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Mainio tuotto. Ja vain asiakasomistajille. 
Olemme tehneet sinua varten uuden tuotteen, Tuotto-osuuden. Tavoittelemme sille tänä 
vuonna 3,25 % tuottoa*. Sijoitat suoraan omistamasi Osuuspankin pääomaan. Tuotto-osuuden 
korko ja sen maksaminen riippuvat aina pankin toiminnan tuloksellisuudesta. 
Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai vieraile osoitteessa op.fi/tuotto-osuus. 

*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja tuotto-osuuksien takaisinmaksamiseen sisältyy tiettyjä ehtoja. Tutustu merkintäesitteeseen. 

Yhdessä hyvä tulee. 

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

tippaleivät
2kpl/90 g

3,49
pkt

sima
1,25 l

palvelemme:
Ke 30.4. 9-18
tO 1.5. 11-18

HaUsKaa vappUa!
naUrUpUssi

2,95

HOHtOKaUlaKOrU

1,50

HatUt

UUtUUs!
10 tiKKaria mUKissa

4,95
3,20

plo

serpentiinit
ilmapallOt

viipperä
ja paljon muuta...

5,90
KasvOvärit

5 väriä

2,90

sipsit
275-325 g

4,002 pss
sis. pantin 0,40

2,89
pss

perUnasalaatti
800 g

2,69
ras

1,99
kpl

laUantai-
maKKaratanKO 800 g

brOilerin 
HOrnet siivet 900 g

sHangHai KOipipalat 
900 g

grilli-
naKKi

560 g

1,99
pkt

2,49
pkt

HillOmUnKKi
8 kpl/560 g

dOnitsit 8 kpl/385 g

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, 

La suljettu

Varaa aikasi 
silmälääkäri 

Markku 
Teiramaalle 
Lääkäriajat: 
ke 7.5., ke 14.5. 

ja ke 21.5.  

P. 040 821 1819

To 1.5. ja
 pe 2.5. suljettu 

HUOM!
Nyt myös 

iltapäiväaikoja! 

Kauppatie 5, 
93100 Pudasjärvi

Optikon 
näöntarkastus 0 €

PUDAS-KONE, Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Liikkeemme 
avoinna:
to 1.5. suljettu
ma-to 9-17
pe 9-18
la suljettu

Joustavat 
maksuehdot, 

kororonta 
maksuaikaa 

jopa 6 kk

 

899€

HEPS! RAIVUREITA JA SAHOJA 
LAAJAVALIKOIMA METSÄTÖIHIN

FS 460 C-EM K

MS 170 

199€599€

MS 201 

FS 460 C EM K Raivaussahan 
ostajalle ruohosetti 

kaupanpäälle (arvo 129€)

● Tilavuus 35,2 cm3 
● Teho 1,8/2,4 kW/hv 
● Paino 3,9 kg 

● Tilavuus 30,1 cm3 
● Teho 1,2/1,6 kW/hv 
● Paino 4,1 kg 

● Tilavuus 45,6 cm3 
● Teho 2,2/3,0 kW/hv 
● Paino 8,4 kg 

699€

● Sis. raivausterän, kolmioterän   
   ja siimapään
● Tilavuus 41,6 cm3 
● Teho 2,0/2,7 kW/hv 
● Paino 8,4 kg 

FS 260 C E 

Economy Metsurin 
turvahousut+takki

199€

35€

Peltor G22 
suoja-
kypärä

www.expert.fi
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.
Pudasjärvi-lehti jaetaan 

viikottain joka  talouteen ja 
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Toimittaja (harjoittelija) 
Petri Turunen
040 418 8979
tervastulilla@gmail.com

Jukolan ”seniorit” haravoi-
vat perjantaina leikkimieli-
sissä talkoissa piha-alueensa 
putipuhtaaksi. Pian on vap-
pu ja olisi mukava nähdä ha-
ravanheiluttajia pitkin pitä-
jää. Ainakin naapuritalossa 
ollaan samaa mieltä, koko 
lauantaiaamun siellä on sii-
vottu talven törkyä. 

Aili Pelttari

Siivoustalkoot ajankohtaisia

Ryhmäkuvassa osa Jukolan talkoolaisista. Haravamiehet Jukolan naapuritalossa pihatöissä.

Minua vaivaa uskon puute. Ei kait kirkon ammatissa olevalla 
moista ongelmaa luulisi olevan. Usko pois, kyllä on. Ainakin mi-
nulla. Haenpas vertaistukea. Tosin melko kaukaa. Ei muutamilla 
muillakaan mennyt lujaa uskonsa kanssa pari tuhatta vuotta sit-
ten Jerusalemin liepeillä, kun paikallinen pääsiäinen oli vietetty. 
Jeesuksen lähimmät opetuslapset olivat kuin maansa tappiolla 
myyneitä, kun tieto Jeesuksen kuolemasta levisi. Ei siinä juuri 
auttanut naisten vakuuttelut Jeesuksen paluusta elävien jouk-
koon. Lujapäisimmät tinkasivat, että minun on nähtävä Jeesus 
elävänä ennen kuin uskon moisen tapahtuneen.

Ihme sällejä. Äijät kulkivat kolme vuotta Jeesuksen matkas-
sa ja näkivät kaikenlaista ihmeellistä omin silmin. Ei moisten 
kokemusten jälkeen pitäisi uskon puute vaivata. Eikä tässä vie-
lä kaikki. Jeesus kertoi miehille useampaan kertaan kuolevan-
sa ja heräävänsä kolmen päivän kuluttua henkiin. Ei mennyt ja-
keluun tämäkään puhe. Kai opetuslapset ajattelivat Jeesuksen 
heittävän vähän rankempaa huumoria tai kertovan jälleen jon-
kun vaikeasti avautuvan vertauksen. 

Tällaisia me ihmiset olemme. Elämässä on enemmän iso-
ja kysymyksiä kuin niihin hyviä vastauksia. Tai jos on hyviä vas-
tauksia, niin ne eivät ole selkeitä vastauksia. Ainakaan uskon 
puutteessa olevalle. Yritä tässä sitten olla. 
Jospa jätän yrittämisen ja olen vain. Kelvan-
nen tällaisena. Osa-aikaisena uskonpuuttei-
senakin. Jos en kelpaa, niin Jumalalle kelpaan. 
Sen suhteen ei vaivaa uskon puute.

Marko Väyrynen

Uskon Puute

Messu seurakuntako-
dissa su 4.5. kello 10, 
Juha Kukkurainen, Jaak-
ko Sääskilahti,  Anna 
Kälkäjä.
Medialähetysjärjes-
tö SANSAn lähetyspäi-
vä  seurakuntakodissa la 
3.5. kello 10-13.30,  seni-
orityöntekijä Pirjo Jun-
tunen esittelee järjestön 
työtä. Esillä on muun 

muassa Intiassa tehtävä 
naistyö, Hanna-projekti ja 
Lähi-Idässä ja Pohjois-Af-
rikassa tehtävä radio- ja 
televisiotyö. Keittolounas  
lähetystyön hyväksi. Ter-
vetuloa!
Miestenpiirin kevätret-
ki, miesten piiri tekee ret-
ken Ouluun 15.5. Menem-
me katsomaan näytelmän 
Mielensäpahoittaja, Oulun 
kaupungin teatterissa. Te-
atterilipun hinta on  25 €. 
Omakustanteinen ruokai-
lu. Ilmoittautuminen Juha 
Rauhala 0400 225055.
Raamattupiiri seurakunta-
kodissa ma 5.5. kello 17.30.
Kuorot:  eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 30.4. kello 13.
Lähetystyö: Kirpputori  ke 
30.4.  kello 10–13.
Lähetystalkooilta Kantto-
rilassa ma 5.5. kello 18.
Omaishoitajat seurakun-
takodissa ma 5.5. kello 11.
Lapsiparkki  seurakunta-
kodissa perjantaisin 9.30–
12   parkkiin voi ilmoit-
tautua etukäteen  (08) 882 

3100.  Lapsille pieni välipa-
la mukaan.
Perhekerho ja kirkkomus-
kari (kello 11)  seurakun-
takodissa ke 30.4. kello 
10-13, molemmat ryhmät. 
Perhekerho Rajamaan ran-
nassa, ulkoilu ja makka-
ranpaisto ke 7.5. kello 10-
13 ja to 8.5. kello 10-13. 
Iltaperhekerho seurakun-
takodissa, satunäytelmä  
to 8.5. kello 16.30 (kevään 
viimeinen iltaperhekerho).  
Korpisen perhekerho kylä-
talossa ke 7.5. kello 10-13.
Syksyn 2014 päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen pe 
9.5. kello 10-16, p. 040 571 
4629. Päiväkerhoon voi-
vat ilmoittautua 2009-2011 
syntyneet lapset.
Rauhanyhdistykset:  Ke-
vätmyyjäiset Sarakylän 
koululla pe 2.5. kello 19 
ja lauluseurat Sarakyläs-
sä Heidi Mannisella su 4.5. 
kello 19. Seurat Kurenalan 
rauhanyhdistyksellä su 
4.5. kello 17 (Pekka Lehto, 
Arvo Niskasaari)

Kastettu:  Sara Emilia Tuo-
himaa, Viivi Helmi Mat-
hilda Ahonen, Aarne Eepi 
Aukusti  Oinas-Panuma.
Haudattu: Rose-Marja 
Tuulikki Haverinen 89 v.

Riekinkankaan    
 hautausmaan 

kesätöihin 
palkataan arpomalla 

kahden viikon mittaisiin 
työsuhteisiin 

10 nuorta, jotka täyttävät 
16 vuotta viimeistään 

31.5. 2014.  Työaika ajoittuu 
kesä-heinäkuulle. 

Ilmoita kiinnostuksesi 
2.5. 2014 mennessä joko

puhelimitse (08) 882 3100 
tai sähköpostitse 

teija.mustonen@evl.fi.

Kesselin jo perinteistä, joka 
vuosi järjestämää toiminnan 
esittely- ja yhteislaulutapah-
tumaa oli ehditty kysellä jo 
usean viikon ajan. Saimme 
tilaisuuden järjestettyä Latu-
kahvila Pytkynpirtille Syöt-
teellä pääsiäisviikolla 15.4.

Laulutilaisuuden lisäksi 
Kesseli oli järjestänyt toimin-
nan ja avustusmatkoilta otet-
tujen kuvien valokuvanäyt-
telyn. Ape Nieminen esitteli 
Kesselin toimintaa sanoin ja 
tietokoneelta seinälle heijas-

Kesselin esittely- ja 
yhteislaulutilaisuus Syötteellä

tettujen kuvien avulla. Sep-
po Huitsi toimi arvanmyyjä-
nä, ja kaikki voittivat, kun oli 
järjestelmä, jossa joka arpa 
voittaa. Kuumia makkaroita 
oli myös myynnissä. Päivän 
tapahtumassa kävi paljon 
väkeä ja näin tietoa Kesselin 
toiminnasta saatiin jaettua.

Illalla pidetyn yhteis-
laulutilaisuuden säestyk-
set saatiin CD-levyltä, joka 
on tehty Kesselin järjestämiä 
yhteislaulutapahtumia var-
ten. Näitä tapahtumia järjes-

tetään Vienan Karjalassa ja 
Suomessa. Levyn musiikin 
on tuottanut ammattimuu-
sikko Reijo Kossi. Levylla 
olevat kappaleet on valin-
nut Aimo Pietilä. Lauluvih-
koina käytämme Pudasjär-
ven Syöpäkerhon tekemää 
lauluvihkoa ja lisänä on Vie-
nan Karjalan lauluista tehtyä 
lisälehtistä.

Lahja Simonen

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
P. 040 1951 732 

Toivottaa 
Pudasjärvi-lehden 

henkilökunta

Hyvää ja  
Aurinkoista 

Vappua!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Parturi-Kampaamo 
Mervi Ervasti
muuttaa uusiin 
tiloihin 1.5.2014

Puistotie 2 
(entinen Saxsarin tila)

p. (08) 821 228
Tervetuloa!

Lahdessa pääpaikkaansa pi-
tävä Piipputaito Oy on alun 
perin piipun pellityksiin ja 
kattoremontteihin keskit-
tynyt yritys. Myöhemmin, 
vuodesta 2009 alkaen, toi-
mintaan on tullut mukaan 
savuhormien saneeraus. Tä-
män palvelun markkinoin-
nissa käytetään työnimeä 
”hormiturvamies”. Nimel-
lä löytyy myös palvelua esit-
televä nettisivu, selvittää Pu-
dasjärvellä useissa kohteissa 
töitä tehnyt Piipputaito Oy:n 
Oulun alueen hormiturva-
mies Joona Niemikorpi. 

Muurattujen savukana-
vien ja hormien todellinen 
kunto on hyvin usein arvoi-
tus. Nuohouksen yhteydessä 
ei kaikkia riskitekijöitä vält-
tämättä havaita. Rapautu-
mat ja syöpymät tapahtuvat 
päällisin puolin näkymättö-
missä. Kun tiilet alkavat ir-
toilla, ei saneeraus silloin-
kaan ole vielä myöhäistä. 
Rikkoutuneen hormin kun-
nostus tulee huomattavas-
ti kalliimmaksi, ellei kun-
nostusta tehdä ennakoivasti. 
Vielä kalliimmaksi kunnos-
tamaton hormi tulee sen 
kautta alkunsa saaneena tu-
lipalona. Joka seitsemäs ra-
kennuspalo aiheutuu tuli-
sijan tai hormin huonosta 
kunnosta. 

Kolmisenkymmen-
tä vuotta vanhojen hormi-
en kuntoon olisi syytä kiin-
nittää erityistä huomiota. 
Jos muurattu piippu on ol-
lut pellittämätön ja hatuton, 

Nuohoojakin kiittää ”Hormiturvamiestä”
ovat sääolosuhteet ja niiden 
vaihtelut sateista pakkasiin 
rasittaneet ja rapauttaneet 
hormia. Hormien rapautu-
mista voi nopeuttaa myös 
vääränlainen käyttö. Esi-
merkkinä roskien ja huono-
laatuisten ja/ tai märkien 
puiden poltto, jolloin muo-
dostuu syövyttäviä savukaa-
suja. Öljypoltinkattila kyt-
kettynä suoraan tiilihormiin 
on rikin, alhaisen palokaa-
sujen lämpötilan ja palami-
sen tuottaman veden vuoksi 
yksi pahimmista hormivau-
rioiden aiheuttajista. Hor-
mien rapautuminen on pait-
si paloturvallisuusriski se 
myös huonontaa savun ve-
toa. Muurattu piippu toimii 
myös lämmönvaraajana. Ra-
pautuneeseen ja mahdolli-
sesti jo koloille lohkeillee-
seen hormiin nuohouksessa 
jäävä vähäinenkin noki toi-
mii eristeenä joka huonontaa 
varaavuutta. Sileäksi mas-
sattu hormi on lisäksi hel-
pompi nuohota.

Riskitekijät tietoon 
testauksella
”Hormiturvamies” tekee 
kuntotestejä, joissa savun 
vuototestauksella ja hormi-
kameralla kuvaamalla saa-
daan tarkka käsitys hormien 
ja savukanavien riskitekijöis-
tä. Kunnostamalla, palotar-
kastajan käyttökieltoon aset-
tama tulisija ja/ tai hormi 
voidaan ottaa mahdollises-
ti uudelleen käyttöön. Hor-
mien massaus sopii myös 

museokohteisiin. Hormien 
saneeraus voidaan tapaus-
kohtaisesti tehdä joko put-
kittamalla tai massauksella. 
Öljypoltinkäytössä olevan 
hormin saneerauksessa oi-
kea ratkaisu on haponkes-
tävä, teräksinen sisäpiippu. 
Tiilihormin saneeraus ha-
ponkestävällä massalla on 
myös mahdollista.  Tulisi-
jojen (takat, leivinuunit jne) 
hormit saneerataan pää-
osin massaamalla. Massaus 
ei pienennä savuhormin al-
kuperäistä sisätilaa käytän-
nössä ollenkaan, joten se ei 
heikennä myöskään vetoa. 
Massauksen jälkeen hormin 
sisäpinta on sileä ja hyvin sa-
vua vetävä.

Suomessa kokemuksia 
hormien massauksesta on 
noin parinkymmenen vuo-

Savuhormin hyvä yllätys on se, kun tarkastuksella ja 
tarvittaessa hormin kunnostuksella voidaan eliminoi-
da riskiä paljon isompaan, ikävään yllätykseen, tulipa-
loon, selvittää savuhormien kunnon tarkistamisen tär-
keyttä ”Hormiturvamies” Joona Niemikorpi.

den ajalta. Meillä on koke-
musta massauksesta viiden 
vuoden ajalta, eikä ongel-
mia sinä aikana ole tullut 
tietoon, kertoo Niemikorpi. 
Työaikaa massauskohteis-
sa menee normaalisti päi-
västä pariin päivään, riippu-
en korjauksen laajuudesta ja 
mahdollisesti asiakkaan ha-
luamista lisätöistä. Katto-
turvallisuustuotteet, tikkaat, 
kulkusillat jne. asennuksi-
neen kuuluvat myös hormi-
turvamiehen palveluihin. 
Piipun pellitykset ja sadeha-
tut ovat luonnollisesti ”hor-
miturvamiehen” alaa, joina 
työkohteissa toimivat mo-
nipuolisen työkokemuksen 
omaavat, pitkän linjan ra-
kennusalan ammattilaiset.

Petri Turunen

PS:N PUOLUENEUVOSTON OULUN
KOKOUKSEN MAAKUNTAKIERROS

Pe 2.5.

Pudasjärvi S-Marketin edusta klo 12-14
Taivalkoski tori klo 15-16
Kuusamo K-Citymarketin edusta klo 17-19

Maksaja: perussuomalaiset rp

Paikalla myös:

Saat
mitä
tilaat

EU-vaaliehdokkaana 
paikalla:

KIMMO KIVELÄ
Rovasti, kansanedustaja

Makkara-

tarjoilu!

JOUKAMO 
KORTESALMI
Järjestösihteeri, yrittäjä

88

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

Avoinna: 
MA-PE   9-16

 TERVETULOA!

PUUTARHA AVATTU!
- TAIMET 

- SIEMENET
- MULLAT JA  

LANNOITTEET
 

- SIEMENSIPULIT 
JA -PERUNAT
- TORJUNTA- 

AINEET JA MUUT 
TARVIKKEET

Kaupunginjohtajaksi esitetään 
pudasjärveläissyntyistä Tomi Timosta 
Kaupunginhallitus käsitteli 
maanantaina 28.4. pidetys-
sä kokouksessa kaupungin-
johtajan viran täyttämisasi-
aa ja päätti yksimielisellä 
päätöksellä esittää virkaan 
valittavaksi pudasjärveläis-
syntyistä, nykyistä Posion 
kunnanjohtajaa, Tomi Ti-
mosta. Ennen Posion kun-
nanjohtajan pestiä hän on 
toiminut Kemijärven kau-
pungin hallinto- ja talous-
johtajana. Haastateltavina 
oli kuusi hakijaa, KM Min-
na Kärkkäinen, HTM Esko 
Rautiainen, TtM Anne Sor-
munen, HTM Tomi Timo-
nen, FM Petri Kauppinen 
ja OTK, varatuomari Kyös-
ti Tornberg. Kaupungin-
hallitus totesi kaikkien ha-
kijoiden täyttävän viran 
kelpoisuusvaatimukset. 
Kaupunginvaltuusto suo-
rittaa kaupunginjohtajan 
valitsemisen maanantaina 
12.5. kokouksessaan.

Pudasjärven kaupungin 
kehittämisjohtajan virka on 
ollut myös avoimena. Vir-

kaan haki 29 henkilöä, joista 
haastattelussa on ollut kah-
deksan hakijaa. Virkaan va-
linnan kaupunginvaltuusto 
tekee 22.5. pidettävässä ko-
kouksessa.

Lohien ylisiirtojen 
rahoittaminen 
Pohjois-Pohjanmaan Ely-
keskus on tehnyt kaupun-
gille esityksen osallistu-
misesta lohien ylisiirtojen 
rahoittamiseen Iijoella 2014. 
Kokous ei tehnyt osallis-
tumisesta vielä päätöstä ja 
päätti jättää asian pöydäl-
le muiden kuntien asiaa 
koskevan päätöstilanteen 
vuoksi. Kalatalousviran-
omaisen 21.2.2012 myöntä-
män luvan mukaan vuonna 
2014 on Iijoella mahdolli-
suus siirtää 300 sukukyp-
sää lohta. Koska Iijoen Kala-
tiet 2011-2013 -yhteishanke 
päättyy kesäkuun lopussa, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus hakee erillisrahoi-
tusta 300 elävän lohen pyy-

dystämiseen ja ylisiirtoon 
Iijoella vuonna 2014. Ely-
keskus vastaa 50 prosenttia 
tarvittavasta 90 000 eurosta 
ja yhteistyötahojen jaettava-
na olisi toinen 50 prosenttia, 
noin 45 000 euroa. Yhteis-
tahoilta haettavat rahoitus-
osuudet jakautuvat seuraa-
vasti: Iin kunta 7 500 euroa, 
Oulun kaupunki 5 000, Pu-
dasjärven kaupunki 5 000, 
Taivalkosken kunta 5 000, 
Kuusamon kaupunki 2 500 
ja PVO-Vesivoima Oy 15 
000 euroa.

Iijoen Kalatiet 2011-2013 
hankkeessa on jatkettu 
vuonna 2009 monitahoises-
sa Vaelluskalat palaavat Ii-
jokeen-yhteistyöhankkees-
sa aloitettua elävien lohien 
pyydystämistä ja siirtämis-
tä joen alajuoksun, viiden 
voimalaitospadon ohitse Ii-
joen parhaille lisääntymis-
alueille. Tämä on nopein ja 
kustannustehokkain tapa 
saada perustettua riittävän 
vahva Iijokeen kutemaan 
nouseva lohikanta, mikä on 

välttämätön kalateiden toi-
mivuuden kannalta. Tähän 
mennessä on ylisiirretty vii-
den vuoden, 2009- 2013 ai-
kana yhteensä lähes 600 
merilohta, joista yli puolet 
on ollut naaraita. PK

Kaupunginhallitus päätti 
yksimielisellä päätöksel-
lä esittää kaupunginjoh-
tajan virkaan valittavaksi 
pudasjärveläissyntyistä, 
nykyistä Posion kunnan-
johtajaa Tomi Timosta.

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 044 2944 345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN KUNTONEVA Palvelemme: 
ma-to 8-20, 
pe 8-18 ja 
la 10-15.

Kesän ulkojumpat alk. VKO 20
TI 18.15-19 PuiStOjuMPPa H: 5€/kerta

TO klo 17.15-18 KahVaKuula H: 35 €/5x
Ulkojumpat pidetään Rajamaan rannassa, 

tarkempaa tietoa netistä!
Painonpudotusryhmä, min. 10 hlöä

sis. puistojumppa, kahvakuularyhmä, 3xohjattu 
kuntosali, yhteislenkki. Tarkempaa tietoa netistä! 

H: 100 €/10vko
Kuntosalin kesäpassi (1.6.-31.7.) 40 €

lahjaKOrtit 
äidille, valmistuneelle, esim.

- 3 x PH (45 min) 90 €   - Kuntosalille ja ryhmiin

• Jätevesi- ja LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset  

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 040 1843524 Tatu Pesälä 

Ins. (AMK)
E-mail: tatu.pesala@gmail.com

www.kle.fi
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FC Kurenpoikien junioritoi-
minta kasvaa koko ajan. Eri-
tyisen ilahduttavaa on ollut 
huomata, että pienimpien 
ikäluokkien pelaajamäärät 
ovat huikean isot näin pie-
nelle paikkakunnalle. H7/5 
junioreissa pelaa jo reilus-
ti yli kolmekymmentä inno-
kasta lasta, joista noin puolet 
on tyttöjä. Ikäluokka osal-
listuu kesäkuun alussa tur-
naukseen Muhoksella sekä 
poikien että tyttöjen omilla 
joukkueilla. 

Myös isompien junio-
reiden joukkueiden pelaa-
jamäärät ovat kasvussa. 
E11-juniorit ovat harjoitel-
leet talvikauden n. 15 pelaa-
jan aktiivisella ringillä, joten 
kausi näyttää pelaajien luku-
määrän puolesta pelastetul-
ta. C-pojat joutuivat viime 
vuonna turvautumaan yh-
distelmäjoukkueeseen LaF-
Kin kanssa, kun oma pelaa-
jarinki oli liian ohut. Talven 
futsalpiirisarjan hopeamita-
lista innostuneena C-pojat 
nousevat ensi kesäksi B-ju-
nioreihin, ja pystyvät paik-
kakunnan omien poikien 
turvin osallistumaan piiri-
sarjaan. 

B-pojat ovat pelanneet täl-
le keväälle jo kaksi harjoitus-
ottelua Kajaanissa hallissa 
niukasti häviten maalein 3-1 
ja Haukiputaalla ulkona te-
konurmella pelin päättyessä 
Kurenpoikien 2-3 voittoon. 
Pelien tasaisuus osoitti sen, 
että Kurenpojat ovat kehit-
tyneet voimakkaasti ja voi-
daan lähteä luottavaisin mie-
lin myös B17-sarjaan, vaikka 
suurin osa pelaajista on vielä 

FC Kurenpojilla alkamassa toiminnallinen kausi
C-juniori-ikäisiä. Joukkueen 
nuorin pelaaja vasta 13-vuo-
tias Arttu Niemelä on valit-
tu Pohjois-Suomen piirijouk-
kuerinkiin, mikä tarkoittaa 
sitä, että tällä hetkellä Ku-
renpoikien kasvatti lukeu-
tuu Raahe-Kajaani –linjan 
pohjoispuolisen alueen ikä-
luokkansa 25 parhaan jalka-
palloilijan joukkoon.

B-junioreiden kovasta 
kehityksestä kertoo myös 
se, että jo viime kesänä nel-
jä pelaajaa debytoi miesten 
joukkueessa. Viime kesä-
nä miehissä kokeilleet Fran-
cis Mulamba, Jeancy Bour-
dou ja veljekset Eetu ja Arttu 
Niemelä saavat ikätovereis-
taan lisää pelaajia kaverik-
si miesten V-divisioonan pe-
leihin. Miesten V-divisioona 
starttaa 26.4. Kenttätilanteen 
takia ensimmäinen kotipe-
li Kurenpoikien joukkueella 
on vasta heinäkuussa.

FC Kurenpojat on vastaa-
massa pyyntöön perustaa 
uusi yläkouluikäisten tyt-
töjen joukkue. Valmentajat 
ovat jo alustavasti lupautu-
neet mukaan, jos tyttöjä tulee 
jalkapallon pariin tarpeeksi. 
Tytöt ovat keränneet poruk-
kaa kasaan ja lähiaikoina toi-
minnan aloittamisesta tulta-
neen ilmoittelemaan ja uusia 
tyttöjä kutsutaan mukaan.

Tulevan kesän  
tapahtumia
Piirisarjaan on tänä vuon-
na ilmoittautunut E11- sekä 
B17- juniorit. E-juniorit pe-
laavat vielä leikkimaailma-
sarjaa turnausmuotoisena ja 
Kurenpojat saa jälleen yh-

den turnauksen järjestettä-
väkseen syyskuussa. Viime 
vuonna Suojalinnan turna-
ukseen osallistui 16 joukku-
etta, mutta tänä vuonna 
pelikenttä suurenee puo-
likkaaseen koko kentästä ja 
pelimuoto vaihtuu 5vs5 pe-
leistä 7vs7 peleihin. Suo-
jalinnalla pidettävään tur-
naukseen on kuitenkin 
osallistumassa jälleen useita 
joukkueita Oulun piirin alu-
eelta.

B-juniorit osallistuu sekä 
oman ikäluokkansa piirisar-
jaan sekä useat pojista myös 
miesten v-divisioonaan. Pelit 
pelataan kenttäolosuhteiden 
takia kevätkierroksella pää-
asiassa muilla paikkakun-
nilla, mutta elokuussa alka-
valla syyskierroksella pelejä 
voidaan pelata kotikentällä 
Suojalinnan nurmella. B-ju-
niorit osallistui viime kesänä 
C15-ikäisinä Piteå Summer 
Gameseihin Ruotsissa, mut-
ta tänä vuonna kesäturnaus 
on vielä hakusessa.

Piteå Summer Gamesei-
hin on Kurenpoikien jouk-
kueita osallistumassa jälleen 
useampia. Viime vuonna 
2004-syntyneet osallistui 
turnaukseen voittaen kaik-
ki pelit ruotsalaisia, norjalai-
sia ja venäläisiä vastustajia 
vastaan. Piteåssa antoisin-
ta muiden elämyksien ohel-
la on se, että vastaantulevat 
joukkueet tulevat muualta 
kuin Suomesta. Ellei kentäl-
lä päästä kohtaamaan etelä-
amerikkalaisia, afrikkalai-
sia tai aasialaisia joukkueita, 
pääsee näitä nuoria kaikkial-
ta maailman kolkista tapaa-
maan erilaisissa oheistapah-
tumissa turnauksen aikana. 

Tulevan kesäkuun vii-
meisenä viikonloppuna Pu-
dasjärveltä Piteån kansain-
väliseen suurturnaukseen 
lähtee ainakin 2006-2008 –
syntyneet ja 2003-2005- 
syntyneet. B-juniorit etsi-
vät vielä kesäturnausta, 
jossa saisivat pelata myös 
1997-syntyneet, sillä Piteås-
sa vanhin ikäluokka on 1998 
-syntyneet. 

