
Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com    www.hallacatering.com

13,90€ 10,90€ 6,90€

AIKUISET LAPSET
5-10 v.

LAPSET
2-4 v.

Alle 2-vuotiaat ILMAISEKSI

AUKIOLOAJAT: Ma-pe 10-16. 
La 10-14 (mahdollisuuksien mukaan). Su suljettu.

T  Sitruuna-kinuski täytekakkua (L,G)

T Suklaajuustokakkua (L,G)

T Minimunkkeja (L) Gluteenittomia munkkeja  
(muualla valmistettuja)

T Suklaisia ja vaaleita pursotinpikkuleipiä (L) vaaleat 
pursotinpikkuleivät (L,G)

T Savulohirieskarullat (L)  
myös gluteeniton rieskavaihtoehto

T Kasvismuffinit (L) myös gluteeniton vaihtoehto

T Ruisnappiset meetwurstitäytteellä (L)  
(myös gluteeniton vaihtoehto)

T Tomaatti-mozzarella-pestonyytit (L)

T Kinkkuvoileipäkakkua (L)  
myös gluteeniton vaihtoehto

T Kasvissosekeittoa (L,G)

T Patonkia ja yrttilevitettä (L)  
(gluteenitonta leipää)

Pidätämme oikeuden listan muutoksiin.

Juomavaihtoehdot: kahvi, tee, kaakao veteen, vesi, mehu, 
kotikalja, sima ja makuvesi

nro 17 2018

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 27.4.2018

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

MTK
Pudasjärvi
liitteenä

Kela-kyydit 
0100 86 500

***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

ORVOKKIAMPPELI 
19 cm RUUKKU

PUUTARHAKÄSINEET 
OX-ON GARDEN 
COMFORT 5301

Kotimainen. Paljon eri värejä. Kukkivat 
pitkälle syksyyn. Sietää keväthalloja ja 
jopa 4–5 asteen pakkasia karaistuttuaan, 
mutta voivat paleltua yöpakkasilla.

Värit pinkki ja vihreä. Erinomaiset, Öko-Tex-
sertifioidut puutarhakäsineet. Nitriilipinnoi-
tettu hyvän pidon saavuttamiseksi.

495 295

ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

AVOINNA
PE 27.4: 10 - 02 (KEITTIÖ -21)
LA 28.4: 10 - 02 (KEITTIÖ -21)
SU 29.4: 10-17
MA 30.4: 10-02 (KEITTIÖ -21)
TI 1.5: 10 -15 THE END!

LAUANTAINA 28.4.
PUBISSA SIMODEUS LIVE!

VAPPUAATTONA 30.4
PUBISSA VAPPUAATON KARAOKE!

VAPPUA
PORUKALLA

Muotinäytös, messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä

Tommy 
Hellsten

Sari AaltoHyvän Olon Messut

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

LC Pudasjärvi / Hilimat
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lauantaina 5.5.2018 klo 9-15 
Pudasjärven liikuntahallilla

KUUSAMON MUIKKUA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 
MA 30.4. KLO 12-13.30.   

P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS

Jukolantie 18, 93100 Pudasjärvi puh. 044 700 2577
kosmetologisenja@gmail.com

MUULLOIN SOPIMUKSEN MUKAAN
ke 2.5 klo 814 ti 8.5 klo 1117 pe 11.5 klo 912

HOITOLA AUKI LAHJAKORTTIOSTOKSILLE

TERVETULOA!

Hemmotteleva käsien hoito

Hot Stonejalkahoito

Phytoceaneerikoiskasvohoito

öljyhieronta selän alueelle
Aromaattinen kynttilä

LAHJAKORTTITARJOUKSET ÄITIENPÄIVÄKSI
JA MUILLE KEVÄÄN SANKAREILLE

OLEN MUKANA HYVÄN OLON MESSUILLA la 5.5.2018

40€

50€

70€

45€

´

Rauhanyhdistyksellä 
ke 9.5. klo 18

- Tortillaillallinen
- Arvontaa, pääpalkintona puutarhakalusto
- Runsaasti leivonnaisia
- Simaa ja munkkeja
- Lapsille omaa ohjelmaa
- Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 

korillinen ”tulvan tuomaa tavaraa”

TERVETULOA!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

Juhontie 6

TULVA-
MYYJÄISET

Puhe Martti Rauhala, Teollisuusliiton 
Lapin aluetoimiston vastaava aluetoimitsija. 

Kuntapoliittinen puhe 
Antti Tihinen, kaupunginvaltuutettu. 

Musiikista vastaa lauluryhmä 
sekä Markku Kemppainen & 

Eero Räisänen.

Pudasjärven 
paikallisjärjestö

Tervetuloa!

vappuna 1.5. klo 12 
Pudasjärven tori. 

VAPPUJUHLA 

Pudasjärven 
Sos.dem.
työväenyhdistys Pudasjärven osasto ry

Hernekeittotarjoilu 

soppatykistä, 

makeisia.

Vappupuhe
Pirjo Sirviö, 

Oulu SDP valtuustoryhmän 
puheenjohtaja

Järjestää:
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 29.4. kello 10, Timo Lii-
kanen, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. 
Messu on katsottavissa suorana videolähetyksenä 
seurakunnan kotisivujen kautta.

Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 2.5. kello 13, kirk-
kokuoro to 3.5. kello 18, Sarakylän kappelikuoro pe 
4.5. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13. 

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 30.4. kello 12.

Ystävänkammari kevään viimeinen ystävänkammari 
seurakuntakodissa to 26.4. kello 12. Ystävänkamma-
rin yllätysetki tulossa toukokuussa, seuraa kirkollisia il-
moituksia.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 3.5. kello 17.

Kaiken kansan sauvakävely  tiistaisin kello 17.15, kä-
velylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, 
lopuksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös il-
man sauvoja.

Perhekerho Liepeen väentuvassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13 ja iltaperhekerho Liepeen väentuvassa maa-
nantaisin kello 17-19. Perhekerhot koko kevään Lie-
peessä.

Perheretki Ranuan eläinpuistoon la 9.6. Ilmoittautumi-
nen lastenohjaajille 31.5. mennessä 040 743 4896 (An-
nika), 040 586 1217 (Kerttu) tai 040 868 4730 (Heli). 
Retki on osallistujille maksuton.

Lapsiparkki seurakuntakodissa maanantaisin kello 
13-15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00,  ilmoittautumi-
set lastenohjaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 
1217 (Kerttu) tai 040 868 4730 (Heli).

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 
nuorta, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2018. 
Työaika ajoittuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yh-
teystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. 
Hakemukset 30.4. mennessä  sähköpostitse pudasjar-
vi.srk@evl.fi tai puhelimitse 08 882 3100 (kello 9-15). 

Pudasjärven seurakunta hakee reipasta, oma-aloit-
teista ja kielitaitoista kirkon esittelijää ajalle 25.6-
3.8.2018. Työaika 30 h/vko, ma-pe kello 11-17. Palk-
kaus 1224,84 €/kk. Vapaamuotoiset hakemukset 
30.4.2018 mennessä osoitteeseen timo.liikanen@evl.
fi. Lisätietoja antaa kirkkoherra Timo Liikanen, p. 040 
820 7223.

Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Ant-
ti Kummalalla pe 27.4. kello 19 ja lauluseurat Janne 
Kummalalla su 29.4. kello 19.  Pärjänsuolla Saara ja 
Juhani Mattilalla pe 27.4. kello 18.30 (Arvo Niskasaari). 
Seurat Kurenalan ry:llä su 29.4. kello 16 (Risto Lauhi-
kari, Mikko Tuohimaa).

Kastettu: Pauli Daniel Luokkanen.

Haudattu: Vilho Aukusti Heikkinen  93 v, Inkeri Puola-
kanaho 80 v, Ulla-Leena Naamanka 79 v, Elsa Reeta 
Loukusa 76 v, Matti Sakari Karvonen 72 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 69,00 € 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
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
0500 910 3489 
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Me kristityt olemme kahden maan kan-
salaisia, taivaallisen ja maallisen. Kasteen 
kautta olemme taivaan kansalaisia. Vaik-
ka päämääränä on taivas, on tämä maan-
päällinenkin elämä tärkeää. Kristillisen kir-
kon oikea paikka, sen elämän ja toiminnan 
kenttä, on tänään ja tässä tapahtuva elä-
mämme. Kahden maan kansalainen ei ir-
taannu tästä elämästä. Lyhyttä, ainutker-
taista, lahjaksi saatua elämäämme voi 
verrata matkaan ja matkantekoon. Elä-
minen taivaan kansalaisena maailmassa 
on suuri haaste, joka on annettu elettä-
väksi, ei odotustilaksi. Matkaamme vaikut-
tavat monet seikat, oma asenteemme ja 
odotuksemme, matkakumppanimme sekä 
matkustustapamme. Matkallamme koh-
taamme paljon paikkoja ja asioita, joita 
rakastamme ja joihin haluamme sitoutua. 
Kohtaamme myös kurjuutta ja kärsimys-
tä. Vaellukseemme kuuluvat epäonnistu-
miset, virheet, vastoinkäymiset ja epäilyt. 

Heikko usko ja huono vaellus eivät kui-
tenkaan estä sitä, että jo tässä maailmas-
sa voisimme kantaa kappaletta taivasta sy-
dämessämme. Mutta kuinka osaisimme 
toteuttaa taivaan valtakunnan tärkeintä 
sääntöä: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lä-
himmästäsi niin kuin itseäsi ja kuinka osai-
simme huomioida ja auttaa lähimmäistä, 
kun omassa elämässä on vaikeaa. Raamat-

tu antaa elämälle yksinkertaisen, selkeän 
ohjeen rakkauden kaksoiskäskyn ja kultai-
sen säännön muodossa. Meidät on kutsut-
tu rakastamaan. Meidät on luotu palvele-
maan toisiamme. 

Tämän maailman keskellä voimme olla 
niitä voimia, jotka yhtyvät iloon, kun on 
juhlan aika tai myötäelävät surunhetkel-
lä kosketuksella tai rohkaisun sanalla. Tai 
uhraamalla omasta ajastamme pienen het-
ken toiselle, kun hän sitä tarvitsee. Vas-
tatuulia ja myrskyjä tulee kaikille. Taivaan 
kansalaisuus ei ole maailman pakoa, ve-
täytymistä, vaan se on vastuun kantamista 
maailman muuttamiseksi.  Se on rohkeut-
ta elää avoimesti ja ottaa vastaan matkan 
tuomat haasteet. 

Toivo on taivaan kansalaisen elämän-
asenne. Taivaan kansalaisena ja toisen lä-
himmäisenä meidän tärkeä tehtävämme 
on luoda toivoa ihmiselle, joka on sen tar-
peessa. Toivon luominen ei ole suuria lu-
pauksia elämää muuttavasta huomises-
ta. Toivo saattaa olla hymy ja ystävällinen 
lause yksinäiselle, tai pienen avun tarjoa-
minen avun tarpeessa olevalle. Toivon an-
taminen toiselle saattaa tapahtua huomaa-
matta. Aina ei tiedä, mikä sanottu lause tai 
tehty teko on antanut toivoa toiselle ih-
miselle juuri sillä hetkellä. Lähimmäisenä 
voimme tehdä vain oman parhaamme. Ja 

Jumalan armo takaa sen, että se on riit-
tävästi.

Jeesus ei tahdo meidän kristittyjen 
nousevan taivaan kansalaisina maailman 
yläpuolelle tavoitellen tuonpuoleista.   Ei 
ole yhtä kristityn muottia, johon jokai-
sen pitää mahtua. Jumala ei aseta kansa-
laisuudelle vaatimuksia. Ei tarvitse osa-
ta uskonnollista kieltä rukoillakseen. Ei 
tarvitse osata tapoja kelvatakseen Juma-
lalle. Taivaankansalaisena kukaan ei ole 
etuoikeutettu. Jeesus haluaa muistut-
taa meitä siitä, että Jumalalle riitämme ja 
kelpaamme omana itsenämme, koko elä-
mäntarinamme kanssa. Jeesus halusi, että 
taivaankansalaiset tunnistettaisiin keski-
näisestä rakkaudesta ja yhteydestä: läm-
pimästä katseesta, rohkeasta lähimmäisen 
rakkaudesta, lempeydestä. Näin taivaan 
kansalaisina voimme tuoda taivaasta pa-
lasen maan päälle omassa elämässämme. 
Rakastamalla. Välittämällä. Antamalla tai-
dot ja lahjat Jumalan käyttöön. Jakamalla 
Häneltä saatua hyvää.

Sirkku Fali

Lahjaksi saatu

Rakkaamme

Mauno Henrik
KOKKO
s. 15.7.1945
k. 24.3.2018

Tule luoksemme unissa illoin, 
kun ikävä meillä on. 
Pidä kädestä meitä silloin, 
kun kaipuu on lohduton.

Rakkaudella kaivaten
Liisa
Kari ja Satu perh.
Eija ja Seppo perh.
Marko ja Virpi perh.
Henry ja Leena perh.
Olavi
Siskot ja veljet perheineen,
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kehittämis- ja toimintatukia 
myönnettiin 160 000 euroa
Pudasjärven kaupungin-
hallituksen kokous pidet-
tiin tiistaina 24.4. Oulun seu-
dun koulutuskuntayhtymän 
kanssa solmittua pellon-
vuokraussopimusta muutet-
tiin vuokralaisen toivomuk-
sesta siten, että Hoikkasuon 
pellot noin 35 hehtaaria pois-
tetaan sopimuksesta. Pelto-
jen vuokrahinta on 10 euroa 
hehtaarilta vuodessa. Kaik-
kiaan kaupunki on vuokran-
nut Oulun seudun koulutus-
kuntayhtymälle peltoalueita 
Törrön koulutilan tarpeisiin 
noin 55 hehtaaria. 

Ennakkokysely 
Siuruanjoen  
kaavoituksessa
Siuruanjoen kaavoitukseen 
liittyen päätettiin järjestää 
ennakkokysely kaavoitet-
tavan ranta-alueen kiinteis-
tönomistajille ennen varsi-
naiseen kaavoitusprosessiin 
kuuluvan osallistumis- ja ar-
viointimenettelyn toteutta-

mista. Kyselyn tulos on neu-
voa antava ja vastaavanlaista 
ennakkokyselyä ei sitouduta 
järjestämään muissa tulevis-
sa kaavoitushankkeissa. En-
nakkokyselyn toteuttami-
nen tilataan ulkopuoliselta 
toimijalta.

Hirsikampuksen yhte-
näiskoululta oli tehty esitys 
tuntijaon muuttamisesta si-
ten, että muutosesityksen 
vaikutuksesta 7. luokalta 
jää yksi taito- ja taideainei-
den valinta pois. Valinnais-
ten kokonaismäärään tällä ei 
kuitenkaan ole vaikutusta. 
Hyväksyttiin esitys ja tunti-
jakomuutos astuu voimaan 
1.8.2018 alkaen. 

Pudasjärvi osallistuu 
OpenArMS-hankkeeseen. 
Hankkeen tuloksena halu-
taan koko Pohjois-Suomen 
kattava alusta, joka vastaa 
kansallisten ja kansainvälis-
ten matkailijoiden liikkumi-
sen tarpeisiin. Halutaan siis 
kehittää liikkumista siten, 
että tiedot reiteistä, aikatau-

luista ja lipuista ovat keski-
tetysti ja avoimesti kaikkien 
saatavilla.

Villiruoan saatavuutta 
kehitetään
Villiruoan saatavuuden ke-
hittäminen Koillismaalla 
-hankkeen tärkeimmät läh-
tökohdat ovat Pohjois-Poh-
janmaan elintarviketalou-
den strategia, Koillismaan 
elintarvikealan kasvuohjel-
ma ja Pudasjärven kaupun-
gin strategia. Villiruualla 
on jo olemassa paikallises-
ti hyvä brändi, jota olisi ky-
ettävä entisestään vahvista-
maan. Pudasjärvi osallistuu 
Villiruuan saatavuuden ke-
hittämiseen Koillismaalla. 

Päätettiin myöntää ke-
hittämis- ja toimintatukia 
vuonna 2018 yhteensä 160 
000 euroa. Vuoden 2017 tuki-
en selvitykset tulee olla tar-
kistettuna ennen kuin tukea 
voidaan maksaa. Kaksi eril-
listä uuden rakentamiseen 

liittyvää investointia otetaan 
käsittelyyn sen jälkeen, kun 
elinvoimavaliokunta on kä-
sitellyt hakemukset ja antaa 
ohjeistuksen kaupunginhal-
litukselle. Kehittämis- ja toi-
mintatukihakemuksia vuo-
delle 2018 oli tullut yhteensä 
126 kappaletta, yhdistyksiltä 
79 kappaletta ja yksityisiltä 
henkilöiltä tai rekisteröimät-
tömiltä ryhmiltä 47 kappa-
letta. Hakemukset ovat liit-
tyneet mm. kylätalojen/
muiden yhteisten tilojen yl-
läpitoon ja remontointiin, 
maisemointiin, liikuntapaik-
kojen ylläpitoon ja kunnos-
tamiseen, tapahtumiin ja ret-
kiin. 

Kuultiin kaupungin ta-
lousarvion toteuma tam-
mi-maaliskuulta 2018 ja 
päätettiin saattaa asia kau-
punginvaltuustolle tiedoksi 
ja tähdentää toiminta-aluei-
den vastuuta budjetin pitä-
vyydestä. RR
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

To 3.5. klo 8-10 Ravintola Merita.
Yrittäjille tutuksi käytettävänä olevia 

mahdollisuuksia ja palveluita. 
Mukana kiertueella on Tapani Sipilä, 

joka kertoo oman yritystarinansa.
Ohjelma:
8.00  Aamukahvit
8.15  Aloitussanat
8.30  Uudistuksen mahdollisuudet työnantajille,  
 Merja Paloniemi, Suomen Yrittäjät
8.45  TE-palvelut yrittäjille, Riitta Manninen,  
 TE-toimisto
9.00  Yrittäjätarina Tapsan Hierojapalvelu, Tapani Sipilä
9.30  Yrittäjät kehittämispolulle, Jukka Koutaniemi,   
 Lapin Ely-keskus
9.45  Liiketoimintaan kehitystä Restartupin avulla,   
 Paula Pihlajamaa, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
10.00  Päätös

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus sopia puhujien 
kanssa sparrausaikoja.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

MONIPUOLISET RATKAISUT 
MENESTYKSEEN 

-AAMUKAHVISEMINAARI

Yritykset kehittämispolulle, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 
Restartup-palvelut sekä Suomen Yrittäjät.

Järjestelyissä mukana myös Pudasjärven Yrittäjät ry.

Leikko-lehden jakelu
Torstaina 26.4.  oli jakelussa täyspeittona 

Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon alueelle 
vakituisiin osoitteisiin KOILLISSANOMAN 

sisäliitteenä LEIKKO-lehti. 

Jos lehteä ei tullut, niin ilmoita nimesi ja osoitteesi 
sähköpostilla antti.harkonen@mhy.fi tai

 tekstiviestillä 0400 157 422.

Kyläseuran talon remontin 
valmistumisjuhla Pintamolla
Pintamolla vietettiin lauan-
taina 14.4. kyläseuran talon 
remontin vihkiäisjuhlaa. Juh-
lapuheen piti sosiaali- ja ter-
veysministeri Pirkko Mattila 
Muhokselta. 

