAIS-
PALVIKINKKU

palana ja siivuina

PullaPirtti
OHRARIESKA

3 kpl

Irto
KARJALANPAISTI

Kulta Katriina
KAHVI

500 g

Tuore
GRILLIKYLKI

talon omalla mausteella

KANANMUNAT
10 kpl

2 pkt/talous

Hyvä
NAUTA JAUHELIHA

Pappagalla
JÄÄTELÖPUIKOT

8 kpl

Candy King
IRTOKARKIT

SOKERIMUNKKI
20 kpl/talous

Vip
SIMA 1,5 l

sis. pantin 0,40

Atria ITALIAN-, 
PERUNA- tai PUNA-

JUURISALAATTI 400 g

HK
AITONAKIT

420 g

HK
PERHENAKKI

600 g

Kivetön
VIHREÄ RYPÄLE

500 g:n rasia

3 pkt

2 pkt

VAPUN 

PAUKKU-
SERPENTIINI
6 kpl/pkt

Naisten
T-PAITA
kukka-
painatuksella

Frozen
SUKKAHOUSUT
koot: 23-34

Naisten 
FARKKU-
LEGGINGS

Frozen
LEGGINSIT
koot: 3-8 v.

Gulliver Softshell
VARRELLINEN
TENNARI

That’s it  
TENNARIT
koot: 36-41

KOKO PERHEELLE 
STROLLERS LENKKARIT:

Lasten
TARRA-
LENKKARI
koot: 23-35

Naisten/nuorten
LENKKARI

Alkaen

Miesten
LENKKARI

Metabo KGS216M

LIUKUJIIRISAHA 
• Maks. sahausleveys 90°/45° 305 mm/205 mm 
• Maks. sahaussyvyys 90°/45° 65 mm/36 mm 
• Sahanterä Ø 216 x 30 mm 
• Nimellinen ottoteho 1,5 kW 
• Laser sahauskohdan tarkkaan näyttöön 
• Integroitu työvalo 
• Paino 14 kg 
• Takuu 1 vuosi tai Metabo XXL-takuu 3 vuotta (re-

kisteröitymällä valmistajan sivuilla 4 viikon sisällä 
ostopäivästä)

Timco 24L 2hp

KOMPRESSORI 
• tuotto 206L/min

Aicon 24L 3HP 2-syl  

KOMPRESSORI 
Teho 3.0hp/2.2kW   
• Suoravetoinen   
•2-sylinterinen V-lohko   
• Käyttöjännite: 230V~ 50Hz 
• Vapaatuotto 413 l/min, paineen 

alainen tuotto noin 330 l/min 
• Max. työpaine 8 bar 
• 1 kpl pikaliitin ulosottoa 
• 2 mittaria 
• 5” umpikumirenkaat 
• Paino: 37 kg 

Rebel salute 3i 
KAASUGRILLI
Kolmen (3) polttimen kaasugrilli sivukeittimellä. 
Kestävät rosteriputkipolttimet, joista kahden polt-
timen päällä on lämmönjakopellit, jotka suojaavat 
polttimia, tasaavat lämpöä sekä estävät liekkien 
leimahtelua.

Rebel Solid 3i steel  
KAASUGRILLI
Suosittu 3-poltin perhegrilli  
sivukeittimellä!
Grillausala on jaettu 2/3 osaa valurautaritilän ja 
1/3 osaa kaksipuolisen valurautaparilan kesken. 
Parilassa on sileä puoli ja parilaraitapuoli, joten se on 
monikäyttöinen varuste kaikessa grillaamisessa. Gril-
lissä on 3 tehokasta rosteriputkipoltita sekä erillinen 
tuulelta suojaan upotettu kannellinen sivukeitin. 
Oikeassa sivutasossa on irrallinen tarjoiluastia jota 
voi myös grillissä käyttää.

199,-

Meister 6ton 
HALONTEKOKONE 
sis. jalustan ja ristihalkaisuterä

Gern pro  
KLAPISIRKKELI
Teho: 1500W (S6 40%). Induktiomootto-
ri. Terä Ø 405mm/30mm/3,2/40H. Leikka-
uskapasiteetti 30-120mm. 2800/min. IP54. 
Lämpösuoja. Paino 35kg

valmisteluihin & 
juhlintaan tarvikkeet 

meiltä!

GRILLIMAKKARA 
TARJOILU PE 28.4.

KLO 17-19, Tervetuloa!
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MTK Pudasjärvi yhteystiedot

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

MTK teemaliite 2017

MTK-Pudasjärvi 
julistaa vuoden 2017 
stipendit haettaviksi

Sata vuotta edunvalvontaa

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

Varapuheenjohtaja, kuluttajavastaava, 
kotisivuvastaava
Henna Kosamo 
040 532 9614, koshenna@gmail.com

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

Marko Kälkäjä 
040 540 0169, kalkajamarko@gmail.com

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

Elintarvikevastaava, lomitusvastaava
Sirkka Pankinaho
045 673 5790, sirkka.pankinaho@jippii.fi
 
Ympäristövastaava
Urpo Puolakanaho
0400 151 687, urpo.puolakanaho@gmail.com 

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

Ulla Rissanen
040 514 2127, esko.rissanen@pp.nic.fi

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

Stipendien on tarkoitus tukea pudasjärveläisten 
nuorten maatalouteen liittyviä opintoja. 

Stipendi voidaan myöntää opinnoissaan hyvin 
menestyneelle ja maataloudesta kiinnostuneelle 
keväällä 2017 valmistuvalle pudasjärveläiselle 
nuorelle opiskelijalle. 

Stipendin saajat ja suuruudet päättää 
MTK Pudasjärven johtokunta hakuajan mentyä 
umpeen. Stipendit kustannetaan 
MTK-Pudasjärven perustamasta rahastosta. 

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen 
kirjallisena 25.5.2016 mennessä osoitteeseen
MTK- Pudasjärvi/ Eero Hyttinen   
Näljängäntie 1966, 93390 Puhoskylä, tai 
sähköpostiin osoitteeseen 
eerohy@hotmail.com

Tänä vuonna MTK viet-
tää satavuotisjuhlavuot-
taan. Juhlavuoden slo-
gan on 100 vuotta kasvua 
ja teemana ammattiyl-
peys. Myös Suomi 100 
juhlavuosi on tänä vuon-
na. Nämä kulkevat lähellä 
toisiaan. Itsenäinen Suomi 
on sloganin kasvutarina. 
Sitä kasvutarinaa ei olisi 
ilman maa-ja metsätalo-
utta ja sen ihmisiä. MTK 
on syntynyt maanviljeli-
jöiden tarpeesta järjestäy-
tyä ja puolustaa etuaan. 
Vuoden 2016 maaliskuus-
sa näkyi ja tuntui se yh-
teishenki, kun oli tarpeen 
järjestää traktorimarssi 
Helsingissä viemään val-
takunnan päättäjille vaati-
muksia elinkeinon turvaa-
miseksi. Pudasjärvelläkin 
oli tukimarssi, joka no-
pealla aikataululla saatiin 
kasaan. 

Sataan vuoteen mah-
tuu pitkä ja moninainen 
taival. Sitkeitä ovat olleet 

uudisraivaajat, kun ovat 
aloittaneet tilanpidon tyh-
jästä sodan jälkeen. Moni 
näistä tiloista toimii edel-
leen ja ovat kehittyneet tä-
män päivän toimeentu-
lon lähteeksi. Historiasta 
huomataan, että monesti 
on ollut vaikeita aikoja ja 
aina on selvitty eteenpäin 
pyrkimällä. On mahtavaa, 
kun maa- ja metsätalo-
us on pystynyt pitämään 
myös syrjäseutuja asuttui-
na näinkin pitkään, vaik-
ka muuten muuttoliike 
isompiin keskuksiin vie 
väkeä maaseudulta. 

Ammattiylpeys on mo-
nelle viljelijälle vieras sana 
ja kun sitä miettii, niin 
ei ole väärin olla ylpeä 
omasta ammatistaan tuot-
taa vastuullisesti puhdas-
ta ruokaa kuluttajien tar-
peisiin. On ollut mukava 
huomata  kuluttajatapah-
tumissa lätynpaiston lo-
massa käydyissä keskus-
teluissa kuluttajien olevan 

kiinnostuneita lähiruuasta 
ja mahdollisuuksista. Me 
tuottajat haluamme näis-
sä tapahtumissa herätellä 
kuluttajia kiinnostumaan 
kotimaisista tuotteista. 

Edunvalvontatyö-
tä tehdään jatkuvasti pai-
kallisesti ajankohtaisiin 
asioihin vaikuttamalla ja 
viestiä viedään tarpeen 
mukaan keskusjärjestöl-
lekin. Maatalouden osal-
ta tukiehtoihin sitoutuva 
byrokratia ei kyllä ole vie-
lä helpottunut, vaikka si-
täkin on lupailtu. Tämän 
päivän viljelijän aikaa me-
nee paljon tutkiessa ohjei-
ta, mitä milloinkin pitää 
noudattaa. Eläinten hy-
vinvoinnista huolehtimi-
nen on hyvä asia, mutta 
monta järjetöntä ehtoa on 
tullut lisää, joita talonpoi-
kaisjärjellä ei tahdo ym-
märtää. Viljelijän tavoit-
teena tuotantosuunnasta 
riippumatta on aina hoi-
taa eläimet mahdollisim-

man hyvin, koska silloin 
ne tuottavat parhaiten. 

Pudasjärven maatalo-
ustuotanto on monipuo-
lista; lammas-, hevos-, 
naudanlihantuotanto, 
emolehmät, maidontuo-
tanto ja porotalous. On 
perinteistä- ja luomutuo-
tantoa. Lähiruokaa löytyy 
jo monen tilan tuotteista. 

Pudasjärven kaupun-
ki on vahvistanut maa-
talouden vuoden 2016 
kehittämistuet, jotka kan-
nattaa tarkistaa kehittä-
mistoimesta; koskee eläin-
lääkäri subventointia, 
pellonraivausta, kalkitus-
avustusta ym.

Maataloudessa ele-
tään tiukkoja aikoja, kun 
tuottajahinnat ovat al-
haalla ja kulut pyrkivät 
nousemaan. Tilojen pär-
jääminen vaatii sopeutu-
mista ja laskemista, miten 
selvitään eteenpäin. Suo-
sittelen kollegoille kou-
luttautumista. Kursse-

ja ja pienryhmätoimintaa 
löytyy mm. meijereiden 
ja teurastamoiden tiedot-
teista sekä ProAgrialta. 
Hyviä puolia on lisäksi, 
kun näkee ammattikave-
reita ja saa lisäoppia tilan 
pyörittämiseen/-kehittä-
miseen.

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

pyörittämisessä.

Hyvää 
kevään jatkoa 

kaikille!

Juhani Jurmu
puheenjohtaja  
MTK Pudasjärvi

Maitopalkintoja jälleen Pudasjärvelle 

Ranuan meijerin/Arla Pohjois-Suomen 
tuottajista kultaisella mitalilla palkittavien joukossa 
olivat Raili, Jyrki ja Jarkko Laakkonen 
Pudasjärven Korentokankaalta. Kuvassa Laakkosen 
perheestä isäntä Jyrkin jäätyä lypsylle Hanna 
Penttilä, Raili Laakkonen ja Jarkko Laakkonen

Walter Enströmin säätiön 
kultaisilla mitaleilla palkit-
tiin 11.4. Helsingissä tuotta-
jia, jotka ovat tuottaneet yh-
täjaksoisesti 25 vuoden ajan 
E luokkaista maitoa.

Pudasjärveltä kultaisella 
mitalilla palkittiin Ari, Rau-
no ja Risto Flygare sekä Jyr-
ki, Raili ja Jarkko Laakko-
nen. 

Hopeisella mitalilla on 
palkittu Arto Hinkula sekä 
pronssisella mitalilla Hellen 
ja Arto Vesteri. 

Walter Ehrström 
-mitalit vuonna 2017
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Lietteenkierrätyksellä kuilut toimimaan: 
Vuosi ilman lautajumppaa
Meillä oli pudotuskaivon 
ja pumppauskaivon väli-
nen putki jatkuvasti tukos-
sa, ja kuiluissa, joihin ei tul-
lut pesuvesiä, oli ongelmia 
lietteen liikkumisessa. Hyd-
raulipumpulla ja perintei-
sellä traktoripumpulla lietet-
tä siirrettiin paikasta toiseen 
ja takaisin. Laudalla vello-
mista, painepesuriin tehty-
jä virityksiä ja vaikka mitä 
kokeiltiin, mutta aina se oli 
työlästä ja tulos yhtä huono.

Sitten päätin, että jotain 
olisi keksittävä. Demecan 
kanssa oli positiivista his-
toriaa ilmanvaihtosaneera-
uksesta. Muistelin, että heil-
lä on joku pumppu, menin 
nettisivulle ja löysin lietteen-
kierrätysasiaa. Soitin heti 
Demecan myyntiin ja he lu-
pasivat tulla pian käymään.

Hankinnan helppoutta 
ja nopeita tuloksia
Demecan mies tuli paikalle 
ja esitteli järjestelmän koko-
naisuudessaan. Paikan pääl-
lä syvennyttiin ongelmaan ja 
pohjapiirrokseen piirrettiin 
putkiston reitti. Mitoitukset 
selvisivät nopeasti, saatiin 
heti tarjous ja paperit tehtiin 
nopeasti. Demecalla oli tar-
jolla monipuolisesti rahoi-
tusmahdollisuuksia, jotka 
käytiin myös hyvin läpi.

Koko tekemisen helppo-
us, ostaminen, järjestelmän 
asennus ja käyttöönotto sai-
vat tekemään nopean pää-
töksen ja yllättivät minut 
todella positiivisesti myös 
käytännössä. Asentajat oli-
vat meillä kolmena päivänä.

Lietteen hämmentämistä 
Timo, Eira ja Eveliina Liinamaa Toukomaan tilan navetassa.

ja letkujen raahaamista voi-
si joku pitää hyötyliikun-
tana, mutta rajansa silläkin 
liikunnallakin on. Nyt on 
vuosi kulunut ilman lauta-
jumppaa.

Mitä me saatiin tällä in-
vestoinnilla? Me saatiin ko-
timainen MRP-pumppu 
oheislaitteineen, joka murs-
kaa lietteen, ja putkisto, joka 
kierrättää lietteen kuiluissa. 
Meidän ei enää tarvitse vel-
loa lietettä, eikä vettä laske-
ta turhaan kuiluihin.  Liete 
homogenisoituu pumpus-

sa ja liikkuu siksi paljon pa-
remmin.

Tytär Eveliina on ajanut 
viime kesän lietteet. ”Eipä 
muuten ollut tänä kesänä 
yhtään kertaa multain tai 
mikään muukaan paikka tu-
kossa. Olipa mukava ajaa 
lietettä.” 

Emäntä Eira painot-
taa sorkkaterveyttä ja mu-
kavuutta. ”Ei ole enää ol-
lut kertaakaan ritilän tasolla 
lietteenpinta.” 

Itse tykkään työajan sääs-
töstä. Kyllähän sen lietteen 

kanssa värkkää, mutta kyllä 
se kuilujen toimimattomuus 
on masentavaa ja turhalta 
työtä se lietteen vellominen 
tuntuu.

Lietteenkierrätysjärjestel-
mä säästää työaikaa ja her-
moja niin paljon, että se on 
todellakin hintansa väärti. 
Koskaan ei ole tämän nave-
tan 20-vuotisessa historias-
sa kuilut tulleet näin tyhjäksi 
pumppauksen jälkeen.

(Meidän navetassa on 
painovoimaiset kuilut ja pu-
dotuskaivo, josta yhdys-

putki pumppauskaivoon. 
Pumppauskaivosta liete 
pumpataan traktoripumpul-
la aika ajoin altaaseen. Jos-
sakin välissä voidaan kaivaa 
putket suoraan MRP-pum-
pulta altaaseen)

Suosittelen  
Demecan  

lietteenkierrätystä! 

Timo Liinamaa
Toukomaan tila, Nivala

Timo Liinamaa ja Demeca edustaja Sami Vinkki.

Maa- ja metsätalous merkittävä työllistäjä 
Maa- ja metsätalous on Pu-
dasjärvellä merkittävä työl-
listäjä. Yksityisen sektorin 
työpaikoista pelkästään metsä-
talouden alkutuotanto ja puun-
jalostusteollisuus sekä niihin 
liittyvä logistiikkaketju työllis-
tävät suoraan Pudasjärvellä yli 
30 prosenttia yksityisen sektorin 
henkilöstä. Maataloudessakin 
työskentelee lähemmäs 10 pro-
senttia yksityisen sektorin hen-
kilöstöstä. Välillisesti vaikutuk-
set ovat vielä suurempia.