Harrastejalkapallolle 
on myös kysyntää
Harrastejalkapallossa Ku-
renpoikien nimissä ovat 
kunnostautuneet erityisen 
hyvin naiset joukkueella 
FCK Hyvä Yritys. Hyvä yri-
tys, tuttavallisemmin mutsit, 

Kenttätalkoot pidettiin Rimmin kentällä 13.4. Innokkaat pelaajat, huoltajat ja val-
mentajat eivät jääneet odottamaan kentän kunnossapitäjien osalta vaan pistivät la-
piot, kolat ja petkeleet heilumaan ja puhdistivat jäätä hiekkakentästä samaan aikaan 
kun lähikuntien tekonurmikentillä oli jo treenattu kuukauden päivät. Pudasjärvellä 
hiekkakentälle päästiin ensimmäisen kerran harjoittelemaan 22.4. ja ensimmäinen 
’”kyseenalaisella” kentällä pelattava B-poikien sarjapeli pelataan siellä 10.5.

Kurenpoikien mutsien joukkue Hyvä Yritys ”upottaa suohon’” vastustajajoukkuet-
ta Suofutiksen MM-kisoissa.

Pallokerho-kuvassa pienimpien ikäluokassa 4-7-vuoti-
aissa harjoittelee yli kolmekymmentä innokasta lasta! 
Ensimmäinen turnaus on luvassa 8.6. päivä Muhoksel-
la.

Kurenpoikien joukkue kättelemässä voitto-ottelun jälkeen ruotsalaisia junioreita Pi-
teå Summer Gameseissa.

C-juniorit ottaa mittaa venäläisestä joukkueesta.

koostuu eri-ikäisistä ja erilai-
sen jalkapallotaustan omaa-
vista naisista. Joukkue pe-
rustettiin alun perin kentän 
reunalla tavanneiden junio-
reiden äitien toimesta, mutta 
toiminta on laajentunut mu-
kavasti niin, että joukkuee-
seen ovat tervetulleita kaikki 
18 vuotta täyttäneet naiset. 

Hyvä yritys on jo use-
amman kesän kulkenut eri-
laisissa harrastenaisten tur-
nauksissa. Kausi alkaa jo 
maaliskuussa Haukiputaan 
Keijucupista, josta Kuren-
poikien naiset nappasi vii-
me hiihtolomalla pronssisi-
jan. Kesäkuun alussa mutsit 
osallistuvat Muhoksella ensi 
kertaa järjestettävään ke-
säturnaukseen. Muhoksen 
Balloriinat ovatkin matkan-
neet talven aikana useam-
man kerran Kurenpoikien 
vieraaksi futsalpelejä pelai-
lemaan. 

Heinäkuussa Hyvä yritys 
osallistuu toisen kerran Suo-
futiksen MM-kisoihin, elo-
kuussa vuorossa on harras-
tejalkapallon SM-puulaaki 
ja syyskuussa joukkue mat-
kaa jo kolmannen kerran 

Uudenmaan piirin järjestä-
mään Unelmacuppiin Van-
taalla. Näiden lisäksi osallis-
tutaan lähialueen peleihin ja 
turnauksiin mahdollisuuksi-
en mukaan.

Ikämiehet 35 osallistuu 
tänä vuonna SM-sarjaan, 
jonka lopputurnaus pelataan 
Kuopiossa syyskuussa. FC 
Kurenpoikien Koukkupol-
vet on ikämiesten vanhem-
pien joukkue, joka on useana 
vuonna osallistunut seka-
turnaukseen sekä pelannut 
useita harjoitusotteluita ou-
lulaista Fotopotkua vastaan. 
Viime kesänä Koukkupolvet 
vei sekaturnauksen voiton.

Kurenpojille on tullut 
toiveita myös miesten sekä 
nuorten harrastejalkapallon 
mahdollistamisesta. Myös 
vuosikokous linjasi tavoit-
teissaan yhdeksi päämää-
räksi harrastetoiminnan ke-
hittämisen. Tämä vaatii 
kuitenkin lisää vapaaehtoi-
sia toimijoita. Aiemmin ky-
läsarjana pelattu nykyinen 
Heinäturnaus on upea osoi-
tus kilpaurheiluseuran ha-
lukkuudesta ulottaa jalka-
pallo kaikkien kansalaisten 

peliksi. Heinäturnaukseen 
odotetaan jälleen lähemmäs 
kahtasataa harrastejalkapal-
lon pelaajaa sekä satoja jal-
kapallon ystäviä yleisöksi.

Pudasjärvellä on hieno 
ja alueellamme jo harvinai-
seksi käynyt luonnonnurmi-
kenttä. Muualla on siirrytty 
pääasiassa tekonurmikentän 
käyttöön, koska se mahdol-
listaa pidemmän harjoitte-
luajan ja ahkeramman käy-
tön. Kurenpojat tarvitsisi 
ehdottomasti tekonurmiken-
tän, joka edesauttaisi harjoi-
tusmäärien lisäämistä sekä 
uusien harrastejoukkueiden 
perustamista. Nyt kaikki 
saatavat harjoitteluajat Suo-
jalinnan nurmella osoitetaan 
aktiivisimmille joukkueil-
le. Luonnonnurmen käyttö-
aika on hyvin lyhyt, etenkin 
kun heinäkuu on sarjois-
sa taukokuukausi. Tekonur-
mella sekä harjoittelu- että 
pelikausi pitenisivät, ja tur-
nauksien saaminen paikka-
kunnalle mahdollistuisi.

Teija Niemelä
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Lukijan kynästä

Aittojärven kyläseuran jär-
jestämät perinteiset sarja-
hiihtokilpailut saivat arvoi-
sensa päätöksen tiistaina 
22.4. suoritettuun palkinto-
jenjakotilaisuuteen Kyläko-
lossa. Kilpailut käytiin helmi 
- maaliskuun aikana Kyn-
käällä, Koivukankaan maas-
tossa viiden kilpailun sarja-
na.

Kilpailuihin osallistui 
kaikkiaan 20 kisaajaa 2-vuo-
tiaasta aina 70-vuotiaaseen 
asti.

Sarjahiihtokilpailut päätöksessä

Mitalistit yhteiskuvassa. Eturivissä Jenni, Emmi, Siiri ja Otto. Takarivissä Håkan, 
Kaarlo, Anni, Juuso, Aapo ja Eija.

Kiertopalkinnon pokan-
nut Håkan Blomqvist.

Kaikki kilpailijat palkit-
tiin pienellä tavarapalkin-
nolla ja tietysti karkilla. Li-
säksi kolme parasta sai vielä 
mitalin kaulaansa.

Kiertopalkintopokaalin 
pokkasi tällä kertaa Håkan 

Blomqvist, joka osallistui jo-
kaiseen osakilpailuun.

Jännittävän palkintojen-
jakotilaisuuden päätteeksi 
kaikki saivat nauttia makoi-
sista vohveleista ja mehusta.

Ensi talvena jatketaan pe-

rinnettä ja jännitetään kenen 
kaappiin kiertopalkinto si-
joittuu. Kolmesta kiinnityk-
sestä pokaalin saa omak-
seen.

Sihteeri

Pudasjärven Yrittäjät ovat 
kuluneena talvena kokoon-
tuneet muutaman kerran 
yrittäjien aamukahville eri 
paikoissa. Viimeksi aamu-
kahvin merkeissä oltiin kool-
la Jukolan Pirtissä perjantai-
na 28.3. Kahvit tarjosi SOL 
kotimainen palvelualan per-
heyritys. Pudasjärvelle oli-
vat saapuneet palvelujohta-
ja Marko Mertala Oulusta ja 
myyntipäällikkö Teija Määt-
tälä Kuusamosta. He kertoi-
vat yrityksille suunnatus-
ta henkilöstöpalvelustaan ja 
kuinka yritys voi heiltä saa-
da vuokratyövoimaa. 

-Jos on hieman järjeste-

SOL -toiminta tutuksi yrittäjien aamukahveilla
lyaikaa, uskallamme luvata 
työtekijöitä hyvin monipuo-
lisesti eri aloilta, totesi Määt-
tälä. 

-Olemme myös valmiita 
rekrytoimaan henkilökuntaa 
eri pituisiksi ajoiksi. SOL:lla 
on koko Suomea kattava re-
kisteri haastatelluista hen-
kilöitä. Voidaan myös lait-
taa työpaikka avoimeksi ja 
työnantajan puolesta haasta-
tella ja esittää sopivaa henki-
löä töihin, selosti Määttälä. 

Marko Mertalalla oli eri-
koisosaamista rakennusalal-
ta, mutta muiltakin aloilta 
hän kertoi pystyvänsä järjes-
tämään työntekijöitä lyhyek-

si tai pitemmäksi aikaa. SOL 
järjestää myös erilaisia kou-
lutuksia muun muassa työ-

Myyntipäällikkö Teija Määttälä ja palvelujohtaja Marko 
Mertala esittelivät SOL:n toimintaa yrittäjien aamukah-
veilla.

Yrittäjät ovat kokoontuneet muutaman kerran tämän vuoden aikana aamukahville 
tapaamaan toisiaan, kuulemaan ajankohtaisia asioita sekä yritysesittelyjä. 

turvallisuudesta ja hygienia-
passin saamiseksi. 

SOL yrityksen eri toi-
mialoja henkilövuokrauk-
sen lisäksi ovat siivous, 
turvallisuuspalvelu, ja kiin-
teistöhuolto. Yritys toimii 
tällä hetkellä Suomen lisäk-
si myös Ruotsissa, Baltiassa 
ja Venäjällä. Työtekijöitä on 
yli 11 000. 

Aamukahvilla eri yrit-
täjät myös tutustuivat toi-
siinsa ja oli tilaisuus esitellä 
omia palvelujaan ja osaamis-
taan. 

Heimo Turunen

Soita heti!
044 292 2017

Luutatehtaantie 2, 
91910 Liminka

Laskemme vuoden parhaan 
tarjouksen paikanpäällä!

Vietimme kolmannen pääsiäisemme Iso-Syötteellä kauniin luon-
non keskellä.

Erityisen hyvältä tuntui hiihtäminen, kun omalla kotiseudul-
lamme emme voineet hiihtää lainkaan lumen puutteen vuoksi. 
Suuret kiitokset, että laduista oli pidetty hyvää huolta loppuun 
saakka sääolosuhteista huolimatta!

Kovalammella oli perinteiset pilkkikisat, joka oli kyläyhdistyk-
sen hieno tapahtuma, jossa myös musiikkia, lätyn- ja makkaran-
paistoa sekä arvontaa. Yhdessä tekemisessä on voimaa!

Suuri elämys oli myös Kuutamohiihto Luontokeskuksesta 
Ahmatuvalle. Oli upea hiihtää satojen soihtujen valaistessa latua 
ja pysähtyä taukotuville tulen ääreen juomaan kuumaa mehua. 

Lämmin kiitos vaivannäöstä!
Lämpimät kiitokset annamme myös hieroja Johan-

na Määtälle, joka sai meidän elämän melskeessä tulleet 
lihasjumit helpottumaan.

Nämä kaikki saivat aikaan sen, että jaksamme taas paremmin 
mennä porskutella kesää kohti.

Pitäkää huolta luonnosta, toisistanne ja itsestänne!

Kiittäen ja kumartaen!

kaksi pariskuntaa: Keltamäet ja Knaapilat Seinäjoelta 

TAAS JAKSAA

Avoinna ma-pe 9-17

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar), 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 816 9700

TÄLLÄ KUPONGILLA

10 €
alennus katsastuksesta

ha-pa/1 tarjous/katsastus

Kotimainen katsastusasema 
Kiimingissä

Luennossa on siis kyse siitä, että kun niin moni kamppailee 
painonsa kanssa, tahtoo jokaisella jo riittävästi olla tietoa 
ravitsemuksesta, liikunnasta yms. asioiden merkityksestä pai-
nonhallinnassa. Kokeneella laihduttajalla voi olla enemmänkin 
tietoa ravitsemuksesta ja liikunnasta kuin ammattihenkilöillä. 
Kuitenkin yhä useampi kamppailee painonsa kanssa, joko rep-
sahtaen tai yleensä painon pitäminen tai sen pudottaminen on 
vaikeaa, vaikka tietoa em. asioista on. Tällöin on syytä pysähtyä 
sen perimmäisen asian ääreen - painonhallinta on elämäntapa-
muutosasia, ja silloin se on nimenomaan ihmisen psykologis-
ta työskentelyä haastavaa. Laihduttaminen on erittäin paljon 
”korvien välissä” olevaa toimintaa, ei mahassa olevaa. 

Luennon aiheina mm:
- onko syöminen psyykkinen valinta
- syöminen ja tunteet
- ylipainoinen ajattelee eri tavalla
- myös ajatukset ja asenteet lihottavat
- mitkä ajatukset vaikeuttavat laihduttamista ja 
 elämäntapamuutoksia
- tunnesyöjän profiili
- miten haamunälästä pääsee pois?
- miten voi auttaa itseä menestyksekkääseen painonhallintaan?

Raahesta saapuva Satu Hautala tekee työtä laihdutuskurssien 
kanssa, sekä antaa myös yksilövalmennusta laihdutusasiakkail-
le. Laihduttamisen haastavalla tiellä tarvitaan myös henkistä 
valmennusta ravinto- ja liikuntavalmennuksen lisäksi. Luennol-
la tarjotaan muutama työkalu jokaiselle käytettäväksi.

Kohti terveempää ja 
parempaa henkilökohtaista 

elämää!
Terveyskeskuspsykologi 
Satu Hautala luennoi 

painonhallinnasta 
ma 5.5. klo 18 Pohjantähden auditorio. 

Tilaisuuteen vapaa pääsy!

Tervetuloa! 
Järjestää Pudasjärven kansalaisopisto ja  

PuU Kuntourheilujaosto
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Rainbow 
Peruna-, punajuuri- ja
italiansalaatit
400 g (2,47 kg)

099ras

Marli perinteinen
Sima
1,5 l (1,72 l) sis. 
pantin

299pll

Real Snacks
Perunalastut
300 g (6,63 kg)

199 pss

Vihreä
Rypälerasia
500 g (3,78 kg)

Esikeitetty
Maissi
2 kpl 450 g (3,75 kg)

189 rasia

169 pkt

Perheleipurit
Tippaleipä
2 kpl 90 g (38,77 kg)

349 pkt

Upcider
Kuivaomena
siideri
0,33 l tlk 6-pack
(4,06 l) sis. pantit

Hinta voimassa 
24.4. alk.894 pack

Snellman

KUNNON
NAKKIMAKKARA 
400 g (4,97 kg) 199

pkt

Atria broilerin
GRILLILEIKE
bbq marinoitu
900 g (7,21 kg)

Finlandia candy
Makeiskimara
IRTOMAKEISET
1 kg

HK  Viljaporsaan
SISÄFILEE
marinoitu n. 650 g

Espanjan
uuden sadon
Peruna

099 kg

www.foodie.fm

vappu alkaa
s-marketista!

099kg

Rainbow
Makea 
ananas
Costa Rica

Tuoretorilta

700 g  porsaan sisäfileetä
3  punasipulia
Marinadi
1  sitruunan mehu
4  valkosipulinkynttä
2 rkl  öljyä
1 rkl  timjamia
1 tl  suolaa
1 tl  mustapippuria

700 g  porsaan sisäfileetä700 g  porsaan sisäfileetä
3  punasipulia3  punasipulia
Marinadi

Sitruuna-timjamipossu
(4 annost a) 649

pkt

395
rasia

969
kg

Enemmän kuin edullinen

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

PALVELEMME
KE 30.4. KLO 8-18
VAPPUPÄIVÄNÄ

SULJETTU
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Vuonna 2010 keväällä aloi-
tetun Kerttu ja Kauko –
hankkeen toiminta on päät-
tymässä kuluvan vuoden 
toukokuun lopussa. Tätä 
koskeva tilaisuus järjestettiin 
Pohjantähdessä 10.4. Tilai-
suuden avasi kaupunginjoh-
taja Kaarina Daavittila. Hän 
kertoi, että Kerttu ja Kauko 
hanke on merkittävällä ta-
valla ollut edesauttamassa 
sivukylillä asuvien ihmisten 
hyvinvoinnin turvaamisessa 
sekä parantanut työllisyyttä 
koko kaupungin alueella. 

Maaseutupolitiikan yh-
teistyöryhmän erityisasi-
antuntija Ritva Pihlaja Por-
voosta sanoi hankkeen 
tuoneen esille uudenlaisia 
toimintamalleja toteuttaa 
asioita. Hän korosti yhteis-
työn merkitystä yhdistysten 
välillä ja myös kuntien vä-

Kerttu ja Kauko loppusuoralla:
Työllistymistä ja elämäntilanteiden parantumista

lillä, josta esimerkkinä hän 
kertoi myönteisen esimerkin 
Suomut ry:n työstä Suomus-
salmella, jonka toiminnan 
tuloksena on maksettu palk-
koja 80-100 tukityöllistetyille 
henkilöille. 

Kylien ja kaupungin yh-
teistyöstä palvelutuotannos-
ta alusti kylien liiketoimin-
ta-asiamies Juha Kuisma 
Lempäälästä. Hän valot-
ti uusia konsepteja palve-
luratkaisuihin. Hän esitti, 
että kaupunki haastaisi ky-
lät haja-asutusalueella uu-
siin palveluratkaisuihin, jos-
sa maksaisi osan ja loppu 
olisi kiinni kylien toimeliai-
suudesta. 

Alustuspuheenvuoro-
ja käyttivät myös erityisasi-
antuntija Anita Autio, Arjen 
turvaa kunnissa hankkees-
ta palvelusuunnittelija Rit-

va Kinnula, Aspa Silta työ-
hön projektipäällikkö Sirpa 
Paukkeri-Reyes ja kyläläis-
ten ajatuksia ja näkemyk-
siä valotti Jaakko Sahuri 
Aittojärven kyläseurasta. Ti-
laisuuden seminaariemäntä-
nä toimi maatilayrittäjä Mari 
Kälkäjä. 

Toiminnan  
jatkuvuus taattava
Kerttu ja Kauko -hankkees-
sa on tavoiteltu ratkaisuja, 
joilla Pudasjärvellä heikos-
sa työmarkkina-asemassa 
olevien pitkäaikaistyöttö-
mien, osatyökykyisten sekä 
syrjäytymisvaarassa olevien 
henkilöiden kuntoutuminen 
vapaille- ja välityömarkki-
noille paranisi. Toisena mer-
kittävänä tavoitteena oli tii-
vistää yhteistyötä kylien eri 
toimijoiden, Karhupajan, 
työllistämisyksikön ja kau-
pungin eri hallintokuntien 
välillä. Yhteistyötä toteutet-
tiin eri tahojen kanssa, joi-
hin kuuluivat mm. Pudas-
järven kylät, yhdistykset, 
yritykset, kaupungin eri yk-
siköt, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY, Oulun seudun TE-toi-
miston Pudasjärven toimi-
piste, Oulunkaari ja ASPAn 
Silta työhön projekti. Hank-
keessa järjestettiin toistasa-
taa erilaista tilaisuutta ym-
päri pitäjää, joista voidaan 
mainita mm. Kyläkuhinat, 
kyläillat, koulutuksia sekä 
muita työllisyyttä ja yleistä 

yhteistoimintaa edistäviä ta-
pahtumia.  

Myöhemmässä vaihees-
sa hankkeen toiminnan tu-
loksena Pudasjärvelle on al-
kanut muotoutumaan malli, 
jota on hyödynnetty etenkin 
erilaisten yhdistysten, järjes-
töjen ja kylillä sijaitsevien 
maatilayritysten toimesta, 
jotka ovat työllistäneet palk-
katuella alueen ihmisiä eri-
laisiin tehtäviin. Vaikutukset 
ovat näkyneet työpaikkojen 
lisääntymisenä, monipuolis-
tumisena sekä henkilökoh-
taisten elämäntilanteiden 
parantumisena. Hankkeen 
aikana perustettiin kylien 
yhteinen kyläneuvosto, jon-
ka toimesta on pyritty lisää-

Seminaariemäntä Mari Kälkäjä, Kerttu ja Kauho –hankkeen työntekijä Jouni Puhak-
ka ja vs. työllistämiskoordinaattori Ulla-Maija Paukkeri esittelivät Kerttu ja Kauko 
hankkeen saavutuksia. 

Kauempaa tulleet vieraat, kylien liiketoiminta-asia-
mies Juha Kuisma Lempäälästä ja Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmän erityisasiantuntija Ritva Pihlaja Por-
voosta, vaihtamassa ajatuksia ennen seminaarin alka-
mista.

mään yhteistyötä kylien kes-
ken sekä kaupungin kanssa 
ja näin saada vaikuttavuut-
ta enemmän yhteisten asioi-
den hoidossa. Positiivinen 
asennemuutos ja yhteiskun-
tavastuun lisääntyminen eri 
toimijoiden tahoilla on pai-
kallisen kehittämisen kan-
nalta tärkeää ja kylien koh-
dalla yleisen palvelutason, 
aktiivisuuden, yhteistyön 
ja uusien vaikutuskanavien 
kasvu hyvä asia.

Jotta ongelmia, esimer-
kiksi etäisyydet, taloudel-
linen tilanne, byrokratia ja 
elämäntilanteiden vaikeu-
det saataisiin vähennettyä, 
olisi tärkeää taata nykyisen 
toiminnan jatkuvuus hyö-

dyntämällä yhdessä kehi-
tettyjä yhteistoimintaver-
kostoja. Yhteistyöelimien 
käyttö työllistämiseen liitty-
vissä tehtävissä, mm. uusien 
palveluratkaisujen etsiminen 
yhdessä luo mahdollisuuksia 
kuntoutumiseen ja työmark-
kinoille sijoittumiseen. Yh-
destä hankkeen hedelmäs-
tä, Pudasjärven kaupungin 
työllistämissuunnitelmas-
ta, saadaan hyvä apu alu-
een työllisyyden toimijoiden 
verkottumiseen, yhteisten 
päämäärien ja tavoitehakui-
sen toiminnan kehittämiseen 
ja tuottamiseen.

Jouni Puhakka, 
kuvat Heimo Turunen

Hirvaskosken koululla tors-
taina 24.4. pidettyyn maise-
mailtaan oli tullut paikalle 
noin kolmekymmentä mai-
seman ja kulttuuriperinnön 
hoidosta kiinnostunutta. 
Väkeä oli Sarakylää, Kyn-
gästä ja Kurenalusta myö-
ten, mutta eniten paikalla 
oli Hirvaskosken kyläläisiä. 
Tilaisuuden järjestivät Pro-
Agria Oulun/Maa- ja ko-
titalousnaisten Ympäristö-
Agro- ja VYYHTI-hankkeet. 
Tilaisuuden järjestämisen 
kimmokkeena oli mm. se, 
että Pohjois-Pohjanmaan liit-
to tekee arvokkaiden maise-
ma-alueiden päivitysinven-
tointeja. Iijoen keskijuoksu 

Hirvaskosken maisemaillassa vinkkejä arvojen vaalimiseen
on luokiteltu valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi maisema-
alueeksi. Luonnontilaisena 
keski- ja yläosiltaan virtaa-
va joki viljelymaisemineen 
ja välissä olevine metsä-
osuuksineen muodostaa ar-
vokkaan maisemakoko-
naisuuden, jolla on myös 
matkailullista merkitystä. 
Esimerkiksi Iijokisoutu on 
vakiinnuttanut paikkansa 
yhtenä suositummista alu-
een kesätapahtumista ja teh-
nyt aluetta tunnetuksi myös 
seudun ulkopuolella. 

Taimi Mahosenaho Ou-
lun maa- ja kotitalousnaisis-
ta kertoi alueelle aiemmin 
tehdyistä maisemaselvityk-

sistä. Bioenergian edelläkä-
vijät –hankkeessa laadittiin 
vuonns 2010 maisemanhoi-
tosuosituksia Iijokivarteen 
Jurmusta Sotkajärvelle ja 
Jongunjärven ympäristöön. 
Maisemaraivauksilla voitai-
siin avata näkymiä jokivar-
teen ja saada samalla ener-
giapuuta. Raivausohjeita on 
myös ProAgrian tuottamis-
sa Energiapuun korjuu mai-
semanhoitokohteilla -ohje-
korteissa. Kalle Hellström 
kertoi, miksi perinnebio-
tooppien ja muiden maa-
seutuluonnon monimuo-
toisuuskohteiden hoito on 
tärkeää. Aikoinaan Pudas-
järvelläkin karjan talvirehu 

korjattiin luonnonniityiltä. 
Erityisesti tulva- ja suonii-
tyillä on jokien ja soiden pi-
täjässä ollut tärkeä merki-
tys elannon turvaamisessa. 
Maatalouden tehostuttua 
monet näistä luonnonniityis-
tä jäivät pois käytöstä ja pää-
sivät umpeen kasvamaan. 
Pudasjärveltä inventoitiin 
1990-luvulla 41 arvokasta 
perinnebiotooppia, joista 7 
sijaitsee Iijoen keskijuoksun 
arvokkaalla maisema-alueel-
la. Arvokkaiden perinnebio-
tooppien saaminen hoidon 
piiriin olisi tärkeää ja näiden 
alueiden hoito voisi tarjota 
työsarkaa kunnassa hyvässä 
nosteessa olevalle lammasta-
loudelle. 

Pudasjärvellä säilynyt 
hirsisiä rakennuksia
Kirsti Reskalenko maakun-
taliitosta kertoi arvokkaiden 
maisema-alueiden päivi-
tysinventoinneista ja kehot-
ti paikallisia ottamaan kan-
taa, kun uusia rajauksia 
esitellään kunnissa ensi tal-
ven aikana. Juhani Turpei-
nen Pohjois-Pohjanmaan 
museosta kertoi rakennus-
perintökohteiden inven-
toinneista Pudasjärvellä. 
Inventointi liittyy maakun-
takaavan uusimistyöhön. 

Maakunnallisesti arvokkaita 
rakennusperintökohteita on 
kunnasta inventoitu noin 50 
kappaletta. Pudasjärvellä on 
säilynyt melko paljon perin-
teisiä hirsisiä maatilojen pää-
rakennuksia. Rakennusten 
korjaukseen voi hakea mm. 
Museoviraston ja ELY-kes-
kuksen korjausavustuksia. 
Markku Mattinen Pudasjär-
ven kaupungilta kertoi, mi-
ten Iijoen rantayleiskaavan 
laatimisessa on otettu mai-
sema- ja luontoarvot huomi-
oon. Arvokkaan maiseman 
säilymistä pyritään turvaa-
maan kaavamääräyksillä. 
Muun muassa tietyillä ar-
vokkailla peltoalueilla, ran-
ta-alueilla ja perinnebiotoo-
peilla maanrakennustyöt ja 
puun kaadot vaativat maise-
matyöluvan.  

Lopuksi kuultiin puheen-
vuoroja paikallisilta. Hirvas-

koskelainen pitkän linjan 
lampuri Antti Holmström 
kertoi kokemuksiaan maise-
manhoitoyrittäjyydestä. Hä-
nen mukaansa mielikuvituk-
sen käyttö ja monipuolisuus 
toiminnassa tuovat asial-
le uusia ulottuvuuksia. Vi-
ranomaisten puolelta hän 
toivoi joustavuutta, jotta ei 
kohtuuttomasti hankaloiteta 
maisemanhoitotyötä. Jaakko 
Sahuri Aittojärven kyläseu-
rasta kertoi, että seura alkaa 
hoitaa kylämaisemia kahden 
työllistetyn henkilön ja ky-
län talkooväen voimin. Pu-
dasjärven kylien kannattaa 
suunnitella omien kylien-
sä elinvoimaa ja viihtyisyyt-
tä parantavia toimia myös 
jatkossa ja hyödyntää EU:n 
uuden ohjelmakauden tuki-
mahdollisuudet.        

Kalle Hellström    

Mummolan lammaslaidun Hirvaskoskella, kuva Kalle 
Hellström.

Maisemaillassa oli kolmisenkymmentä osallistujaa, kuva Taimi Mahosenaho.
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Suomen suurimman eläke-
järjestön Eläkeliiton liito-
valtuuston kevätkokous ja 
seminaari pidettiin Varsi-
nais-Suomessa Salossa si-
jaitsevassa Eläkeliiton loma-
keskuksessa Lehmirannassa 
14.-16.4. liittovaltuusto käyt-
tää korkeinta päätösval-
taa liittokokousten välisenä 

Eläkeliiton liittovaltuusto: 
Kuntakohtaiset vanhusneuvostot säilytettävä

ajanjaksona, joka kestää aina 
kolmevuotta kerrallaan.

Kuten tunnettua, on tääl-
tä Pohjois-Suomesta pitkä-
matka etelään. Niinpä nytkin 
lähdin maanantaiaamuyöllä 
ajelemaan Ouluun, josta vii-
deltä jatkettiin linja-autolla 
matkaa kohti Etelä-Suomea. 
Linja-auto kokoili matkan 
varrelta viralliset liittoval-
tuustojen jäsenet Pohjois-
Pohjanmaan, Keski-Pohjan-
maan, Etelä-Pohjanmaan ja 
Pirkanmaan alueilta.

Näin matka taittuu rattoi-
sasti ja kun tavataan tutuik-
si tulleita valtuutettuja muis-
ta piireistä. Tosin Oulusta 
lähtien alkumatkatkalla sil-
mät pyrkivät ummistumaan 
aikaisen herätyksen vuok-
si. Kuljettajan lakimääräisten 
taukojen johdosta matkaan 
kuluu aikaa noin kellonym-

pärys.
Perille päästyä oli huonei-

den saannin jälkeen kiire oi-
komaan puutuneita jäseniä. 
Onneksi Lehmirannassa on 
uusi mahtava pururata, jota 
kiertäessä jäsenet kyllä ver-
tyivät. 