-Olemme olemassa, jos 
maakunnissa ja kylissä riit-
tää elinvoimaa. Se tarkoittaa 
elinkeinojen kestävyyttä ja 
kulkemista. Ei ole olemassa 
aluetta, jos sinne ei ole kul-
kuyhteyttä. Olen aina ajatel-
lut ja pyrkinyt toteuttamaan 
sitä näköalaa, että koko maa 
on pidettävä asuttuna. Se on 
elinkeinoelämän etu, se on 
moninaisen elämäntapojen 
mahdollisuus. Maakunnille 
on tehtävää juuri siinä, elin-
keinoelämän vireyden yllä-
pitämisessä yhdessä kuntien 
kanssa. Pohjoisen Suomen 
maakunnissa ja kunnissa nä-
kyy ja kuuluu biotalous ja 
matkailu, yliopistot ja tutki-
mus. Toivon, että maakun-
tien osaamisesta pidetään 
huolta koulutussektorilla. 
Myös Koillismaan koulutus-
paikkoja tarvitaan, totesi pu-
heessaan Mattila. 

Oulun seudun Leaderin 
hallituksen puheenjohtaja 
Anita Sievänen Iistä kävi läpi 
Leader -rahoituksia yleisel-
lä tasolla. Hän kertoi, että tu-
tustumiskäynti Pintamolle ja 
sen yhteydessä Leader -toi-
mijoiden näkemä talkoolais-
ten sitoutuminen sekä tarve 
toimitilalle Pintamolla rat-
kaisi aikanaan rahoituksen 
saamisen.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi Pudasjärven 
kaupungin haluavan koko 
kaupungin alueen pysyvän 
elinvoimaisena ja kaupungin 
satsaavan tästäkin syystä si-
vukylien kehittämiseen.

Kylätaloperinnettä 
1950 luvulta lähtien
Tuula A. Tolkkinen oli ke-
rännyt vanhoista pöytä-
kirjoista entisen Pintamon 
Maamiesseuran, nykyisen 

Pintamon Kyläseuran histo-
riaa varsinkin oman toimi-
talon rakentamiseen liittyen. 

Kylän oma talohanke läh-
ti vireille 50 -luvun alkupuo-
lella. Oma parakki oli Pin-
tamovaarassa ja päästiin 
järjestämään muun toimin-
nan lisäksi iltamia. Maamies-
seuralle ostettiin sähköllä 
toimivat soittovälineet ja so-
vittiin, että järjestysmiehet 
huolehtivat musiikin soitos-
ta.

60 -luvun alkupuolel-
la alettiin haaveilla uudes-
ta maamiesseuran talosta. 
Lainaa otettiin Pudasjärven 
osuuskassasta ja avustusta 
saatiin myös veikkausvarois-
ta. Tontti vuokrattiin Metsä-
hallitukselta.

Keväällä -64 kerättiin ta-
lonrakennukseen nauloja ja 
muita tarveaineita kyläläisil-
tä. Paikalliset rakennusmies-
ryhmä rakensi kesän aikana 
talon käyttökuntoon ja uu-
den toimitalon avajaisia vie-
tettiin marraskuussa 1964. Il-
tamia alettiin pitää ahkerasti 
ja linja-autokuljetukset mah-
dollistivat paikalle pääsyn. 
Esiintyjäkaarti oli nimekäs, 
Olavi Virrasta Irvin Good-

maniin ja kertoman mukaan 
paikalla oli parhaimmillaan 
lähes 300 ihmistä. Myös elo-
kuvia näytettiin talolla ja ta-
loa vuokrattiin myös muille-
kin. 

90 -luvulle tultaessa väki 
Pintamolla väheni ja ikään-
tyi sekä toimintaympäristö 
muuttui, jonka seurauksena 
Pintamon maamiesseura ja 
naisosasto yhdistyivät vuo-
den 1996 alkupuolella. Uu-
den yhdistyksen nimeksi tuli 
Pintamon Kyläseura ry. 

Talkootyötä valtavan 
suuri määrä
Kyläseuran toiminta on taas 
vilkastunut kuluneella vuo-
sikymmenellä. Siitä hyvänä 
esimerkkinä on tämä entisen 
maamiesseuran talon, nykyi-
sen kylätalon remontin toteu-
tuminen. Yhteistyötä on tehty 
ja tehdään muiden toimijoi-
den kanssa. Samassa pihapii-
rissä on Metsästysseuran hir-
viliiteri ja metsästysseuran 
muita rakennuksia. Yhteistyö 
myös tilankäytön suhteen on 
ollut sujuvaa.

Maamiesseuran talos-
sa, myöhemmin Kyläseuran 
talo monimuotoisen toimin-

nan ohella tärkeä kokoontu-
mispaikka. Vuosien varrel-
la tässä talossa on järjestetty 
monenlaisia kursseja ja kou-
lutuksia, on urheiltu, jum-
pattu ja tanssittu. Ja se tal-
kootyön määrä, mikä tämän 
talon runsaan 50 -vuoden 
historian aikana on tarvittu, 
on valtava. Kiitos siitä kuu-
luu rohkeille Pintamolaisille, 
jotka lähtivät toteuttamaan 
taloprojektia 60 -luvulla ja 
kiitos kuuluu myös meil-
le, jotka uskomme Pintamon 
elinvoimaisuuteen ja tar-
tuimme haasteeseen pelastaa 
vanha maamiesseuran talo, 
nykyinen Kyläseuran talo ja 
sitä kautta saimme ajanmu-
kaiset tilat kyläläisten ja mui-
den toimijoiden käyttöön, to-
tesi Tolkkinen. 

Täytekakkukahvit ja 
ilmaiset tanssit
Tapahtuman isäntänä ja juh-
lassa juontajana toimi kylä-
seuran puheenjohtaja Sau-
li Juurikka. Talon esittelystä 
juhlavieraille huolehti tal-
kootoimikunnan vetäjä Paa-
vo Holappa. Juhlan jälkeen 
oli tanssien vuoro. Pudas-
järveläinen Suopunki -yh-
tye soitti tanssiväen mieleis-
tä musiikkia. Kyläseura ei 
perinyt tanssijoilta pääsy-
maksua ja tarjosi niin juhlaan 
kuin tansseihin osallistuneil-
le täytekakkukahvit. Kaik-
kiaan väkeä kävi juhlassa ja 
tansseissa noin 100 henkilöä.

Seuraava tapahtuma Pin-
tamolla ovat tanssit lauantai-
na 28.4. kuusamolaisen tans-
siorkesteri Trio Tuoviloiden 
tahdeissa. Illan aikana jatke-
taan viime syksynä aloitet-
tua tanssikilpailuperinnettä 
humppatanssikilpailulla, jo-
hon ilmoittautuminen voi ta-
pahtua ennakkoon tai paikan 
päällä. 

Heimo Turunen,  
kuvat Terttu Holappa

Ministeri Pirkko Mattila pitämässä juhlapuhetta Pintamon kylätalon remontin valmistumis-
juhlassa. 

Paavo Holapan (keskellä) talon remonttityön esittelyä kuuntelemassa Jouni Mähönen Iis-
tä, …., Anita Sievänen Iistä, kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja sosiaali- ja terveysminis-
teri Pirkko Mattila. 

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET
• KOLARIKORJAUKSET

• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

OLEMME 
SULJETTUNA

TI-PE 1.5.-4.5.2018
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TALOUSOSASTOLTA

595

795

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI 27.-28.4.

100

500

450
ltk

279
pkt

029

199
pkt

059

895
kg

269

100

695
kg

299
pktkg

100

159

149

1195
kg

595
kpl

plo

raj. erä

1195
kg

pkt

pkt

1195
kg

MAANANTAI-TORSTAI 30.4.-3.5.

399

269

795
kg

579
pkt

kg

895
kg

299
pkt

plo

pkt

kg

200

695
kg

199

pss

135

100
kpl

kpl

pkt

1200

199
pss

pkt

20 kpl/talous

1 satsi/talous

pkt

2 pkt/talous

199,-

489,-

429,-

319,-

4990

12990

100
pkt

raj. erä

KE-TO 2.-3.5

Atria
PERUNA-, 

PUNAJUURI- tai 
ITALIANSALAATTI

400 g

PE-T0 27.4.-3.5.
VIP
SIMA
1,5 l
sis. pantin 0,40

Ballerina
VADELMA-
TÄYTEKEKSI
190 g

HK Viljaporsaan
KASSLERPIHVI

450 g
marinoitu

Olvi
LIMSAT
0,95 l
sis. pantin 0,20

Ingman
TUUTTI

PAKKAUS
8 kpl/960 ml

PE 27.4.

HK
ISO VITONEN

900 g

RAUTAOSASTOLTA

MA 30.4.

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI

2 kalaa/talous

Naudan
PALAPAISTI

Ingman
CREAMY 
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT 
0,85 l

Porsaan 
KYLJYKSET 

1000

LA 28.4.

IRTO-
KARKIT

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

Kulta Katriina
KAHVI
500 g

Suomalainen
KERÄKAALIValio

VOI 500 g
normaalisuolainen

Atria Perhetilan
KANAN FILEELEIKE

450 g grillimaustettu 
tai merisuola-chili

Kabanossi
GRILLI-
MAKKARAT
360-400 g

Vaasan
RUISPALAT
12 kpl/
660 g

Saarioinen
GRILLI-
TASSUT
4 kpl/
300 g

pkt

HK 
AITO NAKIT

420 g

SOKERI-
MUNKKI

Atria
HIILLOS
GRILLI-
MAKKARAT
400 g

Filipinos
SUKLAA-

KUORUTTEISET 
KEKSIT

135 g

Porsaan GRILLIKYLKI
talon
mausteella

Hyvä NAUTA-
JAUHE-
LIHA
rasvaa
max 10%

Paistovalmiit PORSAAN 
LEIKKEET

Tuore 
Norjan LOHI
1-2 kg
kokonainen

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

2 kg/ 
talous

Kivikylän
LIHAPYÖRYKÄT

350 g

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

499
kg

Pingviini 
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

Magnum
JÄÄTELÖ-
PUIKOT
88-120 ml

GRILLATTU
BROILERI
kokonainen
raajapaino n. 1,3 kg

Ahti
KALAVERKOT

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

1995

1995

Fiskars
PISTOLAPIO

Kottikärryn
UMPIKUMI-
RENGAS 
4x6

65,-

HALLITUNKKI
2 tonnin

1990

2495

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

Ruokapohjola
VILJASIKA 
SÄILYKE
400 g

Keski
VANILJA tai 
KAHVIRINKELI 
378 g

2 pkt
4 pkt

3 pkt

3 prk

TYÖKALUVAUNU
REIKÄLEVY-
SEINÄMILLÄ
monipuolisesti
työkaluja

595,-
PUUTERVA
esim. 2,5L 

3295

M-TAVARATALON EDULLISET VAPPUMARKKINAT

Kombino
POLKYPYÖRÄ
24”

Esla Citymax
POTKUPYÖRÄ

Esla
CITYPOTKURI

HYVÄ VALIKOIMA POLKUPYÖRIEN 
VARAOSIA / TARVIKKEITA

kumit, vanteet, heijastimet, lukot, satulat, korit, pumput yms.

Esla ROLLAATTORI / 
KÄVELYPYÖRÄ

Tarmo HALKOKÄRRY
120x67x69 cm. Maalattu 
teräsrunko ja muoviset grippiosat
 kädensijoissa. 10”x350-4
ilmatäytteiset renkaat. Koottava.

MAITOKÄRRYT 
antiikinvalkoinen
Hyödyllinen väline tavaran siirtämi-
seen pihoilla. max. kantavuus 150 kg. 
pituus 84 cm, leveys 65 cm, korkeus 
14 cm

VAPPUJUHLIIN
TARVIKKEET MEILTÄ!

- ILMAPALLOT
- SERPENTIINIT

- FOLIOPALLOT
- NAAMIAISASUT

  YM. YM.

Old El Paso
TORTILLA

8 kpl/326 g

2 kalaa/talous
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MTK Pudasjärvi yhteystiedot

MTK teemaliite 2018

MTK-Pudasjärvi 
julistaa vuoden 2018 
stipendit haettaviksi

Edunvalvontaa 
yli sata vuotta

Puheenjohtaja, työterveyshuollon  
yhteisryhmän jäsen
Juhani Jurmu 
0400 219 597, juhani.jurmu@mail.suomi.net 

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

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

Kuluttajavastaava
Marko Kälkäjä
040 540 0169, kalkajamarko@gmail.com 

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

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

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

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

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 2018 valmistuvalle pudasjärveläiselle 
nuorelle opiskelijalle.

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

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen 
kirjallisena 25.5.2018 mennessä osoitteeseen 
MTK- Pudasjärvi/ Eero Hyttinen Näljängäntie 
1966, 93390 Puhoskylä, tai 
sähköpostiin osoitteeseen 
eerohy@hotmail.com

Viimevuosi 2017 oli Mtk:n 100-vuotisjuhlavuosi. Tästä huo-
mataan, että jo silloin aikanaan on ollut tarvetta yhteiseen 
edunvalvontaan maa- ja metsätalousalalla. Pitkän matkan on 
kukin vuorollaan hoitanut tehtäviä. Muutos on kuitenkin ol-
lut koko ajan läsnä. Välillä vauhti on ollut rauhallisempaa 
ja välillä on kaasua ollut reilusti. Kun vuonna 1995 liityttiin 
EU:hun, sanottiin, että nyt tulee loppu maataloudelle. Kaikki 
tuotteen hinnat putosivat ja siirryttiin tuen maksuun osittai-
sena korvauksena tuotannosta. 

Oli ollut ennenkin häntärahat ja pinta-alalisät, joten ei 
nyt ihan outoa ollut, että saa muutakin tuloa kuin tuotteis-

Juhani Jurmu avaamassa MTK Pudasjärven tämän 
vuoden kevätkokousta Liepeen väentuvassa.

ta. Muutos on ollut nopeaa, kun joka ohjelmakaudella, joka 
kestää noin viisi vuotta, muuttuu jotakin. Pitkän tähtäimen 
suunnittelu on ollut haastavaa. Selkeää on ollut yksikkö-
koon kasvu, kun vilkaisee tilastoja. Pudasjärvellä on myös 
tilat kehittyneet ja tuottaneet laadukasta maitoa ja lihaa ku-
luttajille. Tämä laatu, jota kovalla työllä tuotetaan, soisi saa-
van suurempaa arvostusta, kun kuluttajat valitsevat ruokaa 
pöytäänsä. Nykyinen kauppameno tuntuu jotenkin oudolta, 
kun hinnat säädellään tuontiruualla, joka ei kyllä ole samaa, 
mitä Suomessa tuotettu ruoka. Suomessa tuottajilla esimer-
kiksi kotieläintiloilla on hyvinvointiin tilavaatimukset mon-
tako neliötä mikäkin eläin tarvitsee ja Nasevaan (nautatilo-
jen terveydenhuollon seurantajärjestelmä) kuuluvilla tiloilla 
vähintään yksi pakollinen eläinlääkärin tilakäynti. Ja mon-
ta muutakin asiaa, jotka nostavat kustannuksia verrattu-
na muihin maihin. Nytkin on eläinsuojelulaki ja lomituslaki 
ovat työn alla ja näissä riittää edunvalvonnalla työtä. 

Haasteita riittää Pudasjärvelläkin kaikilla tuotantomuo-
doilla, joita ovat lammas, emolehmä, lypsy- lihakarja ja po-
rotalouspuolella. Haasteita on ollut maatalouden ja porota-
louden välillä, johon edunvalvontaa on tarvittu ja on päästy 
keskustelemaan näkemyseroista. Tavoitteena on, että kaikki 
elinkeinot pärjäävät omillaan ja sulassa sovussa.

Lähiruuasta puhutaan paljon ja soisi sen nyt alkavan ke-
hittymään. Byrokratia on siinä kuitenkin esteenä, liian pitkät 
kuljetusmatkat/lupakuljetukseen. Ei silloin sata vuotta sit-
ten tarvinnut kysyä tarkastuksia lihalle, kun mulli ”kötjäy-
tettiin” naapurille ruokapöytään. Tässä mielestäni tarkastus 
pelasi niin, että jos huonon elukan naapurille teurastit, niin 
ei tullut toista kertaa ostelemaan. Pudasjärvelle voisi hakea 
hankkeen, jossa kokeiltaisiin vanhaa käytäntöä tilalta suo-
raan myyntiä. Hirviteurastamoita on monella kylällä, mis-
sä homma voitaisiin hoitaa asianmukaisesti, jos ei tiloilla ole 
tiloja.

Kustannuslaskenta mitä kannatta tehdä itse ja mitä teet-
tää jollakin toisella on tätä päivää. Yhteistyö tilojen välillä 
auttaa myös laskemaan tuotantokustannuksia. 

Kiitän tuottajayhdistyksen johtokuntaa hyvästä yhteis-
hengestä ja vastuunkannosta toiminnan pyörittämisessä.

Juhani Jurmu
puheenjohtaja  
MTK Pudasjärvi

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



6 7nro 17PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti27.4.2018 27.4.2018nro 17MTK teemaliite PE 27.4.2018

TARJOLLA PALJON JÄSENETUJA

LIITY JÄSENEKSI!

www.mtk.fi

Lähiruokaan liittyvät asiat 
kiinnostavat ihmisiä

Tervehdin ilolla MTK-Pudasjärveä ja hyvillä mielin 
voi todeta, että yhdistys toimii edelleen aktiivisesti 

kotimaisen ruoantuotannon ja edunvalvonnan 
puolesta.

Keskiviikkona 25.4. pidet-
tiin Pudasjärven kaupungin-
talolla elintarvikeseminaari, 
jonka järjestivät yhteistyös-
sä Pudasjärven kaupungin 
elinvoimavaliokunta, Pu-
dasjärven Yrittäjät, MTK-
Pudasjärvi ja Pudasjärven 
merkkipiiri.

Runsas osanotto osoitti 
selvästi, että ruokaan liitty-
vät asiat kiinnostavat ihmi-
siä. Ohjelma oli koottu kol-
mesta eri osa-alueesta: liha, 
kala, keruutuotteet. Jokaisen 
osion kohdalla avattiin asi-
aa toimijan näkökulmasta ja 
paikallinen kauppias kom-
mentoi videon kautta asiaa 
omasta näkökulmasta. Li-
säksi eläinlääkäri kävi läpi 
direktiivejä ja lakiasioita.

Elintarvikeseminaarin 
yksi tavoitteista oli kuunnel-
la herkällä korvalla mahdol-
lisuuksista paikallisen ruoan 
käyttämiseksi niin julkises-
sa ruokahuollossa kuin kau-
poissa, ravintoloissa ja ma-
joitusliikkeissä. Halusimme 
myös ideoita ja työkaluja 
syksyllä haettavaksi aiotulle 
lähiruokahankkeelle. Hank-
keessa tulee näkyä vahvasti 
paikallisuus ja siitä kumpu-
avat mahdollisuudet. 

Mielestäni saimme työka-
lupakkiin monta hyvää ide-
aa, esimerkiksi kalan käytön 
mahdollisuus nousi vahvas-
ti esille. Nautateurastuksen 
kannattavuutta teurastamol-
la on vielä selvitettävä, niin 
että luvat on järkevä hakea. 
Poronlihalla on valmiiksi jo 

kysyntää, mutta toivottavas-
ti saamme sitä paikallisten 
elintarvikeliikkeiden lisäk-
si myös kaupungin keskus-
keittiölle. Teurastamolla ta-
pahtuvan jatkojalostuksen 
kehittäminen ja käytön lisää-
minen on myös yksi lähiajan 
hoidettava asia.

Jatkojalostustiloja 
tarvitaan lisää
Täytyy muistaa, että keit-
tiömme on nykyaikainen 
komponenttikeittiö, mihin 
tuotteet on toimitettava aika 
pitkälle jalostettuina ja tä-
hän tarvitsemme lisää jat-
kojalostustiloja nykyisten 
toiminnassa olevien lisäksi 
paikkakunnalle. Kuluja tu-
lee tuottajalle kohtuuttomas-
ti, mikäli pitää kovin kauas 
kuljettaa raaka-ainetta laitet-
tavaksi. 

Keruutuotteiden trendik-
kyyttä korostettiin ja kysyn-
tää tuotteille riittää. Meillä 
on tutkitusti puhdas luon-
to, joten tuotteita voi hyvil-
lä mielin kerätä, tuotteistaa 
ja myydä!

