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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 17.10.2019

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

MTK
Pudasjärvi
liitteenä

OSTAMME PUUTA 
SYKSYN JA TALVEN
KORJUUSEEN

Tee puukaupat 

1.10.-31.12.2019 

välisenä aikana ja voit

voittaa Iivo Niskasen

sinulle valitseman 

suksipaketin!
(Arvo 1000€)

www.keitelegroup.fi 

Metsäsi arvoinen kumppani

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.� 

Hankinta-alue: Ranua ja 
Pudasjärvi

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

* Hieronta
* Savihoito
* Akupunktio

LOmAt On pIdEtty, 
työt JAtKuu. 

Palvelen teitä 34 v. kokemuksella.
* Kuppaus
* Jäsenkorjausta
* Veteraanikuntoutus

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

040 351 8002

OSTAMME HIRVENLIHAA
RANTSILASSA

Ostamme hirviä kokonaisina ruhoina 
nahka päällä, elimet mukana.

www.kylmanen.fi 

Tarjoukset voimassa 17.10.-23.10.19

Poronhoito on yksi perinteisimmistä ammateista.
Lapin puhtaassa luonnossa poron eloa 

ohjaillaan laidunalueelta toiselle.
Lokakuussa suuret hirvaat kokoavat ympärilleen 

joukoittain vaatimia - on poromiesten aika 
ohjata tokat poroerotuksiin.

Lokakuun perinneruoka - 
poronkäristys takaa herkulliset ruokailuhetket

3 pkt  270 g:n Kylmäsen 
poronkäristystä

 reilu nokare voita
1  iso sipuli
5 dl  tummaa olutta (varaa 

enemmän, jos nestettä 
pitää lisätä)

 suolaa
 mustapippuria

Ota käristys noin tunniksi huoneenlämpöön. 
Sulata voi ja ruskista liha. Lisää pilkottu si-
puli ja olut, sekä mausteet. Siirrä käristys 
uunivuokaan ja hauduta 125 asteessa noin 
kolmisen tuntia. Mikäli et käytä kannellista 
vuokaa, suojaa vuoka foliolla. Lisää tarvit-
taessa nestettä paiston aikana. Tarjoa pe-
runamuusin ja puolukkahillon kera. Oluen 
sijaan voit käyttää nesteenä vettä.

Oluessa haudutettua poronkäristystä 4:lle 
Poronkäristys 270 g 8,95 pkt 33,15 kg

Poron viipalekäristys 29,90 kg

Poron paistikäristys 39,90 kg

Poro maistuu myös lemmikille

Poron rustot 1 kg 5,00 pss 

Poron sekaluut 500 g 2,50 pss 5,00 kg

Poron kuivatut luut 500 g 2 pss 5,00 5,00 kg

UUDEN SADON
TUORETTA LAPIN

POROA
SAATAVILLA

18.10.19 ALKAEN

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496

pitopalvelua
- perhejuhlat
- muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

poropudas markku ja  
Hannaleena

p. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

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

Tervetuloa!

Tarjous on voimassa 
31.10.2019 asti.

180 tabl. 

(norm. 35,78)

30 tabl. 

(norm. 11,70)

Apteq B12-vitamiini - Se hyvin imeytyvä metyylikobalamiini
B12-vitamiineissa on eroja

100 tabl. 

19,50€
 (norm. 25,88)

27,50€
9,50€

Tervetuloa!      
 Kauppatie 4, p. (08) 821 595

SYKSYN 
PIRISTYSPAKETTI!

IhonpuhdIstus 
+ rIpsIen kestovärI 

+ kulmIen muotoIlu ja värI 
yhteensä  65 €  (norm. 74 €)

IntIalaInen päähIeronta 
25 €

rIpsIen kestotaIvutus 
+ värI 
45 €

Tarjoukset voimassa marraskuun loppuun.