Monipuolisen lounaan 
syötyään jaksoi istua kuun-
telemaan seminaarin avaus-
ta. Liittomme puheenjohtaja 
Hannes Manninen avaus-
puheessaan kantoi huol-
ta, miten vanhuspalvelulain 
toteutuksen käy tässä muu-
tostilanteessa?

Seminaari jatkui tiistaina 
ja keskiviikkoaamuna. Käy-
tiin läpi edellisen vuoden 
toimintaa ja talousnäkymiä. 
Liiton jäsenmäärän todettiin 
olevan hyvässä nousussa ja 
lähestyvän 130 000 rajaa. Ta-
loustilanne alkaa olla koh-

talainen, kun on luovuttu 
pitkään tappiota tehneestä 
Karemajasta. Lehmirannan 
lomakeskuksen käyttöasteen 
parantamisesta keskusteltiin 
paljon ja toivottiin jäsenistön 
käyntien lisääntymistä.

Vanhenevan väestön ja 
vanhustenhoidon tilasta 
kunnissa kannettiin huolta ja 
erityisen huolestuneita oltiin 
omaishoitajien jaksamises-
ta lisääntyvän taakan alla ja 
eriarvoisista korvaussystee-
meistä sekä vapaapäivistä.

Seminaarin päätyttyä ko-
koonnuttiin varsinaiseen liit-
tovaltuuston kokoukseen ni-
menhuudon mukaisesti ja 
todettiin läsnä oleviksi pai-
kalla 75 valtuutettua, joten 
läsnäoloprosentti lähes 100. 
Kokouksessa hyväksyttiin 
vuoden 2013 toiminta-ja ta-
louskertomukset sekä tilin-

päätös. Myönnettiin vastuu-
vapaus tilivelvollisille. 

Julkilausumassa vaadit-
tiin kuntakohtaisten vanhus-
neuvostojen säilyttämistä so-
siaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksessa. On hyvä, että 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksesta on saavutet-
tu periaatteellinen yhteisym-
märrys puolueiden kesken. 
Sen käytännön toteuttami-
nen vaatii vielä valtavasti 
työtä. Pidämme tärkeimpä-
nä asiana, että ikäihmisten 
usein tarvitsemat sosiaali- ja 
terveyspalvelut säilyvät lä-
hellä ja niihin pääsy on tur-
vattu. 

Vanhuspalvelulain edel-
lyttämät kuntakohtaiset van-
husneuvostot ovat aloitta-
neet työnsä innostuneesti. 
EETUn ja STTRAn yhteinen 
koulutus- ja kehittämispro-

jekti tukee osaltaan vanhus-
neuvostojen vahvaa asemaa 
ja merkitystä. Tätä työtä on 
jatkettava johdonmukai-
sesti. Kuntakohtaisten van-
husneuvostojen tärkeänä 
tehtävänä on uudistuksen 
jälkeenkin olla aloitteellinen 
ja valvoa, että ikääntyvän vä-
estön palvelut säilyvät riit-
tävinä ja laadukkaina koko 
maassa. 

Etelä-Pohjanmaan pii-
rin edustajat esittelivät tu-
levan liitokokoustapahtu-
man alustavia suunnitelmia 
ja toivottivat eläkeliiton jä-
senet tervetulleiksi Seinäjo-
elle 3-4.6.2015.

Lounaan syötyämme pää-
simme aloittamaan pitkän 
kotimatkamme. Kotona olin 
ennen puoltayötä.

Heikki Heikkilä

Kylätoiminta on avainasemassa maaseudun kehittämisessä
Oulun Seudun Leader (enti-
nen Jomma ry) jatkaa maa-
seudun kehittäjänä toimin-
taa ja neuvoo asiakkaita 
sekä rahoittaa hankkeita yh-
distyksille ja yrittäjille. Li-
von kylä on yksi parhaista 
hankerahoituksen mahdol-
lisuuksia hyödyntäneistä 
kylistä. Livo on palkittu Poh-
jois-Pohjanmaan kylät ry:n 
toimesta jo kaksi kertaa Vuo-
den Pohjois-Pohjanmaan ky-
länä vuosina 2003 ja 2013. 

Livon kylä hyvänä 
esimerkkinä 
Pohjoispohjalaisten Lea-
der-ryhmien Yhteisöhauto-
mo-hanke edistää toimin-
nassaan kylien palveluiden 
kehittymistä. Yhteisöhau-
tomo-hanke järjesti huhti-
kuun lopulla yhteistyössä 
Diakonia-ammattikorkea-
koulun Yhteiskunnallinen 
yrittäjyys Oulun seudulla –
projektin kanssa seminaarin, 
jonka tavoitteena oli tuoda 
esiin asukas- ja asiakasläh-
töistä palveluiden kehittä-
mistä ja tuottamista. Tähän 
seminaariin kutsuttiin asian-
tuntija Livon kylältä. An-
ni-Inkeri Törmänen esitteli 
kylän toimintaa ja kehitys-
kulkua ja sai positiivista pa-
lautetta puheenvuorostaan. 
Yhteisöhautomo-hank-
keen hankeaktivaattori Nii-
na Heikkinen kehui esitystä 

Pikku-Syöte on oiva lapsi-, nuoriso- ja perhekohde. 
Laavulla kahvittelu on aina tunnelmallista.

Yli kolmekymmentä kylä- ja yhdistystoimijaa vieraili Li-
von kylällä.

käytännönläheiseksi ja in-
nostavaksi.

Yhteisöhautomon 
opintoretki  
Pudasjärvelle
Seminaarin lisäksi haluttiin 
antaa mahdollisuus Yhteisö-
hautomo-hankkeen puitteis-
sa myös vierailuun paikan 
päällä. Muutamien seminaa-
riosallistujien lisäksi kolmi-
senkymmentä kylä- ja yhdis-
tystoimijaa lähti vierailulle 
lauantaina 26.4. Vierailu Li-
volla oli lämminhenkinen 
ja voimaannuttava. Hyvinä 
käytäntöinä mieleen painui 
seuraavan laisia asioita: ky-
lätoiminnassa tärkeässä ase-
massa on hyvä johtajuus eli 
jaetaan taakkaa ja osallistu-
taan sekä nostetaan uupu-
via, ei uskota yhden luukun 
periaatteeseen vaan etsitään 
rahoitusta useasta lähteestä 
sekä yhteisen katon alta läh-
tee liikkeelle uudet aloitteet 
ja tarpeet nousevat luonte-
vasti esiin.

Yhteiskunnallinen 
yrittäjyys sopii  
kylien yritystoimintaan
Yhteisöllinen toiminta voi 
johtaa myös taloudelliseen 
toimintaan ja yrittäjyyteen, 
kuten Livolla on tapahtu-
nut. Kauppa, ruokapalvelut, 
asuntovaunualue palvele-

vat sekä matkailijoita, mök-
kiläisiä ja kyläläisiä. Kyläläi-
sille voidaan tarjota samalla 
yhteisiä kokoontumistilo-
ja ja harrastemahdollisuuk-
sia. Valtakunnallisesti kyli-
en kehittämisessä suuntaa 
on jo käännetty kohti kylien 
taloudellista toimintaa, josta 
hyviä esimerkkejä on kerän-
nyt oppaaseen Juha Kuisma 
Suomen Kylätoiminta ry:n 
Kylien Bisneskeissit-hank-
keessa. 

Pikku-Syöte on pudas-
järveläinen yhteiskunnalli-
sen yritysmerkin omistava 
yritys, joten opintoretkivä-
ki kävi matkalla myös tutus-
tumassa kohteeseen ja kuu-
lemassa Minna Tietäväisen 
opastuksella sen toiminnas-
ta. Toiminnan painopiste on 
lasten, nuorten ja perheiden 

palveluissa. Yhteisöhauto-
mo-hanke vierailikin jo maa-
liskuussa myös Pudasjärven, 
Muhoksen ja Iin Nuorten 
vaikuttajaryhmien kanssa 
Pikku-Syötteellä.

Oulun Seudun Leaderin 
kehittämisstrategia on val-
mistumassa vuosille 2014–
2020. Strategiassa korostuvat 
kylien ja maaseudun elinvoi-
maisuuden lisääminen yri-
tystoiminnan tukien kautta 
sekä innovaatioihin ja yhtei-
söllisyyteen kannustamalla. 
Nyt on hyvä aika alkaa uu-
sien hankkeiden suunnitte-
luun, sillä rahoitusta niihin 
on saatavissa vuoden 2015 
alussa.

Ritva Sauvola 

Heti vapun jälkeen 3.-4.5 
järjestettävät vapaa-ajan 
teemojen KESÄPIHA, 
Osaavat Kädet ja Kunnos-
sa! -messut kokoaa yhteen 
niin puutarhaharrasta-
jat kuin käsitöiden ja lii-
kunnan ystävät. Tapahtu-
mapaikkana on Ouluhalli 
ja sen ulkoalue. Messujen 
järjestäjä Pohjois-Suomen 
Erämessut odottaa tapah-
tumaan noin 250 näytteil-

Messuilta mielihyvää ja nostetta harrastuksiin
leasettajaa ja yli 15 000 kävi-
jää. 

KESÄPIHA -messuilla 
on ilo saada yleisöluennoil-
le puutarhaneuvos, emeri-
tus ylipuutarhuri Arno Kas-
vi. Lauantaina hän puhuu 
keittiökasveista ja sunnuntai-
na ovat vuorossa pihan koris-
tekasvit, kuten omenapuut, 
havut, pensasruusut ja aita-
pensaat. Muutoinkin messut 
on oiva tilaisuus saada tie-

toa muun muassa pihojen ja 
parvekkeiden rakentamises-
ta sekä puutarhan nykytren-
deistä. Kesähankintoja voi 
tehdä taimista mökkeihin. 
Mukana on myös puutarhan 
suunnitteluun, viherraken-
tamiseen ja vihersuunnitte-
luun erikoistuneita yrityksiä. 
Lisäksi Ouluhallin Kesäpi-
ha -aukio on täynnä erilaisia 
pihojen minimaailmoja, joi-
den toteuttajana on OSAO:n 

Kempeleen yksikkö. 
Osaavat Kädet -messut on 

puolestaan areena eri alojen 
kädentaitajien taidonnäytteil-
le, joita yhdistävät luovuus, 
kotimaisuus ja aidot mate-
riaalit. Tapahtuman päätee-
moihin kuuluvat valmiiden 
käsitöiden lisäksi työvälineet, 
materiaalit, työskentelytavat 
sekä erilaiset harrasteet. Mes-
suilla järjestetään runsaasti 
työnäytöksiä sekä keväinen 

Osaavat Kädet -muotinäytös, 
jossa esillä ovat näytteilleaset-
tajien tuotteita. 

Kunnossa! -messut on 
omasta kunnostaan, tervey-
destään ja hyvinvoinnistaan 
huolta pitävien ihmisten koh-
taamispaikka, jossa liikunta-, 
ravinto- ja terveysalojen jär-
jestöt ja yritykset tarjoavat kä-
vijöille asiantuntijuuttaan ja 
palveluitaan arkipäivän hy-
vinvointi- ja terveysasioissa. 

Yleisöluennoilla, tietois-
kuissa ja työnäytöksissä voi 
ammentaa tietoa jokaises-
ta messuteemasta. Ohjel-
malavalla on myös letkeää 
meininkiä muotinäytösten, 
tanssiesitysten kuin jump-
pahetkienkin parissa. Kun-
nossa! -alueella on lisäksi 
suuri näytösallas, jossa voi 
tutustua muun muassa me-
lonta- ja suppausharrastuk-
siin. PUI
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Puheenjohtaja, tiedotusvastaava
Juhani Jurmu
0400 219597, juhani.jurmu@mail.suomi.net

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

Sihteeri, jäsensihteeri
Maija Puhakka
040 596 6198, maija.puhakka@luukku.com 

Varasihteeri, työterveyshuolto
Sanna Vainio,
050 525 3444, sannamaria.vainio@gmail.com

Työterveyshuolto
Tuomo Siliämaa, 
040 5083697, tuomo.siliamaa@hotmail.com 

Elintarvikevastaava, lomitusvastaava
Sirkka Pankinaho
045 673 5790
sirkka.pankinaho@jippii.fi
 
Ympäristövastaava, Urpo Puolakanaho
0400 151 687, urpo.puolakanaho@gmail.com 
 
Kuluttajavastaava, Sisko Alatalo,
040 843 6669, sisko.alatalo@hotmail.com 
 
Sosiaalivastaava, Ulla Rissanen
040 514 2127, esko.rissanen@pp.nic.fi

Raili Laakkonen
040 5436487, r.laak62@luukku.com 

Kotisivut, Sirpa Jurmu
040 7498567

MTK Pudasjärvi yhteystiedot
www.mtkpudasjarvi.kotisivukone.com

Maatalouspolitiikka on jatkuvaa muu-
tosta. Maatalousyrittäjän kannalta tilan-
ne on vaikea. Investoinnit ja tilan kaikki 
kehittäminen tehdään pitkällä sihdillä. 

Maatalous- ja metsäpolitiikka uuteen kuosiin
Markkinoiden epävarmuudessa olisi jo 
tarpeeksi.

Viimeiset neljä vuotta ovat olleet kii-
vaita Brysselin maatalouspolitiikan vuo-
sia. EU ohjaa maataloutta pikkutarkal-
la säätelyllä, mikä on jokaisen tukieuron 
ehtona. Tämä kokonaisuus pantiin uu-
teen kuosiin vuosille 2015-2020.

EU:n maatalouspolitiikan rahoitusta 
leikattiin, kun veloissa kamppailevat jä-
senmaat näin halusivat. Tässä rahanja-
ossa Suomi pärjäsi paremmin kuin muut 
vanhat jäsenmaat, joskin leikkauksilta 
emme mekään välttyneet.

Suurin ongelma uudistuksessa on se, 
että viljelijän kohtaama byrokratia li-
sääntyy. Jos EU:n maatalouspolitiikka 
joskus johonkin kaatuu, niin se on valta-
va säätely. Viljelijöiden mitta alkaa olla 
täynnä.

Uusien EU-päättäjien on tehtävä 
suunnan muutos maatalouspolitiikkaan. 
Maatalousyrittäjien on voitava keskit-
tyä tärkeimpään, eli ruuan tuottamiseen. 
Markkinat kasvavat nopeasti, eikä näitä 
mahdollisuuksia saa haaskata. Kuluttajat 

arvostavat kotimaista ruokaa ja suoma-
laiselle puhtaalle ruualle avautuu uusia 
vientimarkkinoita.

Metsäpolitiikka on myös uudistu-
nut. Metsäsektorilla on tehty paljon oi-
kean suuntaisia päätöksiä. Painopistettä 
on kyetty siirtämään metsien talouskäyt-
töön. Tuloksiakin nähdään, kun metsäte-
ollisuus on lähtenyt investoimaan myös 
kotimaahan.

Puun kysyntään tarvitaankin piristys-
tä. Erityisesti Pohjois-Suomessa ongel-
maksi on noussut kuitupuun vaatimaton 
menekki. Metsät kasvavat ennätysvauh-
tia. Harvennustarpeet patoutuvat, kun 
puulle ei ole kysyntää. Puun käyttöä li-
sääviä investointeja tarvitaan vielä lisää.

EU-vaalit lähestyvät. Nyt myös met-
sänomistajien on syytä olla tarkkoina. 
EU ei ole enää pelkkää talouskriisiä ja 
maatalouspolitiikkaa. Myös metsäasiois-
ta päätetään Brysselissä. Suomalaisten 
EU-päättäjien on oltava vahvasti sen ta-
kana, että jatkossakin voimme hyödyn-
tää metsiämme kestävästi ja tuottavasti.

Metsäalan edunvalvonnan suuret 

haasteet ovat keskeinen syy siihen, että 
MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat 
päättäneet tiivistää yhteistyötään. Nyt 
tarvitaan entistä tiiviimpi ja nopeampi 
vaikuttamisväylä puun juurelta Brysse-
liin.

MTK:n uusi toimintamalli astuu voi-
maan vuoden 2015 alusta. Luvassa on ai-
kaisempaa parempaa palvelua maata-
lousyrittäjille, metsänomistajille ja koko 
maaseudulle. 

Tuottajayhdistysten ja metsänhoi-
toyhdistysten sujuvalla yhteistyöllä voi-
daan taatusti parantaa vaikuttamisen 
mahdollisuuksia vaikkapa kaupunkien 
ja kuntien suuntaan. Elävän ja elinvoi-
maisen maaseudun puolesta kannattaa 
tehdä työtä. Lopulta se on jokaisen suo-
malaisen etu.

Juha Marttila
kirjoittaja on  
MTK:n puheenjohtaja

KuvAAjA jAAnA KAnKAAnPää

MTK-Pudasjärvi julistaa vuoden 2014 stipendit 
haettaviksi. Stipendien on tarkoitus tukea
pudasjärveläisten nuorten maatalouteen liittyviä 
opintoja.

Stipendi voidaan myöntää opinnoissaan hyvin 
menestyneelle ja maataloudesta kiinnostuneelle 
keväällä 2014 valmistuvalle pudasjärveläiselle 
nuorelle opiskelijalle.

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

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen
kirjallisena 17.5.2014 mennessä osoitteeseen

MTK-Pudasjärvi
Pistotie 53, 93240 Rytinki
maija.puhakka@luukku.com

MTK teemaliite 2014

Tämän vuoden teemana MTK:lla on 
maaseutunuoret. Intohimonvuosi. Tee-
mavuoden tavoitteena on aktivoida 
nuorten maaseutuyrittäjien verkostoitu-
mista, yhteistoimintaa ja viestintää. Tee-
mavuoden nimi kertoo siitä intohimos-
ta, jolla nuoret suhtautuvat työhönsä ja 
tavasta tehdä asioita, ei puolittain vaan 
sydämellä.  Nuorissa se tulevaisuus on 
aina ollut. Toivon Pudasjärveltäkin nuo-
ria tuottajia mukaan MTK:n toimintaan 
rohkeasti ja onhan niitä aina ollutkin 
mukana. Meillä yhdistyksessä tuli viime 
vuonna paljon muutoksia henkilöstössä. 
Puheenjohtaja Mari Kälkäjä luopui tou-
kokuun lopussa puheenjohtajuudesta 
ajan puutteen vuoksi ja johtokunta pyysi 
allekirjoittanutta vetovastuuseen. Pitkän 
harkinnan ja johtokunnan tuella lupasin 
alkaa tehtävää hoitamaan. Opettelua on 
ollut, mutta pikkuhiljaa palaverian myö-
tä olen päässyt sisään järjestöhommiin. 
Johtokunnassa olen ollut vuodesta 1999 

Pidetään positiivinen vire päällä
lähtien. Kiitokset Marille MTK:n eteen 
tehdystä työstä. 

Pudasjärvellä on tekemisen meinin-
kiä. Viime vuonna toteutui kaksi suku-
polvenvaihdosta.  Investointipuolella 
tuotantorakennuksiin on tilastojen mu-
kaan hiljaista. Tämän asian suhteen kau-
punginjohtaja Kaarina Daavittila otti 
syksyllä yhteyttä meihin ja pyysi pala-
veriin. Siitä lähti maaseudun elinkeino-
jen kehityspalaverit käyntiin. MTK:lle on 
tärkeitä kaikki maa- ja metsätalous elin-
keinot ja kaikki tuotantosuunnat. Olen 
huomannut edunvalvonnan tarpeelli-
suuden tältä näköalapaikalta. Kaupunki 
on onneksi maatalousmyönteinen.  Maa- 
ja metsätalous kaikkine tuotantosuunti-
neen ovat merkittävä työllistäjä alueel-
la ja varsinkin syrjäkylillä. Toimialalla 
on myös tilakohtaisten ratkaisujen myö-
tä myös sivuelinkeinoja. Pidetään Pu-
dasjärvellä positiivinen vire päällä, sillä 
jokaisen täytyy syödä ja lähiruoka on pa-

rasta, joka näin meidän korkeudella on 
nimenomaan suomalaista ruokaa kun 
kaikkia ei paikkakunnalla voi tuottaa. 

Tulevaisuudesta on saatu uudesta oh-
jelmakaudesta arvuutteluja mitä se pitää 
sisällään. Suurin muutos lypsykarjatalo-
udessa on maitokiintiöiden loppuminen 
vuonna 2015. Silloin maidon pohjoinen 
tuki on vaarassa C-alueella, jos tuotanto 
voimakkaasti kasvaa. Juuri näissä tuki- 
ja maatalouspolitiikan asioissa korostan 
MTK:sta olevan hyötyä. Yksittäisen vil-
jelijän voimavarat eivät väännöissä rii-
tä, mutta isommalla porukalla pystytään 
MTK:n kautta vaikuttamaan. Ja onhan 
meillä paljon jäsenetuja, merkittävin var-
maan alennus vakuutusmaksuista. Lisää 
jäseneduista voi lukea MTK Pudasjärven 
kotisivulta www.mtkpudasjarvi.kotisi-
vukone.com sekä MTK:n sivulta www.
mtk.fi   

Kiitän johtokuntaa hyvästä yhteis-
hengestä ja aktiivisesta toiminnasta. Ta-

lous on kunnossa ja toimintaa järjeste-
tään voimavarojen mukaan. 

Juhani Jurmu
MTK Pudasjärvi puheenjohtaja



10 11nro 18PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti30.4.2014 30.4.2014nro 18MTK teemaliite 30.4.2014

Maatilainvestoinneissa huomioon 
tulevaisuuden laajentamistarpeet

Pudasjärven Osuuspankin järjestämä maaseutuelinkeinojen investointipäivä kiin-
nosti maatilayrittäjiä.

Ely-keskuksen rakennusasiantuntija Jari Lehto oli pai-
kalla kertomassa maatilarakentamisen investointituki-
asioista.

Pudasjärven Osuuspank-
ki järjesti maaseutuyrit-
täjille keskiviikkona 9.4. 
Maaseutuelinkeinojen in-
vestointipäivä -infotilaisuu-
den. Tilaisuuden yksi tarkoi-
tus oli muun muassa lisätä 
yhteistyötä eri sidosryhmi-
en välillä ja samalla madal-
taa kynnystä ottaa yhteyttä 
Ely-keskukseen esimerkik-
si maatalouden investoin-
teihin liittyvissä asioissa. 
Osuuspankin yritysrahoi-
tuspäällikkö Elias Rask avasi 
tilaisuuden ja kertoi päivän 
aiheesta pankin näkökul-

masta. Rask kertoi, että kes-
keistä maatilarahoituksessa 
on suunnitellun investoin-
nin vaikutus maatilan kan-
nattavuuteen, maksuvalmi-
uteen ja vakavaraisuuteen.

Tilaisuuteen kutsuttu 
Ely-keskuksen rakennusasi-
antuntija Jari Lehto oli pai-
kalla kertomassa ajankoh-
taisia asioita Maatalouden 
rakentamiseen liittyvistä in-
vestointitukiasioista. Asia on 
osaltaan ajankohtainen, kos-
ka tuotannon kehittäminen 
edellyttää jatkossakin mer-
kittäviä investointeja maati-

loille. Lehdon mukaan päät-
tyneen EU:n ohjelmakauden 
2007-2013 aikana Pudasjär-
vellä maatiloilla investoin-
tituettua rakentamista on 
ollut huomattavasti vähem-
män, kuin esimerkiksi Ou-
lun eteläpuolisilla alueilla.

-Yleisellä tasolla tukiasi-
oiden niin sanotusti suuret 
linjaukset ovat säilyneet ku-
luvan vuoden osalta entisel-
lään. Tilojen on hyvä muis-
taa, että tukea voi hakea 
myös pienempiinkin inves-
tointeihin, esimerkiksi työ-
ympäristön parantamiseen 
ja eläinten hyvinvointi-in-
vestointeihin. Myös maatilo-
jen asunto-olojen parantami-
seen on mahdollista hakea 
tukea. Investointitukiasian 
havainnollistamiseksi Leh-
to esitteli esimerkin nykyi-
sin tavanomaisesta navet-
tainvestoinnista eli noin 75 
lypsylehmän robottinavetan 
suunnittelusta ja rakentami-
sen kustannuksista. Lehto 
korosti, että hankesuunnit-
telussa tulisi arvioida vaih-
toehtoisten toteutusratkai-
sujen kustannusvaikutuksia. 
Kustannusten seuranta ja 
hallinta suunnittelun sekä 
toteutuksen eri vaiheissa on 
tärkeää, jotta rakentamisen 
toteutuskustannukset eivät 

ylity.
-Investointien ja tuotan-

non laajentamisen suunnit-
telu kannattaa aloittaa hy-
vissä ajoin. Esimerkiksi 
uuden navetan suunnittelu-
työhön kannattaa varata ai-
kaa vähintään vuosi ennen 
investointituen arvioitua 
hakemista. Rakentamiseen 
liittyviin viranomaislupi-
en hankkimiseen tulee va-
rata riittävästi aikaa. Raken-
nusluvan käsittely ei yleensä 
vaikuta merkittävästi hanke-
aikatauluun, mutta Aluehal-
lintovirastossa päätettävien 
ympäristölupien käsittely-

aika vaihtelee keskimäärin 
5-10 kuukauteen. Investoin-
nin toteutusedellytysten ja 
kannattavuuden arvioimi-
seksi tukihakemukseen liite-
tään elinkeinosuunnitelma. 
Taloussuunnittelussa kuin 
myös tilakeskuksen tuotan-
topihan suunnittelussa kan-
nattaa ennakoida tuotannon 
mahdollinen laajeneminen 
tulevaisuudessa. Tärkeää 
on myös muistaa, että in-
vestointitukihakemukseen 
ei voi hakuajan päättymisen 
jälkeen lisätä haettavaa tu-
kimäärää tai kustannuksia. 
muistutti Lehto.

Tilaisuuden jälkeen haas-
tateltu eräs maatilan omista-
ja totesi, että hänen mieles-
tään kuulijat saivat tärkeää 
ja hyödyllistä tietoa. 

-Toki olisi ollut paljon 
muitakin mielenkiintoisia 
asioita, mutta niitä ei ym-
märrettävästi voinut näin 
lyhyessä ajassa käydä läpi. 
Mikäli mielenkiintoa riittää, 
tietoa on saatavilla interne-
tistä ja ProAgrian maatila-
neuvojilta ja Ely-keskukses-
ta, totesi haastateltava.

Pertti Kuusisto

MTK Pudasjärven kevätko-
kous pidettiin 19.3. seura-
kuntatalossa. Viime vuoden 
toimintakertomuksessa to-
dettiin yhdistyksen jäsen-
määrän olleen vuoden vaih-
teessa 383. Johtokunnassa 
olivat puheenjohtajana alku-
vuonna Mari Kälkäjä ja hä-
nen luovuttuaan tehtävästä 
puheenjohtajana on toimi-
nut Juhani Jurmu. Hallituk-
sessa olivat Timo Vähäkuo-
pus varapuheenjohtajana, 
Maija Puhakka sihteerinä 
sekä jäseninä Sisko Alata-

Nuoria rohkaistaan 
mukaan toimintaan

Kevätkokoukseen osallistuneet tuottajat saivat kuulla kiinnostavia ajankohtaisia 
asioita.

lo, Mari Kälkäjä, Sirkka Pan-
kinaho, Urpo Puolakanaho, 
Ulla Rissanen, Sanna Vainio 
ja Leena Ylitalo. 

MTK Pudasjärvi osal-
listui viime vuonna Metsä-
päivään, Vattumarkkinoille 
ja Lähiruokaralliin Pudas-
järven torilla. Pikkujoulu ja 
puurojuhla järjestettiin jä-
senille perinteiseen tapaan. 
Keskiasteen opiskelijoille 
myönnettiin stipendejä ja to-
teutettiin MTK maaseutulii-
te. Kuluva vuosi on nimetty 
nuorten vuodeksi. Teeman 

mukaisesti pyritään rohkai-
semaan ja kutsumaan nuoria 
mukaan toimintaan. MTK 
järjestössä kuluvana vuon-
na teemana on myös ”Into-
himon vuosi, jota pidetään 
toiminnassa monin tavoin 
esillä. 

Kevätkokouksessa vie-
raili järjestöagrologi Sirpa 
Törmikoski. Kokouksen pu-
heenjohtajana toiminut Mat-
ti Alatalo esitti katsauksen 
Metsänhoitoyhdistyskentän 
muutoksen ajoista. HT

MTK Pohjois-Suomen tuot-
tajaliiton kevätkokous pidet-
tiin Haapavedellä tiistaina 
29.4 Haapaveden opistol-
la. Kokouksessa oli noin 100 
kokousedustajaa paikallisis-
ta tuottajayhdistyksestä. Ym-
päristöjohtaja Liisa Pietola 
MTK:n keskusliitosta käsitte-
li alustuksessaan muun mu-
assa valmisteilla olevaa nit-
raattiasetusta, raiviopeltojen 
tukikelpoisuuden ongelmia 
ja onnistumisia maatalouden 
ympäristöpolitiikassa. 

MTK Pohjois-Suomen pu-
heenjohtaja Harri Peltola 
Puolangalta piti kokoukses-
sa maatalouspoliittisen kat-
sauksen. 