Lienee luontevaa, että 
tulevaisuudessa marjan ja 
muiden luonnonantimien 
ostoon vaikkapa keskuskeit-
tiölle panostetaan vahvasti. 
En näe yhtään hyvää syytä 
sille, että tuotteita ostetaan 
tukusta ja ajatetaan ympä-
ri Suomen edes takaisin, mi-
käli sitä on paikkakunnalta 
saatavilla. Toki esimerkik-
si marjojen suhteen on ensin 

saatava kunnon säilytystilat 
ja logistiikka kuntoon. Sama 
ajatus koskee lihaa ja muita 
tuotteita. Meillä kuluttajilla 
on vastuu ajatella eettisesti 
ja miettiä myös, mistä hiilija-
lanjälki muodostuu. 

Paikallisen ruoan ohella 
koko ruokaketjulla on suu-
ri alueellinen merkitys maa-
taloustuotannossa ja koko 
maaseudulle, sillä valtaosa 
syömämme ruoan raaka-ai-
neista on Suomessa tuotet-
tua. 

Ruoan alkuperä  
kiinnostaa kuluttajaa
Ruoan maistuessa hyväl-
tä ja siihen liittyviä tarinoita 
kertoessa ruoka tarjoaa elä-
myksellisyyttä. Kuluttaja ha-
luaa aidosti tietää, mistä ruo-
ka tulee, kuka sen on tehnyt 

Väkeä seminaarissa oli ”tuvan täydeltä”.  Seminaarin vetäjänä toimi Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma. 

Kirjoittaja Mari Kälkäjä piti 
läh i ruokaseminaar issa 
avauspuheen. 

ja miten se on tehty. Ruoal-
le halutaan juuret, silloin se 
tuntuu tutulta ja turvalli-
selta. Olisikin hienoa, että 
myös julkisessa ruokahuol-
lossa ruokalistoissa näkyi-
si se mistä tilalta tai kylältä 
tuote on lähtöisin. Paikallista 
tuotetta käyttävät ravintolat 
jo näin paljolti toimivatkin. 

Lähiruoka (paikallinen 
ruoka) sopii paitsi arkeen ja 
juhlaan, se tuo myös lisäar-
voa matkailuun. Ruoka pai-
kallisine erikoisuuksineen 
tulee matkailijoille tutuk-
si kierrettäessä eri puolilla 
maata. Matkailija toivoo yl-
lätyksiä ja kokemuksia mut-
ta kuitenkin tietty tuttuus 
luo turvallisuutta. 

Pienillä yrityksillä onkin 
merkittävä rooli suomalai-
sen ruokakulttuurin ylläpi-
täjinä ja kehittäjinä. Niiden 

päämarkkina-alue on pää-
osin paikallinen markkina ja 
ne ovatkin lähiruokayrityk-
siä aidoimmillaan.

Haemme työkaluja Pu-
dasjärven kaupungin tule-
valle lähiruokahankkeelle. 
Mikäli saamme tämän ison 
hankkeen pystyyn, niin se 
hyödyttää monin tavoin pai-
kallisia yrittäjiä ja keskus-
keittiöitä sekä tuottajia. Tie-
dän, että hankkeen aikana 
tulee monia esteitä tielle, 
mutta ne ratkotaan ja joskus 
voidaan joutua myös totea-
maan, että tämä juttu ei ker-
ta kaikkiaan onnistu. Uskon 
vahvasti tähän asiaan. Muu-
allakin on tässä onnistuttu, 
miksi ei siis meillä. 

Uskon, että eri toimijat 
Pudasjärvellä haluavat olla 
mukana luomassa pudasjär-
veläistä ruokatarinaa!

Kesää kohti hyvillä mielin,
Mari Kälkäjä
Pudasjärven kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja

Yrittäjille ajankohtaista tietoa aamulla ja illalla

Monipuolisia ratkaisuja me-
nestykseen -tietoa 3.5. aa-
mulla kello kahdeksan saa-
daan Ravintola Meritassa, 
kun Yritykset kehittämispo-
lulle, Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien Restartup-palvelut 
koko Pohjois-Pohjanmaata 
koskeva kiertue tuo tutuksi 
mahdollisuuksia ja palvelui-
ta, joita yrittäjällä on käytet-

Yrittäjille on tapahtumarikas päivä tiedossa 
torstaina 3.5. 

tävissään. Mukana kiertu-
eella on Tapani Sipilä, joka 
kertoo oman Tapsan hieroja-
palvelu yritystarinansa. Uu-
distuksen mahdollisuuksista 
työnantajalle puhuu Merja 
Paloniemi Suomen Yrittäjis-
tä, TE-palveluista yrittäjille 
ajankohtaisia asioita valottaa 
Pudasjärven TE-toimistos-
ta Riitta Manninen, Yrittäjiä 

kehittämispolulle kannus-
taa Jukka Koutaniemi Lapin 
ELY-keskuksesta ja liiketoi-
mintaan kehittämistä Restar-
tupin avulla valottaa Paula 
Pihlajamaa Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjistä. 

Kaikille yrittäjille avoi-
met Yrittäjien iltakahvit 
ovat torstai-iltana kello 17.30 
on Ravintola Meritassa, jossa 
aiheena on yrittäjästä työn-
antajaksi -palvelu. Tilaisuu-
den avaa Pudasjärven Yrit-
täjien puheenjohtaja Tommi 

Niskanen. Kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen käyttää 
puheenvuoron, jonka jäl-
keen Susanna Sakko puhuu 
palvelusta, jonka tavoit-
teena on tukea yksinyrittä-
jiä ensimmäisen työntekijän 
palkkaamisessa/alihankin-
nassa/tuntityön ostamises-
sa tai vaikkapa työkokeili-
jan hankinnassa. Palvelussa 
laaditaan yhdessä yrittäjän 
kanssa kehittämissuunni-
telma yrityksen rekrytoin-
nin edistämiseksi. Maksut-

toman palvelun tavoitteena 
on parantaa yksinyrittäjien 
ja mikroyritysten tietoisuut-
ta erilaisista vaihtoehdois-
ta hankkia uutta työvoimaa. 
Palvelu on samalla osa Työ- 
ja elinkeinoministeriön val-
takunnallista kärkihanket-
ta. HT

Susanna Sakko puhuu pal-
velusta, jonka tavoitteena 
on tukea yksinyrittäjiä en-
simmäisen työntekijän palk-
kaamisessa/alihankinnas-
sa/tuntityön ostamisessa.
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ROMUT 
RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

MTK

MTK

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 4.6. klo 17. 

Kysy mopokursseista.

Tervetuloa!

Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

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

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

Nurmelan tilan emäntä 
johtokunnan uusi jäsen

Nurmelan tila Puhoskylällä, 
Kosamojärven rannalla, on 
saanut ItäMaidon tunnus-
tuksen 35 vuotta jatkuneesta 
yhtäjaksoisesta erinomaisen 
maidon tuottamisesta. Suku-
tilan nykyiset pitäjät Matti ja 
Katja Kosamo antavat tilan 
saamasta huomionosoituk-
sesta tunnustusta aiemmil-
le sukupolville, joiden työtä 
Matti on sukutilalla jatkanut 
kymmenen vuoden ajan.

Talon emäntä Katja Ko-
samo on lähtöisin Kajaanis-
ta ja asui 20 vuotta Kemin-
maalla. Työasiat toivat hänet 
aikanaan Nurmelan tilalle ja 
roihahtanut rakkaus talon 
emännäksi. Viimeiset neljä 
vuotta pariskunta on yhdes-
sä vastannut tilan hoitami-
sesta. Koulutukseltaan Katja 
on seminologi/jalostusasi-
antuntija, joissa tehtävissä 
hän työskenteli 14 vuotta.

Nurmelan tila on maito-
tila, jonka navetassa on kak-
sikymmentä lypsävää ja sa-
man verran hiehoja. Peltoa 
tilalla on noin kolmekym-
mentä hehtaaria, joka riit-
tää rehuntuottamiseen tilan 
eläimille. Osa heinästä tuo-
tetaan perinteiseen tapaan 
kuivaheinänä, toteaa Katja.

Katja oli mukana MTK:n 
toiminnassa useiden vuosi-
en ajan Keminmaassa. Kun 
häntä pyydettiin mukaan 
Pudasjärven MTK:n johto-
kuntaan, oli Katja valmis 
tarjottuun tehtävään ja ni-
mettiin heti yhdistyksen va-
rapuheenjohtajaksi.

-Haluan toimia maaseu-

dun elinkeinojen puolesta 
ja puolustaa elävää maaseu-
tua. Uskoni tulevaisuuteen 
on luja ja haluan olla osa 
ketjua, joka tuottaa puhdas-
ta kotimaista ruokaa suoma-
laisille. Pienet tilat tahtovat 
loppua ja tuotanto keskit-
tyy entistä suurempiin yk-
siköihin. Uskon pystyväni 
tuomaan oman panokseni 
pientenkin tilojen elinmah-
dollisuuksien tukemiseen 
MTK:n kautta, Katja Kosa-
mo kertoo.

Luomutuotantoa hän pi-
tää hyvänä vaihtoehtona. 
Siihen siirtyminen vie kui-
tenkin aikaa. Tavanomai-
sesta tuotannosta ei siirry-
tä luomutuotantoon yhdessä 
yössä. Siirtymäajalla tarkoi-
tetaan aikaa, jolloin peltoja 
viljellään ja eläimiä kasva-
tetaan luonnonmukaisesti, 
mutta tuotteita ei saa vielä 
markkinoida luomuna.

Vasta kun peltoa on viljel-
ty luonnonmukaisesti ja val-
votusti vähintään kolme kas-
vukautta, voi sadon myydä 
luomuna. Kotieläintuotan-
nossa siirtymävaiheen pi-
tuus määräytyy eläinlajin ja 
tuotantosuunnan mukaan. 
Esimerkiksi luomumunia 
munivalla siipikarjalla se on 
kuusi viikkoa ja lihantuotan-
toon käyttävällä nautakar-
jalla kolme neljäsosaa nau-
dan elämästä, Katja valistaa 
luomutuotantoon siirtymis-
tä harkitsevia tiloja.

Viime aikoina maitotilo-
ja on huolestuttanut maidon 
tuottajahinnan lasku. Kai-

Valioon kuuluva Osuuskunta ItäMaito palkitsi Katja ja Matti 
Kosamon 35 vuoden yhtäjaksoisesta erinomaisen maidon 
tuottamisesta.  Palkinto luovutettiin ItäMaidon vuosikoko-
uksessa 23.3. Kiannon kuohut ravintolassa Suomussal-
mella. Kuva Tero Jokelainen. 

Katja Kosamo on emännöinyt Nurmelaan tilaa neljä vuotta.

Nurmelan tytöt ulkona.

Maitotilalliset Katja ja Matti Kosamo.

kista epävarmuustekijöis-
tä huolimatta Nurmelan ti-
lan emäntä katsoo valoisin 
ja iloisin mielin tulevaisuu-
teen. 

-Elintarvikkeita tarvitaan 
aina ja suomalaiset alka-

vat entistä enemmän vaatia 
puhdasta kotimaista ruokaa. 
Sitä me tuotamme ja sillä me 
pärjäämme jatkossakin, Kat-
ja Kosamo toteaa.

Matti-Tapio Rissanen

www.mtk.fiLIITY JÄSENEKSI!
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Käy tykkäämässä:
www.facebook.com/tyotakomo

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

Urakointi 
Paavo Valikainen
 ●  Soraa, mursketta, 

ruokamultaa

● Kaivuutyöt 

0400 280 695

MF-HUOLTO
ILMASTOINTIHUOLLOT

K-Huolto S. Parviainen
Puh. 040 773 3631

sauli.parviainen@gmail.com

Ammatillisessa koulutuksessa ja 
yrittäjillä yhteistyötä

Ammatillisen koulutuk-
sen uudistus haastaa am-
matillista koulutusta ja 
yrityksiä yhä laajem-
paan yhteistyöhön. Mi-
ten yritys voi varmistaa 
osaajien saamisen esim. 
koulutussopimuksen tai 
oppisopimuksen avul-
la? Mitä mahdollisuuk-
sia yrittäjällä on itsensä 
tai työntekijöidensä kou-
luttamiseen. Mitä yrityk-
sen kehittämispalveluita 

voi toteuttaa yhteistyössä 
amisten kanssa? 

Suomen Yrittäjät on 
palkannut vuodeksi 2018 
kaksi ammatillisen kou-
lutuksen asiantuntijaa 
opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön tuella perehdyt-
tämään ja aktivoimaan 
yrityksiä ja muuta työelä-
mää ammatillisen koulu-
tuksen hyödyntämisessä, 
erityisesti uusien työpai-
kalla tapahtuvien oppi-

misen muotoihin, käytän-
nössä.  

Tavoitteena on tiivis-
tää koulutuksen ja työelä-
män yhteistyötä niin, että 
opetus- ja ohjaushenki-
löstön työelämäyhteydet 
ja samalla yrittäjät saavat 
tietoa ammatillisen kou-
lutuksen reformin muka-
naan tuomista mahdolli-
suuksista. Tavoitteena on 
hyödyntää tiivistyvää yh-
teistyötä myös osaamis-

tarpeiden ennakoinnin ja 
työelämän kehittämisen 
tukena.

Aiheesta puhuu Mer-
ja Paloniemi Yrittäjien aa-
mukahveilla torstaina 3.5. 
kello 8 ravintola Meritas-
sa. HT

Tule opiskelemaan 
OSAOn Muhoksen 
yksikköön
• Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä  
   tai osia siitä
• Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja
 
Mikäli kiinnostuit, niin lisätietoja antaa  
Timo Mikkonen, p. 050 5629 120 tai  
timo.mikkonen@osao.fi.  

Haku koulutuksiin www.opintopolku.fi

Kiinnostaisiko työskentely maatilalla tai met-
sässä vai oletko jo alan yrittäjä? Onko suunni-
telmissasi maatilan sukupolvenvaihdos?

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

MISSÄ 
KUNNOSSA 

ON 
TYÖTERVEYTESI?

ANNA ME PIDÄMME 
SIITÄ HUOLEN 

ALK. 59 €/VUOSI!

Lakisääteinen työterveys ja sairaanhoitopalvelut 
nyt meiltä Kauppatie 1 L 3, 93100 Pudasjärvi 

0449786084 tai info@medipudas.fi
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Asutustilan ja navetan 
tarina Ruuhensuolta 

- Navettarakennus polttopuiksi ilmaiseksi

Maija-Liisa Nyman ja Pent-
ti Nyman muuttivat Pudas-
järven Ruuhensuolle vuonna 
1968. He rakensivat asutusti-
lalle talon ja navetan.

Navetta rakennettiin 
vuonna 1973. Tarvittavat ra-
kennuspuut sahattiin tilan 
omasta metsästä. Maasto oli 
metsässä niin pehmeää, että 
Pentti joutui tiivistämään 
traktoria varten ajourat jal-
kaisin polkemalla. Talon pi-
hassa oli kenttäsirkkeli, jos-
sa rungot sahattiin laudoiksi. 
Sahan terä kävi kuumana ja 
taisipa siinä mennä sahuril-
ta yksi sormi tässä urakassa.

Navettaa oli rakentamas-
sa Pentin lisäksi myös Mai-
ja-Liisan veli, Reino Raiskio, 
jonka pojat olivat rakennus-
töissä myös mukana. Reino 
poikineen rakensi useita asu-
tustiloja kylälle. Tämän takia 
hei-dän oma talonsa valmis-
tui Ruuhensuolle vasta vii-
meisenä.

Maija-Liisa ja Pentti piti-
vät aluksi lypsykarjaa tilal-
la. Lehmiä ostettiin lähiky-
listä ja enimmillään niitä oli 
kuusi kappaletta. Näiden li-
säksi vasikoita oli muutamia. 

Navetta ei enää jaksa kannatella kattoaan. Purkajalle olisi 
tarjolla ilmaista polttopuuta. 

Vuonna 1973 rakennettu navettarakennus ja talli Ruuhensuontieltä katsottuna. Navetassa oli lypsykone, maidon jäähdy-
tyshuone ja karjakeittiö sekä heinälato ja traktoritalli.

Tikat ovat tehneet kolojaan AIV-torniin
Maija-Liisa Nyman ja Pentti Nyman muuttivat Ruuhensuolle vuonna 1968. He rakensivat 
asutustilalle talon sekä muut rakennukset.

Navetta ja talli olivat hyvin 
ja modernisti varustettuja. 
Navetassa oli nimittäin lyp-
sykone, maidon jäähdytys-
huone ja karjakeittiö sekä iso 
lato ja traktoritalli. Elevaatto-
rin avulla tuorerehut nostet-
tiin koneellisesti AIV-torniin. 
Maija-Liisa hoiti lypsämisen 
ja Pentti ruokki karjan.

Ruuhensuontien laidas-
sa oli maitolava, jonne tilalta 
saatu maito vietiin maitoton-
kissa kärryllä. Maitoauto vei 
tonkat Pudasjärven Osuus-
meijeriin. Kerran ikävästi 40 
litran maitotonkka kaatui 
maitolavan viereen ja maito 
valui maahan. Pitkän aikaa 
maassa tuoksahteli hapan 

maito. Tämä haju on erityi-
sen hyvin jäänyt mieleen ta-
lon tyttärelle.

Lypsylehmistä luovuttiin 
lyhyen ajanjakson jälkeen. 
Navettaa remontoitiin 1976 
lihakarjalle sopi-vammak-
si ja hankittiin parisenkym-
mentä sonnia kasvatukseen. 
Näiden kasvettua riittävän 
isoiksi, ne myytiin ja tämän 
jälkeen hankittiin toinenkin 
satsi sonneja kasvatettavaksi. 
Tähän loppuikin karjan pitä-
minen tilalla ja navetta jäi 
tyhjilleen vuonna 1979. Jat-
kossa toimeentulo hankittiin 
pelkästään metsätöillä. 

Ruuhensuon pellot oli-
vat nimensä mukaan vanhaa 

suota, jotka raivattiin kan-
noista sekä ojitettiin. Peltoja 
oli kaikkiaan yhdeksän heh-
taaria. Tämän jälkeen pel-
loille kylvettiin timotei-hei-
nää karjan rehuksi. Pentin 
ja Maija-Liisan tilalla ei ol-
lut koskaan omia työkoneita. 
Työt tehtiin muiden kyläläis-
ten traktorikalustolla. Koko 
kylällä oli tietenkin samat 
työt yhtä aikaa, joten työnte-
ko oli kiireistä, eikä ihmiset 

ja koneet joutaneet lepäile-
mään. Pentti ei pystynyt aja-
maan traktoria, koska hän oli 
lapsena menettänyt kätensä 
saksalaisten miinassa Siuru-
alla. Yksikätinen mies pärjä-
si kuitenkin hyvin monenlai-
sissa metsätöissä.

Nykyään tilan omistaa 
Kurenalla asuva Maija-Liisa 
Nyman, ikä 82 vuotta. Talo 
on myytävänä hehtaarin ko-
koisella tontilla. Navettara-

kennus on vuosikymmenten 
aikana rapistunut ja on pur-
kukuntoinen. Kuitenkin sen 
tukirakenteissa on paljon hy-
vää ja tervettä puutavaraa, 
jotka kelpaavat vaikkapa 
polttopuiksi. Vanha navet-
tarakennus kannattaisi näin 
hyödyntää loppuun saakka.

Kirsi Nyman talon tytär, 
Juha-Pekka Husso vävy, 
kuvat Juha-Pekka Husso.

ELY-keskus rahoittaa maaseudun yrittäjyyttä ja elämän laatua 
Vuodelle 2018 maaseudun rahoitusta on 
haettavissa Pohjois-Pohjanmaalle 3,5 mil-
joonaa euroa yritystukiin ja viisi miljoonaa 
euroa maaseudun kehittämishankkeisiin 
sekä yleishyödyllisiin investointeihin.