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

HerKKubuffA
lauantaina 26.10. klo 11-14

PALVeLeMMe: ma ja pe 10-14 ja ti, ke,to 10-16 la ja su suljettu

Kolme kattausta joihin ilmoittautuminen 
ke 23.10. klo 16 mennessä

puh. 045 695 9925, facebook viestillä tai 
sähköpostilla hallacatering@gmail.com

1 kattaus klo 11-11.45, 2 kattaus klo 12-12.45 ja 
3 kattaus klo 13-13.45 

jokaiseen kattaukseen mahtuu 24 hlö.

buffAn HintA 
AiKuiset 14,90€ 

LAPset ALLe 10 v. 
1€ x ikävuosi

MAKeAt:
● Kinderpiirakka
● Porkkanapiirakka
● sitruuna-kinuski  

täytekakku (L,G)
● Mustikka-valkosuklaa  

juustokakku (G)
● Mini suklaa cup cakes (L)
● Omena-kaurapaistos ja  

vaniljakastike (L)
● Karpalo-suklaacookies (L)

suOLAiset:
● Kinkkuvoileipäkakku (L)
● savupororieskarullat  (L)
● texmex jauhelihapiirakka 

(L)
● tomaatti-mozzarella-pesto 

nyytit (L)
● savulohi ruisnappiset (L)
● Kasvissosekeitto (L)
● Mehu, vesi, kotikalja,  

makuvesi, kahvi ja tee 

terVetuLOA!

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Lääkäriajat: pe 1.11., pe 22.11. ja pe 13.12.

Pudasjärven 
OPtiikan 

ruska-hullutus 
tarjOukset!

Moniteholasien ostajalle mitkä 

tahansa kehykset ILMAISEKSI! 

Yksiteholasien ostajalle ohennetut 1.6 

linssit kaikilla pinnoitteilla kehyksen hinnalla!

HUOM! liike kiinni ma 21.- pe 25.10. syysloman vuoksi!

Moiteholasitarjous voimassa kun ostat linssit normaalihinnalla. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

LIIKE täYnnä 

SYKSYn 
UUtUUS-

KEHYKSIä! 

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 

www.
vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 20.10. kello 10, toimittaa Rolf 
Heikkinen, saarnaa Sauli Typpö Herättäjä-Yhdistyksestä.  
Messun jälkeen kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat. Messua 
voi seurata suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisi-
vujen kautta. 

Iltakirkko seurakuntakodissa ke 23.10. kello 19, Rolf 
Heikkinen, Jukka Jaakkola, lopuksi iltatee.

Vanhojen virsien ja koululaulujen ilta Sarakylän koulul-
la to 17.10. kello 17.30, Keijo Piirainen, Sarakylän kappe-
likuoro.

”Lauluja elämästä, toivosta ja rakkaudesta” seurakunta-
kodin rippikoulusalissa pe 18.10. kello 18, Marko Väyry-
nen laulu ja kitara, lisäksi tarinoita ja valokuvia, vapaa pää-
sy. Tee ja keksitarjoilu.

Kuorot: Kirkkokuoro to 17.10. kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Lähimmäisten ilta seurakuntakodissa ke 23.10. kello 
17.30.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 21.10. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13. 

Perhekerhoja ja päiväkerhoja ei ole viikolla 43.

Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 
586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730, viikolla 43 ei 
parkkia. 

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Pärjänsuolla Eija ja 
Jouni Seppälällä pe 18.10. kello 18.30 (Jukka Jaakkola). 
Käsityöilta Sarakylässä Anssi Nurmelalla pe 18.10. kello 19 
ja seurat Sarakylän kappelissa su 20.10. kello 19 (Simo Kin-
nunen). Seurat Kurenalan ry:llä su 20.10. kello 16 (Johan-
nes Tuomela, Ilkka Liukkonen).

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Rakkaamme

Alpo Juhani
HALKOLA
s. 24.6.1941 Pudasjärvi
k. 2.10.2019 Oulu

Rakkaudella muistaen ja kaivaten
Eeva ja lapset perh.
Oiva ja Marjatta sekä lapset perh.
Elsa-siskon lapset perh.
sukulaiset ja ystävät

Surun syvyyttä eivät sanat kerro
sydämesi lämmön
valoisan hehkun
meille jätit
rauhan rakkaamme sait.

Rakkaamme on siunattu läheisten läsnä ollessa
13.10.2019. Lämmin kiitos osanotosta.