-Valtioneuvosto on vii-
mein saanut hyväksyttyä 
Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelman 
2014-2020, joka sisältää kaik-
ki tärkeimmät EU:n ja Suo-
men osarahoitteisen maa-
talouden tukijärjestelmät. 
MTK:n laskelmien mukaan 
maatalouden kaikkien tulo-

MTK Pohjois-Suomen kevätkokous:
Viljelijöiden oikeusturva 

koetuksella
tukien määrä laskee vuon-
na 2015 140 miljoonaa eu-
roa vuoteen 2013 verrattuna. 
Alustavat laskelmat uusien 
tukijärjestelmien tilakohtai-
sista tulovaikutuksista ovat 
karuja tuotanto-suunnasta 
riippumatta. Tukien mene-
tykset ovat tuhansia euroja 
keskimääräistä tilaa kohden. 

-Varmuudella voidaan sa-
noa, että tukiin liittyvä hal-
linnollinen taakka ei uudel-
la ohjelmakaudella vähene. 
Etenkin ympäristökorvaus-
järjestelmän ja eläinten hy-
vinvointikorvauksen sisältö 
on todella monimutkainen ja 
saatava tuki ei pysty korvaa-
maan edellytetyistä toimen-
piteistä aiheutuvia kustan-
nuksia. Laskelmien mukaan 
ympäristökorvausjärjestel-
män perustuen edellyttämi-
en toimenpiteiden aiheutta-
ma kustannus tiloille on noin 
70 euroa hehtaarilta ja mak-
settavan perustuen suuruus 
tulee olemaan 55 euroa/ha. 
On syytä olettaa, että mo-

lempien edellä mainittujen 
tukijärjestelmien kattavuus 
viljelijöiden keskuudes-
sa tulee merkittävästi ale-
nemaan. Tukijärjestelmien 
monimutkaisuus tulee aihe-
uttamaan myös sen, että yhä 
suurempi osa tiloista tarvit-
see asiantuntijoiden apua tu-
kihakemusten tekemiseen. 
Viljelijöiden oikeusturva on 
uudella tukiohjelmakaudel-
la todella koetuksella, totesi 
Peltola.

Heimo Turunen

MTK Pohjois-Suomen pu-
heenjohtaja Harri Peltola.
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YmpäristöAgro II -hankkeen kevään 2014 infotilaisuuksia 
Ajankohtaista lammastaloudessa – kasvintuotanto, ruokinta ja valvonta 
ke 7.5.2014 klo 9.30-14.30 Pohjantähden auditorio, Teollisuustie 1, PUDASJÄRVI
Aiheena: Lampaiden ruokinta, lammastilan kasvintuotanto, nurmea lammastiloille  
sekä valvonnan terveiset
Ilmoittautuminen viikkoa ennen: anne.kipina@proagria.fi tai (08) 316 8611 (vaihde)

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!
Lisätiedot ja hankkeen muut tilaisuudet:  
www.proagriaoulu.fi/fi/tapahtumat/

Luonnonvara-alan päivä Karhukunnaalla
pe 9.5.2014 klo 10.00-13.00
Mukana ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten YmpäristöAgro II-han-
ke. Infoteltassa teemoina mm. suomalainen ruoka, aitojamakuja.fi, lähituotannon 
merkitys alueella sekä ajankohtaiskuulumisia maatiloille

Ilmoittaudu myös luonnonlaidunpäivään: 13.5. klo 10-16 Limingan luontokeskus

www.metsa.fi

Tuomo Siliämaa  
Aittojärveltä
Vuosikokousväki valitsi 
MTK:n johtokuntaan uusina 
jäseninä Tuomo Siliämaan 
Aittojärveltä ja Raili Laak-
kosen Korentokankaalta.  
Molemmat aloittivat luotta-
mustehtävien hoitamisen tä-
män vuoden alusta, joten ko-
vin pitkää kokemusta heillä 
ei vielä tähän mennessä ole 
karttunut.  Toki MTK:n jäse-
ninä he ovat olleet jo pitem-
pään.

Tuomon Siliämaa kertoi 
suostuneensa johtokuntaan, 
kun häntä pyydettiin. 

- Olen ollut viisi vuot-
ta maatilayrittäjänä ja sitä 
ennen  17-vuotiaasta lähti-
en kotonani maatilan töissä 
mukana.  Kotonani on har-
joitettu maa- ja metsätalout-
ta. Niihin liittyvät työt ovat 
vuosien saatossa tulleet tu-
tuiksi.  Olen aikoinani käy-
nyt maamieskoulun, ja tällä 
kertaa navetassa on yhteen-
sä 20 eläintä lehmät ja nuo-
rikarja mukaan lukien. Met-
sätöiden tekemiseen menee 
oma aikansa, Tuomo sanoi 
matkalla MTK:n kokouk-
seen.

Hän kertoi seuraavansa 

MTK Pudasjärven 
johtokunnan uudet jäsenet

tarkasti tiedostusvälineitä 
ja erikoisesti ammattilehti-
en antia. Johtokunnan koko-
uksien suhteen hän on vielä 
kuulolla ja toivoo oppivansa 
ja saavansa sieltä uutta tietoa 
ja oppia maatalouteen liitty-
en. Kotitilanhoito on täysin 
hänen harteillaan.  

- Joskus on käynyt mie-
lessä, että voisi sitä jotain 
muutakin työtä tehdä, Tuo-
mo Siliämaa jutteli. 

Raili Laakkonen  
Korentokankaalta
Raili Laakkonen on myös 
uusi kasvo MTK:n johtokun-
nassa. Hän ei ole ollut tähän 
saakka mitenkään aktiivi-
nen järjestöihminen, koska 
lapsirakkaana äitinä hän on 
halunnut hoitaa seitsemän 
lastaan kotona maatilan 
emännän töiden ohessa. 

 Raili on kotoisin Ranu-
alta, josta hän muutti avio-
miehensä kotitilalle tammi-
kuussa 1983. Tilalla on tehty 
sukupolvenvaihdos syksyllä 
1990. Laakkosten tila on mai-
totila, jossa tuotetaan maitoa 
Ingmannille. 

- Eläinten kanssa on ollut 
ihan mukavaa työskennel-
lä.  Nyt kun lapsemme ovat 

Tuomo Siliämaa.

Raili Laakkonen.

jo varttuneet ja osa muut-
tanut kotoa pois, tuttavani 
houkuttelemana lupauduin 
johtokuntaan, Raili kertoi 
ja arveli olevansa alkuun 
"kuunteluoppilaana" ennen 
kuin pääsee toimintaan si-
sälle.

LIITY JÄSENEKSI!

TARJOLLA PALJON
JÄSENETUJA

www.mtk.fi
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SemexFinlandOy
Viikatetie3,91900Liminka,puh.0405507643
sari.alhainen@semex.fi, www.semex.fi

Todellisia tuloksia terveys-
jalostukseen Semexin
Immunity -sonneilla

Tilaa Realtime-kiimanseurantajärjestelmä
helpottamaan arkipäivän rutiineja

K-extra Ervasti
Puolangantie 1099

ERVASTI
puh. (08) 832 102

Hyvin palveleva. Sinua varten .

Syksyllä 2012 eläkeiän saa-
vuttanut, mutta edelleen ra-
kennusalan töissä viihtyvä 
Paavo Hietala perusti Pu-
dasjärvelle viime keväänä ti-
manttiporauspalveluja tar-
joavan yrityksen. Hietalalla 
olisi mahdollisuus jäädä va-
paalle, mutta ei mies ole 
malttanut lopettaa työtekoa, 
koska se hänen mielestään 
on niin mukavaa ja pitää 
mielen virkeänä. Erikoiseen 
timanttiporaukseen Hieta-
la on perehtynyt vuonna 
1996 työskennellessään ra-
kennusliikkeen palvelukses-
sa eri työmailla. Siitä lähtien 
hän tehnyt timanttiporarin 
töitä muiden rakennustöi-
den ohella.

Hietala kertoi, että pää-
tökseen oman timanttipo-
rausyrityksen perustamises-
ta osaltaan vaikutti se, että 
esimerkiksi rakennusliik-
keille on helpointa hankkia 
nämä erikoispalvelut suo-
raan yksityiseltä yritykseltä.

-Lisäksi minulla oli mah-
dollisuus ostaa käyttökun-
toista hyvää kalustoa eräältä 
rakennusliikkeeltä. Nykyi-

Työnteko pitää timanttiporarin mielen virkeänä
sin teen työt tilaustöinä ja tu-
len kalustoineni sinne, missä 
palvelujani tarvitaan. 

Timanttiporarilta vaadi-
taan työssään rauhallisuut-
ta ja huolellisuutta. Koska 
timanttiporassa on todella 
voimakas moottori ja koko-
naisuus painaa melkoisesti, 
tulee sen kanssa työskennel-
lä huolella. Porauksessa käy-
tettävä jalusta ja pora paina-
vat yhteensä noin 60 kg. 

-Tyypillisiä työkohteita-
ni ovat sekä uudis- että sa-
neerausrakennuskohteet ja 
olen työskennellyt myös ny-
kyajan suurilla navettatyö-
maillakin Pudasjärvellä sekä 
ympäristökuntien alueilla. 
Esimerkkinä saneerauskoh-
teesta tulee mieleeni eräs ri-
vitaloasuntotyömaa, jossa 
rivitalokiinteistöön raken-
nettiin uusi vesijohtolinjas-
to. Asuntojen lattian alla ole-
va vanha putkisto oli tullut 
tiensä päähän ja järkevintä 
oli rakentaa ja asentaa uusi 
putkisto katon rajaan. Tätä 
varten tehtiin timanttiporal-
la kaikkien huoneistojen vä-
lisiin betonisiin sisäseiniin 

vain läpivientireiät. Huo-
neistojen katon rajaan tar-
vittaessa näkyville jäävää 
putkistoa on myöhemmin 
helppo huoltaa tai korjata, 
ei tarvitse purkaa lattioita ja 
säästyy paljon rahaa, koros-
ti Hietala.

Hietala asuu Iijoen ran-
tamaisemissa Yli-Kuren ky-

Rivitalon saneerauskohteessa timanttiporalla tehtiin 
vesiputkistoa varten reikä betoniseen sisäseinään.

lässä, jonka ympäristössä 
hän voi myös nauttia har-
rastuksistaan, metsästykses-
tä ja vapaa-ajan kalastukses-
ta. Useimmiten kalareissut 
suuntautuvat virveli kädes-
sä viereiselle kotijoelle. 

Pertti Kuusisto

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Kauppatie 5, 2 krs 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, 
fax (08) 823 381

Ajanvaraukset 
ma-pe 8.00-15.30

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

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

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

Pudasjärven pienteurasta-
moa on käytetty viime vuo-
den elokuusta lähtien po-
roteurastusten ohella myös 
lampaiden käsittelyyn. Uusi 
toiminta lisää merkittäväs-
ti teurastamon tilojen käyt-
töä ja teurastamon toimin-
ta täyttää kaikki tarvittavat 
viranomaismääräykset ja 
säännökset. Pienteurasta-
mon omistavat Pudasjärven 
kaupunki ja alueen poropa-
liskunnat.

Teurastamoa päivävuok-
ralaisena käyttävä pudasjär-
veläinen teurastaja ja lam-
puri Nilla Jaakola totesi, että 
teurastamon käyttäjien kes-
ken yhteistyö on sujunut hy-
vin ja tilat ovat soveltuneet 
uuteen toimintaan odotus-
ten mukaisesti. Monet pien-
teurastamolla vierailleet 
ovat hämmästelleet toimiti-
lojen yksinkertaisuutta, mut-
ta ovat saaneet Jaakolalta 
vastauksen, että homma toi-
mii oikein hyvin. Jaakola on 
saanut puhtaasti myönteistä 
palautetta uusista pienteu-
rastamon palveluista, jossa 
tällä hetkellä on luvat po-
rojen ja lampaiden teuras-
tukseen, joskin suurin osa 
toimitilojen käytöstä on po-
roteurastusta.

Jaakolan mukaan tähän 
kevääseen mennessä teuras-
tamolla on käsitelty yhteen-
sä noin 300-400 lammasta. 

-Huomattavasti isommal-
lekin lammasmäärälle olisi 
kauden aikana ostajia ollut, 
mutta myytävää toiminnan 
aloitusvaiheessa ole vielä 

Pudasjärven pienteurastamon 
toiminta edennyt hyvin

riittänyt. Lampaanlihaan on 
lihanjalostusyrityksillä ja yk-
sityisillä kuluttajillakin sel-
västi kasvava kiinnostus. 
Tietoisuus pienteurastamon 
palveluista on kasvanut 
koko ajan ja ensi syksylle on-
kin odotettavissa lampaiden 
teurastuksia tuplamäärä. Tä-
män vuoksi alammekin val-
mistelemaan lihakauppoja 
viime vuotta aiemmin, tote-
si Jaakola.

Jaakolan oma lammas-
kasvatuskin on sen verran 
mittavaa, että hän on jo ai-
emmin perustanut oman yri-
tyksen, Nillan Lammastuo-
te Oy:n. Jaakola kertoo, että 
lampaiden teurastuspalve-
luja on periaatteessa saata-
villa ympäri vuoden ja päi-
vittäin olisi lupa teurastaa 30 
lammasta. Toistaiseksi lam-
paiden teurastuksista suu-
rin osa tehdään alkusyksyllä 
ja seuraava isompi työmaa 
on lokakuussa alkavat pa-
liskuntien omat poroteu-
rastukset. Eläinlääkäri tar-
kastaa lampaat aina ennen 
teurastusta, ja sen jälkeen 
tarkastaa lihat sekä tarvitta-
essa myös sisäelimet.

Jaakolalta on tiedustel-
tu myös lihakarjan teuras-
tuspalveluja. Jaakola on 
neuvotellut palvelujen laa-
jentamismahdollisuuksis-
ta poroisäntien ja kaupun-
gin edustajien kanssa. Nämä 
ovat olleet myötämielisiä, 
mikäli myöhemmin päätet-
täisiin hakea lupaa myös 
nauta- ja riistaeläinten sekä 
hevosten teurastukseen. 

Jaakolan mukaan toistaisek-
si on kuitenkin tarkoitus kat-
soa ensin, miten lampaiden 
teurastoiminta laajenee.

Jaakola tarjoaa teurasta-
molla muille lampaiden kas-
vattajille lampaiden rahti-
teurastuspalveluja. Jaakola 
ostaa myös lampaita lampu-
reilta ja myy ruhot kokonai-

Nilla Jaakola tietää, että lampaanlihaan on lihanjalos-
tusyrityksillä ja yksityisillä kuluttajillakin selvästi kas-
vava kiinnostus.

sena tai raakapaloiteltuna 
eteenpäin. Yksittäinen ku-
luttaja voi tiedustella Jaako-
lalta ostamansa lampaanli-
han jatkokäsittelypalveluja 
esimerkiksi Juotasniemen li-
hankäsittelylaitokselta Pu-
dasjärvellä.

Pertti Kuusisto

Pudasjärven pienteurastamon toimitilat ovat yksinker-
taiset, mutta hyvin toimivat. Nilla Jaakolan mukaan tu-
levana syksynä teurastettavien lampaiden määrän ar-
vioidaan kaksinkertaistuvan.
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Ota suunnaksi
Metsänomistajat!
Hoida omaisuuttasi!

Metsäasioissa paras yhteistyökumppanisi on oman  
metsänhoitoyhdistyksen oma alueneuvoja.

Metsänomistajat-ketjun edunvalvonnan saat puun-
juurelta Brysseliin!

metsänhoitoyhdistys
PUDASJÄRVI

Metsänomistajat
PUDASJÄRVI

Metsänhoitoyhdistyksistä saat parhaat
metsänhoitopalvelut. Lähimmän yhdistyksen yhteystiedot
löydät osoitteesta www.metsänomistajat.fi.

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry
Toritie 1, 93100 PUDASJÄRVI
puh. 0204 13 7520 · www.mhy.fi

Maatalousurakointia

Lasse Puhakka
0400 326 162

- niitto, paalaus, karhotus,
kuivalannanlevitys myös

nurmelle
- sorat, murskeet,

kaivukonetyöt

AJOKORTTIASIOISSA 
SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5, PUH. 0400 537 550

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

Tervetuloa!

Yhä kiihtyvällä vauhdilla 
niin Etelä-Suomen kuin var-
sinkin Pohjois-Suomen maa-
seutujen väkimäärä vähenee 
ja keski-ikä nousee. Tämä 
on jo tuonut uusia haasteita 
julkiselle terveydenhuollol-
le, miten ja millä palveluil-
la ikääntyvä väestö saa asua 
yhä pitempään omassa koto-
na – varmasti parhaassa sekä 
mieluisassaan paikassa.

Väestön ikääntymises-
tä ja nuorten poismuutta-
misen tuomista haasteita on 
alkanut näkyä myös muual-
la yhteiskunnan toiminnois-
sa. Yhä useammat lukiot ja 
ammattioppilaitokset paini-
vat joka kevät yhteishaus-
sa hartiavoimin, että saisivat 
koulutuksen aloituspaikkan-
sa täyteen. Koulutuspaikko-
jen vajaakäytön seurauksena 
rahoittajat eli käytännössä 
valtio alkaa tarkkailla yhä 
tarkemmin oppilaitoksen 
kustannuksia ja pikkuhil-
jaa opiskelupaikkoja aletaan 
siirtää suurten kasvukeskus-
ten kylkeen. Näin on jo ta-
pahtunut ja kehitys näyttää 
jatkuvan.

Uusien paikallisten am-
mattilaisten ”syntymättö-
myys” tai pikemminkin 
poismuuttaminen aiheuttaa 
vuorostaan sen, että työn-
antajat eivät saa riittävästi 
ammattitaitoista työvoimaa 
maaseudun töihin. Tästä 
on selvät merkit mm. met-

Metsissä on mahdollisuus
säalalla, puunjalostusteol-
lisuudessa, maataloudessa 
sekä matkailussa – siis niil-
lä aloilla, joissa maaseudulla 
on työvoiman tarvetta.

Kehitys  
uuteen nousuun
Jokin tässä nyt mättää, kos-
ka kaikissa tutkimuksissa 
aikuiset ihmiset arvostavat 
a) rauhallista asuinpaikkaa 
b) lasten turvallista kasvu-
ympäristöä c) luontoa lähel-
lä sekä d) kohtuullisia elin-
kustannuksia. Kaikki nämä 
voimme täällä helposti tarjo-
ta. Kaikkihan me tiedämme, 
että vastaus löytyy paikka-
kunnan ansiotyön saatavuu-
desta.

Nyt pitää katsoa peiliin 
itse kukin ja miettiä ja pan-
na vielä lopuksi toimeksi-
kin asian auttamiseksi ja ke-
hityksen saamiseksi uuteen 
nousuun. Koska itse tunnen 
metsäalan parhaiten, niin 
pohditaan nyt sitä. Meidän 
metsissä on ainakin hyödyn-
tämättömiä mahdollisuuk-
sia. Mikäli metsänomista-
jat päättäisivät pitää oman 
omaisuutensa priimakun-
nossa, niin esimerkiksi met-
sureiden ja motokuskien tar-
ve nousisi reippaasti. Kun 
taimikot laitetaan ajallaan 
kuntoon, myös hakkuumah-
dollisuudet metsissä kas-
vavat – sekä metsänomista-
jan metsistä saatavat tulot. 

Seuraavaksi nousee puun 
käyttö. Sitä on saatava lisää 
Pohjois-Suomeen reippaas-
ti lisää, koska metsien kasvu 
antaa koko ajan lisää raaka-
ainetta. Yksityinen henkilö 
voi omilla päätöksillään li-
sätä puunkäyttöä kotitalou-
dessaan. Mikäli kuntien ja 
kaupunkien poliittiset lin-
japäätökset tehtäisiin koko-
naistalouden kannalta ken-
ties nykyistä harkitummin, 
voisi bioenergian käyttö saa-
da uuden todella suurem-
man vaihteen päälle. Mikäli 
valtakunnan ja EU:n tasol-
lakin ymmärrettäisiin maa-
seudun haasteet ja tehtäisiin 
”oikeita” päätöksiä, tilanne 
kääntyisi parempaan suun-
taan – myös sen kuuluisan 
hiilijalanjäljen kannalta. Tä-
mänhetkinen minimitekijän 

–työllisyyden - nousu olisi 
taattua myös maaseutuam-
mateissa ja niiden vetovoi-
ma kasvaisi nuorten keskuu-
dessa.

Kestävän metsätalou-
den rahoituslaki on meil-
le vielä kohtuullisen hyvä, 
suosittelen metsänomista-
jia lämpimästi käyttämään 
sen mahdollisuudet hyväk-
seen oman metsäomaisuu-
den hoitamisessa. 

Tehkäämme maailman 
lyhyin työmatka – tuumas-
ta toimeen ja näin itse kukin 
omalta osaltamme autamme 
niitä omia nuoria, jotka halu-
avat asua maaseudulla. 

Antti Härkönen 
toiminnanjohtaja,  
Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi ry

Pudasjärven kaupungin tä-
män vuoden käyttösuun-
nitelmassa on yhdeksi pai-
nopistealueeksi valittu 
maaseutuelinkeinojen kehit-
täminen. Rakennerahasto-
jen hankerahoitukset tulevat 
hakuun toukokuun alus-
sa ja kehittämiseen liittyviin 
hankkeisiin on tarkoitus ha-
kea rahoitusta. Tavoittee-
na on maaseutuyrittämisen 
imagon nostaminen. Pudas-
järven kaupungin Maaseu-
dun kehittämistyöryhmä 
haluaa kuulla eri alojen ul-
kopuolisten asiantuntijoiden 
näkemyksiä maaseudun ke-
hittämiseen liittyen muun 
muassa ProAgria, Leader, 
MTK Pohjois-Pohjanmaa 
jne. Eri näkökulmia yhdiste-
lemällä ja ajatusten vaihtoa 
tekemällä saadaan uusia ke-
hittämisnäkökulmia.

Kehittämisryhmän kes-
kusteluissa on noussut esil-
le, että haluttaisiin tuoda 
paikkakunnan maaseutua 
lähemmäs kaupunkimme 
lapsia ja nuoria esimerkiksi 
tutustuttamalla heitä maa-, 
lammas- tai porotiloihin. 
Juurruttamalla oman paik-
kakunnan kasvavan väestön 
täällä oleviin mahdollisuuk-
siin taataan helpommin tu-

Kaupunki panostaa 
maaseutuelinkeinojen kehittämiseen

levien työikäisten kiinnostus 
paikkakunnalla oleviin vaih-
toehtoihin. Vaikka Pudas-
järvi onkin maaseutupitäjä, 
niin tosiasiassa aika harval-
la pudasjärvisellä lapsella ja 
nuorella on enää kiinnekoh-
tia maatalouteen, kuten hei-
dän vanhemmillaan tai iso-
vanhemmillaan on aikanaan 
ollut.

Kehittämistyöryhmäs-
sä vierailleen Osuuspankin 
edustajan mukaan maatilo-
jen omistajat eivät yleensä 
miellä itseään yrittäjiksi, 
vaikka pankkimaailma nä-
keekin heidät yrittäjinä. In-
vestoinnit eivät ole pääasia, 
vaan kannattava toimin-
ta, joka tulisi saada turvat-
tua ja jatkettua. Vakuuksien 
vaateeseen vaikuttaa aikai-
sempi maksuvalmius sekä 
kannattavuuslaskelmat tule-
vaisuuteen. Varsinkaan uu-
sissa investoinneissa ei tar-
vitse kantaa niinkään huolta 
vakuuksista, kuin maksu-
valmiudesta ja kannatta-
vasta toiminnasta. Jos on 
maksuvaikeuksia, niin aina 
kannattaa olla etukäteen yh-
teydessä pankkiin. Mikä-
li rahoittaja näkee huonoa 
maksukäyttäytymistä histo-
riassa, niin se vaikuttaa ra-

han hintaan, koska rahoittaja 
näkee huonon maksukäyt-
täytymisen riskitekijänä.

Kouluttautumisella 
merkitystä
Kouluttautumisella on myös 
tärkeä merkitys rahoittajan 
näkökulmasta. Maatalous-
yrittäjien kolme keskeistä 
asiaa rahoittajan näkökul-
masta ovat osaaminen, näke-
mys omasta taloudellisesta 
tilanteesta ja luottokelpoi-
suudesta huolehtiminen pit-
källä tähtäimellä.

Käytiin keskustelua mar-
ginaaleista ja miksi ne nou-
sevat esimerkiksi jatkoin-
vestoinneissa. Rating-luku 
jokaisen yrittäjän kohdal-
la vaikuttaa myös hintaan 
ja pankin kannattaisi osallis-
tujien mielestä ottaa rating-
asia asiakaskohtaisesti esille.

Pudasjärvellä tehdyt 
maatalouden rakennusin-
vestoinnit ovat hiipuneet 
huolestuttavasti 2005–2012. 
Tästä johtuen Osuuspank-
ki järjesti maaseutuyrittäjil-
le rakennerahastojen infoti-
laisuuden huhtikuussa.

Maaseutu- ja maatalous-
yrittäjien toimialan kehittä-
miseen on ideoitu seuraa-
vanlaisia esityksiä: lähiruoan 

jatkojalostaminen, maaseu-
dun kehittäminen yhteistoi-
minnan kautta, maiseman-
hoito lampailla, kartoitus 
tuotantorakennuksista ja 
pelloista jatkokäyttöön maa-
seudulla, koulutushankkeet 
yrittäjille. Asiat ovat vas-
ta mietintäasteella. Maaseu-
turahaston hankerahat ovat 
haettavissa todennäköisesti 
vuoden 2014-2015 vaihtees-
sa. Kehittämistyöryhmä ot-
taa mielellään kehittämisi-
deoita vastaan. Työryhmä 
kokoontuu muutaman ker-
ran vuoden aikana. Maaseu-
tuelinkeinojen työryhmään 
kuuluvat kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila, valtuus-
ton puheenjohtaja Timo Vä-
häkuopus, Juhani Jurmu, 
Sanna Maria Vainio, Rai-
li Laakkonen, Tuomo Siliä-
maa, Esko Viitala, Sisko Ala-
talo, Sirkka Pankinaho, Urpo 
Puolakanaho, Ulla Rissanen, 
Maija Puhakka, Markus Ja-
urakkajärvi, Antti Holm-
ström, Harri Peltola, Ritva 
Kinnula ja Sinikka Mosorin 
sihteeri. 

Juttu tehty Maaseudun 
kehittämistyöryhmän 
tiedotteen pohjalta
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Talvi on jälleen takana ja 
luonto alkaa pikku hiljaa 
valmistautumaan uuteen 
kasvuun. Tämä tietää vilje-
lijöille kiireisempiä aikoja. 
Reilun kolmen kuukauden 
aikana pitää rehuvarastot 
saada täyteen, jotta tuotan-
toeläimille saadaan pitkän 
talven yli rehua ja meille ih-
misille tuoretta ja turvallis-
ta ruokaa. 

Päivänvalon lisääntyes-
sä alkukesän aikana riittää 
meissä energiaa monenlai-
siin juttuihin. Viljelijät aher-
tavat pelloilla ja navetassa 
aamuaikaisesta iltamyöhäi-
seen. Kaiken kiireen keskel-
läkin on kuitenkin muistet-
tava että ahertamisellakin 
pitää olla tietty kohtuus. 
Ruokailut saattavat jäädä 
pikaiseksi popsimiseksi ja 
omat energiavarat vähene-
vät. Väsyneenä tapaturma-
vaara lisääntyy ja ”sanan 
säilä” saattaa terävöityä. 
Niinpä myös itselle ja lähei-
sille pitäisi löytyä riittävästi 
aikaa. Kauniina kesäiltana 
voi lähteä hetkeksi vaikka 
ongelle ja uimaan. 

Vuosilomapäiviä oli-
si hyvä ottaa myös kesäl-
lä jotta lyhyitäkin lomareis-
suja olisi mukava muistella 

Voidaanko maatiloilla lisätä uusiutuvan energian käyttöä?
sitten työn tiimellyksessä. 
Jo hetkellinenkin ajatusten 
siirto mukaviin asioihin an-
taa uutta energiaa jatkaa 
työntekoa.

Tuontienergiaan  
huomiota
Energia on mielenkiintoi-
nen asia. Eri energialähteis-
tä voidaan olla lähes yhtä 
monta mieltä kuin on mies-
täkin. Samaa mieltä ollaan 
vain siitä, että energia on 
kallista. Harvoinhan se hin-
ta on ostajan kannalta koh-
dallaan, oli kyse mistä ta-
hansa hyödykkeestä. 

Yleisesti ottaen lähes 
kaikki energia kelpaa niin 
kauan kun sitä ei tuote-
ta omissa nurkissa. Milloin 
hermoon ottaa mahdolli-
nen melu, maisemamuu-
tokset, vesistö- ja ilmas-
topäästöt, vaikutukset 
eläimiin ja niin edelleen. 
Polttopuun polttaminenkin 
on niin vaikeaa, että harva 
senkään taitaa oikeaoppi-
sesti. On jopa kyseenalais-
tettu, että biomassat eivät 
välttämättä olisikaan hiili-
dioksidineutraali energia-
lähde. Tulee vähän sellai-
nen tuntuma, että teki niin 

tai näin, niin aina tekee vää-
rin päin. 

Olemme hyvin riippu-
vaisia tuontienergiasta, 
koska sen osuus on noin 70 
prosenttia kokonaisener-
giantarpeestamme. Pudas-
järvi on energiapotentiaa-
linen pitäjä ja mielellään 
kääntäisimme tuontiener-
gian osuuden selvään las-
kuun. Se on selvää, että 
säästetty energia on kaikis-
ta halvinta energiaa ja siitä 
on vähiten haittaa ympäris-
tölle ja ihmisille.