Maaseudun yritystuet myönnetään alu-
eellisen ohjelman mukaisesti maaseudun 
uusien yritysten ja työllisyyttä tavoittele-
vien yritysten kehittämiseen ja investoin-
teihin. Painopistealoina maaseudun ke-
hittämisessä ovat maa- ja metsätalous, 
elintarvike- ja puutuoteala, keskusten ulko-
puolinen matkailu sekä uusiutuva energia 
ja muut luonnonvarat.

Maaseudun kehittämishankkeiden tee-

mana on tänä vuonna hyvä elämä. Hyvä 
elämä pitää sisällään sekä toimeentuloon, 
viihtymiseen että ympäristöön liittyvät 
erityiskysymykset. Kehittämisen läpileik-
kaavana teemana on yrittäjyys, joten kehi-
tettävien palvelujen ja yleishyödyllisen in-
vestointien on aina tuettava yrittäjyyttä ja 
uusien yritysten syntymistä.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää 
monenlaisiin yrittäjyyttä edistäviin hank-
keisiin. Esimerkiksi 3 - 10 yrityksen yhtei-
siin yritysryhmähankkeisiin tukea voidaan 
myöntää sähköisten palvelujen ja laadun 
kehittämiseen. Yleishyödyllisillä investoin-
tihankkeilla voidaan lisäksi tukea maa-

kunnallisesti merkittäviä yleisiä alueen 
asukkaita ja yrittäjiä hyödyttäviä matkai-
luinvestointi-, vesihuolto- tai muita ympä-
ristön kehittämistoimia.

Tähän mennessä maaseutuohjelmasta 
rahoitettuja yleishyödyllisiä investointeja 
ovat olleet lähinnä laajakaistat. Säädösmuu-
tosten myötä maakunnan yhteistyöryhmän 
maaseutujaosto kuitenkin päätti, että tois-
taiseksi laajakaistainvestointeja ei rahoiteta 
maaseuturahastosta. Taustalla on kansallis-
ten tukien harmonisoiminen EU-osarahoit-
teiseen maaseuturahoitukseen. Kansallisen 
Nopea laajakaista -hankkeen rahoitusta on 
haettavissa ja sitä on vielä varsin runsaas-

ti jäljellä. Laajakaistainvestointeihin ei siis 
myönnetä ilman erityisperustetta tukea 
maaseuturahastosta ja myönnettäessäkin 
tukitaso pidetään kansallisen tuen kanssa 
samalla tasolla.

Nyt on hyvä ajankohta valmistella haet-
tavaksi maaseudun kehittämishankkeita ja 
yleishyödyllisiä investointeja. Seuraava ke-
hittämistoimien valintajakso päättyy touko-
kuun lopussa ja vuoden viimeisin lokakuun 
lopussa. Yritystukien hakujaksot päättyvät 
puolestaan huhtikuun, heinäkuun ja loka-
kuun lopussa.

Ely-keskus tiedotus 
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Maatalousurakointia

Lasse Puhakka
0400 326 162

- Niitto, paalaus, karhotus,
 kuivalannanlevitys myös nurmelle

-  Sorat, murskeet, kaivukonetyöt

-  Nurmen täydennyskylvöt

-  Haketus

PRekkaOy

Rekka-Pekka Oy

AMMATTITAITOISET
RAHTIKULJETUKSET
sekä raskaan kaluston

huolto- ja 
päällisrakennuspalvelut

Puh. 0400 388 153

Puhtaasta ravinnosta ja 
hyvinvoinnista tietoa Syötteellä

Elämäntapamuutosekspert-
ti Tomi Kokko luennoi per-
jantaina 23. maaliskuuta Pik-
ku-Syötteellä. Kokolla on 
käynnissä Koko Suomen ra-
vintoremontti -kiertue, jonka 
aikana hän kiertää Suomen 
jokaisessa 107 kaupungissa 
puhumassa puhtaasta ravin-
nosta.

- Haluan tarjota kaikil-
le mahdollisuuden oppia li-
sää puhtaasta ravinnosta ja 
kokonaisvaltaisesta hyvin-
voinnista ilmaiseksi. Se mo-
tivoi minua kiertämään ym-
päri Suomea melko tiukalla 
tahdilla, Kokko kertoi.

Pudasjärven seminaarissa 
Kokko kertoi 12 käytännön 
vinkkiä, miten jokainen voi 
parantaa hyvinvointiaan. 
Pudasjärveläiset saivat vink-
kejä muun muassa aamuve-
den juontiin, D-vitamiinin 
käyttöön, jääkaapin sisällön 
päivittämiseen ja luuliemen 
tekoon.

– Kaikkia ohjeita ei tar-
vitse ottaa käytäntöön, vaan 
valitse itsellesi esimerkiksi 
kolme sopivinta, Kokko ker-
toi seminaarin alussa.

Lähes 50 paikalle tullutta 
kuulivat myös Kokon aamu- 
ja iltarutiineista sekä stressin 
selättämisestä. 90 minuutti-
sesta luennosta inspiroitui-
vat etenkin Eeva ja Juha Pät-
si.

– Meille kaikille on hyvä 
välillä muistuttaa asiois-
ta, joilla voimme itse paran-
taa omaa hyvinvointiamme. 
Tomi käsitteli laajasti hyvin-
vointiin vaikuttavia tärkeitä 
teemoja kuten ravitsemusta, 
liikuntaa, unta, stressin hal-

lintaa, sosiaalisten verkosto-
jen merkitystä, kiitollisuutta, 
meditaatiota ja arkirutiineja, 
Eeva kertoi.

- Tomi korosti ruoan hy-
vän laadun merkitystä. Kaik-
kien pitäisi lisätä vihreitä 
ruoka-aineita ruokavalioon 
– Green Monster -vihers-
moothie oli hänen vinkkin-
sä. Jo pienillä muutoksilla 
voimme saada paljon hyvää 
aikaan, Eeva jatkoi. 

- Erityisesti minuun vai-
kutti rutiinien merkitys, 
Eeva kiteytti.

Tomi Kokon tavoitteena 
on puhua 15 000 ihmiselle 
puolen vuoden aikana. Kier-
tue starttasi 11. maaliskuuta 
Turusta ja päättyy syksyllä 
Helsingissä.  

– Kaikki on sujunut lois-
tavasti ja olen saanut nauttia 
upeista maisemista. Onnek-
si olen päässyt myös ulkoi-
lemaan ja nauttimaan au-
rinkoisista päivistä koirani 
Kunkun kanssa.

Tomi Kokolla on yli kym-
menen vuoden kokemus ra-
vinto- ja liikunta-alalta, ja 
hänen Lean in Five Weeks 
-hyvinvointihaasteensa on 
liikuttanut jo yli 9 000 suo-
malaista. Kokon tähdittämä 
30 päivän ihmiskoe -doku-
mentti herätti myös vilkasta 
keskustelua ravintosuositus-
ten terveellisyydestä. Koko 
Suomen ravintoremontti 
-kiertueesta kuvataan doku-
mentti, joka julkaistaan lop-
puvuodesta 2018.

Elämäntapamuutosekspertti Tomi Kokko puhui puhtaasta ravinnosta ja kokonaisvaltai-
sesta hyvinvoinnista Pikku-Syötteellä. Kuulijoina olivat muun muassa Eeva ja Juha Pätsi.

– En halua sanoa, että ih-
misten pitää syödä tietyllä 
tavalla tai joku asia on vää-
rin. Haluan kannustaa ih-
misiä miettimään omaa 
elämäänsä. Minkälainen ra-
vinto sopii sinun elämäntyy-
liisi parhaiten? Sen lisäksi 
kannustan miettimään hy-
vinvointia kokonaisvaltai-
sesti. Ravinnon lisäksi tär-
keitä seikkoja ovat myös 
liikunta, riittävä uni ja ih-
missuhteet, joista saa tukea 
ja energiaa.

Janette Litmanen ja  
Juulia Luokkanen, 
kuva Janette Litmanen 

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

PIETARILANTIE 48, 
PUDASJÄRVI 

P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 

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

LA 9-18, SU 11-18

PERHEMARKET

YKI-VENE
pituus 4,30 m 

AIROT KAUPAN 

PÄÄLLE! 

990,-
MÖNKIJÄN 

TUKKI-
KÄRRY 
2-akselinen

590,-

www.mtk.fi

LIITY 
JÄSENEKSI!

www.tili-tekno.fi

Yrittäjä!
Luovu papereista ja siirry

sähköiseen taloushallintoon:
● Ostolaskut ● Myyntilaskutus 

● Mobiili app

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

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

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

Agronic 17 m3  -06
keskipk, 8 m multain.  
 54 900 € sis. alv

Livakka 16,5 m3  -05
Hyväkuntoinen Livakka 16.5 
m3 pintalevitysvaunu.  
 37 500 € sis. alv

Kivi-Pekka KP 5 -01
Kivi-Pekka 5 kivenkerä-
yskone. Karhottimien 
hydraulinosto, vahvemmat 
nostorummun piikit.

VUOKRATAAN

 KYSY 

TARJOUS!

 Suomen 
TEOLLISUUSTYÖKALUT OY

Puh 0207 30 3000 
idg-tools.com

idg-tools.com

Ismo Ansala
Edustaja 

040 705 2940

Suomen Teollisuusvaate Oy
Puh 0207 30 3003
teollisuusvaate.fi

Tuomo Vääräniemi
Edustaja 

040 586 3389
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Repotie 2, 97700 Ranua (eläinpuiston vieressä)
p. 040 722 5569. 

Avoinna: Ma 10-17, Ti 10-14, Ke 10-14,To 10-14, Pe 10-17
www.facebook.com/ArlaPohjoisSuomi

ARLA POHJOIS-SUOMI 
MYYMÄLÄ

TERVETULOA OSTOKSILLE!
•  Arlan juustot ja jogurtit
•  Ingman jäätelöt
•  Myllyn Paras ja Vaasan 
 pakasteleivonnaiset, 
 -piirakat ja -pasteijat

•  Maataloustarvikkeet
•  Työkäsineet, -asut ja   
 jalkineet

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.

Livon Alatalossa 
kasvatetaan 
emolehmiä

MTK Pudasjärven johtokun-
nan uusi jäsen Pekka Tör-
mänen hoitaa emolehmäti-
laa Livon Alatalossa, jossa 
on noin 50 charolais-rodun 
emolehmää ja suvunjatkami-
sesta huolehtiva Eetu-sonni. 
Emolehmien hoitaminen on 
Pekka-isännälle tuttua tou-
hua, sillä hän siirtyi lypsy-
karjan pidosta lihakarjaan 
lähes 20 vuotta sitten.

Törmänen asuu synnyin-
kodissaan Livojoen rannal-
la, jonne hän muutti perhei-
neen 1994. Alkuun tilalla 
jatkettiin samaa tuotantolin-
jaa kuin Pekan vanhemmat 
aikoinaan. 

- Hoidimme maitokarjaa 
viitisen vuotta, kunnes tuli 
ajankohdaksi miettiä, jat-
kammeko maitotilana. Yh-
deksi tärkeäksi muutoksen 
syyksi nousi lypsylehmien 
hoitamisen ja työn sitovuus, 
kun lehmät pitää hoitaa ja 
lypsää tiettyyn kelloaikaan. 
Toisena syynä olivat van-
hentuneet ja ahtaat tuotanto-
tilat, joihin olisi pitänyt teh-
dä mittavat investoinnit, jos 
olisimme jatkaneet maitoti-
lana, Pekka kertoi muutok-

seen johtaneista asioista. 
Pekan perhe päätti lo-

pettaa maidon tuottamisen 
ja perustaa emolehmätilan. 
Emolehmät pärjäävät kyl-
mäkasvattamossa eli hiek-
kaparsipihatossa, jossa eläi-
met saavat liikkua vapaasti. 
Ruokintanavetta on erikseen 
ja eläimet pääsevät talvel-
la uloskin. Kesäisin eläimet 
ovat ulkolaitumilla.

Pekka kertoi Alatalossa 
kasvatetun kohta 20 vuotta 
ranskalaista charolais-kar-
jaa, joka on väriltään val-
koista ja nupoa. Pekka kertoi 
emolehmien poikivan ker-
ran vuodessa ja imettävän ja 
hoitavan vasikkaansa puo-
len vuoden ikäiseksi.

- Emolehmien poikimi-
nen ajoitetaan kahden kuu-
kauden ajalle ja ne poiki-
vat onnistuneesti pihatossa 
tai laitumella. Lähes kaikilla 
emoilla on hyvin voimakas 
emovaisto, ja sen vuoksi on 
syytä pysyä vasikoista kau-
kana. Joskus pitää käyttää 
mielikuvitustaan, että pys-
tyy syntyneet vasikat kor-
vamerkitsemään turvallises-
ti sallitussa ajassa.

Emolehmärodut on jalos-
tettu tuottamaan lihaa enem-
män kuin maitoa. Charolais-
rodun emolehmien elopaino 
on noin 800 kiloa ja sonnit 
ovat jopa 1 300-kiloisia. Puo-
len vuoden ikäiset vasikat-
kin ovat 350-kiloisia, kun 
ne siirretään Alatalon tilal-
ta maatuottajien vasikkavä-
lityksen kautta loppukasvat-
tajille.  

Pian on alkamassa kar-
jatilojen kiireisin vuodenai-
ka, kun eläimille pitää huo-
lehtia talven rehut. Alatalon 
tilalla on käytössään omien 
peltojen lisäksi koko jouk-
ko vuokrapeltoja, joilta ke-
rätään lisäaineettomat tuo-
rerehupaalit talviruokintaa 
varten. 

Pekan vaimo Soile käy 
hoitotöissä Kurenalla, jossa 
perheen nuorimmat käyvät 
vielä koulua kotoa pitäen. 
Vanhimmat lapset ovat len-
täneet pois Livon kodistaan 
ja työskentelevät ammateis-
saan tai opiskelevat. Suur-
perheen isä ehtii jonkin ver-
ran omiin harrastuksiinkin, 
kuten metsälle ja kalalle sekä 
moottoripyöräilemään. RR 

Pekka Törmänen tykkää emolehmistään ja tuntee ne nimeltäänkin. Lehmät ovat viisaita ja 
luonteeltaan yksilöitä.  Joukossa on  lupsakoitakin tyyppejä.

Uusi johtokunnan jäsen Pekka Törmänen osallistui tämän vuoden MTK Pudasjär-
ven kevätkokoukseen Liepeen väentuvassa.
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HAJATELMIA 
LYPSY-

JAKKARALTA
KEVÄT keikkuen tulevi… Miten minusta tuntuu, että 
ennen vanhaan vuodenajat olivat erilaisia, jotenkin sel-
keämpiä. Oli kaikki neljä vuodenaikaa, eikä niin kuin ny-
kyään, ettei sään puolesta voi olla varma, onko kesä vai 
talvi. Kesäkuun lumituiskussa tai tammikuisessa vesisa-
teessa on joskus hieman omituinen olo, eihän sen näin 
pitänyt mennä?
MAANVILJELIJÖIDEN kesto puheenaihe on sää. 
Luonnollisesti, koska se vaikuttaa meidän töihin niin 
paljon. Monesti kuulee sanottavan, että töitä olisi vaan 
kun ei kelit salli tekemään. Milloin sataa liikaa, milloin on 
liian kuivaa. Liian kylmää, liian kuumaa. Onkohan kos-
kaan ideaalista säätä? Kevät on myöhässä ja vaikuttaa 
toukotöihin ja sitä myötä tulevan kesän rehuntekoon 
ja pahimmillaan koko satomääriin. Samalla tavalla keli- 
ja sääolosuhteet vaikuttavat moneen muuhun alkutuo-
tantoon, tekisi mieli sanoa, että jopa kansantalouteen. 
Marjanviljelijät, perunanviljelijät, turvetuotanto. Ihme-
kös tuo sitten, että sää puhuttaa.
JOS ON sääolosuhteet puhuttaneet viime aikoina, niin 
viikolla tullut uutinen, jonka mukaan Valio aikoo laskea 
tuottajahintoja 2,5 senttiä litralta toukokuun alusta, on 
saanut aikaan runsasta keskustelua. Maidon hinta on ol-
lut kohtuullisella tasolla alkuvuonna, mutta yhdellä ker-
taa tehtynä hinnan lasku tuntuu todella hurjalta. Moni 
tuottaja on tehnyt budjettia tälle vuodelle ajatuksella, 
että maidon hinta pysyisi suunnilleen samana, ja nyt las-
kelmat menevät kokonaan uusiksi. Tämäkin, kuten asiat 
yleensä, vaikuttavat tiloihin eri tavalla. Etenkin nuoret, 
vasta investoineet ovat taas tarkan mietinnän edessä, 
lopettaa ei voi, onko järkeä kasvattaa tuotantoa edel-
leen, jotta hävinneet eurot saataisiin jostain kasaan? 
Vai onko kipupiste saavutettu ja tilat, jotka voivat teh-
dä päätöksiä lopettamisen suhteen, laittavatkin ovet py-
syvästi kiinni?
EDELLEEN suurimpina syinä näen tälle maitokriisil-
le Venäjän viennin loppuminen, maitokiintiöiden poistu-
minen, jolloin Euroopan isot maidontuottajamaat ovat 
lisänneet rajusti tuotantoa sekä nopeat markkinoiden 
heilahtelut. Muutokset ovat nopeita ja niitä on enem-
män, joten toivotaan, että muutos myös toiseen suun-
taan tapahtuu yhtä nopeasti.
MAATALOUDEN koko kannattavuus on ollut heik-
ko. Mutta kuten kaikessa, tässäkin on ääripäitä. Tiloja, 
jotka pärjäävät hyvin, tapahtui mitä tahansa ja tiloja, jot-
ka kamppailevat koko ajan selviytymisen kanssa, tapah-
tui mitä tahansa. Kustannukset ovat edelleen jatkaneet 
hienoista nousua ja ei niin yllättäen, se energian hinta 
on noussut eniten. Heikko kannattavuus ei vielä vaiku-
ta lopettamispäätöksiin, vaan rahojen loppuminen. Mak-
suvalmius saattaa olla hyvä tai vähintään tyydyttävä hei-
kosta kannattavuuskertoimesta huolimatta. 
ETTEI kaikki olisi vain synkkyyttä ja kurjuutta täl-
lä maatalouspuolella, niin paljon keskustelua on ol-
lut myös omavaraisuudesta ja kotimaisen elintarvike-
tuotannon puolesta puhumista. Asia, josta olen tälläkin 
palstalla muutamaan otteeseen kirjoittanut. Puheet 
ovat olleet hyvin myönteisiä, on ehkä nähty se tosi-
asia, että kriisitilanteessa emme voi turvautua ulkomai-
seen tuotantoon ja tuontiin. Omavaraisuus on elintär-
keää meille, sillä pystymme tuottamaan Euroopan, jos ei 
maailman puhtainta raaka-ainetta elintarviketuotannol-
le. Ja siihen tarvitsemme suomalaisia alkutuottajia, jotka 
ovat aidosti ylpeitä ja asialle omistautuneita.
RUOKAKAUPASSA ei pitäisi katsoa niinkään hintaa, 
vaan kotimaisuutta ja sen vaikutusta koko elintarvike-
ketjulle. Ymmärrän, että toisille hintavertailu on pakko-
tilanne, mutta me jotka pystymme valintoja tekemään, 
niin onko sillä muutamalla sentillä tai korkeintaan eu-
rolla merkitystä kokonaisuuden kanssa? Joka päivä nau-
tittu erikoiskahvi tai kahvilan herkkuleivos on vuodessa 
isompi kuluerä kuin hyvin tuotettu ja valmistettu täysi-
painoinen lounas hyvästä kotimaisesta raaka-aineesta.