On perjantai-ilta ja seison Hesburgerin 
jonossa. Olen viimeinen jonossa ja tus-
kin näen jonon etupäähän saakka. Muille-
kin on tullut ”hesenälkä”. Aikaa siis räplätä 
kännykkää ja harjoitella mielessä nasakka 
tilauslause. Jono etenee ja lyhenee hitaasti. 
Jonossa seisoskelevat eivät ole täkäläistä 
heimokantaa. Matkalaisia. Sen kuulee pu-
heesta.

Takanani ei ole ketään jonossa. Ilah-
duttaisi, jos olisi. Sitä olisi ikään kuin pa-
remmilla apajilla ja etumatkalla, lähempänä 
määränpäätä kuin takana olevat. Ihminen 
on kuitenkin itsekkäämpi kuin luulee tai 
kuvittelee olevansa. Haluaa olla eteväm-
pi kuin toinen, enemmän tai vähemmän. 
Viidentoista minuutin jonottelun jälkeen 
taakseni tulee tuntemattomia nuoria mie-
hiä pähkäilemään tilaustaan. Myhäilen it-
sekseni, että minullapa on jo ainakin 10 
kertaa mielessä harjoiteltu tilauslauseke. 
Kymmenen minuutin päästä tästä pääsen 

iskemään ilmoille huolella mielikuvahar-
joittelemani tilauslauseen: ”Kaks kerrosa-
teriaa kokiksella ja kaks kanatortilla-ateriaa 
kokiksella. Ja mukaan kaikki.” Sitten tulee 
yllätys takaoikealta. 

”Hei jäbä! Ootappa.. Mulla on alennus-
koodi.” Takanani ollut tuntematon nuo-
ri mies näyttää kännykästään erikoistar-
jouskoodin, joka antaa kaksi kerrosateriaa 
kymmenellä eurolla. ”Mulla ois tämmönen.”, 
nuori mies sanoo niin kuin olisi puhumas-
sa tutulle säästä. ”Okei, kiitos paljon!”, sa-
non hämmentyneenä. Jään seisomaan ja 
ihmettelemään. Nuori mies näyttää koo-
din kassalle ja kassa näpyttää alennuksen 
kassaan. Hinta plompsahti alaspäin usei-
ta euroja. Hampurilaispaikan kassatiskin 
edessä oleva keski-ikäinen ”jäbä” kiitte-
lee tuntematonta nuorta miestä vielä ker-
taalleen.

Maksan tilaukseni ja menen odotte-
lemaan hampurilaisaterioiden valmistu-

mista. Reilun vartin odottelun jälkeen 
kotipaketti on valmis. Autolle kävellessä 
mielessäni pyörii edelleenkin yllättävä ta-
kaoikealta tullut tarjous. Voin rehellisesti 
sanoa, että en olisi itse tarjonnut alennus-
ta edellä olevalle. En olisi, vaikka minulla ei 
olisi ollut alennukselle käyttöä. Olisin ol-
lut hiljaa. Oppimisen paikka itselleni. Pi-
täisinkö jatkossa kännykkäni valmiudessa 
tai jemmaisinko paperikuponkeja lompak-
kooni...? Jos vaikka pääsisin yllättämään 
jonkun joskus takaoikealta. Rakastaisin lä-
himmäistä niin kuin itseäni. Kuten Jeesus 
itse sanoi: ”Kaikki, minkä te tahdotte ihmis-
ten tekevän teille, tehkää se heille.” Niinpä.

Marko Väyrynen
nuorisotyönohjaaja

Hesejonossa lähimmäisenrakkautta oppimassa

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

Koillis Avain Lukko Suutari 40v
Kenkiä kannattaa hoitaa ja pitää hyvää huolta

Tommi Niskanen toi Pudasjärven Yrittäjien kukkaonnittelun merkkipäiväänsä viettäneille 
yrittäjille Anita ja Kai Tuomiselle. 

Koillis Avain-Lukko-Suu-
tari -yritys vietti Kauppatie 
3:ssa avoimia ovia syyskuus-
sa 40-vuotisen toimintansa 
merkeissä. Yrityksessä vie-
raili runsaasti pudasjärveläi-
siä ja onnittelijoitakin riitti. 
Yritys aloitti 40 vuotta sitten 
toimintansa Pudasjärvellä. 
Tuomiset eivät löytäneet yri-
tyksistään huolimatta lapsi-
perheelle asuntoa Pudasjär-
veltä. 