Pudasjärven kaupunki tekee 
omalta osaltaan koko ajan vah-
vasti töitä sen eteen, että nämä 
tärkeät alkutuotannon ja jalos-
tuksen työpaikat säilyvät. Tämä 
näkyy hyvin nyt kevään aika-

na valmistelun alla olleessa uu-
dessa kuntastrategiassa, joka 
tuodaan valtuuston hyväksyt-
täväksi toukokuun lopussa. 
Strategian linjaukset ja tavoit-
teet nojaavat edelleen vahvas-
ti Pudasjärven luontaisiin vah-
vuuksiin ja mahdollisuuksiin. 
Mikäli valtuusto paketin esi-
tetyssä muodossaan hyväk-
syy, tarkoittaa valittu Pudasjär-
ven Kasvustrategia 2027 vahvaa 
suunnanmuutosta nykyiseen 
ja samalla myös välttämätöntä 
asennemuutosta meidän kaik-
kien mielissämme. Tavoitteeksi 
asetetut uudet työpaikat ja väes-
tökehityksen kääntäminen rei-
lusti plussan puolelle edellyttä-
vät kaikilta toimialoilta vahvaa 

kehitystä.
Pudasjärvi on laaja luon-

nonantimien keskittymä ja lä-
hiruokaa tuottavat kylät mah-
dollistavat niin julkisien kuin 
yksityisienkin lähiruokapalve-
lujen entistä laajemman tuot-
teistamisen. Samalla paikalli-
sia lähiruokatoimijoita autetaan 
verkostoitumaan ja jalostamaan 
tuotteitaan pidemmälle sekä 
kaupallistamaan niitä koti- ja 
vientimarkkinoille. Tietenkin 
hirsirakentaminen ja puunja-
lostuksen laajenevat mahdolli-
suudet tarjoavat lisääntyvässä 
määrin työtä ja toimeentuloa. 
Kehittyvien kyliemme mahdol-
lisuudet nojaavat entistä vah-
vemmin esimerkiksi puhtaan 

suomalaisen ruoan, luontoelä-
myksien ja luonnonantimien 
nykyistä laajempaan hyödyntä-
miseen sekä matkailuvirtojen ja 
erityisesti hyvinvointimatkailun 
lisääntymiseen. Strategiatyön 
jatkoksi valmistelemme toimen-
pideohjelman, jossa tarkemmin 
määrittelemme ja sitoutamme 
kaikki toimijat yhdessä tehtä-
vään kehittämistyöhön.  Näin 
toimien turvaamme parhaiten 
täällä maaseutumaisella kau-
punkiseudullamme kehittymi-
sen ja elämisen eväät myös tule-
valle vuosikymmenelle!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Tomi Timonen kaupunginjohtaja 

TARJOLLA PALJON JÄSENETUJA

LIITY JÄSENEKSI!

www.mtk.fi
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Tukea työllistämiseen

Laavu-hanke
Toimimme 
Unelmatehtaalla Rimmintie 15

www.pudasjarvi.fi/projektit/laavu
www.faebook.com/laavuhanke

www.keitelegroup.fi

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Ranua ja Pudasjärvi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous leimikostasi!

Luvassa on metsäasiaa, hakkuunäytös, nuotiomakkarat 
sekä nokipannukahvit. Osallistujien kesken arvomme kolme 

Fiskars-retkikirvestä.

Aika: perjantai 5.5. klo 10–14
Paikka ja ajo-ohje: Kelankylä, Ranua, Syötteentie 264. 
Ranua-Pudasjärvi kunnan rajalta Syötteentietä 800 m 

Ranuan suuntaan.

Tervetuloa Keitele Forestin 
järjestämään metsäpäivään 5.5.

Metsänomistaja

Tee paras puukauppatili

Talvi alkaa ainakin periaat-
teessa olla takana päin, vaik-
ka tätä kirjoittaessa edelleen 
”on hanget korkeat nietok-
set”. Jos vanhat merkit pi-
tävät paikkaansa niin kyllä 
se kesä sieltä tulee. On tur-
haa alkaa etukäteen mureh-
tia kesän säätä – eikun valoa 
kohti.

Kesän koitoksiin kannat-
taa aloittaa varautuminen jo 
hyvissä ajoin. Viljelysuun-
nitelma on syytä olla val-
miina, jotta kaikki peltotyöt 
tulee hoidettua asianmukai-
sesti. Karjanlannan levitys, 
kalkitus ja ostolantojen tila-
us on paljon helpompaa kun 
asiantuntija on laatinut vil-
jelysuunnitelman tilan vil-
javuus ym. seikat huomi-
oiden. Katseet kannattaa 
suunnata konehallin sopu-
koihin jotta mieleen muistui-

Valoa kohti
si mihin kuntoon työkoneet 
viime kesänä jäivät. Maata-
louden työkoneista on tullut 
järkälemäisiä rautamöykky-
jä laajentavilla tiloilla. Ak-
selipainot ovat lisääntyneet 
ja pellon rakenne on kärsi-
nyt. Ojituksen toimivuus on 
saattanut jäädä taka-alal-
le ja toisaalta aikaisempina 
vuosikymmeninä tehtyjen 
peruskuivatushankkeiden 
paras hyöty on jo käytet-
ty. Ympäristökorvausta ha-
keneet tilat tekevät pelto-
maan laatutestin yli 0,50 ha 
kokoisista peruslohkois-
ta 30.4.2018 mennessä. Laa-
tutesti kannattaa tehdä heti 
alkukesän aikana, jotta to-
dellinen peltojen peruskun-
to saadaan selville. Ojitus ja 
kalkitus ovat yksi tarkaste-
lun osa-alueita.

Talous ja jaksaminen ovat 
olleet koetuksella maata-
lousyrittäjillä tänäkin talve-
na. Talven aikana pitäisi pys-
tyä palautumaan edellisen 
kesän kiireistä. Menneinä 
vuosikymmeninä sanottiin 
että ”talvellahan sitä sitten 
on aikaa”. Näyttäisi, että 
tuo ei ole pitänyt paikkaan-
sa enää pitkiin aikoihin. Ti-
lakoon kasvun myötä kaik-
keen toimintaan kuluu aikaa 
2-4 kertaa enemmän kuin 
alkuperäisessä tilakoossa. 
Työtä on tietenkin pitänyt 

automatisoida nykyaikais-
ta teknologiaa hyödyntä-
en siltä osin mitä se on ollut 
mahdollista. Vanhat rutiinit 
kuitenkin herkästi pysyvät 
mukana. Jos aikaisemmin 
harjasit lattiaa 15 minuut-
tia saattaa siihen nyt men-
nä aikaa 60 minuuttia. Eräs 
1900-luvun alkuvuosikym-
meninä elänyt kuuluisuus 
on sanonut hyvin: ”Hulluut-
ta on tehdä asioita samalla 
tavalla, mutta odottaa uusia 
tuloksia”. Mistä sitten synty-
vät erot tilojen välillä? Usein 
syytä etsitään tuotannosta 
kuten eläinaineksesta, säi-
lörehusta, ruokinnasta, uta-
reterveydestä jne. Tuotanto 
on kuitenkin seurausta yrit-
täjän päämäärätietoisuudes-
ta ja kyvystä hallita kaaosta. 
Hallinnan tunne syntyy joh-
tamalla ja edellyttää omien 
työtapojen kriittistä tarkas-
telua sekä itsensä johtamista 
ja ajankäytön suunnittelua. 
Tietenkin myös tuotantopro-
sessit pitää ymmärtää ja tas-
kulaskin pitää olla ahkerassa 
käytössä. Kynä on yllättävän 
raskas työväline. ProAgrian 
hallinnoimassa MaitoLiider 
-hankkeessa opetellaan mm. 
maitotilan johtamista.

Pudasjärven maitotiloilla 
vuosi 2016 oli taloudellises-
ti keskimäärin ehkä hiukan 
parempi kuin edellinen vuo-

si. Vaihtelua tietenkin ilme-
nee tilojen välillä. Vuoden 
2015 alussa maidon hinta 
laski noin 20 % ja merkittä-
vää muutosta maidon hin-
taan ei tullut vuodelle 2016. 
Usealla tilalla tuotantoa te-
hostamalla saatiin liikevaih-
toa kasvatettua hiukkasen. 
Kustannukset pyrittiin pi-
tämään kurissa ja tämä nä-
kyy hienoisena menot/
tulot -suhdeluvun pienene-
misenä. Ongelmallista pit-
källä aikavälillä on, mikäli 
korvausinvestointeja ei pys-
tytä tekemään riittävästi. Pu-
dasjärvelläkin on kuitenkin 
havaittavissa hyviä kehitys-
suunnitelmia, vaikka mitään 
suuria uusia tuotantolaitok-
sia ei olekaan tiedossa. 

Asiantuntijatyö on tuo-
nut tulosta tiloille. Neuvon-
taa säännöllisesti ja paljon 
käyttävillä kotieläintiloil-
la on keskimääräistä kor-
keampi keskituotos suuris-
sa aineistoissa katsottuna ja 
vastaavasti maidon tuotan-
tokustannus on useita sent-
tejä maitolitralle pienempi. 
Tulosta syntyy luonnollisesti 
myös kasvitiloille.  Neuvon-
taan satsattu raha siis poikii 
lisärahaa maatilalle.

Esko Viitala
Energia- ja talousasiantun-
tija / ProAgria Oulu

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!

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 E320 cdi, -03

www.tmijonikokko.com

Viljelijän lomaoikeus taas 
muutoksen kourissa
Uusi lomituspalvelulaki as-
tui voimaan 1.1.2016 ja eh-
dimme juuri sisäistää uu-
den lain mukanaan tuomat 
muutokset. Lomituspalve-
luiden mahdollinen siir-
tyminen tulevaisuudessa 
maakuntien hoidettavak-
si aiheuttaa jälleen tiloille 
suuria muutoksia.

Uudessa mallissa pär-
jää vain yksinyrittäjä, loma-
päiviä tulee lisää kokonai-
set viisi kappaletta. Mutta 
miten käykään kahden yrit-
täjän tilalla, lomaoikeus 
muuttuu tilakohtaiseksi, eli 
yrittäjää kohden tulee vain 
15,5 lomapäivää entisen 26 
päivän sijaan. Uuden lain 
mukaan lomapäiviä tulisi 
31 /tila.

Samoin käy myös ns. tu-
etulle maksulliselle lomalle. 
Entisen mallin mukaan tu-
ettua ostolomaa sai 120 tun-
tia/yrittäjä, mutta uudessa 
laissa vain 100 tuntia/yrit-
täjä (200 tuntia/tila).

Vielä huonompi on tilan-
ne esimerkiksi kahden per-
heen hoitamalla tilalla. Ti-
lakohtainen lomaoikeus 31 
päivää/tila ja 200 tuntia tu-
ettua ostolomaa/tila tar-
koittaa lomaoikeuden su-
pistamista alle kahdeksaan 

päivään /lomaoikeutettu 
ja tuetuissa ostolomissa 50 
tuntiin/lomaoikeutettu.

Ratkaisuna  
työryhmä, joka 
uutta lakia on  
valmistellut  
esittää, että  

kaikki lähtisivät 
lomalle yhtä  

aikaa.

Tiloilla tehdään monen-
laisia töitä; mistä löytyy lo-
mittajat, jotka osaavat ja us-
kaltavat ottaa vastuulleen 
koko yritystoiminnan, niin 
että kaikki työt tulee tehtyä 
esim. viikon pituisen loman 
aikana.

Kuka vastaa, jos vanhuk-
sen pihatie jää auraamatta 
ja ambulanssi ei pääsekään 
perille.

Kuka vastaa, kun kou-
lun oppilaat ja opettajat pa-
lelevat luokissaan ja putket 
halkeavat, kun myös läm-
pöyrittäjänä toimivan vilje-
lijän työt jäävät tekemättä.

Mistä löytyy em. tilan-
teessa tilalle neljä ammatti-
taitoista moniosaajaa ja vie-
lä yhtä aikaa.

Mitenkäs käy muiden lo-
miansa varanneiden, kun 
lomittajia ei tänä päivänä-
kään tahdo saada edes kah-
ta samanaikaisesti. Lomia 
peruuntuu jatkuvasti, kos-
ka lomittajia ei yksinkertai-
sesti ole - ja pystymetsästä 
heitä ei voi ottaa.

Tänä päivänä lomatoi-
mistossa vedotaan yrittäjän 
riskiin, jos jotakin sattuu ja 
tilan väki on yhtä aikaa lo-
malla. Tiloilla riskiä on py-
ritty hallitsemaan sillä, että 
lomia pidetään eri aikaan ja 
tilan väkeä on aina paikalla.

Suunnitellun uuden lain 
astuessa kaavaillussa muo-
dossa voimaan, riskit sen 
kuin kasvavat. Pidän erit-
täin epätodennäköisenä 
sitä, että ammattitaitoista 
työvoimaa olisi riittävästi 
saatavilla.

Olihan lakiesitykseen 
kirjattu jokunen parannus-
kin. Vuosilomaoikeuden 
saaminen kesken vuoden 
aloittaneille yrittäjille on iso 
asia ja samoin luvattu byro-
kratian keventäminen ja yk-
sinkertaistaminen. Mutta 
käyköhän tässä samalla ta-
valla kuin EU-byrokratian 
kanssa – aina kun yksinker-
taistetaan, niin asiat muut-

tuvat vain monimutkaisem-
maksi.

Lakiesitys on lähdös-
sä lausuntokierrokselle 5. 
toukokuuta. Nyt on vie-
lä mahdollisuus tuoda esil-
le ongelmakohtia ja paran-
nusehdotuksia esimerkiksi 
ottamalla yhteyttä kansan-
edustajiin.

Kaikesta huolimatta – 
Hyvää Kevättä ja Työintoa 
tulevalle kasvukaudelle – 
kunhan vaan nuo lumet su-
laisivat joskus. Ja pidetään 
välillä lomia, vielä kun nii-
tä on.

Sirkka Pankinaho
Lomitusvastaava
MTK Pudasjärvi

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

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com
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Urakointi 
Paavo Valikainen

 ●  Kaivutyöt 10-13 tn 
kaivurit.

●  Sora, murske, 
ruokamulta.

●  Kuljetus traktori ja auto.

0400 280 695

Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja 
piharakentamiseen sekä 
auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.

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

Suomen Teollisuusvaate Oy
0207 30 3003

teollisuusvaate.fi

Suomen 

TEOLLISUUSTYÖKALUT OY
 0207 30 3000

idg-tools.com

Koskitraktorin Konepäivistä 
jokavuotinen tapahtuma
Suojalinnan teollisuusalu-
eella vietettiin torstaina 20.4. 
Koskitraktori Oy:n ja sen yh-
teistyöyritysten järjestämää 
Kevään Konepäivää. Paikal-
la pääsi tutustumaan uusiin 
traktori- ja kärrymalleihin 
sekä raskaan konekaluston 
monenlaisiin apulaitteisiin. 
Olipa myös mahdollisuus 
saapua paikalle omalla trak-
torilla ja mittauttaa ilmaisek-
si sen tehot. Pirkka Ylikos-
ki kertoi, että traktoreiden ja 
raskaan konekaluston kor-
jaamo- sekä huoltopalvelui-
hin erikoistuneen yrityksen 
palvelutasoa on kehitetty 
määrätietoisesti. 

Koskitraktorin Kevään Konepäivillä vieraili päivän kuluessa arviolta parisataa henkeä.

Yksi suosituista Konepäivän ohjelmanumeroista oli päästä 
käymään koeajolla uusilla isoilla traktoreilla. 

-Tarvike- ja varaosava-
rasto on aiempaa moni-
puolisempi ja myymälää 
on uudistettu. Tämän vuo-
den tuoteuutuuksiin kuu-
luu muun muassa Tytan etu-
kuormaimet. Alkuvuoden 
aikana aloitettu verhoomo-
palvelu on otettu hyvin vas-
taan ja nyt asiakkaat pääsi-
vät tutustumaan myös Jaana 
Lukan verhoomotyöskente-
lyyn ja työtiloihin, kertoili 
Pirkka Ylikoski. 

Paikalla vieraili päivän 
kuluessa arviolta parisataa 
henkeä. Sen verran suosittu 
tapahtuma näyttää olevan, 
että se järjestetään varmas-

ti ensi vuonnakin, totesi Yli-
koski hyvillään. 

Pertti Kuusisto,  
kuvat Pirkka Ylikoski 

Nainen metsässä 

Metsä-
selaimella 

kartat, 
ilmakuvat 

sekä oman 
metsäsuunni-
telman tiedot 
puhelimeen.

Suomessa yksityismetsät 
kattavat hieman yli 60 pro-
senttia maamme metsäalasta 
ja suurin osa näistä metsistä 
on perheiden omistuksessa. 
Mikäli naismetsänomistaji-
en suhteellinen osuus laske-
taan tilan metsäasioista vas-
taavan henkilön sukupuolen 
mukaan, saadaan naisten 
osuudeksi vain 25 prosent-
tia. Kun otetaan huomioon 
myös ne naismetsänomis-
tajat, jotka omistivat met-
sää yhdessä kyselyyn vas-
tanneen puolisonsa kanssa, 
naisten osuudeksi saadaan 
jo 38 prosenttia. Kun yhty-
mä- ja perikuntaomisteis-
ten tilojen jäsenten koh-
dalla noudatettiin yleistä 
sukupuolijakaumaa, jol-
loin puolet jäsenistä lasket-
tiin olevan naisia, saadaan 
naisten osuudeksi peräti 44 
prosenttia metsänomistajis-
ta. Määrä on todella merkit-
tävä!

Naismetsänomistajat oli-
vat tutkimuksen mukaan 
miehiä iäkkäämpiä, mut-
ta paremmin koulutettuja. 
Naismetsänomistajat teki-
vät metsänhoitotöitä ja myi-

vät puuta miehiä vähemmän 
sekä käyttivät metsäneuvon-
tapalveluita ja osallistuivat 
metsäneuvontatilaisuuksiin 
miehiä vähemmän. Naisten 
omistamat metsätilat olivat 
miesten tiloja pienempiä. Li-
säksi naismetsänomistajien 
tavoitteet poikkesivat mies-
metsänomistajien tavoit-
teista: yli kolmannes naisis-
ta kuului virkistyskäyttäjien 
ryhmään. Naismetsänomis-
tajat olivat miehiä passiivi-
sempia metsänomistukses-
sa. Naisten passiivisuus voi 
osittain selittyä heidän eri-
laisilla tavoitteillaan, sillä yli 
kolmannes naisista kuului 
tavoitteiltaan virkistyskäyt-
täjien ryhmään. 

(lähde: Helsingin yliopis-
to 2015, Pipsa Paaja Pro Gra-
du –tutkielma Naismetsän-
omistajan muotokuva)

Naisille järjestettävä 
omia tilaisuuksia
Kokemuksen mukaan neu-
vontatilaisuudet vetävät 
pääsääntöisesti osallistujak-
si miehiä. Erikseen naisille 
tarkoitetut tilaisuudet ovat 
haluttuja ja niitä pitääkin 

järjestää, jotta naismetsän-
omistajien kiinnostus säilyi-
si oman metsäomaisuuden 
hoitamiseen. Toukokuussa 
Pudasjärvellä järjestettävissä 
Hyvän olon messuilla Met-
sänomistajat Pudasjärvi pi-
tää esittelypistettä, jossa nai-
set voivat käydä juttelemassa 
metsäasioistaan ja samalla 
tutustua mm. Metsäselain 
älykännykkäsovellukseen. 
Silloin omistamiensa met-

sien metsäsuunnittelutieto 
karttoineen saa omaan pu-
helimeen. Metsäselaimesta 
on hyötyä myös marjastus-
reissulla, koska sillä voi pai-
kallistaa itsensä napin pai-
nalluksella. Eipä sitten enää 
tarvitse erillistä opasta hilla-
reissulle. Metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsenille Metsäselai-
men saa jäsenetuna.