Aurinkoisin mielin kohti kevättä ja kesää, 

Emäntä

Maatilalla työt eivät 
tekemällä lopu 

Maatalousyrittäjä Eero Hyttinen Puhokselta on 
toiminut viime vuosien ajan MTK Pudasjärven 
sihteerinä sekä kuluneen vuoden alusta myös 

yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Hän on 
osallistunut aktiivisesti eri tuottajayhdistyksen 

järjestämiin tapahtumiin eri tehtävissä. Erityisen 
mieluista näyttää olevan muurinpohjalettujen 

paistaminen sekä grillimakkaroiden grillaaminen, 
tarvittaessa hampurilaisetkin syntyvät.

Eeron, Tiian, Emilian ja El-
merin perheeseen kuuluu 
koiran lisäksi nykyään myös 
noin satakunta sonnia. Ko-
titilalla aina maataloustöitä 
tehneelle Eerolle karjatalo-
us ei ollut heti itsestään sel-
vä ammattivalinta. Koulut-
tautuminen alalle tapahtui 
vasta edellisen kahden vuo-
den aikana aikuiskoulutuk-
sena Muhoksen Koivikossa, 
ja maatalous elämäntapana 
alkoi kiinnostaa enemmis-
sä määrin vuoden 2010 tie-
noilla.

Lukion Eero kävi Pudas-
järvellä, ja lukion jälkeen 
hän siirtyi kirjoille Oulun-
seudun ammattikorkeakou-
luun Oulun Raksilaan, mis-
sä hän luki liiketalouden 
koulutusohjelmassa oikeu-

MTK Pudasjärven kevätkokouksessa on perinteenä luovuttaa jollekin nuorelle maatalousyrittäjälle leipälapio ja MHY Pu-
dasjärvi puolestaan lahjoittaa vesurin. Tänä keväänä tämän huomionosoituksen ja kannustuksen otti vastaan nuori maa-
talousyrittäjä Eero Hyttinen. Leipälapion luovutti Juhani Jurmu ja vesurin Matti Alatalo.

Eero Hyttinen ja Tiia Rinnekangas kesäisenä iltana.Elmeri ja Emilia Hyttinen.

den ja hallinnon opiskelulin-
jaa. Ennen opiskelun aloitta-
masta piti kuitenkin käydä 
suorittamassa kansalaisvel-
vollisuuksia Säkylässä kan-
sainvälisissä valmiusjou-
koissa. Varusmiespalvelu 
kesti vuoden ajan, ja sieltä 
sai valmiudet kansainväli-
siin rauhanturvaoperaatioi-
hin pääsemiseksi.

Armeijan kurkkusalaat-
tivaatteista päästyään Eero 
lähti Ouluun aloittamaan 
opintoja, ja yksi vuosi tuli 
kulutettua koulun penkkiä, 
kun postilaatikkoon kolah-
ti kutsu EU:n taisteluosas-
ton pääsykokeisiin. Ne me-
nivät ilmeisesti ihan hyvin, 
sillä puolen vuoden kulut-
tua kurkkusalaatit olivat 
taas päällä. Vuoden palve-

luksen jälkeen Eerolle tarjot-
tiin paikkaa alkavassa Tsa-
din operaatiossa, mihin lähti 
paljon henkilöstöä kyseises-
tä taisteluosastosta. Koulu 
oli jäänyt sen verran pahas-
ti kesken, että siinä vaihees-
sa piti tehdä ammatinvalin-
tapäätös. 

Paluu takaisin koulun 
penkille oli edessä, ja kak-
si ja puoli seuraavaa vuot-
ta kului Oulun katuja talla-
tessa. Valmistumisen jälkeen 
Eero perusti toiminimen ja 
alkoi tuottaa lomituspalve-
luja yksityisyrittäjänä. Töitä 
riitti niin paljon kuin jaksoi 
tehdä, ja lomia sai pitää sil-
loin kun halusi. 

-Tässä olisi Pudasjärvel-
lekin hyvä elinkeino muuta-
malle henkilölle, sillä lomien 
saaminen muutaman päivän 
varoitusajalla ei ole tuottajil-
le useinkaan mahdollista lo-
matoimiston kautta, toteaa 
Eero. 

Kolme vuotta meni yrit-
täjänä, kunnes kipinä oman 

karjan pitämisestä syttyi 
kunnolla. Lomituspalvelu-
yritys meni pöytälaatikkoon, 
ja kotitilan navettaremont-
ti alkoi. Vanhasta parsina-
vetasta muokattiin karsina-
pihatto, ja asteittain navetta 
alkoi täyttyä vasikoista. Nyt 
Puhoskylässä sijaitseva Tar-
molan tila on veljesten, Veli 
Hyttisen ja Eero Hyttisen 
omistuksessa sukupolven-
vaihdoksen perusteella, ja 
taas ollaan sellaisessa tilan-
teessa, ettei työt tilalla te-
kemällä lopu. Maatalouden 
lisäksi Eero on mukana tuot-
tajayhdistyksen, keskustan 
ja Puhoskylän kyläseuran 
toiminnassa, eli vapaa- ai-
kaa ei turhan paljon ole. Hän 
painottaakin, että yhdistys-
toimintaan saisi tulla uu-
sia henkilöitä mukaan, ettei 
kaikki työt kasaannu yksille 
ihmisille.

Heimo Turunen
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PUUKAUPPAA JA METSÄPALVELUJA 
Tarjoamme metsänomistajille puukaupan lisäksi kattavat metsän- ja 
luonnonhoitopalvelut sekä parhaan tavan kartuttaa metsään perus-
tuvaa varallisuutta. Otathan  
yhteyttä ja sovi tapaaminen.  
Oman yhteyshenkilösi tiedot  
saat numerosta 010 7770  
tai www.metsaforest.fi 

Pudasjärven 
keskusta

Batman 
lemmikkikerhossa 

vierailulla
Kävimme Batman- ka-
nin kanssa 4H:n lemmikki-
kerhossa vierailulla ja ker-
tomassa lapsille eläinten 
ensiavusta sekä eläinten hoi-
dosta yleensä. Batman teki 
debyyttinsä pr- tehtävissä ja 
hyvin meni!

Juttelimme lasten kans-
sa, kuinka tulee toimia, jos 
eläin on vaikka jäänyt auton 
alle. Oli kyseessä sitten lem-
mikkieläin tai villieläin, on 
ensiarvoisen tärkeää ensin 
varmistua omasta turvalli-
suudestaan!

Eläin jolla on kipuja, on 
aina arvaamaton eikä sii-
hen pitäisi suin päin koskea, 
vaan ensin varmistua, että 
se on rauhallinen; lähestyä 
niin, että eläin näkee tulosi ja 
sille jutellen.

Jos eläin on tien vieressä, 
pitää se tietenkin siirtää en-
nen kuin edes ryhtyy pohti-
maan auttamista muuten, et-
tei itse jää auton alle tai eläin 
poukkoile uudelleen tielle.

Juttelimme myös tavalli-
simmille lemmikkieläimil-
le vaarallisista, joka kodista 
löytyvistä ruoka-aineista.

Kiellettyjen listalle kuulu-
vat ehdottomasti suklaa, xy-
litoli ja avokado. Useimmille 
lemmikkilajeille myös sipu-
likasvit ja rypäleet /rusinat 
ovat haitallisia.

Lapsia tuntui kovasti hu-
vittavan tieto, että koiral-
la ei ole suussaan resepto-
reja kapsaisiinille, joten ne 
eivät tunne chilin poltetta 

Christa kävi Batman -kanin kanssa vierailulla 4H:n lemmik-
kikerhossa.

kuten me. Koira voisi lipit-
tää tabascoa vaikka pullolli-
sen, eikä suussa tuntuisi mil-
tään; se pitäisikö sen mausta 
muutoin, on kyllä ihan toi-
nen juttu :)

Kaikilla oli kotona omia 
lemmikkejä ja niistä löytyi-
kin monta tarinaa. Yhdellä 
tytöistä oli mukana herkku-
tikkuja Batmanille, joka ne 

kotona sitten saikin palkak-
seen hyvin hoidetusta reis-
susta.

Kiitos kerhon vetäjälle,  
Anna-Reeta Pakariselle että 
saimme käydä vierailulla!

Christa van der Vegt & 
Siuruan Kanila Oy

Tuottajayhdistyksellä on säännöllinen lentopallovuoro tiistai-iltana kello 19 Lakarin kou-
lun juhlasalissa. Pelaajia on käynyt säännöllisti niin paljon, että aina on saatu joukkueet 
kasaan, jopa ihan täydetkin joukkueet eli kuusi pelaajaa puolellaan. Pelatessa viljellään 
huumoria ja leikkimielisiä kommenttaja saa varautua kuulemaan onnistumisista ja epäon-
nistumisistakin. Hauskaa on ja kuntokin kohentuu!

Lentopallovuoro Lakarilla
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Tuottajayhdistyksen kevätkokous:

MTK luomassa uusia toimintamalleja
MTK Pudasjärven kevätko-
kous oli torstaina 23.3. Lie-
peen väentuvalla. Kokouk-
sen avannut yhdistyksen 
puheenjohtaja Juhani Jurmu 
kertoi ajankohtaista tuottajia 
kiinnostavista asioista. 

Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Veli Hyttinen 
ja sihteeriksi Eero Hyttinen. 

Kokouksen järjestäyty-
misen jälkeen huomioitiin 
nuori maatalousyrittäjä Eero 
Hyttinen, joka omistaa lyp-
sykarjatilan Puhoksella yh-
dessä veljensä Veli Hyttisen 
kanssa. MTK Pudasjärvi luo-
vutti hänelle leipälapion ja 
Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järvi lahjoitti vesurin. 

Viime vuoden toiminta-
kertomuksen hyväksymi-
sen kohdalla todettiin toi-
minnan olleen vilkasta. 
Hoidettiin tuottajien edun-
valvontaa. Osallistuttiin lä-
hiruokatapahtumaan K-su-
permarketilla paistamalla 
siellä paikallisista tuotteis-
ta valmistettuja hampuri-
laisia ja lampurilaisia, K-
raudassa paistettiin lättyjä 

kaupan teemapäivänä, osal-
listuttiin Vattumarkkinoil-
le kahden päivän ajan sekä 
Metsäpäiville. Jäsenille jär-
jestettiin jouluruokailu sekä 
virkistysretki Syötteelle. 
Huhtikuussa toteutettiin 
MTK Pudasjärvi Maaseutu-
liite aikaisempien vuosien 
tapaan yhteistyössä Pudas-
järvi-lehden kanssa. Liiton 
kokoukseen vietiin aloite jä-
senmaksun pienentämiseksi 
metsähehtaarimaksujen lop-
pumisen vuoksi. Jäsenille oli 
liikuntasali- ja lentopallosa-
livuoro. Uimahallilipun hin-
taa sekä kuntosalin käyttöä 
tuettiin jäsenedulla. 

Hankepäällikkö Olli Ku-
janperä Carunan Oulun 
pisteestä selosti kuluvan 
vuoden sähköjohtojen Pu-
dasjärven maakaapelointi-
töistä, joita rakennetaan run-
saasti lisää, Kuluvan vuoden 
invesntointi on 10 000 000 
euroa. Tämä lisää verkon 
toimintavarmuutta. Reuna- 
alueiden kaapelointi suorite-
taan seuraavina vuosina.  

-Sähköpylväitä tulee ole-

maan tarjolla ilmaiseksi, 
hyödyntäkää niitä, hän ke-
hotti. 

ENP:n perustajaosakas 
Juha Pyyhtiä kertoi yhti-
ön suorittavan maakaape-
lien rakentamistyötä eri 
sähköyhtiöille ja puhelin-
yhtiöille ja suorittavan ura-
kointia tulevana kesänä mm. 
Pudasjärvellä ja Puolangal-
la. Yritys työllistää omien re-
surssien lisäksi kumppanei-
den kautta yli 50 henkilöä. 

Hän tähdensi, että yksi-
tyisen maalle rakennettaessa 
maakaapelia, tulee tarkasti 
miettiä, ettei kaapelointi ra-
joita tulevaa maanomistajan 
rakentamista.

Mari Kälkäjä esitteli kau-
pungin lähiruokahanketta, 
jossa kuullaan tuottajien ja 
kauppiaiden mielipiteitä ja 
pyritään ottamaan ne huo-
mioon. 

Veli Hyttinen kertoi A-
ketjun toiminnasta. Vasikoi-
den hakuajat ovat lyhyitä ja 
emolehmäpuolella rahoitus 
eläinten ostamiseen järjestyy 
hyvin. 

Jäsenet mukaan 
edunvalvontatyöhön
Järjestöagrologi Sirpa Laiti-
nen MTK Pohjois-Suomesta 
piti kokousesitelmän aihees-
ta MTK luo uusia toiminta-
malleja, jotka mahdollistavat 
jäsenten aktiivisen osallistu-
misen myös käytännön edun-
valvontatyöhön. Laitinen 
antoi ohjeita maatilojen yh-
tiöittämiseen ja korosti, että 
kannattaa käyttää asiantunti-
jaa ja tehdä riittävät esiselvi-
tykset sekä huomioida ympä-
ristövahinkovakuutus asia. 

Eläinsuojelulain uudis-
tuksessa lainsäädäntö ei saa 
halvaannuttaa kotieläintalo-
utta. Tuontielintarvikkeiden 
tuotantotavat ovat tuntemat-
tomia. Kilpailukyky on tur-
vattava. Byrokratiaa ja hallin-
nollista taakkaa ei tule lisätä. 
Luvaton eläintiloihin tunkeu-
tuminen on määriteltävä 
eläinsuojelurikokseksi. Tur-
kistuotannon elinkeinovapa-
us tulee säilyä. 

Laitinen selvitti myös 
MTK:n järjestöuudistuksen 
etenemistä. Yksityiskohdat 

viimeistellään kevään aikana 
kevätvaltuuskunnalle. Jäse-
nille on tulossa uusi jäsenmak-
sujärjestelmä, jossa koko-
naisjäsenmaksu muodostuu 
edunvalvontamaksusta ja 
yhdistysten jäsenmaksuista. 
Uusi edunvalvontamaksu si-
sältää elementtejä paikallis-
yhdistysten toiminnan akti-
voimiseksi. 

Mtk.fi-sivustoa ollaan uu-
distamassa. Tavoitteena on 
tiedon entistä helpompi löy-
dettävyys, tuoda hyvää pal-
velua jäsenille ja muille toi-
minnasta kiinnostuneille sekä 
kävijämäärän toivotaan kas-
vavan sivustoilla. 

Laitinen selvitti myös 
ajankohtaista tietoa Mela-tur-
vasta, välitä viljelijästä -pro-
jektista 2018 sekä antoi tietoa 
maatalousyrittäjän hyvin-
voinnin ABC-koulutuksista. 

Poronhoito ja  
maatalous  
keskustelutilaisuus
Kokouksen päätyttyä suuri 
osa kokousväestä siirtyi Poh-
jantähteen Poronhoito ja maa-

talous keskustelutilaisuu-
teen. Tilaisuuden järjestäjänä 
toimi Paliskuntain yhdistys, 
jonka toiminnanjohtaja Anne 
Ollila esitteli viljelijöille Koil-
lismaan sekä Posion ja Ranu-
an alueen viljelijöille tehtyä 
teemahaastattelun yhteenve-
toa. 

Tilaisuudessa oli reilut 30 
henkilöä. Alustuksen aika-
na oli myös vilkasta keskus-
telua. Kukaan ei vaatinut sen 
enempää poronhoitoa kuin 
maanviljelyäkään lopetetta-
vaksi alueelta. Ongelmia tuo-
tiin esiin ja niiden korjaami-
sen tarpeet otetaan huomioon 
jatkotyössä. Eniten kritiikkiä 
herätti joidenkin haastattelu-
jen esiin tuoma ajatus siitä, 
että aitaamiseen suunnattua 
tukirahoitusta voitaisiin mo-
lempien osapuolten näin ha-
lutessa ohjata suoraan viljeli-
jälle itselleen. Paikalla olleet 
viljelijät kertoivat, että haas-
tateltujen viljelijöiden vasta-
ukset eivät edusta koko vilje-
lijäjoukon kantaa. 

Heimo Turunen

Kevätkokouksessa etualalla ENP:n perustajaosakas Juha Pyyhtiä sekä Caruna Oy:stä Olli Kujanperä ja Antti Pitkänen. Pöydän takana järjestöagrologi Sirpa Laitinen MTK Pohjois-Suo-
mesta, kokouksen puheenjohtaja Veli Hyttinen ja sihteeri Eero Hyttinen. 

Tuottajien kevätkokouksen jälkeen suuri osa kokousväestä siirtyi Poronhoito ja maatalo-
us -keskustelutilaisuuteen Pohjantähteen. 

Kevätkokouksessa oli väkeä parikymmentä henkeä.
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WWW.HAKACENTER.FI

HAKA CENTER

HAKACENTER

TÄYDELLINEN 
KONEKAUPAN KESKUS
Meillä asiakas saa keskittyä omaan työhönsä ilman konehuolia.

kone-ja 
laitemyynti

TARVIKE- & 
VARAOSA-

MYYNTI

huolto-& 
korjaamo-
PALVELUT

kuljetus-
palvelut

haka center

KEMPELE
Hakatie 17, 90440 Kempele

Palvelemme: Arkipäivinä 8-17

NYT MEILTÄ MYÖs 
MAANSIIRTOKONEET

KATTAVA
VARAOSA- JA
TARVIKEVALIKOIMA
0400 209 184

ME 
PÄIVYSTÄMME
LÄHES KELLON YMPÄRI

040 822 3876
Sesonkiaikana päivystysnumeroista 
tavoittaa ammattitaitoisen asentajan 
tai varaosamyyjän myös iltaisin ja 
viikonloppuisin.

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

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

HUOM!
Salaoja- ja rumpuputket erikoishinnoin täysissä 

nipuissa. Tule ja pyydä tarjous. 

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

Kauttamme muun muassa

Kattopellit, seinäpellit, 
itse kantavat pellit sekä tarvikkeet.

Kauttamme myös rännit,  
kattoturvatuotteet ja rakennuspeltityöt, 

myös asennettuna

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Meiltä 
paikallisia tuotteita. 

Tervetuloa uudistuneeseen 
myymäläämme! 

Runsaasti käytettyjä myymäläkalusteita; 

mm. hyllyjä maatiloille 

varastoihin tai autotalleihin.

Ym käytettyjä kalusteita, 

kannattaa kysyä! 
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Puulla on 
nyt kysyntää!

Miksi sinun kannattaa tehdä 
puunmyyntisuunnitelma juuri oman 

metsänhoitoyhdistyksen kanssa?

1.  Käytössämme ainoana toimijana katkon-
ta-aineistot, jolla pystymme vertaamaan 
tarjottujen yksikköhintojen lisäksi kunkin 
ostajan toteutuneet sahapuu %. 

2. Puunmyyntisuunnitelma on maksuton
3. Et ole sidoksissa mihinkään yhtiöön, 

vaan paras tarjous - hinta, mitat, laatu, 
korjuuaika ymv asiat ratkaisevat.

4. Käytössämme metsänomistajien oma 
hankintapalvelu, jolla luodaan aitoa  
kilpailua puukauppaan.

Ota yhteys omaan 
metsäneuvojaasi ja

kysy tarkemmin, 
puhelin 040 844 2028

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

KOHTI UUTTA RUOKAKULTTUURIA 
– SIRKKOJA VAPPULAUTASELLE

SIRKKA SKAGEN -LEIPÄ
n. 20 maisteluannosta
Ainekset
200g Samu kasvatettu kotisirkka, pakaste
2 saaristolaisleipää tai limppua
4 kpl punasipuli
2 kpl sitruuna
2 nippua tilliä
1 purkki mätiä (esim. kirjolohen)
2 rkl dijon-sinappia
1 tuubi majoneesia
Rypsi- tai rapsiöljyä paistamiseen
Suolaa
Rouhittua mustapippuria

Valmistus
Sulata sirkat yön yli jääkaapissa, muutama tunti huoneenlämmös-
sä, tai juoksevan veden alla. Valuta ylimääräiset nesteet pois.