Haaveena  
energiaomavarainen 
tila
Maatiloilla kuluu energiaa 
paljon. Mitä suurempi tila, 
sen enemmän energiaa ku-
luu – näinhän se menee. 
Olennaista on kuitenkin 
mitä käytetyllä energialla 
on saatu aikaan. 

Paljonko energiaa on ku-
lunut maitolitran tai liha-
kilon tuottamiseen. Mie-
lenkiintoista on myös 
pohtia voitaisiinko maa-
tilalla lisätä uusiutuvan 
energian käyttöä nykyises-
tä. Haaveena voisi olla jopa 
energiaomavarainen maa-

tila, joka voisi ylijäämä-
energiaa myydä tilan ul-
kopuolelle. Biokaasulaitos 
mahdollistaisi lämmön-, 
sähkön- ja ajoneuvopoltto-
aineiden tuotannon. Tosin 
sopiva tekniikka on vielä 
vähän hakusalla ja inves-
tointikustannus on varsin 
mittava. Voidaan pohtia, 
että onko energian hinta 
kuitenkin vielä liian alhai-
nen koska vaihtoehtoisia 
energiaratkaisuja ei kanna-
ta ottaa käyttöön. 

Olen laatinut neljän vuo-
den ajan maatiloille ener-
giasuunnitelmia ja on ol-
lut mielenkiintoista nähdä 
erilaisia energiaratkaisu-
ja oman maakuntamme 
alueella. Olen päässyt tu-
tustumaan uusiin isoihin 
navetoihin sekä myös ta-
vanomaisempaa kokoa ole-
viin tiloihin. Suurimmat 
energiansäästötoimenpi-
teet tehdään investointivai-
heessa. Myös omilla työru-
tiineilla on suuri vaikutus 
tilan energiatehokkuuteen. 
Sähkö on hyvä renki hy-
vän hyötysuhteensa vuok-
si, mutta kun sitä ei tarvitse 
kantaa kanisterilla säiliöön 
niin sitä myös kuluu huo-
maamatta suuria määriä. 

Esko Viitala ehdottaa löytämään itselle ja läheisille riit-
tävästi aikaa kiireisten töidenkin aikaan.

Polttomoottoria voidaan 
pitää hyvänä lämmityslait-
teena, josta muodostuu sii-
nä sivussa hiukan liike-
energiaa. 

Maatiloilla kannattaa 
pysähtyä hetkeksi miet-
timään omia energia-asi-

oitaan ja tulen mielelläni 
avuksi asian työstämiseen.

Satoisaa kesää toivotellen

Esko Viitala
Energia- ja talousasian-
tuntija, ProAgria Oulu

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!
 Rumpupuket erikoishinnoin 

täysissä nipuissa. 
Tule ja pyydä tarjous!

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

Kauttamme muun muassa

kattopellit ja 
tarvikkeet. 

Kauttamme myös 
rännit,  

kattoturvatuotteet ja 
rakennuspeltityöt, 
myös asennettuna

Nibe 
aurinkojärjestelmät

navettojen 
käyttöveden

 lämmitykseen.
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Valtra T151e Advance ’08
Ohjaamojousitus, ilmast., ilmajousitettu istuin, turvavyö, istuinläm., vilk-
kumajakka, hydraulinen jarruventtiili, paineilmajarruventtiili, etulokarit, 
yläajovalot, lisäpolttoainesäiliö, maatalousvetolaite, takalasin pyyhin, 
hydraulinen teleskooppikoukku, matkustajan istuin, valvontapysäytin, 
radio, lohkolämmitin, 540+1000+ ajovoima pto, yksi omistaja, 50 km/h, 
infolight, sivupakoputki, pto:n ja nostolaitteen takahallinta, isobus-väylä, 
ajotietokone, 5 lohkoa. 56.250 € + alv 

(69.750 Eur sis alv)

28
50

h

Valtra T131 Hitech ’08
Ilmastointi, ilmajousitettu istuin, istuinlämmitin, vilkkumajakka, hydrau-
linen jarruventtiili, etulokarit, yläajovalot, takalasin pyyhin, matkustajan 
istuin, radio, lohkolämmitin, 540 + 1000 + ajovoima pto, yksi omistaja 
uudesta, nopea, 50 km/h, sivupakoputki, nostolaitteen takahallinta, 4 
lohkoa. Lisäksi hydraulinen kallistin, paineilman ulosotto ym.

54.750 € + alv 
(67.890 Eur sis alv)

16
34

h

Valtra T131 Hitech ’08
Ohjaamojousitus, ilmast., ilmajousitettu istuin, turvavyö, istuinlämmitin, 
hydraulinen jarruventtiili, paineilmajarruventtiili, etulokarit, yläajovalot, 
lisäpolttoainesäiliö, maatalousvetolaite, takalasin pyyhin, matkustajan 
istuin, valvontapysäytin, radio, lohkolämmitin, 540 + 1000 pto, 50 km/h, 
sivupakoputki, nostolaitteen takahallinta, 3 lohkoa, virtauksensäätö. 
Lisäksi Zuidberg etunostolaite, paineilman ulosotto, letkutus lohkolta 
etunostolaitteen lisähydrauliikan
tarvetta varten. 49.950 € + alv 

(61.938 Eur sis alv)

45
54

h

Valtra T151e Hitech ’09
Ohjaamojousitus, ilmastointi, ilmajousitettu istuin, turvavyö, istuinläm-
mitin, vilkkumajakka, hydraulinen jarruventtiili, paineilmajarruventtiili, 
etulokarit, yläajovalot, lisäpolttoainesäiliö, maatalousvetolaite, takalasin 
pyyhin, hydraulinen teleskooppikoukku, matkustajan istuin, valvonta-
pysäytin, radio, lohkolämmitin, 540 + 1000 pto, yksi omistaja uudesta, 
nopea, 50 km/h, infolight, sivupakoputki, 
pto:n ja nostolaitteen takahallinta, 
3 lohkoa, virtauksensäätö.

56.250 € + alv 
(69.750 Eur sis alv)

34
37

h

Valtra 8400 DPS ’96
540+1000+ajovoima pto. nopea 50 km/h, yläajovalot, järeä Sige-akseli, 
nostolaitteen takahallinta, takalasinpyyhin, hydr.kallistin, Duomatic-
paineilmajarruventtiili, ilmakompressori, ilmajousitettu istuin, 3 lohkoa, 
540+1000+ajovoimanotto pto, ilmastointi, radio, ym. Legendaarista voi-
maa edullisesti. Hyvä traktori! Soita nyt! 

24.000 € + alv 
(29.760 Eur sis alv)

50
 km

/h

Valtra 6550 Hitech II ’06
Ilmastointi, ilmajousitettu istuin, istuinlämmitin, etulokarit, yläajovalot, 
takalasin pyyhin, matkustajan istuin, radio, lohkolämmitin, 540 + 1000 
pto, yksi omistaja uudesta, 3 lohkoa. Lisäksi vyötärövalot, vetokoukku-
valo, hydraulinen kallistin, vapaa paluu, alapuhallin, ym. Erittäin hieno, 
ajolleen ja näolleen kuin uusi yhden omistajan suomikone halutuimmasta 
mallisarjasta. nopeimmalle, 
soita tai tule heti! vain 1 kpl! 37.500 € + alv 

(46.500 Eur sis alv)

22
33

h

Valtra 6350 Hitech II Hi-Trol, 
etunostolaite ’04
Ilmajousitettu istuin, istuinlämmitin, vilkkumajakka, etulokarit, yläajovalot, 
takalasin pyyhin, matkustajan istuin, radio, lohkolämmitin, 540 + 1000 
pto, yksi omistaja uudesta, sivupakoputki, pto:n ja nostolaitteen takahal-
linta, 2 lohkoa. Lisäksi Hi-trol turbiinikytkin, sisätilanpistoke, tuplamajakat, 
Led-työvaloja, vyötärövalot, 
peruutussummeri ym. 

34.500 € + alv 
(42.780 Eur sis alv)

56
43

h

Case-IH MXM120 Pro ’06
Ilmastointi, ilmajousitettu istuin, hydraulinen jarruventtiili, etulokarit, maa-
talousvetolaite, takalasin pyyhin, matkustajan istuin, lohkolämmitin, 540 + 
1000 + ajovoima pto, sivupakoputki, nostolaitteen takahallinta, 4 lohkoa.
Lisäksi etupainosarja, hydraulinen kallistin, virtauksensäätö kaikille loh-
koille ja ristiseläntuensäätö ym.

39.900 € + alv 
(49.476 Eur sis alv)

43
04

h

New Holland TS115A Plus 
Electro Command ’06
Ilmastointi, ilmajousitettu istuin, turvavyö, hydraulinen jarruventtiili, etu-
lokarit, maatalousvetolaite, takalasin pyyhin, matkustajan istuin, radio, 
lohkolämmitin, 540 + 1000 pto, sivupakoputki, nostolaitteen takahallinta, 
2 lohkoa. Lisäksi peruutuskamera, peruutussummeri, 540+750+1000 
rpm pto, vyötärövalot, ylimääräisiä 
työvaloja, hydraulinen kallistin, ym.

36.750 € + alv 
(45.570 Eur sis alv)

74
92

h
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MyyNTI: PETRI TORVIKOSKI  0500 807 637
OSTO:  MIKA HUTTU  0400 784 944

OLLILANOJANKATU 2, 84100 yLIVIESKA

Kaikki koneet: 
www.traktorit.com
Ostamme traktoreita
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is a worldwide brand of AGCO.

w w w . k o n e k e s k o . f i / m a s s e y f e r g u s o n

Raju kevättarjous: MF 5608 (85hv)  38 900€ alv 0 %

YLIVOIMAISTA 
HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ 

JA MONIPUOLISUUTTA

UUSI MF 5600-SARJA | 85 - 130 HV

MF 5610
Valtra 

N103HT5

Ilmoitettu maksimiteho (hv, ISO 14396) 105 111
Mitattu maksimiteho voimanulosotosta (hv)* 95 86
Ilmoitettu suurin vääntömomentti (Nm) 413 465
Mitattu suurin vääntömomentti voimanulosotosta (Nm)* 377 377
Mitattu momentin nousu %* 21,9 0
Polttoaineen ominaiskulutus suurimman tehon kierrosluvulla (g/kWh)* 277 284
Polttoaineen ominaiskulutus suurimman väännön kierrosluvulla (g/kWh)* 258 284
Mitattu hydrauliikan suurin tuotto (l/min)* 105,4 92,2

TESTATUSTI
PARAS

HINTA-LAATU-
  SUHDE**

Tee tosivertailu ja totea MF:n ylivoima.

Ota yhteyttä Massey Ferguson-myyjääsi: Mikko Ylitalo 0400-984 830

Suorankaupan kampanjahinta, rajoitettu erä – toimi nopeasti!

* Koneviestin 2/2014 testi, tehon arvot muunnettu kilowateista hevosvoimiksi kertoimella 1,36   ** Koneviestin 2/2014 testin matalin pisteen hinta: MF 5610 Dyna-4 Essential.

Kun haluat tehdä työsi tehokkaammin ja polttoainetaloudellisemmin ilman mittavia tehohäviöitä, valitse MF 5600.

Nämä ja paljon muuta tarjouksessa! 
Lue kampanjakirje www.pjfarm.fi

1490,- / kpl

30 kappaleen erä!

998,- / kpl

50 kappaleen erä!

Maer Atom XL 200/15

Ammattitason 200 barin
painepesuri alle tonnilla!

Automaattinen karjaharja

Sisältää alv 24 %

Sisältää alv 24 %

• 200 baria 15 l/min
• ruostumaton teräskoppa
• säädettävä pistooli
• pesuletku 10 metriä
• Nicolini-moottori
• pumpun kierrosluku 1450 rpm

• sisältää asennuskiinnikkeet
• sähköliitäntä 230V
• pyörimissuunnan vaihto
• automaattinen pysäytys 
 (jos esim. häntä jää kiinni)

PJ FARMIN KEVÄTHULINAT!

Lisätiedot:  Sami Lindgren, 0400-165 771, sami@pjfarm.fi

- Viime syksynä rupesimme 
haaveilemaan, että jos sai-
simme kansalaisopiston ku-
dontapiirin koululle. Olim-
me tosi iloisia, kun saimme 
tammikuussa tietää toiveem-
me toteutuvan, muisteli Ku-
ren kylälle kudontapiiriä 
touhunnut Elvi Iinatti.

- Seuraavaksi jouduim-
me etsimään kangaspuita 
lainaan yksityisistä kodeista 
ja eri kyliltä, koska opistol-
ta saimme vain yhdet puut, 
koska muut olivat varattu-
ja. Saimme kuitenkin kasaan 
kuudet kangaspuut, jois-

Kudontapiiri on Kuren kankureille mukava piristysruiske
sa on muutamassa viikossa 
kudottu mattoja, valoryijyjä, 
poppanoita, ripsiliinoja, tyy-
nynpäällisiä ja kiikkutuolin-
mattoja, Elvi selvitti kanku-
reiden käsissä syntyneistä 
kudonnaisista.

Kurssilaisia ohjaa Hilkka 
Anttila ja ikähaitari on aika 
suuri. Nuorin kutoja on 26- 
ja vanhin 88-vuotias.

- Houkuttelin kurssil-
le mukaan äitinikin, joka on 
kurssin vanhin osallistuja. 
Hän ensin epäröi lähtöään, 
mutta lähti kuitenkin mu-
kaan ja on kutonut muun 

muassa 1,5 metriä pitkän rip-
siliinan. Äitini on aikoinaan 
kutonut paljon ja opettanut 
minutkin kutomaan, Elvi 
mainitsi ja arveli kurssin ole-
van kylän naisväelle melkoi-
sen piristysruiskeen.  

Kuren koululla toimivas-
sa kudontapiirissä on ollut 
tusinan verran naisosallis-
tujia. He ovat saaneet suk-
kulat suorastaan lentämään, 
sillä edellisen kerran vastaa-
va piiri on järjestetty Kuressa 
15 vuotta sitten. Kuudet kan-
gaspuut ovat olleetkin niin 
vilkkaassa käytössä, että jou-
toaikaa niillä ei ole juuri ol-
lut. 

- Jonkun verran on jou-
duttu omaa kudontavuoroa 
odottelemaan, mainitsi Sis-
ko Alatalo, joka kertoi itse-
kin olevansa innokas käsitöi-
den tekijä. 

Kutominen on  
mielenterapiaa
Kuren kudontapiirin osal-
listujista yhdeksän naista on 
Kuren kylältä ja kolme naa-
purikyliltä. Siivikosta piiris-
sä käy Maija Turunen, joka 
sokeana tarvitsee avustajan 
apua värien valitsemiseen ja 
ohjeiden lukemiseen.

- Kutominen on minulle 

mielenterapiaa. Olen jo nä-
kevänä kutonut hyvin pal-
jon äitini kanssa kaikenlaista 
muun muassa verhoja ja pöy-
täliinoja. Vielä sokeutumisen 
jälkeenkin olen kutonut ko-
tonani poppanoita ja matto-
ja. Viime syystalvena kudoin 
Kurenalan kansalaisopiston 
kudontapiirissä ryijyn, ku-
viomaton, Kuren piirissä ku-
tonut Maija Turunen kertoi. 

Sisko Alatalon mukaan 

kudontapiiriläiset ovat joko 
entisiä tai nykyisiä maalaista-
lojen emäntiä tai tyttäriä.  Sis-
kon mukaan käsitöiden te-
keminen on aina kuulunut 
maalaistalojen naisväen har-
rastuksiin ja tehtäviin. Kä-
dentaidot ovat siirtyneet iät 
ja ajat sukupolvelta toiselle.   

- Työn valmistuttua ei mi-
kään ole niin mukavaa kun 
itsetehtyä työtä pääsee ihai-
lemaan, Sisko Alatalo kiteyt-

ti tuntemuksiaan kudonnais-
ten valmistuttua.

Kangaspuiden arvellaan 
kehittyneen Saksassa, jos-
ta ne tulivat Suomeen Fred-
rika Wetterhoffin mukana, 
kun hän osti niitä 1880-luvun 
alussa Työkouluunsa. Vipu-
kangaspuut levisivät pikku 
hiljaa ympäri Suomen opet-
tajankoulutuslaitokselta val-
mistuneiden opettajien mu-
kana. RR, kuvat PT

Elvi Iinatilla ja ja Maija Turusella on hyvin pitkäaikainen 
yhteinen taival käsityöharrastuksen saralla.

Hilpeä ja värikäs kutomapiirin porukka oli koolla maanantai-iltana 28.4. päättäjäis-
kahvien merkeissä. Edessä istuvat opettaja Hilkka Anttila, Annikki Lantto, Maija Tu-
runen Ja Jenni Alatalo. Heidän takanaan Maija Honkanen, Sisko Alaltalo, Aino Kel-
lolampi, Laina Vuorma, Tyyne Lantto, Elvi Iinatti, Tanja Honkanen, Marja Lantto ja 
Armi Kellolampi. 
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SORKANHOITAJA
EERO KAIKKOnEn
p. 040 591 2196

KaivinKoneuraKointi 
Kari taipale
0400 283 808

Taipaleenharjuntie 6 A, 93140 
Kipinä, kari.taipale.kt@gmail.com

Maansiirtoajot

Maatalouslomitus täyt-
tää tänä vuonna 40 vuot-
ta. Lomituspalvelulaki tuli 
voimaan vuonna 1974, sil-
loin tilan isännällä oli oi-
keus kuuteen lomapäivään 
vuodessa. Muutamaa vuot-
ta myöhemmin myöskin 
emännät pääsivät maatalo-
uslomituksen piiriin.

Tästä ajasta on onneksi 
kehitys mennyt eteenpäin ja 
maatalousyrittäjällä on tänä 
vuonna 26 maksutonta vuo-
silomapäivää, sekä oikeus 
maksulliseen sijaisapuun. 

Maatalouslomitus täyttää 40 vuotta
Yrittäjä voi myös ostaa ns. 
maksullista lomaa tarpeen 
mukaan. Maatalouslomitus 
koetaan viljelijöiden keskuu-
dessa erittäin tarpeelliseksi, 
onhan työ sitovaa ja fyysi-
sesti raskasta. 

Valtion kassakirstun ko-
listessa tyhjyyttään on leik-
kauksia tulossa myös maa-
talouslomituksiin - säästää 
pitäisi satoja miljoonia eu-
roja. Tämä tietää mm. tiu-
kennuksia lomittajien työ-
aikoihin ja yksinlomitukset 
lisääntyvät pienemmissä 

karjoissa. Osa säästöistä on 
tarkoitus saada aikaan hal-
linnon puolelta.

Viime vuosien aikana on 
tiloille tehty palvelusuunni-
telmat, joissa tilan karjanhoi-
totyöt on ”kellotettu” ja täs-
tä on saatu tilan työaika per 
yrittäjä. Jokaisen tilan tulisi 
työaikoja mitoitettaessa huo-
mioida kaikki työvaiheet ja 
myöskin se, että lomittajalla 
usein menee työhön enem-
män aikaa kuin isäntäväel-
lä. Liian tiukaksi mitoitet-
tu työaika altistaa lomittajan 

työtapaturmille ja osa töistä-
kin voi jäädä kiireessä teke-
mättä. Muistakaa ilmoittaa 
lomituspalveluyksikköön ti-
lan työaikaan vaikuttavista 
muutoksista.

Kaikesta huolimatta toi-
votaan, että lomituspalvelut 
pelaavat hyvin vielä tulevat-
kin 40 vuotta - onhan tämä 
Suomen järjestelmä ainut-
laatuinen maailmassa.

Sirkka Pankinaho
lomitusvastaava,  
MTK Pudasjärvi

MUKAVIN TAPA HANKKIA RENKAAT

www.vianor.f i

Member of Nokian Tyres

Tervetuloa tutustumaan laajaan tuote- ja palveluvalikoimaamme!

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

kurottajiin ja kaivurikuormaajiin

Nokian TRI 2 –
Varmaa jälkeä ympäri vuoden

010 401 401 Matkapuhelimesta soitettaessa
0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa
0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)

Puhelinpalvelu ma–su klo 7–21Pudasjärvi: Ouluntie 73   P. 010 401 3910
Avoinna: ma-pe 8-17, la 9-13
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %

MTK Pudasjärvi on toteutta-
nut viime vuosien ajan kesän 
kynnyksellä oman Maaseu-
tulehtiliitteen Pudasjärvi-
lehden välissä. Johtokunnan 
jäsenet ovat aktiivisesti osal-
listuneet lehden tekemiseen, 
joka vaatii myös suunnitte-
lua.

Kuvassa lehtitoimikun-
ta koolla ennen pääsiäistä 
Urpo Puolakanaho, Juhani 
Jurmu, Lasse Puhakka, Sisko 
Alatalo, Sanna Vainio, Sirk-
ka Pankinaho ja Maija Pu-
hakka.

Lehtitoimikunta koolla

HAJATELMIA LYPSYJAKKARALTA
OLEn OnnISTUnUT kiertämään 
kaikki taudit tänä talvena, tai niin minä luu-

lin, mutta sitten se Pääsiäisen alla iski. Ensin 
tuli kurkku kipeäksi, sitten alkoi nenä vuotaa 

ja eräänä yönä heräsin kun palelsi vallan kau-
heasti. Ja kun olin ehtinyt naureskellen kehua kai-

kille, että olen tullut immuuniksi taudeille! Joka lihasta särki, pääs-
sä oli rumpuorkesteri ja kuume hyppäsi ylös ja alas. Kotikonstein 
ja särkylääkkeiden voimalla pahimmasta selvittiin, mutta kyllä oli 
veto pois. Pakolliset työt saatiin hoidettua, mutta väliajat makasin 
viltin alla. Nyt luulen, että olen jo täysin toipunut. Viisainta kuiten-
kin koputtaa puuta.
MEILLÄ MOnELLA on ”paha tapa” käpertyä tuttuun ja tur-
valliseen hyvän olon tunteeseen, nauttia elämästä omalla muka-
vuusalueella ja vastustaa kaikkea uutta. Jos ei muuten niin periaat-
teen vuoksi. Kuitenkin, jos haluamme, että asiat ja tavat kehittyvät, 
se tarkoittaa että joskus on mentävä oman mukavuusalueen ulko-
puolelle ja tehtävä asiat eritavalla. Ajatellaan, että aina on näin teh-
ty ja hyvin on mennyt, mutta entäpä jos kokeillaan jotain uutta ja 
erilaista. Esimerkkinä voisi ajatella näin maatalouspuolella vaikkapa 
jonkun uuden kasvin tuomisen maahan tai tänne pohjoiseen. On 
löydyttävä riittävän innokas ja ennakkoluuloton ihminen, joka lait-
taa asian alulle ja kokeilee. Todennäköisesti hän saa osakseen hy-
väntuulista naureskelua ja ihmettelyä. Sijoitus saattaa olla muuta-
mia kymppejä tai satasia ja lopputuloksena pääsy historiankirjoihin 
uranuurtajana ja rohkeana edellä kävijänä tai sitten kolauksen saa-
nut itsetunto. Se ei kuitenkaan vahingoita ketään ja onpahan aina-
kin varmaa tietoa asian onnistumisesta. 
MUUTOKSIA on joskus tehtävä myös yhdistys ja yritystoimin-
nassa. Suotakoon minulle anteeksi, jos olen lukemani väärin ym-
märtänyt, mutta MTK:ssa on tulossa suuria muutoksia, jotka ovat 
vaatineet vuosien etukäteissuunnittelun ja monet keskustelut asi-
oiden tiimoilta. Näkyvimpänä lienee MHY mahdollisuus liittyä 
MTK:n jäseniksi ja käsitykseni mukaan suurin osa yhdistyksistä ai-
koo hakea tätä jäsenyyttä ensi vuoden alusta alkaen. Rooli meidän 
kaikkien etujenvalvojan vahvistuu, toivon kuitenkin meidän edun-
valvojalta hieman ärhäkämpää otetta moneenkin asiaan ja päällim-
mäisenä mieleen tulee byrokratian vähentäminen tai ainakin jär-
keistäminen.  Joskus se papereitten pyörittäminen tuntuu ihan 
pääasialliselta työltä ja päivämäärät ovat tiukkoja milloin mitäkin 
pitää tai saa tehdä sanktioiden uhalla. Milloin saataisiin viranomais-
taholle sama säntillisyys ja ehdottomuus myös sanktioiden uhalla. 
Yhtenä esimerkkinä voisi sanoa tukihakemukset. Päivämäärät ovat 
tiukkoja milloin hakemuksen pitää olla sisässä, mutta tukien maksu-
ja saadaan odotella seuraavan vuoden puolelle ja tuet paloitellaan 

osiin, joten eurot tulevat harvakseltaan kuin lottovoitot.
TUKIEnVALVOnnASTA ei itsellä ole huonoja kokemuksia, 
mutta monenlaista tarinaa olen kuullut. Ymmärrän, että he tekevät 
heille määrättyä työtä ja tottahan toki, asiat pitää olla tietyllä mal-
lilla ja järjestyksessä, mutta joskus se tuntuu menevän liiallisuuksiin. 
Eläinmäärät tulee löytyä ja ne peltohehtaarit mitä on ilmoitettu ja 
vielä asiallisesti hoidettuna, mutta stressiä nämä tarkastukset ihmi-
selle aiheuttaa, koska niiden suhteen ollaan niin ehdottomia. Jos-
kus vain käy mielessä, että kuinkahan ne asiat ovat tuolla muualla? 
En tarkoita, että tarkastuksissa pitäisi asioita katsoa sormien välis-
tä, mutta jos vaikka saisi aikaa korjata asian. Otettaisiin huomioon 
inhimillinen näkökanta ja ajatus siitä ettei asioita aina tehdä tahal-
laan väärin, vaan syynä voi olla myös inhimillinen erehdys tai kerta 
kaikkiaan ymmärtämättömyys asian suhteen.
TÄSSÄ TAAnnOIn vietettiin Mikael Agricolan päivää. Siis sen 
miehen, joka on luonut suomen kielen. Siitä alkuperäisestä kieles-
tä tuskin on enää paljoakaan jäljellä, ja hyvähän se on että kieli-
kin muuttuu ja elää ajan mukana, mutta on tämä aika vaikea kie-
li. Harva suomalainenkaan tuskin täydellisesti tätä kieltä hallitsee, 
mutta ehkä siinä on sen kielen rikkaus. Voidaan puhua ja kirjoittaa 
kieltä eri tavoin, yleensä kaikki sen ymmärtävät. Ja sitten on se vi-
ranomaiskieli, jota ei ymmärrä kukaan. Harmikseni en muista mistä 
luin, mutta olen nähnyt jossakin jutun joka kertoo asiat ensin viran-
omaiskielellä ja sitten selkosuomella. Koin uskomattoman monta 
ahaa-elämystä, tunnustan. Vielä kun keksisi miten saisi puhekieles-
tä pois nykyään yleistyneet sanat, kuten ”hyvii, mukavii, hauskoi…” 
tai ”kissssa, hassssu.”
KEVÄT KEIKKUEn tulevi, näinhän sitä sanotaan. Lämmin au-
ringonpaiste ja leppeät tuulet ovat saaneet ainakin meidän Isän-
nän kävelemään jo siihen malliin, että pellolle olisi päästävä. Vielä 
on malttanut sieltä pois pysyä, mutta luulenpa että koneet alka-
vat olla jo huollettuna kevään töille. Tyhjiä suodatinlaatikoita ja öl-
jytynnyreitä sekä rasvapatruunoita on ilmestynyt jätepaikalle, joten 
on enää päivistä kysymys. Tänä vuonna pellolle näyttäisi pääsevän-
kin harvinaisen aikaisin jos ei sateet pääse yllättämään, vaikka tai-
si se ennuste luvata jopa räntää tänne meille. Rehellisyyden nimis-
sä eihän vielä ole aikakaan kesän tulla, mutta olisi se niin mukavaa.
EMÄnTÄ siirtyy nyt pihan puolelle tutkimaan kaikkia aarteita ja 
tuhoja mitä lumen alta on paljastunut ja toivottaa kaikille hyviä tou-
kotöitä. Sitten onkin jo kiire valmistella laitumet ja aidat, että eläi-
met pääsevät nauttimaan kesästä.

Kesästä unelmoiden,
Emäntä 

 

    
  
     

     
   

      
      

    

 

 

www.mtk.fi
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Omassa yhtiössä sattuu 
vähemmän vahinkoja. 
Välitetään toisistamme. 
Asiakkaiden 100 %:sti omistamassa yhtiössä keskitytään 100 %:sti asiakkaiden 
hyvinvointiin, turvallisuuteen ja vaurastumiseen. 
 
Viime vuonna teimme yli 3000 turvallisuuskartoitusta maatila-asiakkaillemme ja 
ylpeinä voimme sanoa, että LähiTapiolan asiakkaille käy vähemmän vahinkoja 
kuin muiden yhtiöiden asiakkaille. Turvallisuuskartoitus oikeuttaa sinut jatkossa 
entistä parempaan MTK:n jäsenetuun. 
 
Ota yhteyttä ja kysy myös mainiosta korvauspalvelustamme sekä omistaja-
asiakkaidemme tarpeisiin suunnitelluista pankki- ja sijoituspalveluista. 
 
Palvelemme Sinua osoitteessa Toritie 1, Pudasjärvi (ma-pe 9-16.30)  
 
Tervetuloa!  

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy (LähiTapiolan rahastoja hallinnoi FIM 
Varainhoito Oy). Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. 