Antti Härkönen

Suomen Teollisuusvaate Oy
0207 30 3003

teollisuusvaate.fi

Suomen 

TEOLLISUUSTYÖKALUT OY
 0207 30 3000

idg-tools.com

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

9,50 € arkisin klo 10.30-14.00
KOTIRUOKALOUNAS

PALVELEMME: 
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, 
su 12-20

VAPPUVIIKONLOPPUNA PALVELLAAN:
Pe 28.4. klo 10.30-04.30, La 29.4. klo 11-04.30, 

Su 30.4. klo 12-04.30, Ma 1.5. klo 11-21

HAUSKAA VAPPUA KAIKILLE!
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LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi
alkaa ti 2.5. klo 17.
Kysy mopokursseista.

Tervetuloa!

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

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

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Maatalousurakointia

Lasse Puhakka
0400 326 162

- Niitto, paalaus, karhotus,
 kuivalannanlevitys myös nurmelle

-  Sorat, murskeet, kaivukonetyöt

-  Nurmen täydennyskylvöt

Pudasjärvellä LAromit 
Oy:llä pidettiin ennen pää-
siäistä Oulun Seudun Bio-
talousLeaderin järjestämä 
tilaisuus luonnon keruutuot-
teiden kuivurien ja keruu-
laitteiden rakentamisesta. 
Paikalle oli saapunut 23 asi-
asta kiinnostunutta. Taimi 
Mahosenaho ProAgria Ou-
lusta ja maa- ja kotitalous-
naisista alusti tilaisuuden ja 
asiantuntijoina ja luennoiji-
na olivat Markku Koistinen 
ja Tapani Rantapirkola Pes-
kin Palvelut Oy:stä ja LAro-
mit yrittäjä Anni-Inkeri Tör-
mänen esitteli yritystään ja 
tuotteitaan sekä kertoi, että 
LAromit on valittu Pohjois-
Pohjanmaan KasvuOpen-
iin?. Luennoijat olivat to-
teuttamassa Lapin Amk:n 
luonnontuotealan tekno-
logian kehittämishankkei-
ta KATE ja ELLA vuosina 
2006-2007, jolloin rakennet-
tiin useita erilaisia luonnon 
keruutuotteiden kuivureita 
ja laitteita ja saatiin niistä ko-
kemuksia.  

Kuivattaviksi elintarvik-
keiksi tai rohdoiksi sopivia 
kasvilajeja on kymmeniä; 
yleisimpinä esimerkkeinä 
mm. mustikan ja koivun leh-
det sekä myös viljellyt juu-
rekset. Valmiiksi ja oikein 
kuivattuna tuotteen säily-

vyys on hyvä eri vaiheissa. 
Luonnon yrttien tai muiden 
luonnon tuotteiden kuivaus-
prosessissa on olennaista oi-
kea lämpötila ja menetelmä, 
etteivät kasvien arvoaineet 
häviä, tuote säilyy hyvin 
ja kuivaus on energiateho-
kasta. Esittelyssä nähtiin eri 
kokoisten ja eri tyyppisten 
kuivurien rakentamisvaih-
toehtoja ja käytännön ohjei-
ta kuivurin rakentamiseen. 
Ideoita syntyi myös puh-
taassa ja ilmavassa tilassa 
kerppuina kuivaamisesta.

Keruulaitteilla  
helpotusta työhön
Keruulaitteista näytettiin 
esimerkkeinä mm. raivaus-
sahaan kiinnitettyä niittote-
rä- ja keruukourumallia sekä 
mönkijään rakennettua imu-
putkistollista kärrymallia. 
Tilaisuudessa esiteltiin myös 
aiheesta julkaistua Seija Nie-
men kirjoittamaa Lapin 
Luonnon Antimista kuval-
lista opasta luonnonkasvi-
en ja erikoisluonnontuottei-
den kestävään talteenottoon. 
Kirjaa voi tilata netistä.

Samalla viikolla pidet-
tiin myös BiotalousLeade-
rin ilta, jonka aiheena oli Li-
sätienestiä vihannesviljelyn 
aloittamisesta. Asiantunti-

jana illassa oli puutarhatuo-
tannon neuvoja Kirsti Voho 
ProAgria Oulusta. Tilaisuu-
dessa pohdittiin olisiko vil-
jelijärenkaan muodostami-
nen hyvä tuki aloittaville ja 
käynnistyisikö sen myötä 
toimiva yhteistyö tuottajien 
sekä paikallisen jatkojalos-
tuksen kanssa. Luomu-lä-
hiruoka ajattelu on nyt pin-
nalla ja myös Pudasjärven 
kaupunki kehittää asiaa par-
haillaan. Osallistujia vihan-
nesillassa oli 11 henkilöä. 

Vihannesviljelyyn liitty-
vä ilta venähti pitkälle ja jut-
tua kaiketi olisi piisannut 

Kuivurien rakentaminen ja 
vihannesviljely kiinnostivat

Luonnonyrteille on kysyntää ja markkinoita. Esimerkiksi LAromit Oy Pudasjärvellä ostaa luonnosta kerättyjä yrttejä, leh-
tiä jne. Kerääjille maksettava hinta nousee huomattavasti valmiiksi kuivatuista tuotteista verrattuna tuoretuotteisiin. Ku-
vassa tutustutaan LAromit Oy:n omiin kuivureihin.

Tauolla vaihdettiin kuulumisia luonnontuotteiden keräämisestä ja käsittelystä.  

Asiantuntijoina ja luennoijina luonnontuotteiden kuivurien 
ja keruulaitteiden rakentamisesta olivat Markku Koistinen 
ja Tapani Rantapirkola Peskin Palvelut Oy:stä. Taimi Maho-
senaho ProAgria Oulusta ja maa- ja kotitalousnaisista alus-
ti ja juonsi tilaisuuden. 

Ota käyttöösi 
metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenetu METSÄSELAIN

pidemmällekin ajalle. Pää-
aiheina olivat porkkanan ja 
sipulin viljely. Lisäksi pun-
taroitiin varhais- ja varasto-
vihannesten markkinallisia 
eroavaisuuksia ja mahdolli-
suuksia esimerkiksi erikois-
tumisen muodossa. 

Kesällä on toiveissa jat-
kaa asiaa esimerkiksi Pel-
lon Piennar – illan merkeis-
sä. Siitä kannattaa seurata 
ilmoittelua ja ProAgria Ou-
lun tapahtumakalenteria ne-
tissä. 

Anni-Inkeri Törmänen ja 
Taimi Mahosenaho
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Opiskele agrologiksi
Hae 6.–20.9.2017.

Agrologi (AMK) -tutkinnon (240 opintopistettä) opiskelet 
maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa monimuotototeu-
tuksella neljässä vuodessa. Opinnot alkavat tammikuussa 
2018.
 
Lue lisää koulutuksestamme: oamk.fi/hakijalle.

Tutustu myös luonnonvara-alan oppimis- ja palvelu-
keskukseemme Akraamoon. Tarjoamme monipuolisia 
palveluita sekä tietoa alkutuottajien ja maaseutuyrittäjien 
hyväksi Pohjois-Pohjanmaalla.

Lue lisää: akraamo.fi.

Oamkissa tehdään yhteistyötä 
ja erilaisia projekteja yritysten 
kanssa. Opiskelijat on tosissaan 
tarkoitus saatella työelämään heidän 
valmistuttuaan.

RONJA KUORIKOSKI

Työntekijä Työtakomosta

TyöTakomo-hanke on Eu-
roopan sosiaalirahaston ra-
hoittama työllisyyden edis-
tämisen hanke Oulunkaaren 
kuntayhtymän kunnissa 
mm. Pudasjärvellä. 

Hanke alkoi lokakuussa 
2016 ja jatkuu syyskuuhun 
2019. Pudasjärvellä hank-
keen varsinaisena kohderyh-
mänä ovat alle 300 päivää 
työttömänä olleet pudasjär-
veläiset sekä maahanmuut-
tajat kaikissa ikäryhmissä. 
Hankkeen tavoitteena on 

työllistää asiakkaitaan en-
sisijaisesti pudasjärveläi-
siin yrityksiin sekä myös 
yhdistyksiin. Myös kaupun-
gin omiin työpaikkoihin on 
mahdollista työllistyä hank-
keen palkkatuella. 

Hankkeessa asiakasta py-
ritään monin tavoin ohjaa-
maan ja kouluttamaan koh-
ti työllistymistä. Hankkeen 
toimenpiteitä ovat muun 
muassa työhakemusten ja 
ansioluettelojen teko, työ-
haastatteluharjoitukset, 

korttikoulutukset, yritysvie-
railut, infotilaisuudet opis-
kelumahdollisuuksista sekä 
kaikenlainen muu tukemi-
nen ja tiedottaminen työn-
saantiin liittyen.

Maaseutupitäjissä han-
ke voisi toimia myös maa- 
ja metsätalouden alalla työl-
listämisen tukena. Useinhan 
maaseudulla on työnhakijoi-
ta, jotka ovat tottuneet teke-
mään monenlaisia maa- ja 
metsätalouden töitä. Mikäli 
esimerkiksi tuttavapiiristä-

si löytyy työtä pelkäämättö-
miä työnhakijoita, niin kan-
nattaa ehdottaa henkilöä 
liittymään TyöTakomon asi-
akkaaksi, jolloin yrittäjä voi 
mahdollisesti palkata hänet 
hankkeen palkkatuella itsel-
leen töihin alkaen 9,5 euron 
plus arvonlisävero tuntihin-
taan. Palkkatuella asiakas 
voi olla enimmillään kuusi 
kuukautta. 

Tomi Illikainen

Työtakomo Pudasjärvi Tomi Illikainen 
040 823 4202

tomi.illikainen@oulunkaari.com.
www.facebook.com/tyotakomo 

Tomi Illikainen oli esittelemässä Työtakomo-hanketta MTK Pudasjärven tämän vuoden kevätkokouksessa Liepeen tuvassa. 

Tuottajat metsäpäivillä
Metsäpäivät ovat koonneet 
torille metsä-ja maatalous-
alan toimijoita vuosittain 
maaliskuun puolen välin jäl-
keen. Tänä vuonna Metsä-
päivä järjestettiin 24.3. 

MTK Pudasjärvi Tuotta-

jayhdistyksen kojulla käy-
neiden kanssa keskusteltiin 
muun muassa jäsenetuasi-
oista ja tuottajien kuntavaa-
liehdokkuuksista, sekä tuot-
tajayhdistyksen tulevista 
ja menneistä tapahtumista. 

Lisäksi kojulla oli arvaus-
kilpailu, missä piti arvata 
gramman tarkkuudella oh-
ran jyvien litrapaino. Yksi 
täysin oikea vastauskin löy-
tyi parin sadan yrityksen 
joukosta, ja onnekas voittaja 

sai palkinnoksi sikaa säkis-
sä, eli noin 50 euron arvoi-
sen sianlihatuotekassin. EH, 
kuva Heimo Turunen

Päättäjät ja  
lähiruoka

Päättäjät, sekä virkamiehet että luottamushenkilöt kunnissa ja 
tulevissa maakunnissa ovat keskeisessä roolissa, kun päätetään, 
mitä ruokaa julkisissa ruokapalveluissa tarjotaan ja miten ruo-
kapalvelut tuotetaan. Lähiruoan käyttö kuntien ruokapalveluis-
sa on ensisijaisesti arvovalinta, johon meidän tulevien päättäjien 
on sitouduttava tarmokkaasti. 

Kunnat tarjoavat verovaroin lähes 400 miljoonaa ateri-
aa vuosittain, joten kyseessä ei ole lainkaan vähäpätöinen asia. 
Kunnassa laadittavat ruokapalvelua koskevat linjaukset aina 
kuntastrategiasta lähtien määrittävät lopulta sen, mitä päiväko-
tilasten, koululaisten tai vanhusten lautasilla on tarjolla.  Lisää-
mällä oman alueen tuottajien osuutta raaka-aineen toimittajina 
julkisissa keittiöissä vahvistetaan myös kunnan ja alueen elin-
voimaisuutta.

Pudasjärvellä on määrätietoisesti lähdetty viemään asiaa 
eteenpäin tuottajien näkemysten ja toivomusten pohjalta. Tu-
lemme myös tarvitsemaan kaupunginvaltuuston linjauksen täs-
tä asiasta. Näin turvaamme, että tavoitteellisuus ja kehittämi-
nen jatkuvat, vaikka ihmiset eri organisaatioissa vaihtuisivatkin.

Yhteistyö Sodankylän kunnan kanssa, jossa lähes kaikki raa-
ka-aine keskuskeittiölle toimitetaan lähialueilta, tulee olemaan 
meille hyvin hedelmällistä. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, 
vaan saamme heiltä hyväksi todettuja malleja käyttöön luodes-
samme Pudasjärven omaa ruokatarinaa. On myös selvitettävä 
mitä paikallista tuotetta on tarjolla ja millä volyymeillä niitä pys-
tytään keskuskeittiölle tarjoamaan. Lihan jatkojalostuksen suh-
teen keskiössä on paikallinen teurastamo, jonka ympärille tulee 
keskittää toimintoja laajennuksilla ja pienimuotoisilla investoin-
neilla. Näin tuottajat pystyvät entistä enemmän tarjoamaan 
tuotteitaan myös paikallisiin kauppoihin ja laajempaan jakeluun. 

Olemme nyt hyvissä asetelmissa tämän asian suhteen ja sitä 
viedään eteenpäin laajalla rintamalla. Toivon mah-
dollisimman monilta tahoilta tukea ja osallistumis-
ta tähän yhteiseen hyvään hankkeeseen!

Yheistyöterveisin
Mari Kälkäjä
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100 vuotta kasvua 
– Ammattiylpeys -juhlavuoden teemana 

MTK Pudasjärven kevät-
kokous oli perjantaina 7.4. 
Liepeen väentuvalla. Ko-
kouksen avannut yhdis-
tyksen varapuheenjohta-
ja Henna Kosamo kertoi 
MTK:n viettävä tänä vuon-
na juhlavuotta. MTK-kes-
kusliitto, useat sen jäsen-
liitot ja yhdistykset, kuin 
myös Suomi, täyttävät 100 
vuotta. MTK:n juhlavuoden 
slogan on ”100 vuotta kas-
vua” ja teemana on ”am-
mattiylpeys”. Juhlavuoden 
avainsanoja ovat kasvu, 
maalaisjärki ja kiitos. MTK 
on syntynyt maanviljelijöi-
den tarpeesta järjestäytyä 
ja puolustaa omaa etuaan. 
Tänä vuonna on paljon juh-
lavuoden tapahtumia, jois-
sa MTK on mukana-

-Pudasjärven MTK on 
toiminut aktiivisesti viljeli-
jöiden hyväksi, ja tulee toi-
mimaan myös jatkossakin. 
Toivon maanviljelijöiltä 
myös aktiivista osallistu-
mista yhteisien asioiden 
hoitamiseen. Kuntavaa-
lit ja uusi valtuusto näyttä-
vät vihreää valoa lähiruoal-
le ja paikallisten tuotteiden 
käyttämiseen. Tämän asi-
an tiimoilta juhlavuoden 
avainsanat korostuvat hy-
vin Pudasjärvelläkin. Kiitos 
tuottajille, ja kiitos kulutta-
jille. Laadukkaalla ruoalla 
parannamme koko kaupun-
gin hyvinvointia ja elinvoi-
maisuutta. Suosikaa paikal-
lista ja kotimaista, innosti 
Kosamo.

Kokouksen järjestäyty-
misen jälkeen huomioitiin 
nuori 28-vuotias maata-
lousyrittäjä Jarkko Laakko-
nen, joka omistaa lypsykar-
jatilan Korentokankaalla 
yhdessä isänsä Jyrki Laak-
kosen kanssa. MTK Pu-

dasjärvi luovutti hänelle 
leipälapion ja Metsänhoi-
toyhdistys Pudasjärvi lah-
joitti vesurin. 

Viime vuoden toiminta-
kertomuksen hyväksymi-
sen kohdalla todettiin toi-
minnan olleen vilkasta. 
Valtakunnalliseen tukimie-
lenosoitukseen osallistut-
tiin järjestämällä traktori-
marssi Kuusamon tiellä ja 
Pudasjärven keskustaaja-
massa. Traktorimarssi kuu-
lui yhtenä osana tuottajien 
edunvalvontaan. Viime ke-
väänä pidettiin tuottajille 
tuki-info, kaksi kertaa osal-
listuttiin lähiruokatapah-
tumaan K-supermarketilla, 
Rautiassa, nykyisessä K-
raudassa, paistettiin lättyjä 
kaupan teemapäivänä, osal-
listuttiin Vattumarkkinoil-
le, Metsäpäiville ja tehtiin 
retki Kuivikon lammastilal-
le koululaisten tilavierailun 
yhteydessä sekä retkeiltiin 
maatilan biovoimalaan tu-
tustumisen merkeissä Suo-

mussalmella. Jäsenille jär-
jestettiin jouluruokailu sekä 
virkistysretki Syötteelle. 

EU:n kyselyyn  
kannattaa vastata
MTK-Pohjois-Suomen kent-
täpäällikkö Markku Karja-
lainen valotti esitelmässään 
EU:n maatalouspolitiikka-
uudistusta 2021-2027. 