1. Sipaise leiville ohuelti voita. Paista leivät rapeiksi ja kullan-
keltaisiksi kuumalla pannulla.

2. Paista sirkkoja kuumalla pannulla runsaassa öljyssä kun-
nes ne ovat rapeita. Parhaan rapeusasteen löydät maistelemal-
la. Mausta hienonnetulla tillillä, suolalla ja rouhi päälle mustapip-
puria.

3. Kuori ja hienonna punasipuli. Sekoita majoneesi, sitruuna-
mehu, sinappi, suola, punasipulit, hienonnetut yrtit sekä 2/3 osaa 
sirkoista.

4. Nostele seosta leiville. Annostele päälle loput sirkoista. Ko-
ristele sirkkaleivät mädillä.

Hyönteisten kasvattaminen 
ja myyminen elintarvikkee-
na sallittiin Suomessa vuo-
den 2018 alusta. Sen jälkeen 
markkinoille on rynnistä-
nyt useita erilaisia sirkka-
tuotteita. Myös paikallisen 

K-Supermarketin hyllys-
tä löytyy ainakin chilillä 
maustetut Samu sirkkapäh-
kinät. Pudasjärvellä järjes-
tetyssä sirkkaseminaarissa 
päästiin myöskin maista-
maan erilaisia sirkkaruokia 

ja kommentit olivat myön-
teisiä. Sirkan makua luon-
nehdittiin muun muassa 
pähkinäiseksi. Ravintosi-
sällöltään sirkat ovat hyviä. 
Niissä on kaikki ihmiske-
hon tarvitsemat 9 amino-

happoa, sekä runsas määrä 
ravintokuitua, rautaa, sink-
kiä, kalsiumia ja B12-vita-
miinia.

Sirkkaa 
vappupöytään!

Vuokraamme nyt myös lyhytaikaisiin 
tarpeisiin isoja nelivetoja, 

esim. kylvötöihin, rehuntekoon yms. Myös urakointina.
Vuokrattavana myös pyöräkuormaajia, pakettiautoja, 

traktorin ja henkilöauton peräkärryjä. 
Myytävänä koivuklapeja.

P. 0400 926 405

TRAKTOREITA VUOKRALLE

Toimitamme 
RUOKAMULTAA

Myydään:
MB E220 cdi, -09

www.kokkopeat.fi

Entocuben teettämän ky-
selyn mukaan jauhettu 
sirkka on suosituin hyön-
teisruokatuote.

HUNAJAGLASEERATUT  
SIRKAT Á LA  
ENTOCUBE

Ehdoton jälkiruokahitti sadoista 
tapahtumista.
10-15 annosta
Ainekset:
50 g Samu kasvatettuja 
paahdettuja kotisirkkoja
2 rkl kiinteää hunajaa
1 rkl voita (ei pakollinen)
Ripaus suolaa

Kuumenna pannu miedolla läm-
möllä. Lisää hunaja ja voi, anna su-
laa ja sekoita yhteen. Lisää sirkat 
ja pyörittele glaseeraus tasaises-
ti kaikkiin. Mausta suolalla ja anna 
jäähtyä hetki ennen tarjoilua. Na-
postele semmoisenaan tai käytä 
jälkiruuissa.

Kuvat ja teksti
Tuomi-Tuulia Ervasti.

Lisää reseptejä 
www.samufoods.com/reseptit

Kuvat Sirkka seminaarin 7.4. maistiaisista.
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www.mtk.fi

LIITY 
JÄSENEKSI!

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

WWW.TRAKTORIT.COM

PULA, OSTAMME TRAKTOREITA!
MYYNTI OSTO VAIHTO RAHOITUS JOPA 72 KK

Valtra N122e Direct+ek ...............’10
Vain 2211 h, 2 om, suomikone, 50 km/h, 
puskutuet, 5 lohkoa,majakat, 115 l/hydr.,
144 hv, ecopower, cruise,päisteautomatiikka 
ym.Kone kuin
unelma!

22
11

h

Vain 59.500 Eur+alv 
(73.780 Eur sis alv)

Valtra N111e + Q55 50 km/h ..... ’09
7356 h, suomikone, nopea 50 km/h, pus-
kutuet, cruise,ecopower, 133 hv, kallistin, 
jarruventt., majakat+ledit, ym.
Hyväkuntoinen,siisti!

 50
 km

/h

Vain 38.500 Eur+alv 
(47.740 Eur sis alv)

 50
 km

/h
Valtra M130 + Q960 50 km/h .....’04
7717 h, suomikone, 91 l hydrauliikka, 
3 lohkoa, nopea 50 km/h, yläajovalot, 
jarruventt., cruise, ym ym. Erittäin hyvä-
kuntoinen, keveistä töistä!

Vain 32.250 Eur+alv 
(39.990 Eur sis alv)

Valtra T190 50 km/h.................’03
9700h, suomikone, kaikki herkut: etu-
nostolaite+pto,ek, Twintrac-taakseajolaite, 
ilmastointi, ilmaistuin, majakka, kallistin, 
älytön määrä hydrauliikkaa ym. 
On voimaa, kokoa 
ja varustelua!

 50
 km

/h

Vain 39.900 Eur+alv 
(49.476 Eur sis alv)

Case-IH Puma 140 MC+ek ........ ’09
Vain 3346h, suomikone, 178 hv, täys-
jousitus, nopea 50 km/h,puskutuet, jarru-
ventt., 4 lohkoa, ym ym. Legendaarista 
Puma-voimaa
ja varustelua

33
46

h

Vain 56.250 Eur+alv 
(69.750 Eur sis alv)

New Holland TM140 RC+ek ....... ’03
7137h, eka omistajalla vuoteen 2017, 
suomikone, 112 l hydr., ajovoima, 4 
lohkoa, kallistin, hydr.työntövarsi, majakka, 
led-valot, ohjaamo-
jousitus ym. Hyvä-
kuntoinen, hieno!

Huip
pu

!

Vain 31.750 Eur+alv 
(39.370 Eur sis alv)

Solis 26 Mitsubishi + etuk ............ ’17
16h, 26hv dsl, rekisteröity tieliikenteeseen, 
17km/h, ulosotto, hydr. 21l, 3-pistenl., 
kärryvalopistoke ym. Joka talon pakollinen 
lumikone, klapikoneen pyörittäjä tai 
ruokintapöydän 
kone!

Es
itte

lyk
on

e

PO
IST

OHINTA
AN!

Poisto 8.950 Eur+alv 
(11.098 Eur sis alv)

234,71 eur/kk ilman käsirahaa!

JD 5820 PQ-Plus+ JD551 ek ..... ’04
Vain 2750 h, 2 om, suomikone, mahtava 
varustus, ilmastointi, ilmaistuin, jarruventt., 
3 lohkoa, Field-office, lasikattoluukku ym.
Erittäin siisti, 
vähänajettu 
löytö!

Vain 31.250 Eur+alv 
(38.750 Eur sis alv)

Lö
ytö

!

Toyota 7FDF25 SAS .................... ’02
Vain 3880h, 1om, suomikone, diesel, 
maantierekisteröity, lämmin ohjaamo, hydr.
sivusiirto, nostokork. 3 m, nostoteho 2,5t, 
4 lohkoa, SAS-system ym. Aina säilytetty 
sisällä, kevyestä 
rautakauppakäytöstä 
Toyota laatua!

Vain 15.250 Eur+alv 
(18.910 Eur sis alv)

Lö
ytö

!

MYYTY

www.lakkapaa.com AVOINNA 24/7

PARHAAT MERKKITUOTTEET LÖYDÄT LAKKAPÄÄLTÄ!

Varaosat: Arvi Seppänen
arvi.seppanen@lakkapaa.com
p. 040 707 8531

Hakatie 15, 90440 Kempele Ma-Pe 8:00-16:30

Myynti: Kimmo Junttila
kimmo.junttila@lakkapaa.com
p. 045 674 9626

REHUPAALIKULJETUKSET KOILLISMAALLA

Historian ensimmäiset 
maakuntavaalit lokakuussa

Maakuntavaalit ja sote-
uudistus on historiamme 
suurin hallinnon uudis-
tus ja maamme ensimmäi-
set maakuntavaalit järjes-
tetään 28.10.2018. 

Maakunnat vastaavat 
tulevaisuudessa sosiaa-
li- ja terveyspalveluista, 
pelastustoimesta, työlli-
syys-ja yrityspalveluista, 
terveysvalvonnasta, eläin-
lääkintähuollosta, maa-
kuntakaavoituksesta ja 
maaseudun kehittämises-
tä.  Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntavaltuustoon va-
litaan vaaleilla 79 valtuu-
tettua. Valitut luottamus-
henkilöt ovat vastuussa 
siitä, että maakuntaa ke-
hitetään asukkaiden par-
haaksi, maakunnan vah-
vuudet, ominaispiirteet 
ja myös sen kulttuuri-

nen identiteetti ymmärtäen.  
Maakuntavaltuutetut päät-
tävät kaikista maakunnan 
asioista; maakunnan strate-
giasta, talousarvioista ja pal-
veluiden järjestämisen pe-
rusteista. 

Uudistuksen perustana 
ovat maakunnan omat vah-
vuudet; erityispiirteet, iden-
titeetti ja kulttuuri. Tulevien 
maakuntapäättäjien on olta-
va rohkeita, luovia, yhteis-
työkykykyisiä ja luottamus-
ta on osattava rakentaa yli 
kuntarajojen niin maaseu-
dun kuin keskuskaupungin 
välillä. Maakuntapäättäji-
en on ymmärrettävä tehtä-
vänsä ja vastuunsa, sillä he 
ovat koko maakunnan päät-
täjiä ja edunvalvojia ja valtaa 
on käytettävä rohkeasti koko 
maakunnan hyväksi.

Pudasjärven Keskustan 

hyvä vaalitulos kuntavaa-
leissa kertoo myös hyvis-
tä alueellisista ehdokkais-
ta. Historian ensimmäiset 
maakuntavaaliehdok-
kaamme ovat Mari Kälkä-
jä, Anni-Inkeri Törmänen 
ja Vesa Riekki.  Hyvät ää-
nestäjät, käytettähän ää-
nioikeuttanne lokakuussa 
niin Pudasjärven ääni kuu-
luu tulevassa maakunta-
valtuustossa.

Jorma Kouva
Keskustan 
Kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja 

Rajamaan rannassa 
uimareita koko talvikauden

Rajamaanrannan uimakau-
si talven osalta on saatu pää-
tökseen, sillä viimeinen ui-
mari kastautui vähäiseen 
veteen vielä 22.4. Talviuin-
tipaikan kunnossapidosta 
huolehti Työpetari kevään 
2018 aikana. Talven uinti-
kausi aloitettiin jo syyskuus-
sa totuttelemalla ”roppia” 
tulevaan kauteen. Vuoden-
vaihteen molemmin puolin 
avannon aukipitäminen oli 
haasteellista suuren suppo-
muodostuksen takia ja avan-
non paikkaa jouduttiin välil-
lä muuttamaan. Kuitenkin 
päästiin yllättävän vähällä 

ja avanto oli kiinni yhteen-
sä noin kahden viikon ajan. 
Runsaat lumisateet työllis-
tivät ylläpitäjiä kevättalves-
ta, mutta kaikista vastuksis-
ta selvittiin ja kauteen ollaan 
erittäin tyytyväisiä. Pulah-
duksia avannolla on ollut 
1067 kertaa, joka taitaa olla 
uusi ennätys kävijämääris-
sä. Kävijämäärät kertovat 
kasvavasta harrastuksesta 
pudasjärveläisten keskuu-
dessa. Uimarit sanovat, että 
avanto koukuttaa ja tuo erit-
täin hyvän tunteen siellä 
käytyä.

Nautinnon ovat mahdol-

listaneet vuonna 2018, Pu-
dasjärven kaupunki, Kul-
jetuspudas, Työpetari ja 
Urheilijoiden uima- ja kun-
tourheilujaosto.

Kiitämme aktiivista avan-
touintiporukkaa kaudesta ja 
toivomme hyviä uintikelejä 
kesälle.

Jäämme mielenkiinnol-
la seuraamaan, että mihin 
avannon reikä tehdään syk-
syllä 2018.

Yhteistyötahojen puolesta
Tuomo Jokikokko/
Työpetari

Lähiruokapäivä 
K-supermarketilla

K-supermarketilla oli viime vuoden elokuussa lähiruoan kampanjapäivä, jossa tuottaja-
väki oli ulko-oven vieressä myymässä paikallisesta lihasta valmistettuja hampurilaisia ja 
lampurilaisia. Ne kävivätkin hyvin kaupaksi ja tuli runsaasti myönteistä palautetta lähiruo-
asta.



18 19nro 17PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti27.4.2018 27.4.2018nro 17MTK teemaliite PE 27.4.2018

Maidontuotannon uusi aikakausi 
on alkanut

Lely julkisti Astronaut A5 -lypsyrobotin

Kysy lisätietoja
Astronaut A5 -robotista. 

Ari Koivisto 050 512 7778 tai
ari.koivisto@nhk.fi

Toimitukset alkavat 
kesällä 2018. 

Varmista omasi!

Claas ja Kubota 
mallistot 

Konekeskolta
Claas: Puimurit Avero, Tucano ja Lexion, traktorit
Arion, Axion ja Zerion, Jaguar-ajosippurit, Scorpion-kurottaja.
Työkoneet: Carcos-noukinvaunut, Rolland-paalaimet, 
Diskoniittokoneet, Volto-pöyhimet ja Liner-karhottimet.

Kubota: Kaivurit, kiinteistötraktorit, suurtehoruohonleikkurit ja lava-
ajoneuvot

Ota yhteyttä!
Mikko Ylitalo 0400 984 830, mikko.ylitalo@kesko.fi

Tikkasentie 4, 90410 Oulu

RUOKKII
HYVÄÄ

www.a-rehu.fi
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AVAJAISET:

ANNISKELU-
OIKEUDET
kaikki juomat!

Wauvasta Waariin 

Wappu-
tapahtuma

Ohjelma:
12.00  Wauvat ja Waarit tervetuloa, 
 Marko Väyrynen laulaa
 - Askartelupaja lapsille: 
 vappunaamarin valmistaminen
12.30  Kataja-ryhmä Vienan Karjalasta, 
 Vuokkiniemen kylästä esiintyy
13.00  Bingo ja Wauvojen Formulakisa
13.30  Kataja-ryhmä esiintyy
14.00  Marko Väyrynen laulattaa 
 - Wauvojen Formulakisa 
 - Lasten vappuasut palkitaan
14.30  Kataja-ryhmä esiintyy
 - Kesseli 15v Juhlapuhe kuvin
 - Uuden Kesselilaulun julkistaminen
 - Olive Nyirarukundo esiintyy
 - Juhla-arpajaisten palkintojen arvonta
 - Piirustusten voittajat ilmoitetaan
16.00  Wauvat ja Waarit näkemiin ja kiitos.

Tarjolla kahvia, teetä, kaakaota, simaa, munkkeja 
ja makkaraa edullisesti sekä pika-arpoja, juhla-

arpoja ja lapsille ongintaa. Kaikkien tapahtumassa 
kävijöiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. 

Kiitos tapahtuman sponsoroijalle: Pudasjärven Osuuspankki. Kiitos tukijoille: Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja Kukka Ky, LähiTapiola/Pohjoinen, Pudasjärven Apteekki, Anon Ase ja Tukku, 
Silmäasema, Kontiotuote Oy, Metsä, Pudasjärven luontaistuote Oy, Hautaus- ja Kukkapalvelu 
Räisänen, Kellosepänliike Naamanka Ky, Ravintola Tarantella Oulu, Kart in Club Oulu, Katsas-
tus Team Oy Kiiminki, Halpa-Halli Kiiminki, M-tavaratalo Pudasjärvi, Pudas-Kone Oy, Metsänhoi-
toyhdistys Pudasjärvi, Pudasjärven Urheilijat, K-Supermarket Pudasjärvi, Kuljetuspudas Oy, Lvi-
ja Rautatarvike Oy, JV Rauta Oy Pudasjärvi, AH Telepiste, Koillis-Tele, Pudasjärven kaupunki,  
ABC Koillisportti, Osuuskauppa Arina Pudasjärvi, Jarmo Mikkonen/Top Katsastus Oulu, Ruoka 
Pohjola Oulu, Koillis Avain Lukko Suutari, Parturi Kampaamo Saxari, Vaatepuoti Hertta, Ompeli-
mo Lena, Huonekaluliike Heikkilä Oy, Stora Enso, Kesport Pudasjärvi, Vianor, Ravintola Merita, 
Neste Pudasjärvi, Kauneuskeskus Salotar, Virkistysuimala Puikkari, Jyrkkäkoski 
Oy, Aarre Arkku, TuliTauko, Tilitoimisto SJ Luttinen Oulu, Pudasjärven kirjakauppa, 
Iijokiseutu, Apetit Oy, JP Automaalaamo Oy.

Ti 1.5. klo 12.00 alkaen Lakarin 
koululla, Postimiehentiellä. 

Tervetuloa 

viihtymään 

ja viettä-

mään 

vappupäivää!

Järjestää Kesseli Ry

Osekkilla irtisanotaan 53 henkilöä
Oulun seudun koulutuskun-
tayhtymän (Osekk) yhteis-
toimintaneuvottelut ovat 
päättyneet. Tuotannollisis-
ta ja taloudellisista syistä ir-
tisanottavien määrä on 53 
henkilöä. Lisäksi irtisano-
misen sijaan 27:lle henkilöl-
le tarjotaan tehtävämuutos-
ta, siirtoa toiseen yksikköön 
tai osa-aikatyötä. Yhtymä-
hallitus tekee päätöksen irti-
sanottavista henkilöistä 14.5. 

Henkilöstön vähentämi-
sen taloudelliset vaikutuk-
set ovat noin miljoona euroa 
vuonna 2018 ja 3,5 miljoonaa 
euroa vuonna 2019. 

Osekkin henkilöstömää-
rä on noin 930 ja päätoimisia 
opiskelijoita on noin 10 000.

Yhteistoimintaneuvotte-
lut koskivat Osekkin kaikkia 
tulosalueita, kaikkia yksiköi-
tä ja koko henkilöstöä. YT-
neuvotteluiden syinä olivat 

ammatillisen koulutuksen 
rahoitusleikkaukset, työvoi-
makoulutusten ennakoitua 
heikompi toteutuminen sekä 
uuden ammatillisen koulu-
tuksen lain mukanaan tuo-
mat muutokset. Taustalla oli 
lisäksi Oulun Aikuiskoulu-
tuskeskus Oy:n koulutus-
toiminnan siirtyminen kun-
tayhtymään vuoden alussa.

Osekk on Hailuodon, Iin, 
Kempeleen, Limingan, Lu-

mijoen, Muhoksen, Oulun 
ja Tyrnävän omistama kou-
lutuskuntayhtymä. Osekk 
vastaa opiskelijoiden ja työ-
elämän osaamistarpeisiin 
Pohjois-Suomessa järjestä-
mällä työelämäläheisiä kou-
lutuspalveluja tulevaisuu-
den haasteita ennakoiden. 
Koulutuspalvelut toteuttaa 
Oulun seudun ammattiopis-
to OSAO, jolla on yksikkö 
myös Pudasjärvellä. 

Pudasjärven sosialidemo-
kraattinen työväenyhdistys 
kokoontui sunnuntaina 22.4. 
kevätkokoukseensa. Paikal-
la oli yhdeksän yhdistyksen 
jäsentä. Puheenjohtajana toi-
mi yhdistyksen puheenjoh-
taja Päivi Pohjanvesi. Ky-
seessä oli sääntömääräinen 
toiminta- ja tilikokous ja 
johtokunnalle myönnettiin 
näistä tili- ja vastuuvapaus. 