Maitotilan Pro-Nurmi, 20kg
Satoisa seos säilörehu-, kuivaheinä- ja laidunnurmien perusta-
miseen. Säilyttää D-arvon peräkkäisissä niitoissa hienosti ja on 
jälkikasvukyvyltään voimakas. Tuure-timotei yhdistettynä sula-
vuudeltaan lähes nurminatojen luokkaa olevaan Karolina -ruoko-
nataan. 

Maitotilan Pro Nurmi sisältää korkeatuottoisen lypsykarjan edel-
lyttämää sulavaa kuitua. Oivallinen säilörehunurmi myös seos-
rehun raaka-aineeksi ja automaattilypsytiloille, joilla vaaditaan 
märehtimisaktiviteetin ylläpitoa. Tuure-timotein hyvän penso-
miskyvyn ansiosta syntyy runsaasti sulavaa lehtimassaa, mikä 
mahdollistaa yhtä aikaa korkean D-arvon ja korkean NDF -pitoi-
suuden rehussa. Sadontuottokyky on erinomainen kaikilla sato-
kerroilla. 

Seossuhteet: Tuure –timotei 90 %, Karolina –ruokonata 10 %.

Heikki Inget puh. 050 363 9292

Pudasjärvi-Taivalkoski

maansiirtovaunut
- lavakoko 7,5 m3

- kantavuus 13 tn
- vyörengas 500/50r17

8800€ Alv. 0% 
+ toimituskulut

Palmse Trailer 1300

maitoa Suomesta

Ranuan Meijeri Oy
Fazerintie 2, 97700 Ranua

www.ranuanmeijeri.fi

MEIJERIN MYYMÄLÄ ark. 8.00-17.00
Monipuolinen valikoima tuotteita ja palveluja

 - elintarvikkeet - Arla Ingman maitotuotteet
 - jäätelöt - Raakapakaste -leivonnaiset
 - Sievin jalkineet - työasut ja jalkineet
 - Grene –tarvikkeet  - maataloustarvikkeet
 - lahjatavarat - lemmikkien muonat

MONIPUOLISET RM-HUOLTOPALVELUT 
  JA MEIJERIN TUOTTAJAPALVELUT
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Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260 Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681

Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

9,95

Orvokki Viola 10 kpl 
kenno

Iso- ja pienikukkaiset orvokit. 
Menstyvät aurinkoisilla
ja varjoisilla paikoilla.

Timanttituija 
Thuja occidentalis

’Smaragd’ 
60-80 cm P19

Pystyoksaisella 
lajikkeella on raik-
kaan vihreäja tiheä 

lehdistö. Sopii 
hyvin havuryhmiin-
tai yksittäispuuksi, 

myös pensa-
saidaiksi. Tuijat 

sietävät leikkausta 
hyvin.  Menesty-
misvyöhykkeet
I-IV. Ruukku ei 
sisälly hintaan.

Kartiotuija Thuja 
occidentalis

’Brabant’ 60-80 cm
Viihtyy puolivarjoisassa tai varjoisassa 

kasvupaikassa, kosteahkossa maaperässä. 
Kasvaa 10-15 m korkuiseksi ja 

3-4 m leveäksi.
Menestyy kasvuvyöhykkeillä I-VI. 

Ruukku ei sisälly hintaan.

7,90
/kpl

Havut 17 cm ruukku

7,95

4,94

4,90
/kpl

2,95

PALVeLeMMe:
ke 8-17.
Vappuna 1.5.  suljettu.
Vapun jälkeen:
ma-pe 8-18 ja la 9-14

Tiedustelut  Pasi Ahonen 
P. 040 566 9472

Alv 0%

Koneet suoraan Euroopan johtavilta 
konetehtailta-edullisesti ilman välikäsiä!

NYT KANNATTAA TOIMIA!

Pyörät 
650,-

Jeantil EVR 11-7
tarkkuuslevitin 29.900€ Jeantil GTI 8500

imupainevaunu 14.990€

Jeantil PR 2000 
paalisilppuri 14.950€JF Stoll 420

karhotin 5.190€

-vaaka
Peecon 12 Jubile
apevaunu 18.900€ Homburg ECO sala-

ojan huuhtelulaite 8.950€

4.950

9.300
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Lypsyrobotti- ja Roborapihattomyynti
Janne Jurva 045 124 9000

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tilan luotettavin työntekijä töihin alk. 1 990 €/kk 
- Lypsypalvelusopimus tarjoaa uuden rahoitusvaihtoehdon tilalle, joka ei halua sitoa  
 pääomaa robottiin mutta tarvitsee robotin heti töihin. Lypsypalvelussa maksat   
 vain kk-maksun. Sopimus sisältää robotin asennettuna tilalle sekä huolto- 
 sopimuksen. Erillistä käsirahaa ei tarvita.

Huomio robottilypsyä suunnittelevat! 
- Tule katsomaan Astronaut A4 lypsyrobottia toiminnassa oikeassa  
 ympäristössään. 
- Ota yhteyttä robottimyyntiimme ja varaa tutustumisaika.

Tarjoamme monipuoliset rahoitusratkaisut nyt myös karjatalous-
tuotteisiin! 
- Esimerkiksi koroton maksuaika 31.10.2014 saakka osamaksurahoituksella.  
 Kysy lisää rahoitusratkaisuista myyjältäsi.*

* Rahoituskampanja edellyttää 20% käsirahan. Saat koneen käyttöösi heti ja voit maksaa koneen 
31.10.2014 kokonaan tai jatkaa osamaksurahoitussopimuksella.

Nurmesta maitolasiin! 
Laadukkaat karjataloustuotteet NHK-Keskukselta

Monipuoliset rahoitusratkaisut

NYT KOROTON 
MAKSUAIKA
31.10.2014 
SAAKKA!

Tule kysymään tarkemmat 
ehdot myyjältä.*

www.nhk.fi

KOSKITRAKTORI Oy
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun 
korjaamo.

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTIPORAUKSIA  SUUNNITELMAT 
    RAKENNUSLUPAPIIRUSTUKSET 

    TYÖ- JA RAKENNEPIIRUSTUKSET 
    ENERGIATODISTUKSET (PETA) 
     *myös olemassaoleviin kohteisiin 
    KUSTANNUSARVIOT   ym. 

Löydät meidät toimistoltamme       
Pudasjärveltä klo 9.00 - 16.00 tai  
sopimuksen mukaan. 

Korentotie 61, 93270 SOTKAJÄRVI        
Puh: 044 0833132 / 044 0833130              KYSY MUITAKIN RAKENTAMISEN 
www.suunnittelukotiin.fi              PALVELUJAMME! 

  SUUNNITELMAT 
    RAKENNUSLUPAPIIRUSTUKSET 

    TYÖ- JA RAKENNEPIIRUSTUKSET 
    ENERGIATODISTUKSET (PETA) 
     *myös olemassaoleviin kohteisiin 
    KUSTANNUSARVIOT   ym. 

Löydät meidät toimistoltamme       
Pudasjärveltä klo 9.00 - 16.00 tai  
sopimuksen mukaan. 

Korentotie 61, 93270 SOTKAJÄRVI        
Puh: 044 0833132 / 044 0833130              KYSY MUITAKIN RAKENTAMISEN 
www.suunnittelukotiin.fi              PALVELUJAMME! 

  SUUNNITELMAT 
    RAKENNUSLUPAPIIRUSTUKSET 

    TYÖ- JA RAKENNEPIIRUSTUKSET 
    ENERGIATODISTUKSET (PETA) 
     *myös olemassaoleviin kohteisiin 
    KUSTANNUSARVIOT   ym. 

Löydät meidät toimistoltamme       
Pudasjärveltä klo 9.00 - 16.00 tai  
sopimuksen mukaan. 

Korentotie 61, 93270 SOTKAJÄRVI        
Puh: 044 0833132 / 044 0833130              KYSY MUITAKIN RAKENTAMISEN 
www.suunnittelukotiin.fi              PALVELUJAMME! 

SKI-DOO®   LYNX®   SEA-DOO®   EVINRUDE®   ROTAX®   CAN-AM® brp.com

can-am.fi

HYÖDYNNÄ 
KEVÄTTARJOUS!

Hintaan lisätään toim.kulut, sis. alv. Tarjous voimassa 1.4.–31.5.2014. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

T3

RASKAANSARJAN 
AMMATTILAINEN

KAKSIPAIKKAINEN
TRAKTORIMÖNKIJÄ 9490,-

NYT VAIN

sh. 10 490,-

OUTLANDER
™

 MAX
500 DPS

MYÖS TIE-
 LIIKENTEESEEN,  
T-AJOKORTTI JA  

15 V. IKÄ RIITTÄÄ!

*

*

 § Ohjaustehostin
 § Kauko-ohjattava WARN-vinssi
 § Rotax 500 V2 -moottori
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™
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*

*

 § Ohjaustehostin
 § Kauko-ohjattava WARN-vinssi
 § Rotax 500 V2 -moottori

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993

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

Tämän vuoden huhtikuus-
sa pidetyssä Pohjolan Mai-
don meijerin mitalijuhlissa 
Walter Ehrstömin Säätiön 
hopeamitali oli myönnetty 
pudasjärveläisille maitotilal-
lisille, Paula ja Jarmo Alata-
lolle, Virpi Holapalle ja Juha 
Viuhkolalle sekä Tuomo 
Juha Siliämaalle. 

Itämaidon meijerin juh-
lissa Ismo Antero Pääaholle 
on myönnetty pronssimita-

Laadukkaasta maidosta 
palkintoja maidontuottajille

li ja lisäksi Kuusamon meije-
rin 13.5. pidettävässä juhlas-
sa hopeisen mitalin saavat 
Yrjö ja Maire Perttu. Mitalin 
eteen on jokaisella tilalla teh-
ty pitkäjänteisesti kokonais-
valtaista laatutyötä.

Walter Ehrstömin Säätiön 
tarkoituksena oli ja on elin-
tarvikehygienian kehittämi-
nen ja elintarvikehygieni-
an tieteellisen tutkimuksen 
edistäminen. Säätiö on ni-
metty suomalaisen maitohy-
gienian kehittäjän, Helsingin 
kaupungineläinlääkärinä 
vuosina 1918-1954 toimineen 
Walter Ehrströmin mukaan. 
Säätiön sääntöjen mukaisesti 
mitalin myöntämisen perus-

teena käytetään maidon so-
lupitoisuutta ja bakteerimää-
rää ja että tilan maito näiden 
mittareiden mukaan kuuluu 
parhaimpaan E-luokkaan. 
Kultamitalin saajalla näi-
tä laatuvuosia on 25 vuotta, 
hopeisen mitalin saajalla 20 
ja pronssisen 10 vuotta. Ho-
peiset ja pronssiset mitalit 
jaetaan pääsääntöisesti mei-
jereiden järjestämissä mita-
lijuhlissa. Kaikkiaan mitale-
ja on tuottajille jaettu aikojen 
saatossa jo yli 11 000. Mitalin 
saajien suuri määrä kertoo 
suomalaisen maidon hyväs-
tä laadusta, toteaa Säätiön 
puheenjohtaja Eviran pää-
johtaja Matti Aho. PK

Walter Ehrströmin 
Säätiön palkintomitaleja 

maidontuottajille on 
jaettu aikojen saatossa 

yli 11 000. Mitalin saajien 
suuri määrä kertoo 

suomalaisen maidon 
hyvästä laadusta.
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2 kpl

49,50

perinteinen
kompostikäymälä

589,-

puutarha
möyhin

359,-
alkaen

ulkoruukut

29,90
satsi

pihakeinu

75,-

solifer 
polkypyörä 26”

199,-10 kpl 

erä!

mustamulta
45 l

vihreä voima
multa 40 l

15,90

pika-
kompostori

479,-

puutarha
kalkki 40 kg

5,90
säkki

garantia 
eco kompostori

5 säkkiä
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

  

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Valvottuja oppilastöitä 

-40%
28.4.-23.5.2014

pihakivet saapuneet!
pilari ja 

seinäharkot meiltä!

teknoksen ulkomaalit 

edullisesti!

veneet 4,2 m

alkaen

695,-

perämoottorit 
2,3 hp

alkaen

890,-

kaivonrenkaat

saapuneet!

kyllästetty

puutavara

meiltä!
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Kelkkakauden päättäjäi-
set keräsi paikalle 60 kelk-
kaa ajotapahtumaan Pikku-
Syötteelle. Paikalla oli myös 
15 esittelykelkkaa. Tapahtu-
maa kävi katselemassa päi-
vän mittaan paikalla muuta-
ma sata henkilöä. 

Pääsiäisen jälkeisel-
lä viikolla hisseistä poistet-
tiin vetolaitteet ja rinteisiin 
valmisteltiin rinne- ja kai-
vinkoneella kelkoille sopivia 
hyppyreitä ja ajolinjoja ta-
pahtumaa varten.

- Tämä oli nyt viides ker-
ta kun tapahtuma järjestet-
tiin. Ensimmäisellä kerralla 
osallistujia oli noin 30. Siitä 

Kelkkakauden päättäjäiset päättivät rinnekauden
osallistujien määrä on kasva-
nut vuosi vuodelta kun sana 
tapahtumasta on levinnyt 
kelkkailijoiden keskuudessa. 
Ensi syksyn suunnitelmis-
sa on lumetuksen yhteydes-
sä tehdä rinnealueen oikealle 
laidalle moottorikelkkailijoil-
le oma lumialue, jossa he voi-
sivat käydä pientä maksua 
vastaan testailemassa kelk-
kojaan heti kauden alus-
sa kun maastoreitit on vielä 
sulia, Pikku-Syötteen rinne-
päällikkö Riku Pyykkönen 
kertoi tapahtuman järjeste-
lyistä. 

Rinnekausi sujui normaa-
liin tapaan. Vuodenvaihtees-

Katselemaan saapunut yleisö sai seurata tapahtumaa eturivin paikoilta aurinkoisel-
ta terassilta.

Pääsiäisen jälkeisellä viikolla hisseistä poistettiin vetolaitteet ja rinteisiin valmistel-
tiin rinne- ja kaivinkoneella kelkoille sopivia hyppyreitä ja ajolinjoja moottorikelkka-
tapahtumaa varten.

Antti Kivijärvi, Piippolasta 
ja Kilpeläinen Rauno, Rant-
silasta ovat olleet muka-
na jokaisessa kelkkakauden 
päättäjäistapahtumassa ja 
kertoivat että tapahtumaan 
pyritään tulemaan, jos vain 
päästään.

Miesten kelkkakausi oli 
kutistunut melko olemat-
tomiin kun kotipuolessa ei 
lunta saatu maassa pysy-

Lumesta pulaa 
Siikalatvan alueella

sa kävijöitä oli takavuosia 
enemmän. Hiihtolomien 
ajaksi sattuneet vesisateet 
verotti jonkin verran paras-
ta sesonkia. Muuten kausi oli 
nousujohteinen.

Ensi kesänä Pikku-Syöt-
teen rinteissä tehdään paran-
nus- ja muutostöitä. Streettiä 
muokataan ja Paippia pie-
nennetään paremmin nuoril-
le sopivaksi ja rinteitä profi-
loidaan perhekeskeisempään 
suuntaan ja rinteille on suun-
nitteilla hieman lisätilaa. 

- Rinteiden äänentoisto-
laitteistoa uusitaan ja kor-
jataan. Länsirinteillä ei ole 
vielä lumetusjärjestelmää, 

mutta ne avattiin tällä kau-
della heti kun lumitilan-
ne sen salli. Ensi kautta var-
ten länsirinteille rakennetaan 
kesän aikana nuotiopaik-
ka makkaranpaistoa varten 
sekä tauko- ja levähdyspaik-
ka laskettelijoille. Tarkoituk-
sena on hyödyntää länsirin-
teiden laskettelukapasiteetti 
täysimittaisena läpi talven ja 

tarjota laskettelijoille laajem-
min laskettelumahdollisuuk-
sia, Pyykkönen selvitti

Pientä remonttia on tu-
lossa muun muassa vaunu-
alueen huoltorakennukseen, 
jossa remontoidaan saunat. 
Myös hotellin saunat ja ves-
sat remontoidaan ensikesän 
aikana. 

– Muutos- ja korjaus-

työt työllistävä kesänaikana 
muutaman miehen. Näiden 
lisäksi ehostetaan ja tehdään 
muuta pienempää korjaus- ja 
rakennustyötä pitkin kesää, 
Pyykkönen kertoi.

- Tässä yhteydessä esitän 
samalla kiitokset kaudesta 
kaikille asiakkaille, työtove-
reille ja yhteistyökumppa-
neille. ER

mään niin kauaa, että oli-
si ehtinyt kelkan nykäis-
tä käyntiin. Rovaniemellä ja 
Ukkohallassa miehet oli käy-
neet kisaamassa ja ajelemas-
sa sen verran, että tuntuma 
lajiin säilyy. Miehet arveli-
vat kummankin kelkkojen 
mittareihin kertyneen tänä 
talvena vajaat 500 km. Mutta 
uskoivat, että ei vielä kanna-
ta kelkkoja myyntiin laittaa. 

Tulee niitä kunnon lumital-
via vielä heillekin päin. 

Kysyttäessä miehet ei oi-
kein osanneet päättää kum-
malla se parempi kelkka oi-
kein on, vaikka siitä asiasta 
on vuosikaudet leikin päi-
ten kättä väännetty. Kivijär-
vi kellotettiin kolmanneksi 
nopeimmaksi tämän kertai-
sessa kiihdytystapahtumas-
sa. ER

Antti Kivijärvi oik. ja Kilpeläinen Rauno vas. Pitämässä taukoa ajamisen lomassa 
huoltojoukkojensa kanssa.
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Pienkonehuolto Keskiaholla 
oli esillä Lynxin ja Ski-doon 
2015 malleja. Can-am mönki-
jät oli jouduttu tilanpuutteen 
vuoksi jättämään pois mat-
kasta. Lynxin  49 Ranger on 
kiinnostanut metsissä työk-
seen ajavia kovasti. Pitempi 
alusta, hyvät kulku- ja pää-
syominaisuudet sekä hyvät 
tavaratilat on niitä ominai-
suuksia, joita ammattilaiset 
arvostavat. Pienkonehuolto 
oli tapahtumassa Syötteellä 
nyt kolmatta kertaa mukana.

 – Kiitokset ensiksikin jär-
jestäjille tästä tapahtumasta. 
Nämä on tarpeellisia tapah-
tumia kelkkailijoille. Oikeas-
taan missään muualla kuin 
Pikku-Syötteellä eivät vakio-
kelkkailijat pääse ajamaan 
tällaisia reittejä ja rintei-
tä vapaasti.  Kelkkakauppa 
on pysynyt kutakuinkin va-
kaana pitkin kautta ja en-

Pienkonehuolto Keskiaho

nakkotilauksia on ensi-
kaudelle tehty mukavasti. 
Mönkijäkausi alkaa näistä 
puolin taas virkistymään sa-
moin kuin muukin pienko-
nekauppa. Huoltopuolella 
siirrytään pikkuhiljaa kelk-
kahuolloista pienkonehuol-
tojen pariin ja onpa jo tuotu 
ensimmäiset ruohonleikku-
ritkin huoltoon, joka täkä-

Euro Motor Centeristä Arctic 
Cat kelkkoja esittelemään oli 
saapunut Tomi Heino, joka 
kertoi kelkkamyynnin suju-
neen normaaliin tapaan tal-
ven mittaan, vaikka leuto 
talvi näyttikin kausittain hi-
dastavan kelkkojen kysyn-
tää. 

- Uutta ja käytettyä kelk-
kaa on myyty talven aikana  
mukavasti. Pikku-Syötteen 
tapahtuma oli kuudes esitte-
lytilaisuus meillä ja samalla 
tämä oli kauden viimeinen. 
Arcticilla on nyt ollut myyn-
nissä Bearcat 570 XTE työ-
kelkka, joka on todella edul-
lisena 6990 hintaisena ollut 
kysytty poromiesten ja mui-
den, jotka joutuvat liikku-
maan syvässä umpilumessa, 

Euro Motor Center

Heino kertoi.
Kelkkojen koeajajia oli ta-

saisesti koko päivän ajan. 
Mukana oli viisi 2014 kelk-
kamallia, joista neljä oli koe-

Marko Polvi Motormanis-
ta oli esittelemässä tämän 
ja ensi vuoden kelkkamal-
listoja. Mukana oli Suomen 
markkinoille ensi syksynä 
ensi kertaa tuleva Axys. Ke-
hitystyön tuloksena kelkka 
lienee tämän hetkisten kelk-
kojen selkäystävällisin malli 
mitä olla voi. Axys on Pola-
riksen amerikkalainen malli. 

Kelkkakauppa on käynyt 
vaihtelevasta talvesta huo-
limatta kohtuullisen hyvin, 
vaikka pieniä notkahduk-
sia talven mittaan myynnis-
sä on ollut. 

Reittikelkat on tällä het-
kellä myydyimpiä ja kysy-
tyimpiä ja niistä kaksitah-
tiset kelkat on vielä tällä 
hetkellä hieman suositum-
pia. Pitkäalustaisia kelkko-
ja ostavat poromiehet, mök-
kiläiset, metsuri- ja Ruotsin 
tunturialueilla kelkkailevat, 
jotka tarvitsevat kelkoilleen 

Motorman

hyviä kulkuominaisuuksia, 
etenkin umpilumessa. 

– Tämmöiset tapahtumat 
ovat hyviä ja tervetulleita 
kelkkakansalle. Kiitos vaan 
järjestäjille! Paljon on kel-

koista kiinnostuneita ihmisiä 
tullut paikalle ja muutamia 
tarjouspyyntöjä on pyydet-
ty. Eli kaiken kaikkiaan on-
nistunut tapahtuma, kertoi 
Marko Polvi. ER

läiseen ajankohtaan nähden 
harvinaisen aikaista, kertoi 
Jari Keskiaho.

Miehellä itsellään on 
kelkkailut jäänyt kiireiden 
takia vähemmälle, mutta 
ehti hän sentään käydä aja-
massa perinteisen jäämeren 
kelkkareissun, jolla kertyi 
ajokilometrejä noin 2500. ER

ajokäytössä. Euro motor cen-
terin Arctic Cat XF 8000 137" 
Sno Pro oli 800 kuutioisten 
kiihdytyskisan kakkonen.  
ER

Kontiotuote Oy järjesti emo-
yhtiönsä PRT-Forest Oy:n 
perinteisen sählyturnauksen 
liikuntahallilla lauantaina 
26.4. Mukana oli viisi jouk-
kuetta konserniin kuuluvien 
yritysten sisältä eri paikka-
kunnilta. Voiton vei Konti-
on ykkösjoukkue, 2. Lappli, 
3. Mennalo 4. Pyhäntä ja 5. 
Kontion kakkosjoukkue. 

Tapahtuma oli konsernin 
työhyvinvointia edistävän 
toiminnan eräänlainen hui-
pentuma. Esimerkiksi Konti-
otuotteella on Pudasjärvellä 
yhteensä noin 200 työnteki-
jää. Toimistoväki ja tuotan-
non työntekijät eivät välttä-
mättä tapaa toisiaan muuten 
kuin yhteisten peli-iltojen ja 
yrityksen kesä- ja talvitiedo-

Kovatasoinen 
sählyturnaus liikuntahallilla

Toimitsijoina olivat Eija Timonen ja Anne Kellolampi.

Kontio 1. joukkue vasemmalta Heikki Vengasaho, Toni Meriruoko, Antti Lehmikan-
gas, Juho Riepula, Pekka Liuska, Lenna Kosamo, Mika Luukkonen, Mikko Puomi-
nen, Jani Angeria ja Tapani Alahäivälä. 

Kontio 2 joukkue Henri Lahtela, Tapio Anttonen, Eeva Viljamaa, Sirpa Nurmela, Jo-
hanna Riekki, Jyrki Ekdahl, Juha Simonen ja Ari Rantala. Kuvasta puuttuu Mika Ti-
monen.

tustilaisuuksissa. Turnaus 
oli hengeltään leikkimieli-
nen, joskin melkoisen kova-
tasoinen. Osa Kontion toi-
sen joukkueen pelaajista tuli 
Oulusta. Voittajajoukkue sai 

palkintopokaalin, johon kai-
verretaan nimi. Yleisöllä oli 
vapaa pääsy seuraamaan 
turnausta. HT
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Pudasjärven kaupungin 
työllistämistoiminta on al-
kanut tuottaa tuloksia ja po-
sitiivinen laskusuhdanne 
työttömyydessä saatu käyn-
tiin. Kokonaistyöttömyys on 
kääntynyt laskuun ja kun-
taosuusmaksu pienentynyt.  
Joulukuussa nuorisotyöttö-
myys oli huikeat 27,4 pro-
senttia, kun viimeisin tilas-
to maaliskuulta näyttää 18,1 
prosenttia.

Kaupunki on lähtenyt to-
teuttamaan erityisasiantun-
tija Anita Aution johdolla 
laadittua työllistämissuun-
nitelmaa, jossa nuoret ja vai-
keassa työmarkkinatilan-

Kaupungin työllistämistoiminta tuottaa tulosta
teessa olevat henkilöt ovat 
ensisijaisia asiakkaita. Pu-
dasjärvellä joka viides työ-
tön työnhakija on osatyökyi-
nen (tilastotieto maaliskuu 
2014). Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asettama työryhmä 
on käsitellyt osatyökykyis-
ten työllistymisen edistä-
mistä sekä työelämässä että 
työelämän ulkopuolella ole-
vien osatyökykyisten näkö-
kulmasta. Osatyökykyisten 
asema työmarkkinoilla on 
nähty haastavaksi sekä työs-
sä pysymisen että työhön 
pääsyn osalta. Pudasjärvel-
lä työllistämissuunnitelmas-
sa on kiinnitetty huomio-

ta työnantajan kannusteisiin 
palkata ja pitää työssään 
osatyökykyisiä sekä osatyö-
kykyisten tarvitseman tuen 
tarjoamiseen tämän elämän-
tilanteeseen sopivan työllis-
tämispolun löytämiseksi. 

Uusia työllisyyden edistä-
misen keinoja ovat työllistä-
misyksikön PudisFoorumin 
matalan kynnyksen palve-
lut työnhakijoille ja työnan-
tajille. Aikuiset sekä ammat-
tikoulutetut alle 29-vuotiaat 
ovat olleet ilman säännöllis-
tä ja tavoitteellista toimin-
taa, vaikka heidän osuuten-
sa työttömistä työnhakijoista 
on liki 90 prosenttia. Pudis-

Foorumi tulee vastaamaan 
aikuisten yksilölliseen ohja-
ukseen, ryhmäohjaukseen, 
työnhakutaitojen kartut-
tamiseen sekä edistämään 
työn saamista. Virallisesti 
PudisFoorumi viettää ava-
jaisia 6.5., mutta työntekijät 
ja palvelut ovat jo kaikkien 
käytössä. Henkilökunta aut-
taa asiakkaita yksilöllisesti, 
jokaisen elämäntilanteeseen 
sopivimmilla palvelulla tai 
jatkopalveluun ohjaamisella. 
Käytettävissä on mm. palve-
luohjaajan/työnetsijän- työ-
hönvalmentajan palvelut 
sekä työllistämiskoordinaat-
torin palvelut. 

TyöLaari, sähköinen 
työnhaku kuntarekryn kaut-
ta, avattiin nettiin tammi-
kuussa.  Kuntarekryssä 
Avoimet työpaikat -haulla 
etsit vapaita työpaikkoja. 
Voit tehdä hakuja eri kritee-
reillä esimerkiksi tehtäväalu-
een, sijainnin tai työsuhteen 
keston mukaan. Kaupungin 
Työlaarissa ovat Pudasjär-
ven kaupungin avoimet työ-
kokeilu- ja palkkatukipaikat, 
jotka on tarkoitettu työttö-
mille työnhakijoille.  Työ ja 
yrittäminen–sivustolla on, 
Työlaarin lisäksi, runsaas-
ti tietoa sekä työnhakijoille 
että yrittäjille.

Työllisyyden edistämi-
nen on moniammatillista, 
yli sektorirajojen ulottuvaa 
ja verkostoitunutta toimin-
taa, jossa meitä jokaista tar-
vitaan; julkisen alan työnan-
tajia, yrityksiä, yhdistyksiä 
ja seuroja sekä kotitalous-
työnantajia. 

Kuntaosuusmaksussa on 
suotuisaa kehitystä: tammi-
kuu 22 844 euroa, helmikuu 
17 943 euroa, maaliskuu 13 
510 euroa.

Pudasjärven kaupunki 
tiedotus

Hirsikortteli Karhukun-
naalla järjestetään kaikel-
le yleisölle avoimet ovet 
perjantaina 9.5. kello 10-
13. Karhukunnas on nous-
sut Pudasjärven luonnon-
vara-alan keskittymänä ja 
perustana yhdeksi paik-
kakunnan elinkeinotoi-
minnan keskittymäksi. Ra-
kennustekniseltä kannalta 
Karhukunnas toimii julki-
sen hirsirakentamisen val-
takunnallisena pilotti- ja 
tutkimuskohteena. Tilo-
ja ja toimintaa ovat yleisöl-

le esittelemässä Kontiotuote 
Oy, Metsäkeskus, Otso Met-
säpalvelut, Vapo Oyj, Met-
sänhoitoyhdistys Pudasjärvi, 
Huoneistohotelli Hirsikun-
nas, Metsähallitus, ProAgria, 
Oulun kaupunki maaseutu-
palvelut ja Pudasjärven kau-
punki. 