-Komissio on avannut 
kyselyn seuraavan ohjel-
makauden maatalouspoli-
tiikan uudistamistarpeista. 
Kysely on netissä avoinna 
2.5.2017 saakka. Koska se 
on auki kaikille, on oletetta-
vaa, että muiden kuin alan 
ammattilaisten näkökan-
nat saavat hallitsevan ase-
man. Tämän vuoksi on tär-
keää, että myös suomalaiset 
viljelijät ja tuottajayhdistyk-
set käyvät vastaamassa ky-
selyyn ja kertovat omat nä-
kemyksensä tulevaisuuden 
linjoista, sanoi Karjalainen.

Hänen mukaansa tuotta-

jia kiinnostavia asioita ovat 
muun muassa: Mille tila-
rakenteelle tuleva politiik-
ka perustuu, painopisteet 
politiikassa varojen vä-
hentyessä, miten tuki koh-

dennetaan aktiiviviljelyyn, 
Luonnonhaittakorvauksen 
rooli ja kehittämistarpeet, 
Miten ympäristökorvaus-
järjestelmää pitäisi kehittää, 
Nuorten houkuttelu alalle, 
Mitä ja millä välineillä in-
vestointeja tuetaan, Mitä vä-
lineitä tarvitaan markkina-
häiriöihin (riskienhallinta), 
Metsän rooli maaseutuoh-
jelmassa, Yksinkertaistami-
nen ja miten ilmastonmuu-
tos tulisi huomioida?

Työterveyshuollosta 
tukea arjessa  
jaksamiseen
Työterveyshuollon puheen-
vuorossaan vastaava työ-
terveyshoitaja Taina Nie-
melä kertoi Pudasjärvellä 
työterveyshuollon palve-
lujen piiriin kuuluvan täl-
lä hetkellä 58 tilaa ja selvitti

Maatalousyrittäjien työ-
terveyspalveluja koskevia 
asioita. 

-Maatalousyrittäjien työ-
terveyspalveluja voi ostaa 
18-67-vuotias maatalous-
yrittäjien eläkelain (MYEL) 
mukaisesti vakuutettu hen-
kilö. Työterveyspalvelu-

MTK Pudasjärven kevätkokouksen osallistujat yhteisessä kuvassa.

Tuottajayhdistyksen sihteeri Eero Hyttinen ja varapuheenjohtaja Henna Kosamo lahjoittivat nuorelle tuottajalle Jarkko 
Laakkoselle leipälapion ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärven puolesta puheenjohtaja Matti Alatalo ojensi vesurin. 

MTK Pudasjärven toimintaa johtaa johtokunta, joka toimintakertomuksen mukaan ko-
koontui viime vuonna neljä kertaa. Kuluneena vuonna johtokunta on kokoontunut jo usei-
ta kertoja. Kuvassa maaliskuussa kokoontunut johtokunnan jäseniä kokouksen jälkeen 
lounaalla Ravintola Meritassa; Timo Vähäkuopus, Sirkka Pankinaho, Heikki Putula, Juha-
ni Jurmu ja Eero Hyttinen.

jen ostaminen on vapaaeh-
toista, koska kyseessä on 
yrittäjä.  Mutta kun maa-
talousyrittäjä toimii työn-
antajana, hänen tulee jär-
jestää työterveyshuoltolain 
mukaiset ennaltaehkäisevät 
työterveyspalvelut työnte-
kijöilleen. Työterveyshuol-
lon ennaltaehkäisevänä toi-
mintana on esimerkiksi 
tilakäynnit ja terveystarkas-
tukset. Lisäksi työterveys-
huollosta on mahdollisuus 
hankkia myös sairaanhoi-
topalvelut. Työn altisteet 
määrittävät työterveys-
huollon sisällön.

MYEL-vakuute-
tulla maatalousyrittä-
jällä on oikeus saada 
työterveyshuollon kustan-
nuksista Kela-korvausta. 
Työterveyshuolto haluaa 
tukea maatalousyrittäjien 
arkityössä jaksamista mm. 
tarjoamalla maatalousyrit-
täjille ryhmässä tapahtuvaa 
työnohjausta, jossa voidaan 
yhdessä käsitellä arkityö-
hön liittyviä pulmia. 

Heimo Turunen
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Uusi johtokunnan 
jäsen on lampuri

Kuivikon lammastilalla syntyy päivittäin uusia lampaita, ja niitä voi käydä ostamassa ke-
sälampaiksi edellisvuosien malliin. Hyvinvoivat kaksoskaritsat syntyivät muutama päivä 
aikaisemmin Marko Kälkäjän valvonnassa.

Aittojärvellä Kuivikon tilal-
la perheensä kanssa asuva 
Marko Kälkäjä on toiminut 
vuoden vaihteesta lähtien 
MTK- Pudasjärven johto-
kunnassa uutena jäsenenä. 
Yhdistystoiminta on tul-
lut Markolle tutuksi useita 
vuosia puheenjohtajana toi-
mineen Mari-vaimon kaut-
ta. 

Marko Kälkäjä kertoo ai-
emmin olleen MTK:n toi-
minnassa niin sanottuna 
taustavoimana ja talkoolai-
sena. Nyt hän pääsee osal-
listumaan toimintaan ja 
tekemään päätöksiä johto-
kunnan kokouksissa.

Nykyinen EU-säätöinen 
maatalouspolitiikka ei ole 
Markon mieleen, sillä hän 
kannattaa pienimuotoisem-
paa tuotantoa kuten perhe-
viljelmiä. Hän on Kuivikon 
tilalla asuneen Kälkäjän su-
vun viidennen sukupol-
ven isäntä. Tilanhoito on ol-
lut saman suvun hallussa 
1800-luvulta lähtien. 

- Asuimme Marin kans-
sa avioliittomme alkuai-
koina muutaman vuoden 
kurenalla ja sen jälkeen Ait-
tojärven kylällä omakoti-
talossa seitsemisen vuotta. 
Toimin maatalouslomitta-
jana kaiken kaikkiaan 11 
vuotta. Ostimme vanhem-
miltamme Kuivikon tilan 
sukupolvenvaihdoksella 
vuonna 2001 ja asetuimme 
asumaan tilalle. Alkuajasta 
viime vuosiin hoidimme 23 
lehmän lypsykarjaa, Mar-
ko Kälkäjä kertoo tilan vai-

HAJATELMIA 
LYPSY-

JAKKARALTA
KEVÄT on taas täällä. Tai jos ihan rehellinen olen, niin kyllä 
tästä on kevät ja kevätkylvöt tuntuvat olevan valovuoden pääs-
sä. Lunta tulee taivaan täydeltä ja pari astetta pakkasta, huhti-
kuun lopussa! Kauhistelin ääneen päivänä muutamana tätä lu-
men määrää, kylmyyttä ja kurjuutta. Isäntä vilkaisee lehtensä 
takaa ja tokaisee että ”mamma hyvä, tämähän on normaali ke-
vät”. Niinpä, muutaman viime vuoden aikainen kevät, lämpimät 
ja auringonpaisteiset päivät ovat ilahduttaneet meitä poikkeuk-
sellisen aikaisin ja mahdollistaneet kevättyöt heti toukokuun al-
kupuolella.
JOKA TALVI, pian vuodenvaihteen jälkeen alan tutkailla, että 
mitä kivaa tänä kesänä kasvattaisin. Netti ja lehdet ovat pullol-
laan toinen toistaan kauniimpia kukkia, kasveja ja entistä ter-
veellisempiä vaihtoehtoja pieneen kotipuutarhaan. Ostan sie-
menpusseja, jos minkä näköistä ja kokoista ja haaveilen upeista 
kasveista. Laitan pussit niin hyvään talteen, että olen joskus teh-
nyt löytöjä monen vuoden takaa ”parasta ennen 2014” tai jo-
tain vastaavaa. Toinen tyypillinen vika on, että kasvit vaativat esi-
kasvatuksen ”kylvetään astiaan helmikuussa”. No eipä tullut 
mielenkään, kun pakersin yötä päivää sen veroilmoituksen kim-
pussa! Onneksi on olemassa puutarhamyymälät ja taimitarhat.
JA JOKA KEVÄT, sitten kun se joskus koittaa, pyörin onnes-
ta mykkyrällä pihalla. Kuopsutan ja rapsutan, leikkaan ja sahaan. 
Kannan multaa ja lannoitteita ja olen onnellinen. Kasvimaa on 
juuri sopivan kokoinen, sinne sopii sipulit, porkkanat, salaatit ja 
ne kymmenen perunaa jotka istutan joka kevät. Intoa puhkuen 
laitan kasvimaan kuntoon, käännän maata, lannoitan ja käännän. 
Suorat penkkirivit ja sinne hartaana kylvän siemenet ja merk-
kaan mitä missäkin kasvaa. Joka päivä käyn kurkkaamassa joko 
jo vihertää, edes ihan pikkuisen. Sitten tulee kesä ja sääsket. 
Porkkanarivit unohtuu harventaa ja pian unohtuu koko kasvi-
maa ja rikkaruohot suorittaa voitonmarssin. Kesän jo kallistues-
sa syksyksi, jonain päivänä, ohi kulkiessani huomaan jotain muu-
takin kuin rikkaruohoja ja omatunnon kolkutuksia kuunnellen 
revin rikkaruohoja pois ja ilahdun suunnattomasti salaateista ja 
sipuleista, jotka kaikesta huolimatta ovat jaksaneet kasvaa. 
MEILLE jokaiselle tekisi hyvää osata ja pystyä irtaantumaan 
edes joskus ja edes pieneksi hetkeksi arjesta. Olkoonkin että 
arki tuo perustan elämälle mutta ne hetket, kun voi irtaantua 
työstä ja velvoitteista, niin kuin tuo hajamielinen puutarhuri, 
ovat meille tarpeen. Toisille se irtaantuminen on ihan vain luke-
minen, käsityöt tai metsässä samoilu. Joku toinen kaipaa toimin-
taa ja virikkeitä: moottoripyörä alla ja edessä tuntematon tie tai 
kuohuavat kosket joilla seikkaillaan pienellä kanootilla. Pääasia, 
että meillä on mahdollisuus irtaantua toimintaan, joka virkistää 
mielen ja kehon.
TÄMÄ horjuva aasinsilta johdattelee ajatukset lomitusuudis-
tukseen. Kyseessähän on vasta työryhmän esitys ja kuten aina, 
se pitää sisällään sekä hyviä että huonoja asioita. Ensimmäinen 
ajatus oli, että noinkohan tuo onnistuu, muuttaa henkilökohtai-
nen lomaoikeus tilakohtaiseksi. Toisinaan kun on ollut vaikeuk-
sia saada edes sitä yhtä lomittajaa tilalle töihin, saati sitten kaksi 
samaan aikaan. Ja varsinkaan juuri silloin kun haluaisit sitä lomaa 
pitää. Isona ongelmana olen kokenut sen, että edellisen vuo-
den marraskuussa pitäisi tietää milloin lomat haluat pitää. Ja yl-
lättävissä tilanteissa lomittajan saaminen on lähes mahdoton-
ta. Harva osaa ennustaa sairastumisia tai muita yllättäviä asioita 
etukäteen. Suuria muutoksia asia ei meidän tilalle toisi, kun ny-
kyiselläänkin pyritään pitämään lomat yhtä aikaa. Isäntä riekko-
jahdissa ja minä aurinkorannalla.
SURULLISIN mielin olen seurannut Suomen maatalouden ti-
laa. Jotenkin on tullut tunne, että sitä ollaan puoliväkisin aja-
massa alas. Byrokratia väsyttää, joka paikkaan pitää tehdä se ja 
tämä ilmoitus, kaikkien muiden tuotteiden hinnat ovat nousus-
sa mutta maidon, lihan ja viljan hinta laskussa. Kotimaisia elin-
tarvikkeita halpuutetaan ja tuodaan ulkomailta antibioottilihaa. 
Lopettavia tiloja on paljon vaikkakin aina joku rohkea aloitta-
ja ja investoija. Mutta onko todella näin, että suuri on kaunista? 
Perinteiset perheviljelmät alkavat olla harvinaisuus ja vain pari 
vuosikymmentä sitten ihmeteltiin, jos jollain oli yli kolmekym-
mentä lypsävää. Niin suuri karja! Toinen asia mitä olen ihmetel-
lyt, ovat nämä trendit, joita maataloudessakin esiintyy. Lammas 
on kokenut uuden tulemisen, mutta väkisin hiipii mieleen, että 
onko niitä jo liian paljon? Ei sillä, nyt kun olen oppinut laitta-
maan karitsan lihasta ruokaa, sehän maistuu hyvälle.
EMÄNTÄ siirtyy haaveilemaan lämpimästä, aurinkoisesta sekä 
sääskettömästä kesästä. Ehkä tänä kesänä porkkanarivit tulevat 
harvennettua ja kukat kukkivat. Jos ei muuten, niin haetaan apua 
puutarhamyymälästä. Samalla toivotan kaikille vähälumista ke-
sää ja hyviä satoja.

Emäntä

heista.
Heidän suunnitelmis-

saan oli laajentaa ja raken-
taa nykyajan EU-vaatimuk-
set täyttävä tuotanto- ja 
navettatilat, mutta suun-
nitelmat kariutuivat pelto-
hehtaarien puuttumiseen. 
He yrittivät saada lisää pel-
tomaata vuokrauksella, 
mutta se ei onnistunut. 

- Lopetimme kolmisen 
vuotta sitten lehmien pidon 
ja siirryimme sitten lam-
mastuotantoon. Nyt meillä 
on vajaa kahden sadan lam-

paan lampola, Marko ker-
too ja sanoo kevään olevan 
lampolassa vuoden kiirei-
sintä aikaa.

- Lampaiden hoitami-
sessa on nyt karitsointiaika 
meneillään ja valvonta vie 
paljon aikaa. Näin keväisin 
ennen laidunaikaa lampaat 
myös keritään.

Lampaanlihan kysyntä 
on Markon mukaan kasva-
maan päin. 

- Olemme jatkojalosta-
neet lihaa makkaraksi ja 
lämminsavulihaksi. Lisäk-

si myymme kesäkaritsoja 
muun muassa maiseman-
hoitotöihin.  

Marko Kälkäjällä riittää 
kiirettä, sillä hän tekee met-
sätöitä sekä omalla tilallaan 
että vieraan palveluksessa. 
Perheeseen kuuluu seitse-
män lasta, joista kaksi nuo-
rinta asuu kotona vanhem-
piensa kanssa. Lisäksi kaksi 
lastenlasta tuovat iloa pa-
pan elämään! Hiihto, lenk-
keily, metsästys ja kalastus 
kuuluvat Markon harras-
tuksiin. RR



12 13nro 17PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti28.4.2017 28.4.2017nro 17 MTK teemaliite PE 28.4.2017

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

Lue lisää loppuviikon tarjouksistamme postista saapuvasta tavallista parempi ruokakauppalehdestä!

Myymälästämme löydät 
paikallisten tuottajien tuotantoa

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

- Kananmunat
- Kalat
- Tyrnävän perunaa

Lisäksi Paljon lähialueen tuotantoa
Palvelemme 

Vappupäivänä 

ma 1.5. klo 10-21

Pepsi ja 7UP 
Virvoitusjuomat
sekä Novelle 
Kivennäisvedet
1,5 l (0,57/l), sis. pantit 1,60 
rajoitus: 2 erää/talous
 

5€4,99

 
Irtomakeiset
rajoitus: 2 kg/talous

kg

Ilman korttia 1,99-2,99 plo 
(1,06-1,73/l) sis. pantin 0,40

plo4 
-46-67%
PLUSSA-KORTILLA

- Lammasta monipuolisesti 
jalostettuna

- Poroa
- Mausteet, yrttiteet, kuivatut 

keittojuurekset, siirapit
- Tolosen kotileipomo
- Marjajalosteet
- Käsintehdyt kynttilätalon 

kynttilät
- Kalat
- Siuruan kania
- Juustoleivät

Myllärin leivontakarkea 
Vehnäjauho
2 kg
(0,25€/kg)
1 erä / talous 

1€ pkt2 

ERÄ!

 VMS+

Ainutlaatuinen kiimojen 
ja terveyden 
seurantajärjestelmä 
www.delaval.fi/herdnavigator

+

Vapaa tai ohjattu eläinliikenne, 
valintasi mukaan

+

Palveleva huolto 
lähellä sinua

+

Integroitu maitotilan 
tuotannonohjausjärjestelmä

+

Automatisoitu  
ruokinta

+

www.delaval.fi/enemmankuinrobotti

Ainutlaatuinen 
solulaskuri
www.delaval.fi/vmssupra

+

Kuntoluokka-
kamera

+

DeLaval VMS™  
Paljon enemmän kuin lypsyrobotti

Jopa 3000 kg maitoa 
vuorokaudessa

+

Helppokäyttöinen 
kosketusnäyttö

+

VMSTM -tarjous 
uuden robotin hankkijalle/
uuden vaihtajalle 15.6. asti

Tarkka maidon 
laadunseuranta
www.delaval.fi/delpro

+

Ota yhteyttä          
Laitemyyjä Tuomo Heiskanen

0400 389 158 

Pudasjärven Sanomat VMS ja TUOMO.indd   1 24.4.2017   8:04:19

Oulun Seudun BiotalousLeader mukana seuraavissa tapahtumissa:

Energiaa ja elinvoimaa pienbiokaasulaitoksista 
to 4.5.2017 klo 11.30–14.30 Oulu, OAMK • Ilmoittaudu viimeistään ti 2.5.!

Luonnon raaka-aineiden kuivaus- ja laatupäivä
ti 9.5.2017 klo 8.45-16.15 Oulu, Oulun yliopisto • Ilmoittaudu viimeistään ti 2.5.!

Infopiste Syötteen luonnonpäivän tapahtumassa
la 20.5.2017 klo 11–15 Pudasjärvi, Syötteen luontokeskus

Iin Kala- ja Maalaismarkkinat
la 10.6.2017 klo 10–16 Iin Wanha Hamina 
• Tiedustele edullisia esittelypaikkoja: Risto Tolonen, 0400 434 798, kala@ii.fi

Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot:  www.proagriaoulu.fi > Koulutukset ja Tapahtumat
Lisätietoa: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Taimi Mahosenaho,  
puh. 040 551 7807, taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi

TILAISUUDET OVAT 
MAKSUTTOMIA –
ILMOITTAUDU
MUKAAN!