Piirihallituksen terveiset 
toi kaupunginvaltuutettu, 
piirihallituksen jäsen Tuula 
Kuukasjärvi. Keskustelim-
me mahdollisesti tulevista 
maakuntavaaleista, joka on 
ollut esillä myös piirihalli-
tuksessa. 

Keskustelimme pitkään 

myös viime aikoina Pudas-
järvellä esillä olleista asiois-
ta. Siuruan jokivarren kaa-
voitusasia ja erityisesti siitä 
tehtävä kysely on saatava 
aikaan, koska päätös sen te-
kemisestä on tehty jo viime 
vuoden puolella. Siitä on 
tehtävä selkokielinen ilman 
korulauseita. Sillä pitää sel-
vittää se, monellako Siuru-
anjoen rannan asukkaalla 
ja maanomistajalla on tarve 
kaavoitukseen. Julkisuudes-
sa on lehtien kautta ker-
rottava asia ihmisille juur-
ta jaksain, prosessi, tarve ja 
hyödyt. Maanomistajia on 
myös lähestyttävä kirjeitse. 

Tämän jälkeen on kaa-
voituksesta saatava laillinen 

päätös ilman jääviysongel-
mia ja pöytäkirjat on tar-
kastettava asianmukaisesti. 
Kaavoitusraha on kaupun-
gissa myönnetty Siuruan-
joen alajuoksulle. Nyt on jul-
kisuudessa ollut tieto, että 
Pudasjärvi on jokea kaavoit-
tamassa koko pituudeltaan, 
myös toisen kunnan alueel-
ta. 

Toinen keskustelua he-
rättänyt asia oli valiokun-
tien työskentely ja tiedon 
kulku. Puhuimme siitä, että 
valtuuston kokouksessa oli-
si hyvä pitää kerran kuussa 
tilannekatsaus missä kunkin 
vireillä olevan asian kanssa 
mennään. Tarkoitus on saa-
da asioita eteenpäin ja ta-

pahtumaan. 
Kolmas puhuttanut asia 

oli hirsirakentaminen ja 
kunnan talous, Kunnan joh-
toa myöten halutaan lähes 
kaikki uusi julkinen rakenta-
minen tehdä hirrestä. Pudas-
järven sos dem työväenyh-
distys ihmettelee, että mistä 
siihen löytyy rahaa. Muun 
muassa jäähalli on ehdotet-
tu rakennettavan hirrestä. 
Kuinkahan kauan senkin si-
säilma pysyy terveellisenä, 
kun jäähallin ilma on paljon 
kosteampaa kuin mikään 
toimisto. Tuuletus ja kuiva-
us on kallista sellaisissa olo-
suhteissa.

Markku Kemppainen

SDP:n kevätkokouksessa keskusteltiin 
ajankohtaisista asioista

Suuri tangokonsertti 
kansalaisopistolla
Kansalaisopistossa on tal-
ven aikana harjoiteltu yk-
sinlaulukurssilla muun mu-
assa tangoja, joita esitetään 
suuressa tangokonsertissa 
lauantaina 28.4. kansalais-
opiston juhlasali Salikissa. 
Kurssilaisten lisäksi laulaja-
na esiintyy vuoden 2001 tan-
gokuningatar Mira Sunnari. 
Hän työskentelee tällä het-
kellä Torniossa mm. erilai-
sissa musiikkinäytelmäpro-
jekteissa, lauluryhmien 
vetäjänä sekä laulun ja esiin-
tymisen opettajana. Sunna-
rin ohjelmistossa ovat voit-
toisat tangot Seinäjoelta sekä 
argentiinalaisia tangoja.

Mitä olisivat tangot il-
man isoa orkesteria, hyvien 
sovitusten ja taitavien soit-
tajien tulkitsemana. Kon-
sertissa esiintyvä orkesteri 
koostuu kymmenestä soitta-
jasta. Pudasjärveläisen Reijo 
Kossin johtamaan kansalais-
opiston orkesteriin olemme 
saaneet täydennystä Torni-
osta (viulu), Haaparannal-
ta (bassoklarinetti) ja Oulus-
ta (klarinetti). Harvemmin 
saamme nauttia tämän ta-
soista musiikkia, esiintyy-
hän orkesterissa vielä kaksi 
valtakunnan tasolla olevaa 
hanuristia Niko Mäenala-
nen Torniosta ja Timo Pe-

siö, oma poikamme Oulusta. 
Heillä on myös omat soolo-
numeronsa.

Konsertin ohjelmisto 
koostuu sekä suomalaisista 
että ulkomaisista, tunnetuis-
ta ja vähemmän tunnetuista 
tangoista. Oman osuutensa 
tangon ihanaan maailmaan 
tuo kanttorimme Keijo Pii-
rainen, tulkiten naislaulaji-
en kanssa Sinitaivas- ja Ho-
peinen kuu -tangot.

Ohjelmamaksu on viisi 
euroa. Tervetuloa sankoin 
joukoin tangon ihanaan tun-
nelmaan!

Aira Siuruainen-Kalliola

Kevätkonserttia voi pitää perinteenä. Viime vuonna aiheena oli järvet/kosket/vesi. Kon-
sertti oli myös Teuvo Kalliolan muistokonsertti. Tänä vuonna on aiheena Tango. Suurin 
osa kuvassa olevista esiintyjistä on mukana myös tänä vuonna.
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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

Meiltä:

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

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

JÄTEHUOLTO

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

-   fysioterapia ja hieronta 
(myös ilman lääkärin lähetettä)

-  akupunktio
-  nikama- ja nivelkäsittelyt

PÄIVI JA JARI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh.  050 347 0261 / 0500 558 368 

HIERONTAA JA FYSIOTERAPIAA

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

Palveluhakemisto

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

TIETOKONEIDEN 
ASENNUKSET, 

PÄIVITYKSET ja HUOLTO
Ma-pe klo 8-16.

IT-lähituki 
Pudasjärvellä

Nova Empiria
Puh. 041 712 4821
www.empiria.fi

IT-TUKI JA TIETOKONE-
ASENNUKSET

Uimajaoston maaliskuun 
uintikisat pidettiin Puikka-
rissa sunnuntaina 25.3, jo-
hon osallistui tällä kertaa 14 
uimaria.

Tulokset:
Pojat 4v. Vapaa 10m 1. Iiro Piri 
25.3, 2. Aappo Piri 25.3. 
Tytöt 5v. Vapaa 10m 1. Vilma 
Kettunen 24.9. 
Tytöt 8v. Vapaa 25m 1. Iiris Piri 
37.6, 2. Ellen Kumpula 50.3.
Pojat 8v. Vapaa 25m 1. Topi Ket-
tunen 25.9.
Pojat 9v. Vapaa 25m 1.Jere 
Kaukko 24.5, 2. Antton Kumpula 34.0.
Tytöt 10v. Vapaa 25m 1.Sara 
Leino 26.6.

Pojat 10v. Vapaa 25m 1.Elias Yli-
lehto 27.5.
Tytöt 10v. Selkä 25m 1.Sara Lei-
no 26.6.
Tytöt 11v. Vapaa 25m 1. Ron-
ja Ylilehto 23.2. Emma Tumelius 28.3.
Tytöt 11v. Selkä 25m 1.Emma 
Tumelius 29.8. 
Tytöt 12v. Vapaa 50m 1. Venla 
Leino 45.4.
Tytöt 12v. Selkä 50m 1. Venla 
Leino 53.9.
Tytöt 14v. Vapaa 100m 1. Sofia 
Harju 1.43.3.
Tytöt 14v. Selkä 50m 1. Sofia 
Harju 57.4.
Tytöt 14v. Rinta 50m 1. Sofia 
Harju 1.00.9.

Maaliskuun uintikisat 
Puikkarissa

Junioreille kultaa Oulussa
Fc Kurenpoikien 12-vuo-
tiaiden futisjoukkue voitti 
oman sarjansa viikonlopun 
21.-22.4. OBC-turnauksessa 
Oulussa. Ensimmäistä kos-
ketusta ulkokentille tälle 
kaudelle hakemaan lähte-
nyt FC Kurenpoikien jouk-
kue yllätti rohkealla, iloisella 
ja voitokkaalla pelillä junio-
reiden kevään avausturna-
uksessa.  

Neljännen kerran pelattu 
OBC-turnaus keräsi Oulun 
alueen kentille vajaat sata 
joukkuetta ympäri Pohjois-
Suomea. Kurenpoikien sar-
ja oli jaettu kahteen viiden 
joukkueen lohkoon, joista 
lohkovoittajat etenivät lop-
puotteluun.

Pudasjärveläiset voittivat 
kaikki alkusarjan pelinsä te-
kemällä neljässä alkusarjan 
pelissä 28 maalia oman ver-
kon heiluessa vain neljäs-
ti. Kiihkeässä ja nopeatem-
poisessa loppuottelussa FC 
Kurenpojat pelasi perinteik-
kään iisalmelaisseura PK-
37:n junioreita vastaan. Ku-
renpojat siirtyivät ensin 2-0 
johtoon nopeajalkaisten 
hyökkääjäveljesten Said ja 
Omar Abdulkadir Moham-
medin maaleilla. Toisella 
jaksolla iisalmelaiset painos-

tivat kavennusmaalin in-
noittamana, mutta koko tur-
nauksen loistavasti pelannut 
puolustus ja maalivahti To-
pias Puhakka selvittivät ti-
lanteet. 

2-1 päättyneen jänni-
tysnäytelmän loppuvihel-
lyksen myötä vapautuivat 
riehakkaat tuuletukset ja pe-
lissä FC Kurenpoikien kap-
teenina pelannut Aaro La-

pinlampi pääsi pokkaamaan 
voittopystin.

Joukkueen kausi jatkuu 
kevätkierroksen sarjapeleil-
lä toukokuussa. (SM)

Voiton jälkeen joukkue oli iloisissa tunnelmissa. Kuva Marianne Isola.
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SEKALAISTA

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDAS-
TORI

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 
RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

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

MAANRAKENNUSTA

RAKENTAMINEN JA 
REMONTIT

PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

VUOKRATTAVANA

Korennolla paritalon puoli-
kas 3h+k+s 73 m2 heti vapaa,  
2h+k+s 53 m2 heti vapaa. P. 
0400 512 997.

Sofia Harju ahkerin harjoittelija uinneissa
Kauden viimeiset uintikisat 
ja kauden päätöstilaisuus 
pidettiin Puikkarissa sun-
nuntaina 22.4, mukana oli 
13 uimaria. Jokainen osal-
listuja palkittiin ja ahkerim-
mat kisaajat saivat pokaa-
lit. Aika monella uimarilla 
kausi oli nousujohteinen, 
uintiajat paranivat kevättä 
kohden. 

Kauden ahkerimpana 
harjoittelijana palkittiin So-
fia Harju ja Sofia osallistui 
aktiivisesti myös Ui kesäk-
si kuntoon-kampanjaan ui-
den maaliskuun aikana 13,9 
km, mikä on hieno saavu-
tus. Kauden kehittyneim-
män uimarin palkinnon sai 
Jere Kaukko. 

Tulokset 
Pojat 4v. Vapaa 10m 1. Iiro Piri 
21.4, 2. Aappo Piri 22.2. 
Tytöt 5v. Vapaa 10m 1. Vilma 
Kettunen 18.1. 
Pojat 7v. Vapaa 10m 1.Severi 
Lauri 18.1
Tytöt 8v. Vapaa 25m 1. Iiris Piri 
39.6, Ellen Kumpula 52.2
Pojat 9v. Vapaa 25m 1. Jere 
Kaukko 23.0, 2. Anton Kumpula 31.4
Tytöt 10v. Vapaa 25m 1. Sara 
Leino 23.0
Pojat 10v. Vapaa 25m 1. Ossi-
Matias Kettunen 26.0
Tytöt 10v. Selkä 25m 1. Sara 
Leino 26.2
Pojat 10v. Selkä 25m 1.Ossi-Ma-
tias Kettunen 29.6
Tytöt 12v. Vapaa 50m 1.Venla 
Leino 45.1
Tytöt 12v. Selkä 50m 1.Venla 

Leino 54.5
Tytöt 12v. Rinta 50m 1.Venla 
Leino 1.10.6

Tytöt 14v. Vapaa 100m 1. Sofia 
Harju 1.46.7
Tytöt 14v. Selkä 50m 1. Sofia 

Harju 59.4
Tytöt 14v. Rinta 50m 1. Sofia 
Harju 1.01.

Sota-aikaan sijoittuvat  Eino J. 
Ervastin romaanit ”Vain Sän-
gyssä”  20 kpl ja ”Saaronin Lil-
ja” 370 kpl. Kokonaishinta koko 
paketille 500 €. Tästä myynti-
miehelle urakkaa. P. 040 462 
2627.

Jalkapallokausi on ovella eikä 
Pudasjärven hienosta olosuh-
deparannuksesta saatu täyt-
tä hyötyä vielä tänä keväänä. 
Talven lumimäärä on ollut 
valtava ja kentän sulaminen 
hidasta. Tekonurmikenttää ei 
ole kaupungin toimesta lumi-
kuormasta vähennetty. 

Ensituntumaa juniorit 
ovat jalkapalloon joutuneet 
hakemaan naapurikuntien 
kentiltä. Miesten sarjakau-
si alkaa Kurenpoikien osalta 
tulevana lauantaina ja ensim-

Lumitöitä jalkapallokentällä
mäinen kotiottelu pitäisi Suo-
jalinnalla pelata jo 5.5. 

Kurenpoikien pelaajat, 
harrastajat, isät ja äidit tart-
tuivat kolan varteen tiistai-
iltana24.4. Noin 50 talkoili-
jan voimin kenttää kolattiin 
enimmästä lumesta ja jou-
dutettiin näin kevään tuloa 
myös Pudasjärvelle. Toivot-
tavasti aurinko, sade ja lämpö 
hoitavat loput, ja sarjat saa-
daan kunnialla käyntiin.

Teija Niemelä Lunta poistamassa oli noin 50 talkoilijaa.

ILMAISEKSI purkukuntoinen 
navetta polttopuiksi Ruuhen-
suolla, p. 040 730 2432.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Syötteen koululaisten taideprojekti ”Vuodenajat” 10.4.-31.5. Syötteen 
Luontokeskuksessa ti-la klo 10-16, toukokuussa ti-pe klo 10-16.  
Suomenpystykorva-näyttely Pudasjärven kaupunginkirjastossa 4.4.-31.5. klo 
10-19. Näyttelyyn liittyen järjestetään kirjastolla kaksi esitelmää suomenpystykor-
vasta 17.4. ja 8.5. klo 17.30 – 19.00. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistaisin klo 18-20, 8.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6. ja 
19.6. Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven NS
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 
10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Toimintatorstai 3.5. Tuomas Sammelvuo -sali klo 10-11.30 Perhepeuhula (ilmai-
nen). klo 12.30-13.30 Hyvinvointipassijumppa (passin ostaneille), klo 13.30-14.30. 
Ohjattu kuntosalivuoro (Puikkari, kuntosali). Klo 15-16. Alakoululaisten vuoro (il-
mainen). klo 18-19 Perheiden touhutunti (ilmainen).
Äitienpäiväkonsertti ”naisten vuoro” su 13. 5. klo 18-20 Kansalaisopiston 
Salikki, Lukiontie 4, Pudasjärvi. Kansalaisopiston oppilaiden äitienpäiväkonsertti. 
Retki Kuusamon Suurpetokeskukseen pe 25.5. Lisätietoja: www.
pudasjarvi.4h.fi

Koskenhovilla su 29.4.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).
la 28.4.2018 klo 21.00 – 01.00.

TanssiT PinTamolla

C-oikeudet (olut, siideri).
Lippu 12 €.

HumPPaTanssikilPailu, 
ilmoittautuminen paikan päällä tai 

ennakkoon p. 040 737 0143

Trio 
Tuoviloiden

TaHTiin

Voimistelu- ja liikuntanäytös 
ke 2.5. klo 18.00
Tuomas Sammelvuo -salissa

Esiintymässä voimistelujaoston ryhmät, Gymnaestrada ryhmät,
Iijoen tanssijat, Hirsikampuksen Show -ryhmä ja

vierailevana ryhmänä kansantanssiryhmä Flikat

Liput: 6 € / 4 € alakouluikäiset ja sitä nuoremmat

Myynnissä myös arpoja ja väliajalla buffet.

PuU/voimistelu

Tehtäviä jaettiin Jongun 
alueen kyläyhdistyksessä
Jongun alueen kyläyhdis-
tyksen sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin sun-
nuntaina 15.4 Paukkerinhar-
jun kylätalolla. Hallituksen 
uudeksi puheenjohtajak-
si kokousväki valitsi Aimo 
Lehmikankaan ja sihteeriksi 
Ella Viljamaan. Hallituksen 
varsinaisina jäseninä toimi-
vat jatkossa Päivi Loukusa, 
Juhani Pesälä, Onerva Ron-
kainen sekä Raimo Tervo-
nen, joka valittiin jatkamaan 
hallituksen varapuheenjoh-
tajana. Onerva Ronkainen 
vastaa jatkossakin työllis-

tämiseen liittyvistä asioista 
ja Ella Viljamaa toimii net-
tivastaavana. Kiinteistö-
vastaavan tehtävissä jatkaa 
Matti Viljamaa. 

Yhdistyksessä on vajaa 
100 jäsentä. Jäsenmaksu on 
tänäkin vuonna viisi euroa. 

Uudet jäsenet toivote-
taan tervetulleiksi mukaan 
toimintaan. Jongun alueen 
uutiset löytyvät netistä os-
oitteesta http://jonku.netti-
sivu.org/ .Jongun alue löy-
tyy myös facebookista.

Ella Viljamaa

Pekka Kinnunen 
Kokoomuksen 
puheenjohtajaksi
Pekka Kinnunen valittiin 
perjantaina 13.4. Pudasjär-
ven Kokoomus ry:n vuosi-
kokouksessa yhdistyksen 
puheenjohtajaksi. Aikaisem-
pi pitkään puheenjohtajana 
toiminut Antero Kokko jat-
kaa yhdistyksen sihteerinä. 
Varapuheenjohtajana toimii 
Aune Ekdahl.

Uusi puheenjohtaja pyrkii 
kokoamaan työikäistä väkeä 
mukaan toimintaan. Jäsen-
hankinta kuuluu kuvioihin 
sekä nuorten toiminnan vi-
rittämään. Tapahtumatoi-
mikunnan aktivoiminen on 
myös suunnitelmissa. Kin-
nunen uskoo, että myös Pu-
dasjärvellä löytyy pohjaa 
kannatuksen nostamiseksi, 
onhan Kokoomus viimeisten 
gallupeiden mukaan maam-
me suurin puolue. 

Kinnunen on tuore toi-
mija yhteisten asioiden hoi-
tamisessa. Hän oli myös 
ehdokkaana viime kunnal-
lisvaaleissa yhdessä viiden 
muun ehdokkaan kanssa. 
Vaaleissa tuli yksi kunnan-
valtuutettu. 

Tuleviin maakuntavaa-
leihin pyritään saamaan Pu-
dasjärveltä ehdokas. HT

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut! 

Jumalanpalvelukset
Su 29.4. klo 13  John Kabulu + kuoro
Ke 2.5. klo 18  Leo Niemelä
Su 6.5. klo 13  Hyvää sanomaa 
Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi
VUOKRATAAN HALLITILAA 

n. 60 neliöä kylmänä tai lämpimänä, 
hyvä autonrassauspaikka, iso piha.                                         

VUOKRATAAN TOIMISTOTILAA 
N. 30 neliötä, voi vaikka yöpyä. Kalustettuna. mm kahdet 

sängyt, tilava parkkipaikka, mahtuu vaikka rekka-auto.     
Heti vapaat. Puh. 040 809 2120.