Tilaisuuden avauksen suo-
rittaa kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila ja Karhukun-
naan syntyhistoriaa ja tämän 
hetken vaiheita selvittää alue-
johtaja Niilo Piisilä Metsäkes-
kuksesta. Tilaisuuden keven-

nyksistä vastaa puoliltapäivin 
Pudasjärvellä usein eri tilai-
suuksissa vieraillut näytel-
mäkirjailija ja Kainuun Ter-
vaskannoksi nimitetty Eero 
Schroderus Suomussalmelta. 

Tietoiskuja on muun mu-
assa Metsähallituksella ja Pro-
Agria järjestää Luonnonvara-
alan päivän, jossa infoteltassa 
ovat teemoina muun muassa 
suomalainen ruoka ja pide-
tään esillä lähituotannon mer-
kitystä paikkakunnalla sekä 
kuullaan ajankohtaisia kuu-
lumisia maatiloille. Metsähal-

lituksen kaksi kummiluokkaa 
Kurenalan koululta on myös 
kutsuttu mukaan tapahtu-

Pudasjärven seurakunnas-
sa järjestetään Medialähe-
tysjärjestö Sanansaattajien 
(Sansa) lähetyspäivä lau-
antaina 3.5. kello 10-13.30 
seurakuntakodissa. Diako-
ni, seniorityöntekijä Pirjo 

Seurakunnassa Sanansaattajien lähetyspäivä 

Pirjo Juntunen 
Sanansaattajista 
vierailee lähetyspäivässä 
Pudasjärvellä. 

Juntunen esittelee järjestön 
työtä. Esillä on muun mu-
assa Intiassa tehtävä nais-
työ, Hanna-projekti ja Lähi-
Idässä ja Pohjois-Afrikassa 
tehtävä radio- ja televisio-
työ. Juntunen on toiminut 
Sansan palveluksessa sekä 
radioraamattukoulusihtee-
rinä että julistuspuolella 
aluesihteerinä yli 10 vuot-
ta. Hän jäi puolitoista vuot-

ta sitten sairauseläkkeelle. 
-Koska kuntoni on nyt 

parempi, teen jälleen seu-
rakuntavierailuja. Kotipaik-
kani on Sotkamossa, kertoi 
Pirjo Juntunen. 

Medialähetys Sanan-
saattajat (Sansa) on Suo-
men evankelis-luterilaisen 
kirkon lähetysjärjestö. San-
sa perustettiin Hyvinkääl-
lä vuonna 1973. Se tukee 

kristillistä mediatyötä yli 40 
kielellä Aasiassa, Afrikas-
sa ja Euroopassa. Nykyajan 
tekniikka vie viestin Jee-
suksesta suoraan vastaan-
ottajan korvaan tai silmien 
eteen, ajattomasti ja rajatto-
masti.

Työn huomattavim-
mat kohdealueet ovat In-
tia, muslimimaat ja Kiina. 
Sansalla on lähetystyönte-

kijöitä arabiankielisessä ra-
dio- ja tv-työssä Ranskas-
sa sekä projektityöntekijöitä 
hindinkielisessä tv-työs-
sä Intiassa. Yhdistyksen 
työntekijöitä on myös sekä 
TWR-Euroopan että Kroati-
an evankelisen kirkon työ-
yhteydessä. Kaksi lähet-
tiä tekee medialähetystyötä 
asemapaikkanaan Suomi. 
HT

Kiitollisina kohti tulevai-
suutta oli teemana tämän 
vuoden kansallisen Ve-
teraanipäivän juhlassa, 
jota vietettiin sunnuntai-

Veteraanijuhla - Kiitollisina kohti tulevaisuutta
na 27.4. Pudasjärven seu-
rakuntakodissa. Juhlan jär-
jestäjinä olivat Pudasjärven 
kaupunki ja Pudasjärven 
seurakunta. Mukana järjes-

Juhlajumalanpalveluksessa oli 165 henkeä ja sen jälkeen pidetyssä Veteraanipäi-
vän juhlassa reilut 100 osallistujaa. Veteraanipäivää vietettiin kiitollisina kohti tulevaisuutta teemalla

telyissä olivat myös maan-
puolustusjärjestöt ja LC 
Pudasjärvi ja Hilimat nais-
klubi. Juhlapuhujana oli 
Oulunkaaren kuntayhty-

män johtaja Leena Pimpe-
ri-Koivisto. Veteraanipäi-
vän yhtenä tavoitteena oli 
saada nuoria mukaan ja ve-
teraaniasioista tietoa nuo-

rille. Juhlassa olikin nuoria 
mukana esittämässä oh-
jelmaa muun muassa seu-
rakunnan Nuorisokuo-
ro kanttori Anna Kälkäjän 

johdolla. 
Enemmän juhlasta ensi 

viikon lehdessä. HT

maan. OSAO:n matkailulinja 
tarjoaa kävijöille pihalle pys-
tytetyssä teltassa kahvia, pul-

laa, mehua ja grillimakka-
raa. HT

Karhukunnaalla avoimet ovet yleisölle
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Koillismaan rovastikun-
ta järjesti yhteistyössä Kuu-
samo-talon ja Pudasjärven 
kaupungin kanssa terapeutti 
ja huippuluennoitsija Tom-
my Hellstenin luentoillat 
Koillismaalla. Pudasjärvel-
lä torstaina 24.4. pidetyssä 
tilaisuudessa Tuomas Sam-
melvuo –salissa oli paikal-
la yli 200 kuulijaa. Pudasjär-
ven luennon aiheena ollut 
”Voiko heikkous olla vah-
vuutta”, herätti kuulijoissa 
monenlaisia mietteitä. Tilai-
suuden jälkeen haastateltu 
Hellsten kertoi, että luen-
not ovat aiheuttaneet ilois-
ta kuhinaa ihmisten keskel-
le ja tuoneet hyvää mieltä. 
Tommy Hellsten on luen-
noitsija, kouluttaja ja Ihmi-
nen tavattavissa –ohjelman 
johtaja sekä kirjailija. Hell-
sten on kirjoittanut yli kaksi-
kymmentä elämäntaidollista 
menestysteosta, joista tunne-
tuimpia ovat Virtahepo olo-
huoneessa sekä Saat sen mis-
tä luovut, joka on ilmestynyt 
useissa maissa ulkomailla. 
Uusin kirja on ”Kun uskot 
unelmiisi, alat kulkea niitä 
kohti.

Hellstenin luennoil-
le osallistunut Pudasjärven 
kirkkoherra Juha Rauhala 
kuvailee Tommy Hellstenin 
olemusta suoraksi, rehelli-
seksi ja ihmisläheiseksi. 

-Tapaan, jolla hän vuo-
rovaikutuksessaan ihmisten 
kanssa on läsnä, voi hyvin 
liittää Hellstenin esille nos-
taman ihmisen perustarpeen 
olla nähty ja kuultu. ”Minä 

Ajantaju unohtui Hellstenin luennolla 
– Pudasjärvellä yli 200 kuulijaa

olen”. Hellsten kertoo koke-
muksistaan ja ajatuksistaan 
ja ottaa esimerkkejä omasta 
elämästään. Hän ei asettau-
du opettajan rooliin, toteaa 
Rauhala.

Rauhala kertoo kuunnel-
leensa kaikki luennot suu-
rella mielenkiinnolla ja totesi 
Hellstenillä olevan taito pu-
kea syväluotaavat pohdinnat 
kerrontaan, jota kuunnelles-
sa ajan taju lähes menettää 
merkityksensä. Rauhala ker-
too aprikoineensa, kuinka 
ajatus pari tuntia kestävän 
luennon mielekkyydestä is-
tua ja kuunnella mahtai-
si tavoittaa yleisön. Rauhala 
arveli, että varmaankin luen-
tojen paljon puhuvat, jokais-
ta jollakin lailla koskettavat 
ja hyvin ajankohtaiset aiheet 
osaltaan saivat ihmiset liik-
keelle. Päällimmäisenä luen-
tosarjan onnistumisesta on 
kiitollisuus. 

-Yleisön vastaanotto oli 
kaikilla luennoilla menes-
tys. Kiitollisuus kuuluu 
myös sitä kohtaan, kuinka 
Pudasjärven kaupunki läh-
ti mukaan tapahtuman jär-
jestämiseen, kertoi Rauhala 
hyvillään.

Kyytimiehenä Hellste-
nille toimimisesta Rauha-
la vitsailee, että siinä hän 
terapeuttia kyyditessään sa-
malla sai terapoida itseään. 

-Tosin ihan vain muka-
van juttelun merkeissä ja 
Hellstenin erinomaisesta 
kaskunkerronnasta nautties-
sa, totesi Rauhala.

Levollisuus  
lääkkeenä
Sointu Veivo kertoi Hellste-
nin luennon olleen antoisa, 
asioita pohtimaan houkutta-
va ja ihmisen sisintä selkeäs-
ti luotaava.

-Minä olen- ihmisyyden 
hyväksyminen hänen pu-
heessaan oli painava ohje. 
Ihmisen omakuva muodos-
tuu kuulluksi, nähdyksi ja 
rakastetuksi tulemisen koke-
muksesta. Lapsuudessa saa-
dut tunne-kokemukset muo-
vaavat aikuisuuden henkistä 
tilaa, kypsyyttä ja selviyty-
mistapoja. Rohkeus näyttää 
heikkoutensa, sisäiset haa-
vansa, on voimaannuttavaa 
rohkeutta. Heikkouden haa-
vat ovat tarttumapintoja, joi-
den avulla ihminen mah-

dollistaa yhteyden toiseen 
”heikkoon” ihmiseen”.

- Ihmisen ei tarvitse olla 
suvereeni timantti kaikessa 
tekemisessään, vaan hänel-
lä on oikeus olla heikkouksi-
neen ja vahvuuksineen juuri 
sellainen kuin on. Levolli-
suuden merkityksen oival-
taminen ja käyttöönotto ovat 
pelkoja, ahdistusta ja masen-
nusta lieventävä ja poista-
va lääke, kertoili Veivo lu-
ennosta mieleensä jääneistä 
asioista.

Yhteenkuuluvuuden 
tunnetta
Tämän artikkelin kirjoit-
tajalle kuultu luentoesi-
tys oli myös mieleenpainu-
va. Hellstenin luento sisälsi 
monia kohtia, joita saat-

Kirjailijana ja luennoitsijana sekä kouluttajana tunnetun Tommy Hellstenin luennol-
le Tuomas Sammelvuo –saliin kokoontui yli 200 kuulijaa.

Pudasjärvellä ja Kuusa-
mossa luennoinut Tom-
my Hellsten kertoi, että 
luennot ovat aiheuttaneet 
iloista kuhinaa ihmisten 
keskelle ja tuoneet hyvää 
mieltä. 

toi suoraan tai viitteellises-
ti yhdistää omiin elämänko-
kemuksiin ja pohdintoihin. 
Mielestäni Hellsten loi tilai-
suuteen tunnelman jonkin-
laisesta yhteenkuuluvuu-
desta. Tämän ajan kovien 
arvojen maailmassa inhimil-
lisyydellä ja ”heikkoudella” 
on ehkä yhä vähemmän si-
jaa. Haemme hyväksyntää 
kiireen, suorittamisen ja on-
nistumisten avulla. Toiset 
ovat ehkä joustavampia so-
peutumaan kovien arvojen 
vaatimuksiin, kuin toiset. Ih-
misen perustarpeisiin kuu-
luu olla nähty, kuultu, ra-
kastettu.  Se että näin ei ole, 
voi olla yksi lähtökohta ra-
kentaa tuekseen vahva roo-
li, jonka avulla selviytyä. 
Roolin rakentaminen voi al-
kaa jo mahdollisesti lapsuu-

desta. Minkälainen taakka ja 
linnake roolista mahdollises-
ti syntyykään ilman ”ihmis-
peilejä” joista voisi nähdä 
itsensä vikoineen, puuttei-
neen, inhimillisenä ja rakas-
tettavana ihmisenä?

Sari Hukari kertoo ehti-
neensä kuunnella vain lyhy-
en osan luennosta. Mieleen-
painuvimpana sanomana 
hänelle jäi mieleen, että heik-
kous on ihmisen arvokkain 
ominaisuus. 

-Se vie ihmistä sitä koh-
ti, mikä on kaikkein tärkein-
tä eli rakkaus. Ihmisen ei tar-
vitse olla suvereeni ja vahva, 
vaan saa olla tarvitseva ja 
heikko, totesi Hukari. 

Petri Turunen,  
kuvat Pertti Kuusisto

Jääkiekkoturnaus pelattiin 
Muhoksella samana päivä-
nä, kun Kärpät voitti Suo-
men mestaruuden. Tulok-
sena oli pudasjärveläiselle 
SippiTeamille neljäs tila kuu-
den joukkueen voimin pe-
latussa turnauksessa. Sipin 
kanssa samaan alkulohkoon 
oli arvottu Puolangan ryhti 
sekä Paltamon puumat. Ryh-
ti takoi taululle 7-0 lukemat. 
Lukemat olisivat hyvinkin 
voineet olla vielä selvemmät, 
mutta maalivahti Tapani Ku-
jalan loistavat torjunnat piti-
vät vastustajan maalimäärän 
noinkin siedettävänä.

Paltamoa vastaan ottelu 
lähti käyntiin sippiläisten ko-
mennossa ja tiukkojen peliti-
lanteiden jälkeen Sippi voitti 
5-4. Turnauksen pronssipe-
li jouduttiin pelaamaan kah-
della kentällisellä ja häviö tuli 
10-1. 

Turnauksessa oli jää-
kiekkoliiton tekemät sään-
nöt harrastesarjaan, jotka 
ovat tiukemmat mitä totu-
tussa kiekko-haukkojen sar-

SippiTeamille 
nelostila Muhokselta

jassa. Sippiläiset kuluttivat 
jäähyaition penkkejä aika tiu-
haan läpi päivän ja tämä var-
maan osiltaan vaikutti siihen, 
että bensa totaalisesti loppui 
pronssipelissä.

Turnauksessa pelasivat 
mv Tapani Kujala, Pekka Erk-
kilä, Lasse Perttu, Jarkko Leh-
mikangas, Jarkko Puolakan-
aho, Jarno Tauriainen, Joni 
Tauriainen, Juha Hemmilä, 
Pentti "gretski" Riekki, Pert-
ti Turpeinen, Sami Räisänen, 
Mika Kuusijärvi, Vesa-Mat-
ti Pihlaja sekä Taneli Poijula.

Seuraavan kerran Sippi-
team pelaa jo seuraavana vii-
konloppuna Linnanmaalla 
Kiekko-haukkojen turnauk-
sessa, johon saapuu joukku-
eita ympäri Suomen. Sippi-
teamista lähtee vilttiketjusta 
muutama mies edustamaan 
Joensuusta saapuvaa Kärki-
tiimiä, jossa pelaa muutamia 
pudasjärveläislähtöisiä pe-
limiehiä mm. Veijo Salmela 
sekä Jussi Hietava.

Mika Kuusijärvi

Työntekijöiden tyytyväi-
syys Oulunkaareen työn-
antajana on lisääntynyt. 
93 prosenttia työhyvin-
vointikyselyyn vastan-
neista voisi suositella tai 
varmasti suosittelisi työs-
kentelyä Oulunkaarella 
myös ystävilleen.

Sekä työntekijöiden 
fyysinen että henkinen 

Työntekijät suosittelevat 
Oulunkaarta työnantajana

hyvinvointi lisääntyi vii-
me vuonna edellisvuoteen 
nähden. Työntekijöiden ko-
kemus omasta hyvinvoin-
nista oli keskimäärin 8,2 
kouluarvosana-asteikolla. 
Tärkeimmät hyvinvointia 
ylläpitävät tekijät ovat hyvä 
työyhteisö ja mukavat työ-
kaverit.

Kuntayhtymä tukee 

työntekijöiden aktiivisuutta 
SporttiPassilla, joka oikeut-
taa käyttämään liikunta- ja 
kulttuuripalveluita sadalla 
eurolla vuodessa. Kuntayh-
tymä järjesti viime vuonna 
myös Liikuntatsempin, joka 
innosti 500 työntekijää liik-
kumaan aktiivisemmin kol-
men kuukauden ajan. Jär-
jestelmällisen hyvinvointiin 

panostamisen myötä sai-
rauspoissaolot ovat vä-
hentyneet.

Kuntayhtymän muita 
työntekijäetuja ovat muun 
muassa ateriaedut sekä 
merkkipäivälahjat.

Oulunkaari tiedotus

Pudasjärven kansalaisopis-
to järjestää lasten ja nuor-
ten taidenäyttelyn kulttuu-
rikeskus Pohjantähdessä 
7.5. alkaen. Näyttelyssä on 
esillä syksyllä 2013 ja ke-
väällä 2014 tehtyjä taiteen-
perusopetuksen kurssien 
sekä lasten- ja erityiskera-
miikkaryhmien töitä. Näyt-
telyn nimi ”MIKÄ” kertoo 

Lasten ja nuorten taidenäyttely MIKÄ
maailman ihmettelemisestä. 
Lapset ovat pohtineet taiteen 
avulla haaveitaan, pelkojaan 
ja ilojaan, sitä mikä elämässä 
kummastuttaa ja mietityttää. 

Näyttelyn avajaiset pide-
tään tiistaina 6.5. kello 18.00. 
Tuolloin esitetään Pohjantäh-
den auditoriossa myös lasten-
ryhmien sekä nuorten media-
ja editointiryhmän tekemiä 

lyhytelokuvia. Tarjolla on 
elokuviin sopiva herkkupu-
feepöytä. Kaikki ovat terve-
tulleita ihastelemaan lasten 
taidetta ja katsomaan eloku-
via. 

Näyttely on avoinna 7.5.-
27.5.2014 ma-ke kello 15-20 ja 
la-su kello 14-17.

Niina Aitto-oja
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Puhelin: 040 8266 431, 040 5088 490, 050 4130 893
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Käyntiosoite: Lukiontie 4

Pudasjärven kansalaisopiston ja kulttuuritoimen lasten ja nuorten ilmaisu-
taitoryhmän 

nÄYTELMÄESITYS KAnSALAISOPISTOn 
SALIKISSA

”AREnKULAn HÖMEHÖRHÖT”
su 4.5.2014 klo 15.00

Näytelmän kesto n. 45 minuuttia. 
Vapaapääsy, tervetuloa!

Ohjaajat: Marja-Liisa Väyrynen ja Kaarina Nevanperä, puh. 040 5423 184.

Kevätnäyttelyt jatkuvat!

Kansalaisopiston lasten kevätnäyttelyn avajaiset
Pohjantähdessä ti 6.5.2014 klo 18.00

Näyttely avoinna 7.-27.5.2014 ma-ke klo 15.00 - 20.00, 
la-su klo 14.00-17.00

Työkeskuksen taidepiirin näyttely kirjastossa 
5.-28.5.2014

Taidepiirin ohjaaja Kristina Salmi. Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina.

Tervetuloa!

HAAMUnÄLÄSTÄ RUOKATRAnSSIIn 
- AUTTAAKO PSYKOLOGIA PAInOnHALLInnASSA?

Luento painonhallinnasta Pohjantähden auditoriossa 
ma 5.5.2014 klo 18.00

Luennoitsijana PsM, terveyskeskuspsykologi, 
työterveyspsykologi Satu Hautala. Vapaapääsy.

KAUnEIMMAT KOULULAULUT
ma 12.5.2014 klo 18.00 kansalaisopiston Salikki

ma 19.5.2014 klo 19.00 Kuren kylätalo
ma 26.5.2014 klo 19.00 Paukkerin kylätalo

OPPILASMATInEA 
ti 20.5.2014 klo 18.00 seurakuntatalolla

Konsertti ”Kulkuri ja Reissumies”
la 24.5.2014 klo 18.00 Salikissa

Kansalaisopiston musiikinopiskelijat esiintyvät
Konsertin päätteeksi Sukkatanssit

Vapaapääsy, tervetuloa!

ITÄMAISEn TAnSSIn WORKSHOP  
SALIKKI/Simona Muwazi 5.-12.6.2014 
ma 17.00-20.00 15 €
Ensimmäisen kerran aiheena klassinen egyptiläinen koreografia. Kappaleena 
”Zeina”, yksi maailman tunnetuimmista itämaisen musiikin klassikoista, jos-

sa vaihtelevaa rytmiä, kaunis melodia ja tanssissa pehmeät mutta tehokkaat 
liikkeet. Toisen kerran teemana on ”shaabi”, eli egyptiläinen napatanssi, jonka 
tausta on komedia. Musiikki on modernimpaa, liikkeet nopeampia ja egypti-
läistä ”street”-tyyliä. Ilmoittautuminen 27.5.2014 mennessä.

LASTEn JA nUORTEn  
nÄYTELMÄRYHMÄn KESÄLEIRI
pe 13.6. klo 18.00 - su 15.6. klo 16.00              27 € 
Ilmoittautumiset Kaarina Nevanperä, puh. 040-5423184

LUO KAUnISTA METALLILAnGASTA JA -VERKOSTA 
KUVATAIDELUOKKA6.-15.5.2014                                      ti 17.00-20.45 
26 € Leila Kyngäs-Teeriniemi

Kurssilla väännellään metallilangasta kevään perhosia, hämähäkkejä ja niille 
verkkoja, sekä kettuja, ”hörhiläisiä”, sisiliskoja ym. eläimiä sekä tukikehikoita 
kukille ulkokäyttöön metallilangasta ja verkosta. Ei kuulu kurssipassiin. Ilmoit-
tautuminen 29.4.2014 mennessä.

MOSAIIKKIA JA 
BETOnIA PUUTARHAAn 11041003 
KERAMIIKKALUOKKA 12.-26.5.2014 
ma 17.00-20.45 26 € 
Leila Kyngäs-Teeriniemi

Kurssilla päällystetään mosaiikilla erilaisia materiaaleja. Valmistetaan pie-
niä betonikoristeita puutarhaan. Ei kuulu kurssipassiin. Ilmoittautuminen 
29.4.2014 mennessä.

MUSKARI la 24.5.2014. Ryhmät: 6 kk - 1 v. klo 10.00-10.30, 1 v - 2 v. klo 
10.30-11.15, 3 v. - 4 v. klo 11.15-12.00, 5 v. - 6 v. klo 12.15-13.00.

TEHOKÄVELYTAPAHTUMAT 
PE 23.5.2014 klo 18.00

Ohjaajana Jimi Parkkinen. 
Kokoontuminen Puikkarin pihalle.

KESÄnYRKKEILY  
SALIKKI/Janne Ahonen 4.6.-6.8.2014 
ke 17.30-18.45 27 €

KESÄTAEKWOn-DO  
SALIKKI/Janne Ahonen 4.6.-6.8.2014 
ke 19.00-20.30 27 €

 KUREnTAnSSI-TAnSSILEIRIT
Leireille ovat tervetulleita kaikki tanssijat ja erityisesti KurenTanssi-ta-
pahtumasta kiinnostuneet tai siihen mukaan tulevat tanssijat.

La 24.5.2014 klo 12.00-16.00 12 € 
SUOJALINNA/Päivi Perttunen ja Ensio Koivula
”Lattarien lumoa” -teemalla tanssilajeina rumba, samba ja cha-cha.

nUORTEn TAnSSI- JA ELOKUVALEIRI 25 €
Leiri sisältää kaksi eri kurssia, jotka toimivat samanaikaisesti ja muo-
dostavat yhdessä kokonaisuuden. Ilmoittaudu vain toiselle leirille. 
Huom. leirille on ennakkoilmoittautuminen. Molempien leirien info-
tilaisuus pidetään Pohjantähden auditoriossa to 8.5.2014 klo 15.30-
16.00.

nUORTEn KATUTAnSSILEIRI 16 t
KOSKENHOVI/Julian Owusu 23.-25.5.2014 
 pe klo 17.00 - su klo 17.00
Leirillä tanssitaan katutanssia ja tehdään koreografia, joka kuvataan 
leirin aikana elokuvatraileria varten. Opettajana toimii koreografi Ju-
lian Owusu. Lisätietoja ja Ilmoittautumiset 6.5.2014 mennessä Elina 
Uusi-Illikainen, puh. 050 444 1146.

nUORTEn ELOKUVALEIRI 20 t
KANS.OPISTO, KUVATAIDELUOKKA to 8.5.2014 klo 16.00-17.30, 
 to 15.5.2014 klo 15.15-16.45
KOSKENHOVI 23.-25.5.2014 pe klo 17.00 - su klo 17.00
Leirillä kuvataan elokuvatraileri ja tehdään käsikirjoitus tulevaa elo-
kuvaprojektia varten. Opettajana toimii elokuvan ohjaaja Niina Aitto-
oja. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 6.5.2014 mennessä Niina Aitto-oja, 
puh. 050 409 6653

Yhteistyössä kansalaisopisto, Nuorten tuki ry, kulttuuritoimi, Yhtei-
söhautomo -hanke, Liikuntaa kaikille -hanke ja Punaisen ristin Pudas-
järven osasto.

PERInTEInEn TAEKWOn-DO KESÄLEIRI 
LIIKUNTAHALLI 16.-18.5.2014 
pe 17.30-21.00, la 10.00-21.00, su 10.00-18.00 36 €

Kurssilla myös vesitaekwon-do -harjoituksia. Kurssimaksu sisältää 5 
€:n uintimaksun. Ei kuulu kurssipassiin. Ohjaajana Janne Ahonen. Lei-
rillä ohjaamassa myös Taekwon-Do Akatemian ja Tornion Taekwon-
Do seuran opettajia. 

Leiri on avoinna kaikille vyöarvoille. Myös keväällä keltaisen vyön 
suorittaneet harrastajat tulevat saamaan leirillä paljon uutta oppia ja 
tutustumaan muihin lajin harrastajiin, joten reippaasti mukaan vain. 
Leiripaikkana on Pudasjärven liikuntahalli. Leiristä myönnetään 12 
harjoitusmerkintää (2 kpl/pe, 5 kpl/la ja 5 kpl/su). Leirillä on mahdol-
lisuus ruokailuun, johon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mutta eri-
tyisruokavaliotoiveet tulee ilmoittaa ajoissa sähköpostilla osoittee-
seen ruokailu@xlnt-sport.fi. Ruokailumaksu 14 euroa/päivä, sisältäen 
lauantaina päivällisen sekä iltapalan ja sunnuntaina aamupalan sekä 
lounaan. Muista tutustua etukäteen leirin turvallisuussuunnitelmaan 
ja tarkistaa että lisenssivakuutuksesi on voimassa. Leirille ei ole en-
nakkoilmoittautumista, vaan ilmoittautuminen ja leirimaksu suorite-
taan lauantaina ennen ensimmäisiä harjoituksia. Ruokailumaksu mak-
setaan erikseen ruokailun yhteydessä. Yöpaikka sisältyy leirin hintaan. 

Lisätietoja janne@xlnt-sport.fi tai puh. 040 911 5929.

PUDASJÄRVEn KAnSALAISOPISTO TIEDOTTAA

Pudasjärven katsastusase-
malta saa kaikki tavanomai-
set katsastukseen liittyvät 
palvelut, rekisteröinti- ja 
muutoskatsastus sekä re-
kisteröintiasioineen, kuin 
myös kuljettajantutkinto 
kuuluu aseman palveluihin. 
Näin kertoo A-Katsastuk-
sen tekninen johtaja Han-
nu Pellikka. Pudasjärven 
asema on rakennettu vuon-
na 1993. A-katsastuksen ni-
mellä toiminta on pyörinyt 
2000-luvun alusta silloisen 
katsastusta koskevan suu-
ren lakimuutoksen jälkeen. 
A-Katsastuksella on laa-

A-Katsastus kattavasti myös pienemmillä paikkakunnilla
jin katsastusasemaverkos-
to Suomessa, käsittäen 190 
asemaa. Pellikan mukaan 
A-Katsastus on käytännös-
sä ainut verkosto, joka kat-
taa hyvin myös pienem-
mät paikkakunnat, kuten 
esim. Pudasjärvi. Pudasjär-
ven asema on niin sanot-
tu matkapaikkakunta, jossa 
työntekijät käyvät Oulusta. 
Kysyttäessä katsastuksen 
tulevaisuudesta Pudasjär-
vellä, Pellikka sanoo toimin-
nan jatkuvan entisellään. 
Pudasjärven toimitilat ovat 
hyvät ja asianmukaiset. Vii-
meisin iso ja paljon valmis-

teluaikaa vaatinut katsas-
tusta koskeva lakimuutos 
sallii katsastustoiminnan 
laajenemisen myös korjaa-
mojen palveluihin. Pellikka 
näkee uuden lainsäädännön 
erittäin positiivisena asia-
na. Lakimuutos avaa uusia 
mahdollisuuksia myös kat-
sastusasemille tarjota asi-
akkaille nykyistä laajempia 
palveluita. Pellikan mukaan 
katsastustoiminta on nykyi-
sellään erittäin kilpailtu ala, 
viime vuosina alalle on tul-
lut toista sataa uutta katsas-
tusasemaa jakamaan lähes 
kiinteää katsastusmarkki-
naa. Asemakohtaisten vo-
lyymien pieneneminen ja 
hintojen kääntyminen las-
kuun ovat tällä hetkellä alan 
haasteena. Suomen auto-
kannan keski-iäksi tilastot 
kertovat 11,9 vuotta, kun se 
EU:n alueella on 8,3 vuotta. 
Vikatilastot ovat Suomessa 
suhteellisen korkealla, 115 
vikaa/100 katsastettua au-
toa. Pellikan mukaan kor-
kea autojen keski-ikä ja 
ankarat olosuhteemme nä-
kyvät tilastoissa. Yleisimpiä 
katsastuksessa hylkäykseen 
johtavia syitä ovat: jarrut, 
-pakokaasut, -ja etuakselis-

to. Renkaat ovat sijalla 11. 
Kysyttäessä mitä itse voi 

huomioida ennen kuin vie 
auton katsastukseen, Pel-
likalla on tiedossaan muu-
tamia hyvin yleisiä huo-
mautusten syitä: Valot, 
pesunesteet, renkaat ja 

pyyhkijät. Näiden kunto on 
helppo tarkistaa ja välttää 
korjauskehotus tai pahim-
millaan katsastuksen hyl-
käys.