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito.

Kun tekeville 
ei satu, kaikki 
voittavat.
Tiesitkö, että maatilayrittäjänä oma toimintasi 
ja huolellisuutesi vaikuttavat suoraan siihen, 
kuinka paljon vakuutusmaksuja maksat? 
Asiakkaanamme saat tukea turvallisuuden 
parantamiseen tilallasi, joka puolestaan näkyy 
sinulle pienempinä vakuutusmaksuina. 

Kun vahinkoja sattuu vähemmän, kaikki voittavat. 
Lue lisää lahitapiola.fi /maatilasi
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Kanien lihan suosio kasvussa 
– sitä saa Siuruan Kanilasta 
Siuruan Kanila Oy on kesä-
kuussa 2016 perustettu pie-
ni perheyritys Pudasjärvellä. 
Olemme muuttaneet seudul-
le Amsterdamista, Hollan-
nista syksyllä 2015. Perhee-
seemme kuuluu Alexander, 
Christa ja suloinen 2,5- vuo-
tias Elisa-tyttö, sekä joukko 
lemmikkejä. 

Tuotamme eettisesti kas-
vatettua kanin lihaa. Osana 
tuotantomme periaatteita, 
mitään ei heitetä pois, vaan 
kaneistamme käytetään kaik-
ki osat; mm. nahat myydään 
erikseen.

Kaneja on kasvatettu li-
haksi kautta aikain, jo viikin-
geillä oli kaneja lihan vuoksi. 
Sodan jälkeen myös Suomes-
sa kaneja oli lähes joka ta-
lossa! Vanhemmat ihmiset 
muistavat tämän hyvin ja 
heiltä onkin tullut erityisen 
paljon hyvää palautetta. 

Kanin liha on kauttaaltaan 
valkoista, vähärasvaista ja 
mureaa; siinä ei ole lainkaan 
ns. tummaa lihaa. Maku on 
mieto, joten lihan voi maus-
taa mieleisillään mausteilla. 
Kanin lihalla on erittäin ma-
tala kolesterolipitoisuus, sen 
sisältämä proteiini on kor-
kealuokkaista ja siinä on vain 
vähän rasvaa. Näiden omi-
naisuuksiensa ansiosta se 
soveltuu myös moneen eri-
koisruokavalioon ja on ym-
päristöystävällistä tuottaa. 

Kaikki jäte kompostoi-
daan ja käytetään oman 
maan parantamiseen.’

Kanien pito niiden pe-
rusluonteen vuoksi on haas-
tavaa ja pyrimmekin koko 
ajan kehittämään niiden tilo-
ja ja etsimään uusia ratkaisu-
ja niiden pitoon samalla kun 
eläinmäärä kasvaa. Suomes-

sa ei ole suosituksia erikseen 
tuotantokanien pito-olosuh-
teille ja niinpä kaniemme ti-
loihin mallia on otettu lem-
mikkikaneille annetuista 
suosituksista.

Kanimme saavat vapaas-
ti paikallisen tuottajan kor-
kealaatuista heinää, pellettiä 
sekä tietysti herkkuja, ku-
ten esimerkiksi porkkanaa ja 
omenaa. Lisäksi niille anne-
taan jyrsittävää, kuten pajun 
oksia ja kerppuja, kuivaa lei-
pää sekä kesäaikaan tuoretta 
vihreää omalta maalta. Ruo-
kinnassa ei käytetä GMO- 
tuotteita tai lisäravinteita. 
Tunnemme kaikki eläimem-
me hyvin ja niillä on omat 
luonteensa. Tätä kirjoittaes-
sani yksi nuorista uroksis-
tamme, Stendarr, hyppii soh-
valla vieressäni! Se on juuri 
palannut lemmenlomalta, se 
oli tutuillamme lainassa kah-
den tyttökanin seurana, to-
sitarkoituksella. Nyt sille 
koittaa yksinäisemmät ajat 
karanteenissa ennen paluuta 
muiden joukkoon.

-Kotimaassani Hollannis-
sa kaninliha on hyvin suo-
sittua ja sitä myydään pal-
jon. Keski-Euroopassa kaneja 
kuitenkin joskus tuotetaan 
hyvin kyseenalaisissa oloissa 

ja sellaiseen en halua ryhtyä. 
Haluan tarjota kaneillemme 
hyvät oltavat, Alexander ker-
too. 

Tietääksemme yrityksem-
me on ainoa kanin lihan pää-
toiminen tuottaja Suomessa. 
Kaupoissa yleisesti myyn-
nissä oleva kanin liha on te-
hotuotettua, tuotu joko Rans-
kasta tai Virosta, kotimaista 
ei juurikaan ole.

Kanimme teurastetaan ja 
pakataan asianmukaisesti 
elintarvikehuoneistossa, elin-
tarvikelain mukaisesti ne so-
pivat näin myytäviksi ravin-
toloissa, vähittäiskaupoissa 
sekä yksityisille asiakkail-
le.  Olemme myös mahdol-
lisuuksien mukaan paikal-
lisissa REKO- tapahtumissa 
mukana. Tulemme mielel-
lämme myös lähiseudun ta-
pahtumiin mukaan kaniem-
me kanssa.

Teemme tiiviisti yhteis-
työtä mm. lampuri Nilla 
Jaakolan ja paikallisten eläin-
lääkärien kanssa varmis-
taaksemme lihan parhaan 
laadun sekä kaniemme hy-
vinvoinnin.  Olemme aloit-
taneet yhteistyön myös pai-
kallisen eläinpuiston, Ranua 
Zoo:n kanssa ja rekisteröity-
neet eläinten rehun alkutuot-

tajaksi.
Kanejamme on jo myyn-

nissä useassa liikkeessä, mm 
Pudasjärven K-supermar-
ketissa ja toimitamme myös 
koko maan laajuisesti kilpai-
lukykyiseen hintaan. Kylmä-
kuljetukset hoitaa La Cotra 
Oy, josta olemme erityisen 
iloisia, sillä näin tuemme 
myös toista paikallista pien-
yrittäjää! Myös heidän netti-
kaupassaan (Wild One) tulee 
todennäköisesti kanejamme 
olemaan saatavilla. Kysyn-

tä on reilusti ylittänyt tar-
jonnan, josta olemme erittäin 
kiitollisia!  Kaikki kanit on 
myyty jo heinäkuulle saakka, 
seuraaviin eriin otamme va-
rauksia elokuusta lähtien.

Annamme mielellämme 
reseptivinkkejä sekä ohjeita 
mm. paloitteluun. Kanilaam-
me saa myös tulla tutustu-
maan sovitusti. 

Christa ja  
Alex Van der Vegt 
Siuruan Kanila Oy

Kanien hoito on iso osa Alexin ja perheen elämää nykyisin.

Alex ja paikallinen lampuri Nilla Jaakola, jonka kanssa 
teemme yhteistyötä.

Christa Isokani Witin kanssa ostoksilla Pudasjärven K-rau-
dassa. 

TEHDAS-
KUNNOSTETUT

VAIHDOKIT

Olli Lönnroos 040 593 6913
olli.lonnroos@pel-tuote.fi  

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

Seppälänsalmentie 181, 
RANTASALMI

PELTUOTE

pel-tuote.fi

TEHDASKUNNOSTETUT 
VAIHTOKONEET

KP 5 Flexdrum -14
Hyppyrummulla! Hydr.nosto, 
suorat hihnat, vahvat piikit. 
Teli 500/55-20.  
 KYSY TARJOUS!

Matti 12m3 -98
Siistikuntoinen. Jarrut, lokarit, 
600 renkaat, alatäytöt, Super 
pintalevitin.  
 TARJOUS 7.900€ sis.alv

Livakka 16.5m3 -08
Sivupump.kuorm. ja letkulev., 
Harsön jakaja. 800/50-34, 
jarrut, painonsiirtoärj., Su-
per-pintalev. 42.500€ sis.alv

Livakka 16.5m3 LHDD -08
8m kaksoiskiekkomult. 
Kesk.pump.k. siirtop.varust. 
Määränsäät.autom., painons., 
800/50-34. 69.500€ sis.alv

Livakka LHDD 8M kiekkom. -11
Siisti kaksoiskiekkomultain. 
Uudet lautaset, laakerit ja let-
kut. Sis. Super-pintalevittimen
 TARJOUS 27.900€ sis.alv

Livakka 12.5 m3 -03
Siistikuntoinen pintalevi-
tysvaunu. Super pintalevitin, 
650 renkaat, alatäytöt.  
 TARJOUS 11.900€ sis.alv
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teriössä valmistellaan par-
haillaan eläinsuojelulain 
uudistusta. Maa- ja metsä-
taloustuottajain Keskusliit-
to MTK haluaa, että uudis-
tettavasta eläinsuojelulaista 
tulee maailman paras huo-
mioimaan sekä tuotanto-
eläinten että maatalous-
yrittäjien hyvinvoinnin ja 
varmistamaan kotimaisen 
maataloustuotannon jatku-
vuuden.

MTK korostaa, että 
kansallisen lainsäädän-
tömme ei tule heiken-
tää kotimaisten kotieläin-
tuotteiden kilpailuasemaa 
muita EU-maita tiukem-
milla eläintenpidon nor-
meilla. Suomalaiset maata-
lousyrittäjät ovat valinneet 

kotieläintuotannon stra-
tegiaksi vastuullisuuden 
ja laadun. Eettisen laadun 
yksi ulottuvuus on eläin-
ten hyvinvointi, jonka var-
mistamisessa osaavat ja 
ammattitaitoiset eläinten-
hoitajat ovat tärkein asia.

– Lain tulee olla selkeä 
ja yksiselitteinen. Jokaisen 
suomalaisen on ymmärret-
tävä, mihin eläinsuojelula-
ki velvoittaa. Lakiin ei tule 
nostaa epäselviä tai tunte-
mattomia käsitteitä, sanoo 
MTK:n puheenjohtaja Juha 
Marttila

MTK ei kannata sellaista 
uutta sääntelyä, jonka kus-
tannukset jäävät vaikeassa 
taloudellisessa tilanteessa 
olevien maatilojemme mak-
settavaksi. Länsinaapurim-

me Ruotsi on meille varoit-
tava esimerkki siitä, kuinka 
eläinten kansallisten hy-
vinvointisäädösten tiuken-
nukset ovat vaikuttaneet 
maan omaan tuotantoon. 
Noin 30 prosenttia ruotsa-
laisten kuluttamasta sianli-
hasta tuodaan heikompien 
tuotantovaatimusten mais-
ta: muualta EU:sta, etenkin 
Tanskasta, Hollannista ja 
Puolasta. Eläinten olosuh-
teet Suomessa voivat kehit-
tyä entistäkin paremmik-
si, jos kuluttaja on valmis 
maksamaan siitä.

Suomalainen lainsää-
däntö on toistaiseksi jättä-
nyt tilaa myös maatilojen 
ja elintarviketeollisuuden 
omaehtoiselle eläinten hy-
vinvoinnin kehittämiselle. 

– Lähes kaikki Suomen 
sikatilat ja valtaosa nauta-
tiloista on mukana säännöl-
lisessä eläinten terveyden-
huollossa. Eläinten terveys 
on tärkeä osa eläinten pa-
rempaa hyvinvointia. Suo-
messa pitkään eläinten ter-
veyden eteen tehty työ 
näkyy mm. lääkkeiden käy-
tön vähäisyytenä sekä laa-
dukkaina ja turvallisina 
kotieläintuotteina, sanoo 
MTK:n eläinlääkäri Leena 
Suojala.

– MTK ei kannata par-
sinavettojen ja emakko-
jen porsitushäkkien kieltoa 
lailla. Kivuliaat toimen-
piteet, kuten karjupossun 
kastraatio tai vasikan nu-
pouttaminen, tulee MTK:n 
mielestä tehdä kivunlievi-

tyksessä ja siitä pitää huo-
lehtia toimenpiteen jälkeen-
kin, Suojala sanoo.

Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön ilmoituksen mu-
kaan eläinsuojelulain val-
mistelun aikataulua ollaan 
muuttamassa ja lain voi-
maantulo siirtyy todennä-
köisimmin vuodella. MTK 
pitää tärkeänä huolellis-
ta ja asiantuntevaa lainval-
mistelua. Ministeriölle tu-
lee varata riittävät resurssit 
lainvalmisteluun, koska 
eläinsuojelulaki on tärkeä 
kotieläintuotantomme tule-
vaisuudelle.

Stt info

MTK haluaa Suomeen maailman 
parhaan ja toimivimman eläinsuojelulain 

PIETARILANTIE 48, 
PUDASJÄRVI 

P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 

040 189 7399  
AVOINNA: MA-PE 9-19, 

LA 9-18, SU 11-18

39,90

PERHEMARKET

astia

Tarjous voimassa
niin kauan kuin 
tuotetta riittää!

Eurol
HYDRAU-

LIIKKAÖLJY
20 litraa
32 ja 46

HOX!
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Repotie 2, 97700 Ranua (eläinpuiston vieressä)
p. 040 722 5569. Avoinna klo 9.00-17.00. 

www.facebook.com/ArlaPohjoisSuomi  www.ranuanmeijeri.fi/

RANUAN MEIJERIN 
MYYMÄLÄ

TERVETULOA OSTOKSILLE!

Tervetuloa ostoksille!

•  Arlan juustot ja jogurtit
•  Ingman jäätelöt
•  Myllyn Paras ja Vaasan 
 pakasteleivonnaiset, 
 -piirakat ja -pasteijat
•  Snellman lihavalmisteet

•  Maataloustarvikkeet
•  Työkäsineet, -asut ja   
 jalkineet
•  Myös tukkupakkaukset,   
 esim. 5 L jäätelöt!

RM HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU 
PALVELEE MYÖS PUDASJÄRVELLE!

Kysy lisää Topilta 050 466 0453 tai Uskolta 050 466 0583.

•  Tilasäiliö- ja lypsykone- 
 huollot sekä asennukset
• Muut kylmäkoneiden ja 
 ilmalämpöpumppujen  
 asennukset ja huollot

• Myös traktoreiden  
 ilmastointihuollot ja  
 korjaukset
• Pajatyöt
• Päivystys

Meiltä löydät mm.

Puun kysyntä jatkuu hyvänä
Puukauppa on käynyt alkuvuoden hyvin ja puuta on ostettu edellisvuotta 

enemmän. Alkava kelirikko tulee hetkiseksi hiljentämään korjuutahtia; 
kesää odotetaan myös Metsä Groupissa.

-Pohjois-Suomen alueella 
olemme erityisen kiinnostu-
neita kesäkorjuukelpoisista 
tukkikohteista sekä harven-
nusleimikoista., kertoo Metsä 
Groupin piiripäällikkö Jarkko 
Parpala Kemin hankintapiiril-
tä, johon muun muassa Pudas-
järvi kuuluu.

-Harvennuskohteilla edel-
lytämme puukaupan teon yh-
teydessä korjuuta haittaavan 
pienpuuston ennakkoraiva-
usta varmistaaksemme hyvän 
harvennusjäljen ja tehokkaan 
korjuun. Maanomistaja voi 
raivata kohteen itse tai tilata 
raivauksen Metsä Groupilta, 
Parpala jatkaa.

-Kasvatusmetsän lannoi-
tus on eittämättä kannattavin 
yksittäinen metsätalouden in-
vestointi. Harvennettu kan-
gasmetsä kaipaa kasvupy-
rähdykseen ja järeytymiseen 
typpeä, kun taas ojitetut ja har-
vennetut turvemaat hyötyvät 
eniten tuhkalannoituksesta, 
joka on todella pitkävaikut-
teinen metsän kasvua elvyt-
tävä toimenpide. Lannoitus 
kannattaa ottaa puheeksi puu-
kaupan yhteydessä ja sijoittaa 
osa kantorahatulosta tulevan 
metsän tuottoon. Lannoitus li-
sää puuston määrää ja järeyttä 

ja aikaistaa tulevaa päätehak-
kuuta. Nämä kaikki toimenpi-
teet satavat metsänomistajan 
laariin. Metsä Groupilta voi 
ostaa lannoituspalvelun avai-
met käteen-periaatteella joko 
kiinteästi hinnoiteltuna tai in-
deksiin sidottuna, jolloin koh-
teelle tilatun keinolannoitteen 
hinta seuraa lannan hinnan-
muutosta, valottaa piiripääl-
likkö Parpala.

Kemera-haku nuoren met-
sän kunnostuskohteisiin va-
pautui jälleen huhtikuun lo-
pulla. Nyt on oikea aika hoitaa 
taimikonhoitorästit kuntoon. 
Taimikon varhaisperkaus ja 
nuoren metsän oikea-aikainen 
hoito varmistaa puuston järey-
tymisen ja tätä kautta tulevan 
metsän kannattavan puunkor-
juun. Hoitamaton risukko ei 
järeydy, eikä myöskään kiin-
nosta puuta hankkivia taho-
ja. Mikäli maanomistaja ei itse 
ehdi taimikonhoitoon, kannat-
taa työ tilata Metsä Groupin 
paikalliselta ammattilaiselta.

Metsä Groupin omistaja-
jäsen ansaitsee puukaupois-
ta ja metsänhoitotöistä bonus-
ta, jota voi nostaa seuraavan 
puukaupan yhteydessä tai 
hyödyntää metsäpalveluiden 
maksuun esim. lannoitukses-

sa tai taimikonhoidossa. Niitä 
voi hyödyntää myös verkko-
kaupassamme turvavarustei-
den ja metsätuotteiden ostoon.

Puukauppatuloilla 
A-lisäosuuksia 
Metsäliitto Osuuskunta tarjo-
aa omistajajäsenilleen erilaisia 
vaihtoehtoja metsärahan sijoit-
tamiseen tuottavasti. 

-Monet tänä vuonna puu-
kauppoja tehneet omistajajä-
senet ovat käyttäneet Pääoma-
bonus-sijoitusmahdollisuutta, 
hyväkseen, Parpala sanoo. 