TEHOKÄVELY su 29.4. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, ljonka maksaa 

osallistujien puolesta PuU Kuntourheilujaosto.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Järjestäjä: Suomen Keskusta r.p. 
Pudasjärven kunnallisjärjestö

Lämpimästi tervetuloa!

YLEISÖTILAISUUS
Tule kuulemaan ja keskustelemaan 

ajankohtaisista aiheista 
kaupungintalolle 

su 29.4. klo 11 alkaen. 
Paikalla kansanedustajat 

Juha Rehula, 
Katri Kulmuni ja Ulla Parviainen. 

Kahvitarjoulu.

Lukijan kynästä

Maalikylillä ajelin ja mietin siinä aikaa tappaessani, että nyt kun 
tuo kevät on tullu. Ennää eivät auraa lumia liittymien etteen. 
Mistäs valitat. No koiranpaskoista tietennii ja nuista pyöräteis-
tä, kun eivät oo saanu hiekkoja pois. Seuraavasta lehestä saat 
sitte lukkea, että mahoton pöly, kun harjaavat nuita pyöräteitä. 
Voi polosia urakoitsijoita. No onneksi tuo kesä lähestyy ja nehi 
koirien jätteet sieltä penkoilta häipyy. Kesä ja syksyhän jäähi sit-
te meijän laitakaupungin asukkaijen valitettavaksi. Mistähän sais 
aiheen. No yks on se perjantai illan kaahaus, kun mökkiläiset 
ajjaa sattaa ohi tuosta. Siihenni oon keksiny keinon. Pistän piha-
saunan lämpimille neljän jäläkeen oikein tuohipuilla, että savu-
aa kunnolla. Kiusa se on pienihi kiusa, kun ajavat ohi. Melekeen 
kuulen, kun puhuvat, että tuon Suoperäläinen teit tahallaan. 
Mahtava tosissaan katella, kun nuo meijän kylän muuttolinnut 
palaavat. No toinenhan on tämä syksy, josta vois valittaa. Lehet 
tippuu puista ja räntää sattaa. Sitte ne mökkiläisetki hävijää eikä 
niitäkää voi ennää kiusata. 

Lukekaa tämä huumorilla ja hyvää kevättä ja kesää kaikille. 

U.T

Valituksen aiheita

Teollisuusliiton ammattiosasto 827 
(Pudasjärven 

Puuliiton ammattiosasto 272. ry)

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 
pidetään la 12.5.2018 klo 18.00 

Halla Cafe, Kauppatie 4 Pudasjärvi
Käsiteltävänä sääntömääräisiä asioita.

Kokoukseen osallistuville tarjotaan pientä purtavaa.
Tervetuloa! 

MYYTÄVÄNÄ 
KATISKOJA

- minkkiverkosta tehtyjä,  
  50 cm korkeita
- pyytävä malli
- hinta 80 €

p. 044 082 2130

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/kurenkoski.pudashoviay

Ti 1.5.  klo 14-17

Vapaa pääsy

VAPPUTANSSIT 
(LEVYTANSSIT) 

Pe-la 27.-28.4. ja ma 30.4.

VAPUN AUKIOLOAJAT:
Perjantaina 27.4. 15-04  
Lauantaina 28.4. 15-04  
Sunnuntaina 29.4. 15-22 (-02)

Maanantaina 30.4. 15-04
Tiistaina 1.5. 12-18

Hyvää Vappua!
Karaoke ja Wintti lippu 5 €
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

PUUTTUVIEN LUPIEN  
TEEMAPÄIVÄ
Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonta järjestää 
teemapäivän maanantaina 30.4.2018, jonka aikana 
voi hankkia rakennusluvan ilmoittamatta jääneille 
rakennuksilleen ilman sakkomaksun vaaraa. 
Luvan voi hankkia käymällä rakennusvalvonnan toi-
mistossa kaupungintalolla (os. Varsitie 7) tai sähköi-
sesti osoitteessa www.lupapiste.fi.

Tervetuloa!
Viranomaislautakunta

Kenttäohjelmaperinne 
houkuttelee tuhansia 
voimistelemaan
Turussa jatketaan 7. - 10.6. 
voimistelun kenttänäytös-
ten pitkää esitysperinnettä. 
Voimistelun Suomi Gym-
naestradaan osallistuu tuol-
loin lähes 10 000 voimisteli-
jaa, ja heistä 5500 on mukana 
kenttäohjelmissa. Kenttäoh-
jelmia harjoiteltiin yli 4000 
osallistujan voimin lauantai-
na 7.4. pääkaupunkiseudul-
la. Pudasjärveltä oli mukana 
kahdeksan tyttöä Energian 
ympäröimä -esitystä ja kak-
si naista Elämän voima -esi-
tystä. Lisäksi yksi ohjaaja ja 
yksi lapsi kävi viikonloppu-
na 21.-22.4. Kempeleen yh-
teisharjoituksissa harjoitte-
lemassa Salainen Labyrintti 
esitystä.

Voimistelun kenttäohjel-
mat ovat olleet aina tärkeä 
osa Suomessa järjestettäviä 
voimistelun suurtapahtu-
mia, ja kenttäohjelmaosaa-
minen on Suomessa aivan 
maailman huippuluokkaa. 
Voimistelun Suomi Gymna-

estradan päätösjuhlassa 10.6. 
esitettävä Tunne liike -ohjel-
makokonaisuus jatkaa vank-
kaa suomalaista voimiste-
luperinnettä, jossa tuhannet 
voimistelijat muodostavat 
kentällä täsmällisiä kuvioi-
ta musiikin mukaan liikku-
en ja yhteisestä kokemuk-
sesta nauttien. Museovirasto 
on nimennyt voimistelun 
kenttäohjelmat osaksi elä-
vän perinnön arkistoa, jota 
tallennetaan osana Unescon 
aineettoman kulttuuriperin-
nön yleissopimusta.

Tunne liike -esityskoko-
naisuutta on ollut valmiste-
lemassa parikymmentä ko-
reografia, ja sadat ohjaajat 
ovat vetäneet ohjelmaharjoi-
tuksia tuhansille voimisteli-
joille viime syksystä asti eri 
puolilla Suomea. Ohjelmis-
sa on mukana kaikenikäisiä 
voimistelijoita ympäri Suo-
men. 

Jaana Valkola 

V Wauvasta Waariin Wapputapahtuma
Taas on tullut aika viet-
tää juhlaa, jutustelun, si-
man, kahvin ja munkki-
en parissa. Tänä vuonna 
www-tapahtumassa viete-
tään myös Kesselin 15-vuo-
tisjuhlaa!  Wauvasta Waariin 
Wapputapahtuman suunni-
tellut ovat jo loppusuoralla. 
Innolla odotamme runsas-
ta osallistumista. Tapahtu-
ma järjestetään joka toinen 
vuosi. Nyt on jo viides ker-
ta, kun saamme viettää per-
hevappua Lakarin koululla. 
Vienan Karjalasta, Vuokkki-
niemen kylästä tulee juh-
laa kunnioittamaan kahdek-
sanhenkinen Kataja-ryhmä. 
Kataja-ryhmä esittää iloisia 

karjalaisia lauluja useaan ot-
teeseen päivän aikana. Mu-
siikkia on, kun Pudasjärven 
oma poika, Marko Väyrynen 
laulaa ja laulattaa yleisöä tu-
tuilla laulelmilla. 

Päivän aikana on monen-
laista ohjelmaa. Kouluikäi-
sille on askartelupaja, jossa 
voi askarrella vappunaami-
on. Perheen pienimmille, 
0-3-vuotiaille on oma ”For-
mulakisa”, johon palkinnot 
on lahjoittanut Oulussa toi-
mivat Kart In Club. Lapset 
vanhempien kanssa voivat 
kokeilla onneaan onginnas-
sa. Waarit ja Mummot saa-
vat kokeilla onneaan bingos-
sa. Luvassa hyviä palkintoja.

Kahvilasta voi ostaa kah-
via, teetä, simaa, mehua, kaa-
kaota ja munkkeja. Ulkona 
makkaranmyyntiä. Aikuiset 
voivat ostaa pika-arpoja, jos-
sa aina voittaa jotain. Lisäksi 
myydään juhla-arpoja, jossa 
palkintoina mm. kännykkä, 
potkulauta ja muita huikeita 
palkintoja. Kesselin 15-vuo-
tisjuhlan kunniaksi esillä on 
pudasjärvisten koululuok-
kien piirustuksia. Aiheena 
auttaminen. Kolme parasta 
työtä palkitaan ns. luokkaret-
kistipendeillä, jotka ovat 300, 
200 ja 100 euroa. Luotamme, 
että runosuoni on pulpunnut 
Aimo Pietilällä siihen mal-
liin, että saamme kuulla uu-

den Kesselilaulun. Puheen-
johtaja kertoo kuvin Kesselin 
15-vuotisjuhlan teemasta.

Nostoppina tapahtuvas-
sa juhlassa palkitaan lasten 
hauskat vappuasut. Kaikkien 
kävijöiden kesken arvotaan 
yllätyspalkintoja. Tapahtu-
ma on perinteisesti ollut ren-
to ja avoin hetki perheiden 
ja ystävien kesken. Vuosit-
tain kävijöitä on ollut noin 
300 henkeä. Toivomme, että 
mahdollisimman moni lähti-
si, vaikka ensimmäistä kertaa 
katsomaan ja kokemaan juh-
latunnelmaa. Tervetulemas! 

Ape Nieminen 
puheenjohtaja 

Tulkaa juhlimaan, me-
kin tulemme!

Kataja-ryhmä on saanut paljon huomiota ja 
tunnustusta niin Karjalassa kuin ulkomailla-
kin.

Karjalaiset ovat iloisia luonteeltaan, niin myös 
heidän esittämänsä laulut. Vapputapahtumassa 
on kunnia pitää heitä vieraana.

Pilvipouta ja kylmä viima 
siivitti Ruuhijärven pilkkikilpailua
Koko viikon paistanut au-
rinko vetäytyi varjoon vuo-
rokautta ennen Ruuhijärven 
pilkkikilpailuja, taivas antoi 
vettä, mutta lauantaiaamuna 
21.4. sää oli pilvipoutainen. 
Kylmä viima järven seläl-
lä asetti haasteita pukeutu-
miselle niin kisailijoille kuin 
järjestäjillekin.

Tämän vuoden kisaan 
osallistui 32 pilkkijää. Per-
jantain 20.4 vesisade hieman 
askarrutti, että pehmittääkö 
se järven jäätä. Pelko oli tur-
haa, jäällä oli hyvä liikkua, 
tosin nastapohjat olivat tar-
peeseen.

Kisakahvilasta myy-
tiin makkaroita, kahvia ja 
lämmintä mehua sekä pe-
rinteisesti oli myös arvan 
myyntiä. Viime kesänä val-
mistunut laavu antoi hyvän 

suojan yleisölle.
Kisan järjestäjät Ervas-

tinseudun metsästysseura ja 
Ervastin kyläyhdistys kiittä-
vät kisaan osallistuneita, tal-
kooväkeä, palkintojen lah-
joittajia sekä paikalla olleita 
kisa päivästä.

Ykköspalkintona mies-
tensarjassa moottorisaha, 
naisilla Sthilin pensasleikku-
ri, nuorilla virvelisetti ja ju-
nioreissa langattomat kuu-
lokkeet. Nuoret ja Juniorit 
saivat kaikki palkinnon. Ai-
kuisissa neljä ensimmäistä.
Aira Ervasti

Tulokset:
Miehet: 1. Asko Laajala 3476 
g, 2.Usko Kokko 3076 g, 3. 3. 
Pertti Raiskio 2852 g. 
Naiset: 1. Sirkka Kokko 2082 

Miesten sarjan voittaja saa palkintonsa moottorisahan, luo-
vuttajina metsästysseuran pj. Heimo Hallikainen ja kyläyh-
distyksen pj. Aira Ervasti.Yleisöäkin oli paikalla. 

Talkoilla rakennettu laavu palveli kisan keskuspaikkana. 

g, 2. Pirjo Loukusa 1810 g, 3. Lei-
la Seppänen 580 g. 
Nuoret: 1. Niila Ervasti 772 g, 
2. Kauri Ervasti 576 g. 3. Jenna 
Juurikka 418 g, 4. Sini Takkinen 

408 g, 5. Lenna Ervasti 376 g, 6. 
Eetu Leinonen 52 g. 
Juniorit: 1. Aatu Juusola 34 g, 
2. Markku Juusola 34 g, 3. Sanna 
Takkinen 32 g. 

KOKO KAUPUNGIN 
LIIKUNTAPÄIVÄ

lauantaina 28.4. klo 11-14 
Tuomas Sammelvuo -salissa, 
Puikkarissa, ja nuorisotiloissa.
Tule tutustumaan erilaisiin  
liikuntamuotoihin ja löydä omasi!

pudasjarvi.fi/liikuntapaiva

LIIKUNTAPALVELUT
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HYÖDYNNÄ HURJAT KAMPANJAEDUT!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

Tule tutustumaan malleihin myymälään!

AJOLEIKKUREILLE 
TOIMITUS 

KASATTUNA JA 
KOEKÄYTETTYNÄ 
VELOITUKSETTA 

PUDASJÄRVEN ALUEELLE! 

+ 100CM COMBI 3 EL 
LEIKKUULAITE
●  Briggs & Stratton 

Intek 4155 AVS 
moottori

● 500 cm3 / 8,82 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Hydraulinen ohjaus-

tehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuu-

korkeuden säätö

● Leikkuuleveys  
100cm

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taaksepu-
hallus

● Vapaasti pyörivät 
terät

4570€

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

+ 95 COMBI EL QF 
LEIKKUULAITE
●  Briggs & Stratton 

PowerBuild 3130 
AVS moottori

● 344 cm3 / 7,4 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuu-

korkeuden säätö
● Leikkuuleveys 95 

cm

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taaksepu-
hallus

TORNADO 2098
●  Stiga 7250 moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW
● Vaihteet 5 + 1
● Leikkuuleveys 98cm
● Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä / mul-
ticlip

● Leikkuulaitteen  
pesuliittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Mukana vakiona  
akkulaturi

●  Briggs & 
Stratton 3125

● 6,3 kW
● Hydrostaatti-

nen voiman-
siirto

● leikkuuleveys 
77 cm

+ 100CM COMBI 3 EL 
LEIKKUULAITE 
●  4WD
● Briggs & Stratton 

Intek 4155 AVS 
moottori

● 500 cm3 / 8,82 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Hydraulinen ohjaus-

tehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuu-

korkeudensäätö
● Leikkuuleveys 100 

cm
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

● Vapaasti pyörivät 
terät

+ 85 COMBI 
LEIKKUULAITE 
●  Stiga 7250 moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Runko – ohjaus
● Leikkuuleveys 85 cm
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

+ COMBI 94 LEIKKUULAITE 
●  Briggs & Stratton 

Intek V – Twin
● 656 cm3 / 12,8 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Takarunko - ohjaus
● Leikkuuleveys 
 94 cm
● Automaattinen 
 leikkuuterien 
 kytkentä 

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taaksepu-
hallus

SAUVAOHJATTAVA 
AJOLEIKKURI
●  Kawasaki FR 691
● 726 cm3 / 2 sylinte-

riä
● 16,5 kw
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Hitsattu leikkuulaite
● Leikkuuleveys 132 

cm

● Nopeus 11,3 km/ h !

ESTATE 3098 H 
●  Briggs & Stratton 

PowerBuild 4165 AVS 
moottori

● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Leikkuuleveys 98 cm
● Leikkuumenetelmä 

keräävä / multiclip
● Leikkuulaitteen pesu-

liittimet
● Pyörät edessä 15” 

takana 18”

● Mukana vakiona  
akkulaturi ja puskuri

+ COMBI 94 LEIKKUULAITE
●  Briggs & Strat-

ton Intek 3125
● 344 cm3 / 
 6,7 kW
● Hydrostaatti-

nen voiman-
siirto

● Takarunko – 
ohjaus

● Leikkuuleveys 
94 cm

PARK 420 P

tai Aktiivirahalla 
462€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 4650€

TF 325 
PUUTARHA-
JYRSIN
●  Briggs & 

Stratton
● 163 cm3 / 

3,3 kW
● vaihteet 
 2 + 1
● työleveys 

60 cm
● työsyvyys 

30 cm
690€

TF 225 
PUUTARHAJYRSIN
●  RATO
● 179 cm3 / 3,5 kW
● vaihteet 1 + 1
● työleveys 60 cm
● työsyvyys 25 cm

590€

”LÄSKIRENGAS” SÄHKÖPYÖRÄ  
●  Alumiinirunko / teräs etuhaarukka
● Hydrauliset levyjarrut
● Shimano Acera RD-M360-L taka-

vaihtaja
● 8 vaihdetta
● 5 avustustasoa + talutusasento
● akku 36V / 10,4 Ah

● Ba Fang takamoottori 250W / 36 V
● Todella kevyt ajaa ilman sähköavus-

tustakin! 

PARK 340 PX

5290€
tai Aktiivirahalla 
534€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 5370€

Kuva 
viitteellinen, 
leikkuulaite 
sama kuten 
yllä olevassa 
leikkurissa.

ZT  5123 T

6150€
tai Aktiivirahalla 
620€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 6230€

3090€
tai Aktiivirahalla 
314€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 3170€

PARK 220
UUTUUS!

PARK 120

2650€
tai Aktiivirahalla 
270€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 2730€

UUTUUS!

2590€
tai Aktiivirahalla 
264€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 2670€

1495€
tai Aktiivirahalla 
154,50€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 1575€

R 214 TC

4290€
tai Aktiivirahalla 
434€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 4370€

R 213 C

3890€
tai Aktiivirahalla 
394€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 3970€

TC 130 

2275€
tai Aktiivirahalla 
232,50€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 2355€

310 ROBOTTIRUOHON-
LEIKKURI
●  Hiljainen
● Automaattinen lataus
● Varashälyytin
● Leikkuuleveys 22 cm
● Makksimileikkuuala 

1000 m3

● Työalueen maksimi-
kaltevuus 22o

● Leikkuujärjestelmä 
3 mattoveitsimäistä 
nivellettyä terää

AUTOMOWER

1695€
tai Aktiivirahalla 
174,50€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 1775€

420 ROBOTTIRUOHON-
LEIKKURI
●  Hiljainen
● Automaattinen lataus
● Sääajastin
● Varashälyytin
● Leikkuuleveys 24 cm
● Maksimi leikkuuala 

2200 m3

● Työalueen maksimi-
kaltevuus 24o

● Leikkuujärjestelmä 
3 mattoveitsimäistä 
nivellettyä terää

AUTOMOWER

2450€
tai Aktiivirahalla 
250€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 2530€

AUTOMOWER 420:N 
OSTAJALLEHUSQVARNA 
115IL AKKUTRIMMERI

KAUPANPÄÄLLE! 
EDUN ARVO 305€!

AJOLEIKKURIN OSTAJALLE 
KAUPANPÄÄLLE STIGA 

HPS 235 R PAINEPESURI! 
EDUN ARVO 189€!

Ennakkoedut voimassa 20.5.2018 saakka, tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

1450€

E-FAT  Jäljellä enää 

rajoitettu erä!

Tule 

kokeilemaan!

Nyt on hinta / laatusuhde kohdillaan!

● Leikkuumenetelmä kerää-
vä

● Keruusäiliö 200 litraa

● Automaattinen leikkuuteri-
en kytkentä

● Leikkuumenetelmä multiclip 
/ taaksepuhallus

KÄYTTÖOPASTUS 
TOIMITUKSEN 
YHTEYDESSÄ! 

Toimitusaika asiakkaan
 toiveiden mukaan.

●  Briggs & Stratton
● 163 cm3 / 3,3kW
● vaihteet 1 + 1
● työleveys 75 cm
● työsyvyys 26 cm

690€

SRC 775 RB 
PUUTARHAJYRSIN    