Muutamia A-Katsas-
tuksen keräämiä tilastotie-
toja viime vuodelta: Hyl-

käysprosentti: koko maa 25, 
Pudasjärvi 25,8. Vikoja 100 
katsastettua autoa kohden: 
koko maa 115, Pudasjär-
vi 110. Keski-ikä: koko maa 
12,1, Pudasjärvi 14,8. 

Petri Turunen

Esko Salonpää on katsastanut Seppo Laakkosen kuorma-auton, eikä huomautetta-
vaa löytynyt. Laakkonen sanoo olevansa tyytyväinen palveluun katsastusasemalla, 
jota hän käyttää säännöllisesti.

Sami Väyrynen katsastamassa tieliikennemönkijää, 
joka on katsastettava autoja vastaavin määräajoin.
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Meiltä myös normaalikeittiöt!
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NyT KEMPELEESEEN!

Oulunkaaren kuntayhty-
mä ottaa tänä vuonna käyt-
töön perhehoidon yhtenä 
hoitomuotona myös van-
huspalveluissa. Kesäkuun 
alkupuoliskolla järjeste-
tään tiedotustilaisuuksia, 
joissa perhehoitajiksi alka-
mista suunnittelevat saavat 
lisätietoa hoitomuodosta. Ti-
laisuuksiin ovat tervetullei-
ta myös ikäihmiset ja heidän 
omaisensa. Perhehoitajuu-
desta kiinnostuneiden tulee 
suorittaa seitsemän päivää 
kestävä valmennus. Ensim-
mäiset valmennukset ovat 
loppukesästä. 

Ikäihmisten perhehoitajien valmennukset alkavat loppukesästä  
Perhehoito voi olla jat-

kuvaa tai lyhytaikaista, ja 
se perustuu yksilölliseen 
hoito- ja palvelusuunnitel-
maan. Kuntayhtymä sijoit-
taa hoidettavat pääsääntöi-
sesti Oulunkaaren alueelle. 
Sijoituksessa otetaan huomi-
oon sijoitettavan ja omaisten 
toivomukset. Perhehoitoasi-
akkaita voivat olla lapset, 
nuoret, kehitysvammaiset, 
vammaiset, mielenterveys-
kuntoutujat ja ikäihmiset. 

Perhehoito toteutetaan 
perhehoitajan kodissa, joka 
on yksityiskoti. Perhehoi-
dossa olevalla henkilöllä on 

muihin perhekodin jäseniin 
nähden tasavertainen ase-
ma. Asumismuoto tarjoaa 
kiinteän lähiyhteisön, pysy-
vät ihmissuhteet, jokapäiväi-
siä kodin askareita, yksilöl-
listä hoitoa ja turvallisuutta. 

Perhehoito soveltuu eri-
tyisesti ikäihmisille, jotka 
eivät pärjää kotona turvat-
tomuuden, masennuksen, 
muun mielenterveysongel-
man tai alkavan tai keskivai-
kean muistisairauden vuok-
si. Ikäihmisen tulee selvitä 
yöt ilman säännöllistä apua, 
ja liikuntakyky pitää olla 
niin hyvä, että auttamiseen 

riittää yksi ihminen. 
Oulunkaaren kuntayhty-

mä hyväksyy perhehoitajan 
ja perhekodin sekä valvoo 
toimintaa. Perhehoitajana 
voivat toimia sekä yksin asu-
vat että perheelliset. Perhe-
hoitajan talouden tulee olla 
vakaa, terveyden hyvä ja ih-
missuhteiden kunnossa. 

Perhekodissa voi asua 
enintään neljä hoidettavaa 
henkilöä, mukaan lukien 
perheen omat alle kouluikäi-
set lapset ja muut erityistä 
hoitoa vaativat perheenjä-
senet. Jos hoitajia on kaksi, 
ja vähintään toisella heistä 

on tarvittava koulutus ja ko-
kemus, hoidettavia voi olla 
enintään seitsemän. Sopi-
vaksi koulutukseksi katso-
taan esimerkiksi lähihoitajan 
tutkinto. 

Perhehoitajan palkkioon 
vaikuttavat hoidon kesto ja 
asiakkaan kunto. Esimerkik-
si pitkäaikaisen perhehoidon 
palkkio on pääsääntöisesti 
1066 euroa kuukaudessa ja 
kulukorvaus 551 euroa kuu-
kaudessa yhtä hoidettavaa 
kohden.

Oulunkaaren palvelutuo-
tantolautakunta linjasi per-
hehoidon toimintaohjetta 

kokouksessaan 23. huhti-
kuuta. Ohje sisältää muun 
muassa periaatteet hoidet-
tavan asiakasmaksujen mää-
räytymisestä sekä perhehoi-
tajalle maksettavat palkkiot 
ja korvaukset. Ohje mää-
rittelee myös, miten perhe-
hoitajien lomat järjestetään. 
Lopullinen ohjeistus tulee 
päätöksentekoon kesäkuus-
sa. Ikäihmisten perhehoidon 
kehittäminen Oulunkaarel-
la on osa sosiaali- ja terveys-
ministeriön tukemaa Senio-
riKaste-hanketta.

Oulunkaari tiedotus

Elina Uusi-Illikainen Pu-
dasjärven kaupungin Lii-
kuntaa kaikille -hankkees-
ta kertoi, että heillä on eri 
toimijoiden kanssa ollut jo 
pitemmän aikaa haaveissa 
tehdä nuorten kanssa tans-
sia ja elokuvaa yhdistävä 
projekti. Innoitus on tul-
lut aiemmista Pudasjärvellä 
Punaisen Ristin kautta teh-
dyistä nuorten tanssimusi-

Nuorten leirillä yhdistyvät katutanssi ja elokuvan teko
kaaliprojekteista (Warming, 
Tammukka, Merkitty).  Ta-
pahtuman järjestäjille on 
tärkeää, että saadaan nuo-
rille tietoon, mitä on tulos-
sa.

Uusi-Illikainen totesi hy-
villään, että homma lähtee 
liikkeelle tänä keväänä, kun 
järjestämme nuorille tou-
kokuussa 23.-25.5. saman 
aikaisesti kaksi kansalais-
opiston leirikurssia, jotka 
muodostavat yhdessä ko-
konaisuuden.

-Leirin aikana teh-

Nuorten  
elokuvaleirillä  
kuvataan katutanssia 
osaksi trailerivideota.

dään elokuvatraileri, jon-
ka kuvaamisesta ja muus-
ta toteutuksesta vastaa 
mediaryhmä, jota ohjaa 
kansalaisopiston Niina Ait-
to-Oja. Katutanssiryhmä 
opettelee katutanssia ja te-
kee pieniä tanssikoreogra-
fiota, jotka tulevat osaksi 
trailerivideota. Katutanssia 
opettaa Julian Owusu, jolla 
on pitkä tanssitausta. Ope-
tuksessa lähdetään liikkeel-
le katutanssin perusasiois-
ta ja leiri sopii aloittelijoille. 
Aiempaa tanssikokemusta 

ei siis tarvitse olla! 
-Leirit toteutetaan yh-

teistyössä kansalaisopiston, 
Nuorten tuki ry:n, kaupun-
gin kulttuuripalveluiden, 
Yhteisöhautomo - ja Lii-
kuntaa kaikille–hankkeiden 
sekä Punaisen Ristin Pu-
dasjärven osaston kanssa. 
Leireille tulee ilmoittautua 
viimeistään tiistaihin 6.5. 
mennessä, muistutti Uusi-
Illikainen. Leirien infotilai-
suus pidetään torstaina 8.5. 
kello 15.30-16.30 Pohjantäh-
dessä. PK
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Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI Oy
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• 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

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  
PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  

Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040 176 7640
Avoinna Ma-Pe klo 9-15

www.pudasjarvenisannointi.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

ensio@pudasjarvenisannointi.fi
eeva-liisa@ pudasjarvenisannointi.fi

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Huoneistohotelli Hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KONEPAJAT

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOT JA KORUT

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MOTOR
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 
195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTeuTaMMe aMMaTTiTaidOlla

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

Palveluhakemisto

Rakennuspeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

MaaRaKeNNuS PuuRuNeN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

MAANRAKENNUSTA

VUOKRAUS-
PALVELUT

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

- Liukuesteet
-  Kettupillit 8 erillaista
 halavalla
-  HUOPIKKAAT,   
 kotimaiset
-  Riistakamerat  
 valvontaan 
-  Kiikarit 
-  Sarkapuvut 
-  Talvikengät  
-  Parkanon talvikas 
- Nokian Kaira 
-  Muck Bootsit 
-  Goretex -kengät ja  
 -vaatteet  
-  Aseenhoitotuotteet  
-  Aseet 

-  Piippukamerat  
 aseisiin 
-  Tehokaat otsa- ja  
 käsivalaisimet
- Reput, rinkat ja  
 retkeilyvarusteet
-  Koiratutkat 
-  Koiratarvikkeet
-  Koiranruuat kylän  
 edullisimpaan hintaan: 
 16 eri laatua, myös  
 ELL suosittelemat
-  Vetovaljaat ja  
 hiihtovyöt
-  Hevostarvikkeet 
-  Hevosen loimet sh -40%

ANOLTA LÖYTYY!

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  

Ilmoita palveluhakemistossa 
puh. 040 1951 732

!

MAINOSTEKSTIILEJÄ

OKT-TONTTI MYYDÄÄN
Parkkilantien vieressä, Ii-joen 
rannassa. Lähellä. Uusi Haa-
pokarin asemakaava KARIKU-
JA. Rakennusoikeus: 250 ne-
liötä ja kaksi kerrosta. Kaunis 
kangasranta.  Myyjä p. 0400 
539 827 Juha. Näyttö tarvitta-
essa  044 582 2015 Seppo.

Suzuki Intruder 1500. vm. -99 
aj.n. 51 tkm, siisti ja hyväkunt. 
P. 0400 943 069 klo 15-21.

Moposkootteri Sym Fiddle 
1150, vm. 2012, aj. 870 km, ta-
kuuta jäljellä 2 v. P. 0440 254 
557.

Juuri peruskorjattu. Ravintolaan 50 m, kauppaan, 
järvelle 200 m. Sopii lapsiperheelle, vanhukselle.

Vuokra alk. 400 €. Puh. 045 233 0987
www.urhonkievari.fi

vuOKRaTTavaNa YKSiö ja 
4 h + KeiTTiö Puhoskylässä

Jongulla Paukkerinharjun kylätalolla 
YKSiö (46 m2) ja KaKSiO (41 m2). 

Tied. puh 040 829 6999.

vuOKRaTTavaNa

OSTETAAN
Ostetaan pieni ruokapöytä kah-
delle hengelle, sekä puutarha-
tuoli. P.0400 253 800.

Halutaan ostaa käytettyä lam-
masverkkoa ja tervaa n.10 lit-
raa. P. 040 582 5044.

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

HALUTAA VUOKRATA
Eläkkeellä oleva mies hakee 
vuokralle yksiötä tai kaksiota, 
Pudasjärven keskustasta tai 
lähialueelta. P. 040 854 6740.

Omakotitalo max.15 km kes-
kustasta. P. 040 772 8040.

Pianoharmonikka, p. 045 357 
4399.

Asuntoauto Fiat 2,8 JTD vm 
2004, aj. 146000 km, rek. 6:lle, 
vuodep. myös 6:lle. Alde neste-
kiertolämmitys, lattialämmitys, 
talvivarustus. Hp. 19 900 €. P. 
050 340 1550. 

OKT 113/130 m2 + AT/varasto 
57 m2 Lakarilla, valm. -96, hyvä 
kunt., 1000 m2 tontti rajoittuu 
takaa metsään. P. 040 538 
6237.

Nissan Almera vm. 1997, ve-
tok., soitin, kunto hyvä, tytön 
käytössä, hp. 680 €. P. 041 475 
9530.

Marsun häkki, koko p 100 cm k 
45 cm l 55 cm, hinta 30 €, mu-
kana pesä ja joitakin ruokia. P. 
040 548 7169.

Kunnostettuja monenlaisia pol-
kupyöriä edullisesti, huolto ja 
otan joutilaat. P. 040 504 2814.

Erittäin hyvää Challenger pe-
runaa siemeneksi ja ruokape-
runaksi Ala-Siurulta. Harraste-
viljelijä myy suoraan kotoa tai 
toimitettuna keskustaan. P. 040 
702 3640.

SEKALAISTA
Annetaan purettavaksi ja pois-
vietäväksi kestopuinen AIV 
torni koko 6mx6m. P. 045 272 
2057.

Sinä tietty henkilö, joka veit Ii-
jokivarressa autiotalon saunan 
porstuasta 3-nieluisen uuden 
katiskan: Palauta samaan paik-
kaan, heti!

Tervetuloa Kansalaisopiston
lasten ja nuorten kevätnäyttelyn

tiistaina 6.5. klo 18.00
Pohjantähdessä, Teollisuustie 1

avajaisiin

Avajaisissa näytetään lasten ja nuorten
tekemiä lyhytelokuvia, ja esitetään 

muuta ohjelmaa

Työkeskuksen taidepiirin näyttely
Kirjastossa 5.-28.5.2014

Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Tervetuloa!

Taidepiirin ohjaaja 
Kristina Salmi.

Yhteistyössä Kansalaisopisto ja Kulttuuripalvelut

Näyttely on avoinna 
7.5.-27.5.2014

ma-ke 15-20, la-su 14-17

MIKÄ
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Vihreä Vappu 
Puhoksen Möykkälässä 

ke 30.4.2014 klo 20 alkaen. 
Mukana eurovaaliehdokkaat 

Mirja Vehkaperä, Hannu Takkula ja 
Ilmari Pokela sekä 
eduskuntavaalien 

esivaaliehdokkaita.

Tervetuloa!

Lopuksi tanssia 
haitariorkesterin 

tahtiin!

Järjestää Pudasjärven Keskusta yhteistyössä 
Puhoksen Keskustan paikallisyhdistyksen kanssa. 

Arpoja 
myynnissä 
ja buffetti.

Lippu 10€

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!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh,040 548 7169

Tervetuloa!
Paljon Onnea ja 

Siunausta kaikille Äideille! 

Su 4.5. klo 11  Ritva Himanka
Su 11.5. klo 11  Aila Pyörälä ja tiimi 

Puputus - Sirpa Tuomaalan maalauksia 1.4.-13.6. klo 10-17, Syöt-
teen luontokeskus, Erätie 1.
Kansalaisopiston kevätnäyttely 5.4.-29.4.  ma-ke klo 15-20, la-su klo 
14-17, Kulttuurikeskus Pohjantähti.
Vihreä Vappu tapahtuma Puhoksen Möykkälässä ke 30.4. klo 20, Näljän-
gäntie 1391, 93390 Puhoskylä.
Vappujuhla Pudasjärven torilla to 1.5. klo 10.
Wauvasta Waariin, koko perheen wapputapahtuma to 1.5. klo 
12-16, Lakarin koulu, Postimiehentie 1, 93100 Pudasjärvi.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin pihalta.
Kuntotanssit Koskenhovilla klo 18.30 alk.  Vappuviikolla ei tansseja.
Koululaisten uintikisat ke 7.5. klo 9.45-15.00, Virkistysuimala Puik-
kari, Tuulimyllyntie 4.
Ajankohtaista lammastaloudessa – kasvintuotanto, ruokinta ja 
valvonta ke 7.5. klo 9.30-14.30, Pohjantähti auditorio, Teollisuustie 1.
Lasten ja nuorten taidenäyttely MIKÄ kulttuurikeskus Pohjan-
tähdessä. Näyttely on avoinna 7.-27.5.2014 ma-ke kello 15-20 ja la-su 
kello 14-17. 
Luonnonvara-alan päivä Pudasjärvellä pe 9.5. klo 10-13, Karhu-
kunnaantie 6.
Hyvän Olon Messut la 10.5. klo 9-16. Liikuntahalli, Tuulimyllyntie 4.
Bingo Hetepirtillä la 10.5. klo 13, Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi.
Omaishoidettavien virikepäivä ma 12.5. klo 14.30-18.30. Seurakun-
takeskuksen Kanttorila, Pappilantie 7.
Pänniikö, kun... Keskustelutilaisuus keliakiasta ti 13.5. klo 18 Pal-
velukeskus, Kauppatie 23, Pudasjärvi.

Pänniikö, kun…

Keskustelutilaisuus keliakiasta
ti 13.5. klo 18.00

Palvelukeskus (Kauppatie 25)
ilm. viim. 7.5.

Seija Mäntykenttä 040 543 9133.

Urhon Kievarilla 

Urhon Kievari
Puhoksentie 21, 93390 Puhos

Puh. 040 705 8231
www.urhonkievari.fiTerveTUloa!

- Pitopalvelu            - Majoitusta

Urho olut, jäätelöä sekä 
suosittuja Urhon hampurilaisia 
(jopa Pudasjärven parhaiksi mainittuja).

URHON KIEVARIN RAVINTOLAN 
AUKIOLOAJAT KEVÄÄLLÄ 2014 

KESKIVIKKO klo 18-22
PERJANTAI klo 18-02.00
LAUANTAI klo 14-02.00
SUNNUNTAI klo 18-22

VAPPUUAATTONA 30.4. klo 14-02.00
VAPPUNA 1.5. klo 14-02.00

Järjestämme myös yksityistilaisuudet, 
kuten esim. syntymäpäivät tai kokoukset.

Viihtymisen lisäämiseksi karaokea Suomen, 
Englannin ja Venäjän parhaalla lauluvalikoimalla. 

          Pudasjärven Syöpäkerho järjestää 
RUSKARETKEN 

11.-14.9. ylläkselle
Lähtö 11.9. klo 9 Pudasjärveltä.

Asuminen Äkäshotellissa, jossa tanssit joka ilta.
Pe retki Pajalan maisemiin Ruotsiin ym. mielenkiintoista 

ohjelmaa. Matkan hinta 350 €. 

Ilmoittautumiset su 25.5. mennessä
Aino p. 040 578 6912, Liisa p. 040 547 1455.

Retki on avoin kaikille!
Tervetuloa!

Seuraava kerhopäivä su 25.5. klo 17. Palvelukeskuksessa.

VappuBingo
ke 30.4. klo 16.45 alkaen odottelubingolla

Huom! Poikkeuksellisesti aikaisempi ajankohta.  
Päävoitto 100€:n ostokortti.  

Väliajalla simaa ja munkkeja. Tervetuloa!

HANNUKSESSA 
TAPAHTUU!

(Loukkojärventie 4)

Perjantaina 2.5.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Wintissä: klo 24-03.30  DJ EKI

Lauantaina 3.5.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep
Wintissä: klo 24-03.30  DJ HAMMER

KURENKOSKI

aukioloajat:

ma-ti 15-20 • ke 15-02 • to 15-22  • pe 14-04 • la 13-04 • su 13-18

HOTELLI-RAVINTOLA

tErVEtulOa ViihtYMÄÄN 
taPahtuMiEN KESKiPiStEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Lippu 5€ sis. ep

Tulossa: 10.5. Matti & Eldorado,  17.5. Harri&Coronet,  31.5. Hunks

Lippu 5€ sis. ep

Keskiviikona 30.4.
Pubissa: VISA klo 19.00 alkaen vetäjänä Marko Koivula.

Karaokea joka alkaa tietovisan jälkeen!
Wintissä: klo 24-03.30  DJ LEILA

VAPPUnA: ke 30.4. klo 15-04, to 1.5.  klo 13-02,  
pe 2.5. klo 14-04, la 3.5. klo 13-04

KUUSAMON MUIKKUA
Pudasjärven torilla pe 2.5. klo 9.00 alkaen, säävaraus

VIRIKEPÄIVÄ 
Jaalanka, Jaalangan pirtti 

keskiviikkona 7.5. klo 16.00, 
Piha talkoot, omat haravat ja makkarat mukaan ja 

iloista mieltä. Kaikkijoukolla mukaan. 
Tervetuloa!          Livokas ry

Yhteistyössä Kansalaisopisto, Nuorten tuki ry, Kulttuuritoimi, 
Yhteisöhautomo -hanke, Liikuntaa kaikille -hanke ja 

Punaisen Ristin Pudasjärven osasto.

Pudasjärven kansalaisopiston ja 
kulttuuritoimen teatteri-

ilmaisutaidon ryhmä Jippii! 
esittää inprovisoinnin pohjalta 

kootun näytelmän 
AlenkulAn 

hömehörhöt 
kansalaisopiston Salikissa (Lukiontie 4) 

sunnuntaina 4.5.2014 klo 15.
Näytelmä on esitetty nuorten Ramppikuume valtakunnallisilla  

teatterikatselmuspäivillä 25.-27.4.  Kankaanpäässä. 
Näytelmäryhmä sai stipendin ja hyvää palautetta esityksestään.

Tervetuloa nauttimaan Hersyvästä esityksestä!  
Toivottaa Jippii! ryhmä

TANSSIKURSSI
”KANNAT KATTOON 

KARISAAREN KANSSA”
KOSKENHOVILLA

ti 13.5. ja 20.5. klo 19-21
tanssinopettaja  Pekka Karisaari opettaa mitä vain 

yleisö haluaa. Hinta  7 € / 2h

Pudasjärven  Nuorisoseura
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Asuntotoimiston asiakaspalve-
lun uudet aukioloajat
Asuntotoimiston asiakaspalvelun aukiolo- ja puhelinajat muuttuvat 
ma 28.4.2014 alkaen:

ma ja pe klo 8.00-16.00 
ti-to klo 12.00-16.00

Asuntotoimisto

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

VAPPu- juhLA
Pudasjärven torilla 
to 1.5.2014 klo 10.

Pudasjärven
Sosiaalidemokraatit
Pudasjärven os.

Juhlapuhujana on Vasemmistoliiton 
kansanedustaja risto Kalliorinne.

Pudasjärven Sosiaalidemokraattien, 
Vasemmistoliiton ja SaK:n Pudasjärven 

paikallisjärjestön yhteinen 

Kunnallispolittinen 
katsaus Sosiaalidemo-
kraattien edustajalta.

Lauluja, runoja ja 
ohjelmien jälkeen 

tarjotaan maukasta 
hernekeittoa. 

Pudasjärven 
paikallisjärjestö

tervetuloa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
pidetään kaupungintalolla ko-
koushuone Otavassa maanan-
taina 12. päivänä toukokuuta 
2014 alkaen klo 16:00. Luettelo 
kokouksessa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 30.4.2014 
alkaen kaupungin ilmoitustau-
lulla ja internetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 
16.5.2014 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvellä 25.4.2014

Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Tuulijärven ranta-asemakaava. Kaavoitettava alue sijaitsee Tuulijär-
ven eteläpäässä Tuhnu-kankaassa.  Kaavoitus koskee Hetejärven 
kylän tilaa Tuhnula 1:1 ja Pudasjärven kylän tilaa Pappila 5:62.

Kaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueelle tavanomainen 
omarantainen ranta-asemakaava vapaa-ajan rakentamista varten.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 30.4 – 2.6.2014. Kaavoituk-
seen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla, 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi 
ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus 
on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kirjallisesti 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus,  Varsitie 7 (PL 
10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi

Pudasjärvi 25.4.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kirjaston aukiolo-
ajat 5.5.-22.6.2014
maanantai  10.00 - 19.00 
tiistai  10.00 - 19.00  
keskiviikko  10.00 - 16.00  
torstai  10.00 - 19.00  
perjantai  10.00 - 16.00 
juhlapyh. aatot 10.00 - 15.00
Pudasjärven kirjasto 
www.pudasjarvi.fi/kirjasto 
kirjasto@pudasjarvi.fi 
Puh. 040 826 6434 

Sarajärven Sarat
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
pe 9.5.2014 klo 19. Sarakylän koulu.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Oulun Seudun Leader ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
maanantaina 5.5.2012 klo 18.30

Pudasjärven kaupungin valtuustosalissa 
(osoite: Varsitie 7, Pudasjärvi)

Valtakirjojen tarkastus ja ilmoittautuminen klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n sisältämät asiat.

Kokouksen päätteeksi palkitaan 
Vuoden Paikallinen Kehittäjä

Tervetuloa!
Oulun Seudun Leader ry:n hallitus

Esikoululaisten ja 1.-luokkalaisten 
tutustumispäivät
Kurenalan koulu pe 9.5.2014 klo 11.00 - 13.00 
Esikoululaiset Kauppatien päiväkodin väistötilat, 1-luokkalaiset 
kirjaston väistötilat. Vanhemmille koululla infotilaisuus.

Lakarin koulu pe 9.5.2014 klo 11.00 - 13.00 
Hirvaskosken koulu ke 7.5.2014 klo 8.30 - 12.30 
Kipinän koulu to 15.5.2014 klo 9.30 - 10.45 
Sarakylän koulu to 8.5.2014 klo 9.00 
Syötteen koulu ti 6.5.2014 klo 8.30 - 11.30

Mahdollisesta erityisruokavaliosta tulee ilmoittaa ao. koulun keitti-
ölle.

Koulujen yhteystiedot:
Kurenalan koulu, Rimmintie 1, p 040 511 9189, keittiö 040 826 6454 
Lakarin koulu, Postimiehentie 1, p. 0400 698 551, keittiö 040 826 6466 
Hirvaskosken koulu, Jussintie 10, p. 040 826 6470 
Kipinän koulu, Syväojantie 280, p. 040 826 6471 
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, p. 040 826 6476 
Syötteen koulu, Syötekeskuksentie 126, p. 040 739 3574

Tulevien 7.-luokkalaisten tutustu-
minen yläkouluun
pe 9.5.2014 klo 11.00 – 13.00 
Rimminkankaan koulu, Rimmintie 15, puh. 040 560 9840

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Liikenteenohjaussuunni-
telma, Ritolantie-Peltotie
Lemminkäinen Talo Oy aloittaa työt maisema-
töiden osalta 5.5.2014. Työ käsittää olemassa 
olevan kunnallistekniikan siirtotyöt sekä ra-
kennusalueen maatyöt mukaan lukien maahan 
tulevan kiinteistötekniikan.
Autoliikenne katkaistaan Ritolantien ja 
osittain Peltotien osalta 5.5.2014 kuvassa 
rasterilla esitetyn mukaisesti.  Moottoriliiken-
teen kiertotie asuinalueelle johdetaan nesteen 
liittymän kautta. Kulku osoitetaan väliaikaisella 
opasteella.
Kevytliikenne pidetään pääosin ennallaan 
toukokuun ajan. Tulevista kevyenliikenteen-
kiertoteistä tiedotetaan erikseen.

Pudasjärvi 28.4.2014 
Tekniset- ja ympäristöpalvelut

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

PudisFoorumi on uusi matalan 
kynnyksen työllistämisen palvelupiste 

työnhakijoille ja työnantajille.

Tule tutustumaan ja tekemään yhdessä!

Kahvitarjoilu.

PudisFoorumi puh. 050 443 4781
Ulla-Maija Paukkeri puh. 050 405 8409

ulla-maija.paukkeri@pudasjarvi.fi
Paula Ylitalo puh. 040 826 6611

paula.ylitalo@pudasjarvi.fi

Tervetuloa
PudisFoorumin 

avajaisiin
tiistaina 6.5. klo 10-15!

Kauppatie 3 Pudasjärvi 

Pudasjärven kaupunki, työllistämispalvelut

Iso-Syötteen 
Matkailuyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS

to 15.5.2014 klo 15 Hotelli Pikku-Syöte.
Käsitellään mm. toimintasuunnitelma, jäsen- ym. 

maksut, talousarvio, hallituksen jäsenet ja
varajäsenet ym.

Tervetuloa!

Hallitus
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi, 
Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa niin kauan kuin 
etutuotteita riittää, enintään 31.5. saakka.

-ihonhoitosarja omasta apteekistasi!
Korkealaatuinen sveitsiläinen ihonhoitosarja on 

kehitetty tiiviissä yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. 
Eri ihotyypeille sopivat tuotteet hoitavat ihoa ja tekevät 

ihosta terveen ja kauniin.

ALoiTusTArjouKsEnA 
Louis Widmer -tuotteen ostosta 

Widmer Lip care uV 10 -huulivoide 
kaupan päälle 

(arvo 10,13 €)

PirinPuisto
Parkkilantie 616
- Iijoen rannassa
- 1-6-hengen huoneita
- sopii esim. bussiryhmille
- sauna

Lentäjänmaja
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja sauna-
  iltojen pitopaikaksi

jyrkkäkoski CamPing
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatupineen
  kokouksiin ja illanviettoihin
- lämmin grillikota varustein
- eläimiä

jyrkkäkoski oy Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HuoneistoHoteLLi 
Hirsikunnas
Karhukunnaantie 6
- Iijoen rannassa
- 1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
  suihku, wc, parveke, 
  varusteltu keittiö, tv, wlan

MERJA HERROJEN RIESAKSI EUROPPAAN!

www.merjakyllonen.fi

Merja Kyllönen kiertueella
Koillismaalla 3.5
• klo 10-12 Kuusamossa (Prisma)
• klo 14-16 Pudasjärvellä (tori)

Tule porisuttamaan Mertsiä!
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