Pääomabonus tarjoaa mah-
dollisuuden päästä kiinni 
A-lisäosuuksiin 15 prosent-
tia edullisemmin. Sijoittamal-
la puukaupasta saatuja varo-
ja A-lisäosuuksiin saa samalla 
oikeuden merkintävuotta seu-
raavien kahden kalenterivuo-
den aikana sijoittaa saman ver-
ran puukauppatuloja uusiin 
A-lisäosuuksiin edullisemmin 
eli maksamalla niistä vain 85 
prosenttia merkintähinnasta. 
Loput 15 prosenttia maksaa 
Metsä Group. Korkoa sijoituk-
selle kertyy normaaliin tapaan. 

Metsä Group tiedotus 

MYYNTI:  PETRI TORVIKOSKI 0500 807 637 
OSTO:  MIKA HUTTU 0400 784 944
SAVARINVÄYLÄ 11, 84100 YLIVIESKA

WWW.TRAKTORIT.COM

MYYNTI OSTO VAIHTO RAHOITUS JOPA 72 KK

Case-IH Puma CVX170+Stoll 601 ’13
2619h, 1-om, suomikone, kaikki herkut: port. 
vaiht.,  autom.ilmast., täysjousitus, sähköpeilit, 
sähkölämm. etu+takalasi, 5 sähkölohkoa, 
170l hydr., 218 hv, tuplamajakat, maat.vetol., 
isobus, ym. Rek. 12/13. Vertaa hintaa/ikää/
varustusta! 
Huippupaketti!

UUSI

HINTA!

Vain 84.750 Eur+alv 
(105.090 Eur sis alv)

Valtra M150 50 km/h enl+pto ...... ’05
6700h, 2 om., meiltä myyty 9 v. sitten, kaikki 
herkut kuten täysjousitus, majakka, jarruventt. 
hydr+pneum, maat.vetol., yläajovalot,
korkea ilmanotto, 6 sähkölohkoa, 
hakeva koukku, 
paineilmat 
ym ym.

50
km

/h

Vain 32.250 Eur+alv 
(39.990 Eur sis alv)

Valtra 6250HTT+Quicke 30 ........... ’06
Vain 4077h ajettu kahden omistajan 
suomikone, ilmastointi, etulokarit, 2 lohkoa, 
hyvät renkaat, hieno kunto,
 asiakkaan lukuun.

Huip
pu

!

Vain 34.250 Eur+alv 
(42.470 Eur sis alv)

MF 7616 Dyna-6 50 km/h ..............’12
Vain 1019h, nopea 50 km/h, etujousitus, 
ohjaamojousitus, sähkölohkot, 
Isobus+Datatronic 4, Trelleborg 650 renk. ym.
Huippuhieno, uuteen verrattavissa 
oleva löytö!

10
19

h

Vain 59.750 Eur+alv 
(74.090 Eur sis alv)

Valtra T120+ MP265.......................’05
Vain 3685h, 1 om., suomikone, ilmastointi, 
ilmaistuin, 91 l. sähköhydr., joystic-etuk., 
etulokarit, majakka, yläajovalot,
takalasinpyyhin ym. Vähänajettu löytö!

1-
om

!

Vain 40.250 Eur+alv 
(49.910 Eur sis alv)

Massey Ferguson 6180 Dynashift ’97
Vain 2708 h ajettu, huippuhieno löytö. 
Sähköinen suunnanvaihto,
ilmaistuin, jarruventtiili, 3 lohkoa, etupainot ym.

27
08

h

Vain 19.750 Eur+alv 
(24.490 Eur sis alv)

Vain 48.250 Eur+alv 
(59.830 Eur sis alv)

OLEMME MUUTTANEET
Savarinväylä 11, 84100 Ylivieska (Vieskan Konetarvike Oy) 

’03 NH TM175+Trima6.0 7300h .... tulossa
’02 Valtra 8950+Q980 Sigma
6300h ......................................  tulossa
’82 Fiat 880DT-4+ek vain 4400h tulossa
’17 Solis 26 4wd Mitsubishi ......... 7.250e
’16 Lumilinko uusi Esko-kopio ... 1.590e
’17 Pomarol T429 ammattilana
tukipyörin ...................................... 2.990e
’16 Paalipiht., trukkipiik. kauhaa  . soita

Hinnat alv 0%

19
27

h
Fa

rm
 Sp

ec
ial JCB 535-95 Farm Special ............. ’08 

Vain 1927h, 1 omistaja, täydellisesti huollettu,
3,5t/9,5m ulottuva uutta vastaava kone. Joy-
stick-hallinta, ilmastointi, vetokoukku + 
kippi-hydr+valopistoke, hydr.jarruventt., 
majakka, päävirtakytkin, hydr.lukitus, flektin 
takaisinpyöritys ym, katso netistä. Jokaisen 
maatilan pakollinen työkone, päihittää ek-tr:n 
mennen tullen.

PULA, OSTAMME TRAKTOREITA!

(vanha hinta 
111.000 sis.alv)

MYYTY

Le
ge

nd
a

Vain 6379h, suomikone, 2 omistajaa, kaikki 
herkut: etujousitus, ilmastointi, ilmaistuin, 
hydr.+paineilmajarruv., Duomatic, 1000+ajovoi-
ma, joystick-etukuormain, 4 lohkoa, intercooler 
200 hv legenda. Lisätiedot 
nettisivuiltam-
me.

Vain 40.250 Eur+alv
(49.910 Eur sis alv)

Valtra 8950 HTT Sigma+Q980 50 km/h...’02

Pidämme  
sinut liikkeessä
Jos loukkaannut, hoidamme  
sinut ripeästi takaisin arkeen
Varaa aika  
pohjolasairaala.fi  
tai 010 2578 100

Oulun Pohjola Sairaala  
avaa ovensa 15.5.2017
Löydät meidät osoitteesta
Kiilakivenkuja 1
90250 Oulu
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MTK

KELKKA
ENNAKKO-

KAUPPA
KÄYNNISSÄ 

31.5.2017 ASTI

TRAKTORI-
MÖNKIJÄ

OHJAUSTEHOSTIN
2 SYLINTERINEN

LYNX 2018

PRekkaOy

Rekka-Pekka Oy

AMMATTITAITOISET
RAHTIKULJETUKSET
sekä raskaan kaluston

huolto- ja 
päällisrakennuspalvelut

Puh. 0400 388 153

TERVEISET MAAILMAN 
JÄLJITETTÄVIMMÄSTÄ  

LIHATALOSTA.

Ari Salmela 040 537 2715

Mika Luusua  0400 153 665

Hyvä ruoka, parempi mieli.

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 %

Pudasjärvi: Ouluntie 73   P. 010 401 3910
Avoinna: ma-pe 8-17

Työkyky tuo toiminnallista ja 
taloudellista turvaa

Jatkuva työterveysseuranta 
ja nopea hoitoon pääsy tuke-
vat maatalousyrittäjän tuot-
tavaa arkea ja eheää elämää. 
OP Vakuutuksen terveystur-
va ilman terveysselvitystä 
tarjoaa kaikille tasapuolisen 
mahdollisuuden tehokkaa-
seen terveyspalveluun.

Maatalousyrittäjän arki 
teknistyy ja tuotanto-olot ke-
hittyvät monilta osin suo-
tuisaan suuntaan. Tämä ei 
kuitenkaan poista sitä tosi-
seikkaa, että maatilan arki si-
sältää edelleen paljon fyysis-
tä rasitusta, henkisen ohella. 
Vaikutukset näkyvät maati-
loilla, missä tuki- ja liikunta-
elinsairauksien oireita potee 
kolme neljästä yrittäjästä.

Maatalousyritysten hen-
kilöriskeihin keskittynyt 
asiantuntija, vakuutuspääl-
likkö Sirpa Arffman OP Va-
kuutuksesta korostaa, että 
suurin osa maatilojen työky-
vyttömyystapauksista joh-
tuu sairauksista.

Työkyky on tämän ajan 
asia. Yrittäjälle jokainen päi-
vä on oma suuri haasteen-
sa ja työt on tehtävä ajal-

lä tilanne on paljon huonom-
pi. MYEL–vakuutuksen pii-
riin kuuluvat yrittäjät saavat 
Maatalousyrittäjien Eläkelai-
tokselta (MELA) arvokasta tu-
kea asiaan.

Työterveyspalveluun sisäl-
tyvällä tilakäynnillä saa ohja-
usta ja neuvoja muun muassa 
työergonomiaan ja suojainten 
käyttämiseen. Käynnin tuo-
maa tukea on sen jälkeen hel-
pompi arvostaa.

Vakuutusrintamalla työta-
paturmavakuutus on kaikilla 
maatalousyrittäjillä ja vapaa-
ajan tapaturmavakuutus noin 
70 prosentilla yrittäjistä. Arff-
man arvostaa asiaa, sillä va-
paa-aika vietetään maatilalla 
usein samoissa olosuhteissa 
kuin työaika, jolloin varmuus 
tapaturmaturvasta on kattava.

Arffman muistuttaa kui-
tenkin alussa mainitusta tut-
kitusta faktasta, että sairaus 
aiheuttaa eniten työkyvyttö-
myyttä maataloudessa. Sairas-
tumiseen voi varautua oikeal-
la vakuutuksella, sairaus- tai 
hoitokuluvakuutus onkin jo 
lähes joka kolmannella maati-
layrittäjällä.

Hoitoon pääsyn helppous ja nopeus ovat avainasemassa, 
kun sairaus tai tapaturma yllättää. Ouluun toukokuussa 
avautuva uusi Pohjola Sairaala, osoitteessa Kiilakivenkuja 1 
90250 Oulu ja sen lääkärit ovat olemassa juuri sinua varten.

Pohjola Sairaalasta saat saman katon alta lääkäripalve-
lut, tarvitsemasi tutkimukset, mahdolliset leikkauspalvelut 
ja kuntoutuksen, jota varten sairaalassa on oma kuntosali. 
Ortopedian ja käsikirurgian lisäksi tarjolla on useita muita 
erikoislääkäripalveluita. Sairaalan tapaturmapäivystys on 
avoinna kesän ajan arkisin kello 8-18 ja viikonloppuisin kel-
lo 11-17.

OP Vakuutuksen asiakkaana myös korvauspalvelu sujuu 
vaivattomasti Pohjola Sairaalan omassa korvauspalvelupis-
teessä. Näin sinun ei tarvitse huolehtia korvausten hakemi-
sesta jälkikäteen.

Terveytesi on sydämen asia
Pohjola Sairaalassa asiakkaista huolehditaan kokonaisval-
taisesti ja koko sydämellä, vauvasta vaariin. Tehokkaan hoi-
toketjun ansiosta asiakkaat pääsevät nopeasti kiinni tavalli-
seen arkeen. 

Tervetuloa Oulun Pohjola Sairaalan avoimiin oviin 12.5. 
klo 12-18! Tarjolla on kahvia ja pientä makeaa. Pohjola Sai-
raaloihin ja Pohjola Lääkäriasemille ovat tervetulleita kaik-
ki henkilö- ja yritysasiakkaat. Pohjola Terveys Oy on osa OP 
Ryhmää. Pohjola Sairaala ei jaa asiakastietoja OPn tai mui-
den toimijoiden kanssa.

Pohjola sairaala tiedotus

Maatalousyrittäjä, tervetuloa 
Pohjola Sairaalaan! 

laan. Kyse on taloudellisesta 
turvasta ja yleensä elämän 
etenemisestä, työkykyä ei 
ole aikaa jonottaa kuukausi-
tolkulla.

Arffman viittaa julkisiin 
tietoihin, joiden mukaan jul-
kiseen sairaanhoitoon pää-
sy kestää usein viikkoja, 
erikoissairaanhoidossa pu-
hutaan jopa kuukausista. 
Sairaanhoitopiirien sairaa-
loihin odotti elokuun lopus-
sa yli 110.000 potilasta hoi-
toon pääsyä.

Nopea ja oikea-aikainen 
hoito varmistaa parhaan 
lopputuloksen. Hoitokulu-
jen lisäksi tulee ansionmene-
tyksiä ja pitkäkestoinen työ-
kyvyttömyys voi uhata tilan 
toimintaa.

Painotus tärkeisiin 
tekijöihin
Työterveyshuollolla on Arff-
manin mukaan tärkeä roo-
li työkyvyn ylläpitämisessä. 
Hän on pannut ilolla merkil-
le, että kaksi kolmesta mai-
totilasta on järjestänyt asian-
mukaiset työterveyspalvelut. 
Muilla maatiloilla ja yrittäjil-

OP Terveysturvavakuu-
tus tarjoaa nopeaan hoitoon 
pääsyn sekä korvaa sairauk-
sien ja tapaturmien aiheutta-
mia hoito- ja tutkimuskulu-
ja. Myönnämme vakuutuksen 
maatalousyrittäjille ja tilal-
le työskenteleville ilman ter-
veysselvitystä.

OP Vakuutuksen maata-
lousyrittäjille tarjoama etu 
on merkittävä, erityisesti ter-
veysselvityksen osalta. Ole-
massa olevat sairaudet tulevat 
vakuutuksen piiriin, jolloin jo-
kaiselle yrittäjälle on saman-
lainen turva tarjolla.

-Työkykyä pitää tukea val-
litsevassa tilanteessa, ei siitä 
voi sulkea eikä rajata mitään 
pois.

Mikko Ylitalo 
Vakuutusasiamies 

www.mtk.fiLIITY JÄSENEKSI!
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Pudasjärven 
keskusta

-METSÄLANNOITTEET

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, puh. 020 7528260 • Timo Ahonen, puh. 040-587 0856

Palvelemme  
ma-pe 8-17 ja la 9-14

Tuhkalannoite PK3000 
• Suometsien yleislannoite. Fosforin, kaliumin, boorin ja hivenravinteiden puuttee-

seen. Kalkitsee kasvupohjan. Voi levittää ympäri vuoden. 700 kg:n säkissä.
• Lisätietoa saat K-maatalouden myyjältä.

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUSwww.k-maatalous.fi 

Pölkky-tuoteperheen myymälä

MA-PE 7-17
Sepäntie 3 (Teollisuusalue), Kuusamo

Puh. toimisto 040 848 7220, 0400 950 280

IKIPUU KUUSAMO OY

Kysy myös muita tarjouksiamme. TERVETULOA PUUKAUPOILLE!

22x100 VS
2-laatu         0,36 /jm

ECO 28x95
LATTIALAUTA 0,75 /jm

Terassilauta 28 x 95
vihreä helmi,
täyssärmä   

NYT MEILTÄ KERABIT 
KATTOHUOPAEDUSTUS!
Pala- ja alushuovat sekä 
räystäs- ja harjakaistat

• Sahatavarat • Höylätavarat
• Liimapalkit ja -pilarit • Kutterit
• 2-laadun puutavaraa • Kuljetuspalvelut
• Jalostetut ja painekyllästetyt tuotteet

       TERVALEPPÄ 
SAUNAPANEELI
STP 15x90 AB   1,70/jm

1,08 / jm
(1,48/jm)

Heikki Putula 50 v 
– juhlakahvit

 Korpisen kylätalolla
Peltolan tilaa Korpisen ky-
lässä viljelevä Heikki Putula 
viettää 50-vuotismerkkipäi-
vää lauantaina 29.4. Korpi-
sen kylätalolla. Kahvipannu 
on kuumana klo 15 alkaen. 

Putula on isännöinyt Pel-
tolan tilaa vuodesta 1994 
lähtien vaimonsa Merjan 
kanssa. 

Putuloiden tilalla on 
vuonna 2009 valmistunut, 
ohjatulla eläinliikenteellä 
oleva, 105 lehmän robottina-
vetta, jossa lypsykarja vaih-
telee 90-98 lehmän välillä. 
Tällä hetkellä tilalla on noin 
100 hehtaaria peltoa viljelyk-
sessä. Suuren osan pelloista 
Putula on itse raivannut.

– Peltopinta-alan laajen-
taminen on ollut välttämä-
töntä, jos on aiottu pitää tila 
kannattavana, Putula sanoo. 

Peltojen laajentamisessa 
on ollut se ongelma, että ti-
lan lähellä olevat kaikki pel-
lot ovat olleet viljelyssä ja 
raivaaminen on ollut ainoa 

mahdollisuus saada lisää 
viljelyalaa. Uusien peltojen 
tekeminen on ollut kovan 
työn takana ja niiden saami-
nen raivaamisen jälkeen vil-
jelykuntoon kestää useita 
vuosia. 

Putulan perheessä on 
kymmenen lasta, viisi tyttöä 
ja viisi poikaa, jotka auttavat 
talon töissä omien opiskelu-
jensa ja töittensä ohella. 

Putula on toiminut MTK-
Pudasjärvi tuottajayhdistyk-
sen johtokunnassa vuodes-
ta 1995 lähtien pientä taukoa 
lukuun ottamatta. 

– Kiva johtokunnassa on 
ollut työskennellä tuttujen 
kanssa. Toiminnan ansiosta 
pysyy hyvin ajan hermolla ja 
pääsee vaikuttamaan halu-
amiinsa asioihin, Putula to-
teaa.

Hänen mielestä tuottajat 
elävät parhaillaan huonoja 
aikoja. Tuottajahintoihin on 
tullut huomattavia alennuk-
sia ja epävarmuus tulevai-

Putulan navetassa on vajaa 100 lypsävää, joiden lypsäminen tapahtuu kahdella lypsyro-
botilla.

Heikki Putula viettää lauan-
taina 50-vuotispäiviä.

suudesta on monilla pääl-
limmäisenä huolena.

– Varmaa on vain se, että 
huomennakin täällä vielä 
syödään!
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Menesty 
Lely A4-Pohjola-mallilla

Vuoden 2017 uutuutena Lely on tuonut markkinoille Pohjola-mallin Astronaut A4 -robotistaan. 
Lelyn Pohjola-malli on tarkoitettu vastaamaan suomalaistilojen korkeisiin tuotto-odotuksiin. 

Malliin on koottu kattava varustetaso, jonka avulla varmistat menestyksekkään tuotannonhallinnan ja 
tuotoksen nousun. Tarjoamme Pohjola-malliin myös tuotoslupauksen.

Ota yhteyttä meihin, teemme tilallesi kehityssuunnitelman veloituksetta.
Yhteystiedot www.nhk.fi

Voita navettaasi
10.000 €
ilmanvaihtoremontti

Anna navetassasi kyytiä meluisille huippuimureille ja vanhoille ikkunoille. Vaihda 
tilalle kotimaiset DEMECA ilmanvaihtohormit ja kennoikkunat. Saat tehokkaan, 
luonnollisen ja säädettävän ilmanvaihdon. Eläimet viihtyvät ja tuottavat enemmän.

Kerro netissä, miksi juuri sinun navetassasi tarvitaan 
ilmanvaihtoremontti, tai ilmianna meille kaverisi, joka
tuskailee navettansa huonon ilmanvaihdon kanssa.

Parhaat perustelut palkitaan 10.000 € IV-remontilla!

demeca.fi/iv-kilpailu

Parempi ilmanvaihto.
Enemmän maitoa ja lihaa.

Asiakkaamme Pasi Kiljalan lyspykarjan tuotos kasvoi reippaasti. Lue Pasin mietteitä 
ilmanvaihdosta ja laske samalla IV-remontin kannattavuus omassa navetassasi.

Soita edustajalle 040 761 6000

www.demeca.fi/asiakastarina
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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                                                                              

ras

VILJAPORSAAN
KASSLERPIHVI

450 g

ras
2,99

PERUNA-
SALAATTI

400 g

1,19

BBQ GRILLI-
VAAHTO 500 g

pss
5,95DONITSI

6 kpl/200 g

pkt
1,79

POPCORN

pss
0,99

KUNNON ARKI 
GRILLINAKKI

840 g

1,99

FINLANDIA 
CANDY LEFFA MIX 
MAKEISSEKOITUS 

400 g

pss
1,99

HILLO-
MUNKKI

8 kpl/560 g

pkt
2,99

APETINA CLASSIC 
SALAATTI-

JUUSTOPALA
200 g

1,99
pkt pkt

UUTUUS!

HERKUT VAPPUUN!

BURGERI
100 g

3,90
10 KPL

39,95

TEKSTIILISSÄMME PALJON KEVÄT UUTUUKSIA
ESIM. NAISILLE:

ESIM. MIEHILLE

OHUT 
NEULOSPUSERO

11,90

PUSERO

28,90

KUKKA-
PUSERO

24,50
PITKÄHIHAISIA
T-PAITOJA

17,90

RAITA-
PUSERO

17,30

MEILTÄ 

VAPPUUN

SERPENTIINIT,

ILMAPALLOT...

mye

AITO
HIENOSOKERI

10 x 1 kg

6,99

Toivoo Perhemarketin väki

Comfort 
HUUHTELUAINE
2 litraa

5,00
BioLuvil CLASSIC
PYYKINPESUJAUHE
4,5 kg

Mustang 
SYTYTYSPALAT
32 kpl

5,00

Mustang 
SAVUSTUSHAKE
LEPPÄ 3 litraa

5,00
Mustang 
GRILLIHIILI
14 litraa

5,00
Mustang ISO
PALLOGRILLI
43 cm

20,00

Mustang
SYTYTYSNESTE
1 litraa

5,00
Apaja 
KATISKA
kirkas ja vihreä

30,00

Perinteinen 
TIKKATAULU 
+ TIKAT

5,00
Iceman 
KYLMÄLAUKKU
24 litran, kova

10,00

Mustang 
PIHAGRILLI

395,-

PALVELEMME:
SU 30.4. KLO 11-18
MA 1.5. KL0 11-18

HAUSKAA 

VAPPUA KAIKILLE!2 ASTIAA

10,00
ltk

5 PAKETTIA

3 PUSSIA

2 PUSSIA 2 PULLOA

satsi

satsi

satsi

satsi satsi

satsi

2 KAPPALETTA

setti

YHTEISHINTAAN
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Kouvalla pilkkikisa ja keväinen kylätapahtuma

Kouvan kalastuskunnan 
järjestämään pilkkikilpai-

Tulokset:
Miehet 1. Vesa Teivaanmäki 4,265 kg, 2. Ossi Vähäkuopus 
2,555 kg, 3. Mauno Soudunsaari 1,455 kg. Naiset 1. Helli Sou-
dunsaari 1,485 kg, 2. Pirjo loukusa 1,360 kg, 3. Sinikka Sou-
dunsaari 0,685 kg. Nuoret Nuorten sarjassa kukaan ei saa-
nut kaloja, joten palkinnot ja järjestys arvottiin osallistujien 
kesken. Ensimmäisen palkinnon saaja Santeri Laurila, ei ol-
lut enää paikalla. Palkinnon saa ottamalla yhteyttä järjestä-
jiin.  Lapset 1. Jere Vähäkuopus 130 g. 2. Helmiina Laurila 50 
g. Kaikki muutkin osallistujat palkittiin.

Miesten sarjan voittaja Vesa Teivaanmäki (oikealla), jonka 
kalansaalis oli ennätyksellisen suuri ja toiseksi tullut Ossi 
Vähäkuopus. 

Kalastuskunnan puheenjohtaja Antero Mustakangas ohjeistaa kilpailijoita.

Osallistujia ja ilmoittautumisia vastaanottamassa Miia Kos-
kela ja Sisko Kylmäluoma.

Pilkkikilpailuun saavuttiin iloisella mielellä.
luihin lankalauantaina 
15.4. otti osaa 56 kisaajaa, 
jonka lisäksi tapahtumaa 
seurasi iso kannustusjouk-
ko. Suurimmalta osaltaan 
hyvin aurinkoinen ilma ja 
perinteinen keväinen kylä-
tapahtuma sai väkeä liik-
keelle runsain määrin. 
Paikan päällä oli tarjolla 
erilaista syötävää ja runsai-
den palkintojen arpajaiset. 
Palkintolahjoituksista jär-
jestäjä kiittää kaikkia lah-
joittajia.

Paula Piipponen,  
kuvat Kirsti Leiviskä ja 
Paula Piipponen

Kaupunginhallitus jakoi tu-
kia 11.4. kokouksessaan. 
Osa hakemuksista siirrettiin 
Suomi100-hakemuksista toi-
mintatukien yhteydessä kä-
siteltäväksi. Toimintatuet 
julkinen listan avustussum-
ma oli 92 550 euroa, julki-
sen listan yksittäishakijat ja 
toimintaryhmät 6300 euroa 
sekä kehittämistukia 60 400 
euroa. Tukia myönnettiin 
yhteensä 159 250 euroa. 

Toimintatuet  
julkinen lista
Aittojärven kyläseura 1000 €, 
Asmuntin maa- ja kotitalo-
usseura 600, Eläkeliiton Pu-
dasjärven yhdistys 1000, Er-
vastin kyläyhdistys 600, FC 
Kurenpojat 9000 + 500,  He-
tejärven maa- ja kotitalous-

Kaupungilta mittavasti tukea yhdistyksille ja yksityisille
seura 500, Hetekylän Nuo-
risoseura 1500, Iinattijärven 
nuorisoseura 800, Iinattijärven 
kyläyhdistys 600, Jongun alu-
een kyläyhdistys 3500, Kesseli 
ry 500, Kipinän kyläseura 600, 
Kollajanniemen kyläyhdis-
tys 1000, Kongasjärven Kisa-
Pojat 800, Korpisen kyläseura 
1500, Kurenalan Kyläyhdis-
tys 1500, Kurenkylän maa- ja 
kotitalousseura 600, Kuren 
metsästysseura 1000, LC Pu-
dasjärvi Hilimat 1000, LC Pu-
dasjärvi 1000, Livokas ry 2500 
+ 1000, Metsälän maa- ja koti-
talousseura 500, MLL Pudas-
järven yhdistys 1000 + 500, 
MLL valtakunnallinen Man-
nerheimin Lastensuojeluliit-
to 500, MTK Pudasjärvi 1000, 
Pudasjärven Diabetesyhdis-
tys 600, Pudasjärven Eläke-
läiset 800, Pudasjärven Invali-

dit 600, Pudasjärven Kajastus 
600, Pudasjärven kehitysvam-
maisten tuki 600 + 1500,  Pu-
dasjärven kuuloyhdistys 600, 
Pudasjärven luonnonsuojelu-
yhdistys 2000 + 1000, Pudas-
järven maa- ja kotitalousnai-
set 1000, Pudasjärven Martat 
500, Pudasjärven nuorisoseu-
ra 1000, Pudasjärven nuorten 
tuki 500, Pudasjärven Näyt-
tämö 1200, Pudasjärven 4H-
yhdistys 6000, Panumajärvi 
ry 500, Pintamon kyläseura 
1500, Puhoskylän kyläseu-
ra 1500, Puhoskylän urheilijat 
1000, Pudasjärven Reumayh-
distys 700, Pudasjärven sy-
dänyhdistys 700, Pudasjärven 
Syöpäkerho/P-S syöpäyhdis-
tys 700, Pudasjärven Urheilijat 
13 000, Pudasjärven Yrittäjät 
1500, Pärjänsuon metsästys-
seura 500, Oulun Seudun Kil-

pirauhasyhdistys/Pudasjär-
ven vertaistukiryhmä 600, 
Sarakylän alueen kyläseura 
2400, Sarakylän Metsästysseu-
ra 600, Sarakylän nuorisoseu-
ra 1500, Siuruan osakaskunta 
1000, Sotkajärven Veto 1500, 
SPR:n Pudasjärven osasto 700, 
Suomi-Venäjä Seuran Pudas-
järven osasto 900, Syötteen ky-
läyhdistys 1500, Taipaleenhar-
jun kyläseura 950, Työpetari 
3000, Vasemmistoliiton Siu-
ruan osasto 1000, Yli-Siuruan 
metsästysseura 700 €. 

Kehittämistuet
Ervastin kyläyhdistys 600 €, 
Ervastinseudun metsästys-
seura 1000, Honkavaaran 
metsästysseura 1500, Iijoen 
Taitelijat 800 + 500, Iinattijär-
ven kyläyhdistys 1500, Iinat-
tijärven nuorisoseura 7000, 

Jongun alueen kyläyhdistys 
1100, Kipinän kyläseura 2000, 
Kollajanniemen kyläyhdis-
tys 1500, Korpisen kyläseura 
1000, Kurenalan kyläyhdis-
tys 6000, Kurenkylän maa- 
ja kotitalousseura 600, Kuren 
metsästysseura 3000, Livo-
kas ry 8000, LoGin Ny (luki-
on nuorten yritys) 5000, Pa-
numajärvi ry 300, Pintamon 
kyläseura 2000, Pudasjärven 
4H-yhdistys 600, Pudasjär-
ven Syöpäkerho 500, Saraky-
län Metsästysseura 900, Sa-
rakylän Nuorisoseura 2000, 
Työpetari 8000, Vasemmisto-
liitto Siuruan os. 5000. 

Toimintatuet  
yksittäisille hakijoille 
ja toimintaryhmille
Ahonen Jukka 100 €, Ha-

verinen Tuula 100, Hirvelä 
Eero 500, Huhta Anna-Riik-
ka 400, Jokela Tuula 100, 
Kelahaara Piia 100, Kemp-
painen Annamari 300, Mo-
sorin Jaana 100, Naumanen 
Jenni 250, Nevanperä Kaa-
rina 350, Nieminen Mikko 
100, Nurmela Esa 100, Ny-
man Vuokko 350, Ruokan-
gas Mauno 400, Sarajärvi 
Riikka 100, Stenius Sirkka 
200, Suopunki yhtye 1000, 
Tervonen Vesa 300, Tihinen 
Pasi 100, Tuohimaa Eeva 
100, Tuovila Taina 100, Tyk-
kyläinen Marja-Leena 250, 
Vainio Taito 100, Vattu-
la Kalevi 600, Vähäkuopus 
Vuokko 100, Ylipahkala He-
lena 100. 

Osuuspankit ja Fortum ra-
kentavat yhdessä noin sata 
sähköautojen latauspistet-
tä eri puolille Suomea. Al-
kuvaiheessa on sovittu la-
tauspisteiden sijoittamisesta 
yhteensä noin kahdeksalle-
kymmenelle eri paikkakun-
nalle.  Näistä kaksi tulee 
Pudasjärven Osuuspankin 
konttorin yhteyteen.

-Sähköautoilun edistä-
minen latauspalveluita tar-
joamalla on meille erin-

omainen tapa toteuttaa 
yhteisöllistä rooliamme pai-
kallisella tasolla. Haluam-
me olla mukana edistämässä 
sähköautoilun kasvua ja sa-
malla tehdä sähköautoilusta 
helppoa uusien palveluiden 
avulla, Pudasjärven Osuus-
pankin toimitusjohtajan si-
jainen, yritysrahoituspääl-
likkö Elias Rask kertoo. 

OP Ryhmän uusi strate-
gia tähtää siirtymiseen fi-
nanssitoimijasta kohti mo-

nialaista palveluyritystä. 
Yksi OPn uusista painospis-
tealueista on liikkuminen. 
Vuoden 2016 lopussa lan-
seerattu OP Kulku -palvelu 
oli ensiaskel OP Liikkumi-
sen palveluissa. Palvelu tar-
joaa kuluttajille ja yrityksille 
mahdollisuuden sähköau-
toiluun kuukausimaksulla 
ilman omistamiseen liitty-
vää huolta. 

Kulku-palvelu laajenee 
loppuvuoden aikana pää-

kaupunkiseudulta myös 
useisiin muihin suomalai-
siin kaupunkeihin. Lataus-
verkoston rakentaminen 
osuuspankkien yhteyteen 
edesauttaa myös Kulku-pal-
velun laajenemista. 

Uusista osuuspankki-
en yhteyteen rakennetta-
vista latauspisteistä tulee 
osa Fortum Charge & Dri-
ve -verkostoa. Verkostossa 
on Pohjoismaissa jo yli 1 200 
latauspistettä, joista 450 on 

pikalatausasemia. Suomes-
sa Charge & Drive -lataus-
pisteitä on runsaat 90, joista 
35 on pikalatausasemia (50 
kW). Fortum on sähköau-
tojen latauspalvelujen tarjo-
ajana markkinajohtaja Nor-
jassa, joka on sähköautoilun 
edelläkävijä yli 130 000 re-
kisteröidyllä sähköautolla. 
Sähköautojen määrä suh-
teutettuna asukaslukuun on 
Norjassa maailman suurin.

Latauspisteiden rakenta-

minen osuuspankkien toi-
mipisteiden yhteyteen käyn-
nistyy toukokuun lopussa. 
OP Pudasjärven toimipis-
teen yhteyteen tulevan la-
tauspisteen on tarkoitus olla 
asiakkaiden käytössä vuo-
den loppuun mennessä. 

OP Ryhmän ja Fortumin 
yhteistyön tavoitteena on 
jatkossa laajentaa latausver-
kostoa.

Osuuspankki tiedotus

Osuuspankin yhteyteen sähköautojen latauspisteitä 
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MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI! OSTETAAN

Iltatapahtumat ja 
huvitPudasjärvellä

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

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

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

KONEPAJA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

Mökki Puhosjärven rannalta. P. 
040 506 8782.

Venetraileri, rekisterissä oleva, 
kippaava, mutta muukin käy, p. 
0400 164 674.

Tukevat pirtinpenkit väh. 150 
cm pitkät. Kuluneetkin käy. 
Tarjoa WhatsAp tai p. 040 190 
6096/Egne.

Ostetaan koivurankaa p. 0400 
634 325.

Kotitarveviljelijältä hyvää peru-
naa pienehkö erä. Lajike OPE-
RA.  P. 040 702 3640.

Rokokoo sohva ja kaksi tuo-
lia 200 €, ovaali mahonkinen 
olohuoneen pöytä, jossa jalas 
koristeellinen 50 €. P. 040 021 
2377, jätä viesti, jos ei vasta-
usta.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

4 kpl alumiinivanteet 7x15”4-
pulttikiinnityksellä, reikäpiiri 
100. Sopii mm. Opel ym. H. 
100 €/sarja. P. 044 582 2015.

2 sankollista syksyllä poimittuja 
karpaloita pakasteesta. P. 040 
702 3640.

Moottoripyörä Kawasaki 800 
VN Custom, vm 02, aj. 28 000 
km, hyväkuntoinen. P. 040 143 
9445.

PUDASTORI

Huhtikuu saadaan Pudas-
järvellä päättää tanssimusii-
kin tahtiin. Perjantaina ho-
telli-ravintola Kurenkoskessa 
esiintyy Rainer Bollström. 
Bollström on tanssikansan 
suuri suosikki ja kiertänyt lau-
lamassa jo 25 vuoden ajan.

Lauantaina tanssitunnel-

maan pääsee Pudasjärven eri 
kyläkulmilla. Sarakylässä ryt-
missä liikutaan Renne ja Aliset 
duon tahtiin.

Pintamolla puolestaan 
esiintyy Trio Tuovilat. Tiedos-
sa on siis monipuolista tanssi-
musiikkia ja hyvää seuraa ke-
vättunnelmassa.

Vappuviikonloppu vie tanssin pyör teisiin

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)
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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!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Elimme - Limingan taidekoulun sarjakuvaoriginaale 5.-
30.4. näyttely avoinna ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe sul-
jettu, Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Vaellus väreissä - Harri Ahosen valokuvia 11.4.-31.5. Luon-
tokeskus kahviloineen on avoinna 22.4. saakka joka päivä klo 10-
16, 23.4.-31.5. keskiviikosta lauantaihin klo 10-16. Syötteen luon-
tokeskus, Erätie 1.
Elokuvakerho ke 3.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
Teollisuustie 1.
Hyvän Olon Messut la 6.5. klo 9-15, Tuomas Sammelvuo -sali, 
Tuulimyllyntie 4.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 8.5. klo 
9-9.15. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvakerho ke 10.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantäh-
ti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 15.5. klo 
9-9.15. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvakerho ke 17.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantäh-
ti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 22.5. klo 
9-9.15. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvakerho ke 24.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantäh-
ti, Teollisuustie 1.
Karhunveistoviikko ke-la 24.-27.5.  Livon koulu, Kirsiojantie 31.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

ma 1.5.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on la 20.5. Lappiset

os. Sarakyläntie 4661
la 29.4. klo 21-01

RENNE JA 
ALISET DUO

HIRVASKOSKEN VESIOSUUSKUNNAN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KOKOUS 
pidetään 10.5.2017 klo 18.00 

Hirvaskosken koululla. Lättykahvitarjoilu                                                          
Osakkaat Tervetuloa! Hallitus

Pintamon kyläseura R3TerveTuloa!

TanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

lauantaina 29.4. 2017 klo 21.00–01.00.

Lippu 12 €

Trio 
Tuoviloiden 

TahTiin
C-oikeudet (olut, siideri). Huom! Käteismaksu. 

Koskenhovilla ma 1.5.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

TEHOKÄVELY su 30.4. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Tulevien esikoululaisten ja  
1.-luokkalaisten
sekä heidän huoltajiensa tutustumistilaisuus Hirsikampukseen 
pidetään 9.5. klo 18.

Tervetuloa!   Mikko Lumme, rehtori

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Yli-Siuruan metsästysseu-
ra ry. järjesti yleiset pilkki-
kilpailut pitkäperjantaina 
14.4. Liekolammella Lieko-
kylässä. Osallistujia oli noin 
30. Kilpailu käytiin koleas-
sa säässä, koillistuuli pu-
halsi voimakkaasti ja välil-
lä tuli lunta aika reippaasti. 
Tämä ei kuitenkaan haitan-
nut pilkkikonkareita, jotka 
uskollisesti narrasivat kaloja 
neljän tunnin ajan. Olosuh-
teet huomioon ottaen saalis-
ta tuli todella hyvin, suurin 
osa pieniä ahvenia, joukos-
sa kuitenkin muutama siika 
ja kiiski. 

Tarmo Liekola 

Tulokset
Miehet 1.Vesa Teivaanmä-
ki 8695 g, 2. Hannu Kellolampi 
7300, 3. Pertti Raiskio 4570, 4. 
Ari Mahlakaarto 4165, 5. Mark-
ku Poropudas 3945, 6. Ensio 
Takkinen 3505, 7. Matti Soro-
nen 2790, 8. Timo Nevala 2660, 
9. Reino Soronen 2505, 10. Kau-
ko Lahtinen 2400, 11. Taito Säk-
kinen 1970, 12. Teuvo Loukusa 
1910, 13. Eino Taavitsainen 1685, 
14. Tapio Aarni 1535, 15. Usko 
Kokko 1490, 16. Mertsi Steni-
us 1240, 17. Markku Aarni 815, 

18. Matti Tamola 570, 19. Kale-
vi Konttila 520, 20. Heikki Viita-
la 205. 
Naiset 1.Hannaleena Poropu-
das 3210 g, 2. Alli Halkola 2030, 
3. Pirjo Loukusa 1775, 4. Sirkka 
Kokko 1700. 

Nuoret Antti Aarni 325 g.
Nappulat 1.Selena Stenius 

195 g, 2. Jere Vähäkuopus 45, 3. 
Juuso Vähäkuopus 45.

Yli-Siuruan metsästys-
seura ry. kiittää pilkkikilpai-
lujen tukijoita: Pekant Oulu, 
EMC Oulu, Ekovilla, Ii Ikkunat 
ja Ovet, Nelos-Grilli Ii, K-Rauta 
Pudasjärvi, Stora Enso, Pudasjär-
ven Metsänhoitoyhdistys. 

Jäsenten välisten 
minikisojen tulokset:
Miehet 1.Timo Nevala 465 g, 2. 
Jukka Alho 350, 3. Matti Tamola 
260, 4. Tarmo Liekola 245, 5. Esa 
Vähäkuopus 195, 6. Eero Juuti-
nen 150, 7. Antti Liekola 80, 8. 
Taito Säkkinen 75, 9. Kari Petä-
jäjärvi 65, 9. Sampo Nevala 0 g
Naiset 1.Irja Säkkinen 160 g, 2. 
Satu Virtaranta 75, 3. Oili Vähä-
kuopus 50, 4. Maire Petäjäjärvi, 
5. Mervi Säkkinen. 
Lapset 1.Senni Säkkinen 160 g, 
2. Saku Liekola 55, 3. Mira Sara-
järvi 45, 4. Roope Sarajärvi 45.

Liekokylässä pilkittiin

Kajastus ry:n 
KEVÄTRETKI 

HAAPARANTAAN 
la 27.5. Lähtö linja-autoasemalta klo 8, 

paluu illalla n. klo 19. 
Retken omavastuumaksu jäsenmaksun maksaneille 
20 €, muille 25 € (sisältää linja-autokuljetuksen edes-

takaisin). Maksun voi maksaa myös autossa lähtiessä. 
Ennakkoilmoittautuminen ma 22.5. mennessä: 

Ari Tapper 044 213 8111 tai 040 826 6478. 
Retken johtajana Jaakko Tuovila.

Pudasjärven Hyvinvointiviikko 2017
Yhdessä  
Koko viikon Hae Pudasjärven kirjastosta sisukkaat ja   
 sydämelliset kirjat 
 - aiheeseen liittyvää aineistoa esillä!”

Koko viikon Syötteen luontokeskus 
 VAELLUS VÄREISSÄ  
 -Harri Ahosen valokuvia 11.4. - 7.6.2017  
 ke-la klo 10.00-16.00, su-ti suljettu 

Torstai 27.4.  KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN  
 JUHLA Seurakuntakeskuksessa 
 Veteraanijuhla on katsottavissa internetistä  
 osoitteesta www.pudasjarvi.fi/youtube
 Järjestää Pudasjärven kaupunki ja seurakunta.  
 Yhteistyössä mukana Pudasjärven maanpuolustusjä- 
 jestöt sekä Lions Club Pudasjärvi ja  
 Lions Club Pudasjärvi/Hilimat.

Lauantai 29.4.  KOKO KAUPUNGIN LIIKUNTAPÄIVÄ 
klo 12-16  Tuomas Sammelvuo –salissa, Puikkarissa ja  
 ympäröivällä alueella 
 •  tapahtuma kokoaa yhteen Pudasjärven   
  liikuntatarjontaa ja tarjoaa mahdollisuuksia  
  päästä kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja.   
  Tapahtuma ja kokeilut ovat maksuttomia.   
  Tervetuloa innostumaan liikunnasta! 
 •  Reaaliaikainen info tapahtumasta  
  löytyy liikuntapalveluiden Facebookista:  
  www.facebook.com/  
  events/658395731027616/
 Järjestää Pudasjärven kaupunki/liikuntapalvelut,   
 yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tiistai 2.5. ELÄKELÄISTEN PORINAKERHO  
klo 14.30 Palvelukekuksessa  
 * Kokoontuu viikottain tiistaisin klo 14.30
 Tulossa LIIKUNTA- JA ULKOILUPÄIVÄ   
 25.5.2017!
 Järjestää Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys. ry ja  
 Pudasjärven Eläkeläiset ry.

Torstai 4.5. KAUNOTTARIA JA UTAREITA  
klo 18-20 – veistoksia ja valokuvia 
 Kari Tykkyläinen ja JennI Naumanen  
 AVAJAISET & TYKYLEVITS ESIINTYY 
 Taidehuone Pohjantähti 
 Näyttely avoinna 4.5.-28.6.2017:  
 ma-ke klo 15-20  Teollisuustie 1 
 la-su    klo 13-17 93100 Pudasjärvi 
 to pe suljettu   Puh. 040 826 6586
 Järjestää Pudasjärven kulttuuripalvelut

Torstaina 4.5.  VETERAANIEN VESIJUMPPA Puikkarissa 
klo 12-12.30 - avoin myös muille kuin veteraaneille  
 - ilmainen osallistuminen veteraaneille ja  
 senioreille
 Järjestää Virkistysuimala Puikkari

Lauantai 6.5. HYVÄN OLON MESSUT  
klo 9-15 Pudasjärven liikuntahallilla 
 * messuarpoja, tuote-esittelyjä ja –myyntiä 
 Messuilla mukana: Tohtori Kiminkinen,  
 vatsastapuhuja-taikuri Sari Aalto, Itämaista tanssia  
 esittää ryhmä Silkkihuivi, suomalaista musiikkia   
 ja runoutta itsenäisyyden ajalta Elina Jylhänlehto ja  
 Pirkko Polvi, kalevalakorunäyttely!
 Vapaa pääsy. Tervetuloa!
 Järjestää LC Pudasjärvi/ Hilimat www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

         PUDASJÄRVEN 
         4H-YHDISTYKSEN 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 

ke 10.5.2017 klo 14 4H-toimistolla, 
Kauppatie 3 L. 

Tervetuloa!  Hallitus

Aukioloajat: • ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) 
• pe 15-04 • la 15-04 • su 15-04 • VAPPUNA 12-20 (-02)

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!La 6.5. ÄSSÄT

Lauantaina 29.4.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 28.4.

RAINER BOLLSTRÖM
Lippu 12 €

TUL
OS

SA
:

Karaoke ja wintti lippu 5 €

Sunnuntaina 30.4.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Hauskaa Vappua!



22 23nro 17PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti28.4.2017 28.4.2017nro 17

Kipinän kyläyhdistykseen toivotaan lisää toimijoita

Kipinän kyläseuran toiminnan tulevaisuudesta keskusteltiin yleisötilaisuudessa.

Kipinän Kyläseura järjesti 
yleisötilaisuuden lauantai-
na 20. 4. Kipinän koululla. 
Tilaisuudessa käytiin läpi 
seuran toiminnan tarpeelli-
suutta avoimella keskuste-
lulla. Toimintaa päätettiin 
jatkaa, mutta toimijoita oli-
si tarpeen saada lisää. Kylä-
läisiä sekä mökkiläisiä toi-
vottiin enenevässä määrin 
mukaan! Toiminnan tulee 

perustua vapaaehtoisuu-
teen. Toivottavaa olisi, että 
säännöllisessä työelämässä 
olevilta löytyisi myös aikaa 
kyläyhteisön toimintaan. 

Kylällä muiden toimi-
vien yhdistysten kanssa 
toivottiin myös yhteistoi-
mintaa. Toimintoja ulkois-
tamalla voitaisiin parantaa 
yhteisön toimintaa. Yksit-
täistapahtumana toivottiin, 

että kesäisin pidettäisiin pe-
rinteinen Iijokisoudun pää-
töstilaisuus, joka muuten 
on lauantaina 8.7.

Kesän talkoissa 
tavataan!

Jukka Vähkyrä

Voimistelunäytöksessä monipuolinen ja viihdyttävä ohjelma
Pudasjärven Urheilijoiden 
Voimistelujaoston järjestämä 
Voimistelu- ja liikuntanäy-
tös oli keskiviikkona 19.4. 
Tuomas Sammelvuo -salissa. 
Paikalla oli noin 200 liikun-
nan ystävää. Näytöksessä 
esiintyi voimistelujaosoton 
kaikki voimistelukouluryh-
mät, välinevoimistelu, nuor-
ten sekä naisten tanssilli-
senvoimistelun ryhmät ja 
Mixdance-ryhmä. Voimis-
telujaosoton vieraina näy-
töksessä oli esiintymäs-
sä kansalaisopiston lasten 
Hiphop-ryhmä, Iijoen tans-
sijat, Pudasjärvi Folk-kan-
santanssiryhmä sekä Oulus-
ta Cross Move companyn 
vannetanssija Elina Kinnu-
nen. 

Liikunnallista 
kesää kaikille 

- Voimistelu liikuttaa!

PuU Voimistelujaosto

PuU voimistelujaosoton pu-
heenjohtaja Kirsi Kipinä toi-
mi illan juontajana.

PuU Välinevoimistelun tytöt esittivät taidokkaasti sekä nauha- että pallo-ohjelman.

PuU 4-6 v voimistelukoululaiset, Pikku pingviinit, kävivät opettamassa uuden tanssin 
koko maailmalle.

PuU 7-8 v voimistelukoululaisten vauhdikas esitys trampoliinilla ja permannolla.

PuU 9-13 v voimistelukoululaiset toivat näytökseen aitoa 
joukkuevoimistelun makua.

Pudasjärvi Folk-kansantanssiryhmä esitti Sikermän.

CMC Elina Kinnusen vanne-
tanssi, Kevättä rinnassa.

PuU nuorten tanssillisen voimistelun koskettava esitys, Taakka kevenee.

Kansalaisopiston lasten Hiphop-tytöt vauhdissa.

PuU Mixdance-ryhmä tanssi lennokkaasti.

Näytöksen päätti PuU naisten tanssillisenvoimsitelun herkkä esitys, Kiitos - Suomi 100 
vuotta.

Pudasjärven nuorisoseuran Iitat tanssivat foksin ja tangon.
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Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00

Vappuna ma 1.5. klo 9.00-18.00.

Niemitalo

Aurajuustokeitto L,G

Runsas salaattipöytä L,G

Sillivalikoima L,G

Graavilohi L,G

Nakkeja L,G

Lihapullia L

Pestobroileria riispedillä L,G

Salmiakkipossua L,G

Rosmariiniperunat L,G

Ruokajuomat sekä 
simaa ja munkkeja

12,90
Keittolounas 8,90
Lapset 4-12 v. 6,50

BRUNSSIVAPPU

Pingviini 
tekee kesän!

Jäätelökioski avoinna joka päivä klo 10-17.

JÄÄTELÖKIOSKIN 
AVAJAISET

la 29.4. klo 10-17

Tervetuloa!Ma 1.5. klo 11.00-16.00

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

RAJUT ENNAKKOEDUT LEIKKURIN OSTAJALLE!

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

TOUKOKUUN  AIKANA 
AJOLEIKKURIN OSTANEILLE 

KOVAT ENNAKKOEDUT!
Jopa 10 kuukautta korotonta ja 

kulutonta maksuaikaa!
Ajoleikkureille toimitus 

kasattuna ja koekäytettynä 
veloituksetta Pudasjärven
alueelle! Käyttöopastus 
toimituksen yhteydessä! 

Toimitusaika asiakkaan toiveiden 
mukaan.

PARK 420 P 
+ 100 cm Combi 3 EL 
leikkuulaite
● Briggs & Stratton 

Intek 4155 AVS 
moottori

● 500 cm3 / 8,82 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Hydraulinen 

ohjaustehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuu-

korkeuden säätö

● Leikkuuleveys  
100cm

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taakse-
puhallus

● Vapaasti pyörivät 
terät

4520€

PARK 220 + 95 
Combi EL  leikkuulaite
● Briggs & Stratton 

PowerBuild 3130 
AVS moottori

● 344 cm3 / 7,4 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuu-

korkeuden säätö
● Leikkuuleveys 95cm
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

3090€
UUTUUS!

PARK 120 + 85 
Combi leikkuulaite 
● GGP WM 7250 

moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Leikkuuleveys 85cm

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taaksepu-
hallus

2790€
UUTUUS!

ESTATE 3098 H
● Briggs & Stratton 

PowerBuild 4165 
AVS moottori

● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Leikkuuleveys 98cm
● Leikkuumenetelmä 

keräävä / multiclip

● Leikkuulaitteen 
pesuliittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Mukana vakiona  
akkulaturi ja puskuri

2495€

BT 84 HCB
● B&S P.B. series 

3125
● 344 cm3 / 5,56 kW
● Hydrostaattinen 

vaihteisto
● Leikkuuleveys 
 84 cm
● Leikkuumenetelmä 

keräävä
● Pyörät edessä 13” 

takana 18”
● Keruusäiliö 200 

litraa

1995€

TORNADO 2098
● GGP WM 7250 

moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW
● Vaihteet 5 + 1
● Leikkuuleveys 98cm
● Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä / 
multiclip

● Leikkuulaitteen 

pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” 

takana 18”
● Mukana vakiona  

akkulaturi ja puskuri

1499€
R 214 TC 

● Briggs & Stratton 
Intek V – Twin

● 656 cm3 / 12,8 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Takarunko - ohjaus
● Leikkuuleveys 94cm
● Automaattinen leik-

kuuterien kytkentä 

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taaksepu-
hallus

Limited Edition + Combi 94 
leikkuulaite 

4290€

TC 138 
● Briggs & Stratton
● 8,6 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Leikkuuleveys 

97cm

● Leikkuumenetelmä 
keräävä

● Keruusäiliö 220 
litraa

2750€

AUTOMOWER 

● Hiljainen
● Automaattinen lata-

us
● Ajastin
● PIN-koodilukitus
● Leikkuuleveys 

24cm
● Maksimi leikkuuala 

2200m3

● Leikkuujärjestelmä 
3 mattoveitsimäistä 
nivellettyä terää

420 Robottiruohonleikkuri

2450€
AUTOMOWER 420:N OSTAJALLE 250 

METRIÄ RAJAKAAPELIA JA HUSQVARNA 
115IL AKKUTRIMMERI KAUPANPÄÄLLE! 

EDUN ARVO 459€!

HUSQVARNA AJOLEIKKURIN 
OSTAJALLE 122C POLTTOMOOTTORI 

TRIMMERI KAUPANPÄÄLLE! 
EDUN ARVO 180€!STIGA JA ALPINA  AJOLEIKKURIN 

OSTAJALLE SGT 24 AE AKKUTRIMMERI  
JA AJOLEIKKURIN SUOJAHUPPU 

KAUPANPÄÄLLE! EDUN ARVO 204€!

Ennakkoedut voimassa 31.5.2017 saakka, tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Suorat 
F1-lähetykset

Miesten jääkiekon 
MM-kisat

Independence 
Day: Uusi uhka

Nyt meiltä  kanavapaketit 
Maxivision IPTV ”Kairankuitu” bokseihin.

12 KK   29,95€ / kk  2 viimeistä kuukautta veloituksetta

6 KK  29,95€ / kk viimeinen kuukausi veloituksetta

12 KK  24,95€ / kk 2 viimeistä kuukautta veloituksetta

6 KK  24,95€ / kk viimeinen kuukausi veloituksetta