-Kuusamosta otettiin yh-
teyttä. Asunto ja liikepaik-
kakin oli jo valmiina, joten 
muutimme sinne, kertovat 
Tuomiset. 

Takaisin muutto Pudasjär-
velle, Anita-vaimon kotipitä-
jään, tapahtui jokunen vuosi 
sitten. Heidän ajatuksissaan 
oli jo pitemmän aikaa itänyt 
ajatus muuttaa Pudasjärvelle 
sitten, kun lapset ovat aikuis-
tuneet ja lentäneet kotoa pois. 

Yrittäjäpariskunta Anita ja 
Kai Tuominen ovat tuoneet 
tullessaan huomattavan lisän 
paikkakunnan palveluvali-
koimaan. Tuominen kertoo, 
että yksin perinteisillä suuta-
ritöillä ei elä, vaan palveluva-
likoima täytyy olla laaja. Suu-
taritaitojen lisäksi Tuomisella 
on lukkosepän koulutus. 

Liikkeessä onkin laaja luk-
kovalikoima. Lukot on mah-
dollista sarjoittaa liikkeessä, 
eli avain- ja lukko-ongelmis-
sa voimme auttaa asiakasta 

liikkeestä käsin. Myös koo-
dattujen autonavainten val-
mistus ja avainten kauko-oh-
jauslaitteiden huolto, sekä 
kuorien vaihto onnistuu.

Ompelupalvelut, kenkien 
ja nahkan hoitotuotteet, sekä 
metalli- ja muovikylttien kai-
verrukset kuuluvat palvelu-
valikoimaan. Näiden lisäksi 
teemme luistimien profiloin-
nit ja -teroitukset, sekä saksi-
en, veitsien ja puukkojen te-
roitukset.

Uusinta uutta yritykses-
sä on elektroninen plasmasy-
tytin, joka tuli markkinoille 
viime vuonna ennen joulua. 
Siihen ei tarvitse mitään syty-
tysainetta, vaan se ladataan. 

Sillä voi sytyttää uunin, takan 
ja jopa kynttilän. 

Asiakkaita käy liikkees-
sä pudasjärveläisten lisäk-
si kaikista naapurikunnista 
ja töitä on ollut ihan muka-
vasti. Perinteisten kengän-
korjauksien lisäksi kilpa- ja 
harrastajatanssijat käyttävät 
säännöllisesti tanssikenkiään 
huollossa. Jonkin verran tu-
lee myös ortopedisiä kenkiä 
korjattaviksi, sekä työkenkiä 
ja ratsastussaappaita on meil-
lä korjattu sekä vetoketjuja 
vaihdettu. Kenkiin kannat-
taa vaihtaa hyvissä ajoin uu-
det pohjat, korkolaput ja ve-
toketjut, koska näin saadaan 
kengille enemmän pitoaikaa. 

-Kenkien korjauksesta 
teemme aina arvion liikkees-
sä. Talven liukkaudet vaa-
tivat kengän pohjilta hyvää 
pitoa ja meiltä saa kenkiin 
kiinteät nastoitukset tai sit-
ten voi valita irrotettavat nas-
tapohjalliset. Kokemuksesta 
tiedän, että oikeat nahkaken-
gät kestävät aikaa ja kulu-
tusta paljon paremmin kuin 
nykyaikaiset kertakäyttöken-
gät. Kenkiä kannattaa hoitaa 
ja pitää hyvää huolta, koska 
hyvällä huollolla ja säännöl-
lisellä rasvauksella kengät 
kestävät ja pysyvät lämpi-
mämpinä, Tuominen toteaa. 
HT

Haudattu: Lempi Maria Vä-
häkuopus 89 v, Alpo Juhani 
Halkola 78 v, Matti Johan-
nes Ylilehto 56 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Rakasta pastalla

 
suomalainen  
naudan 
jauheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

499

 
juustoraaste
emmental-mozzarella 
150 g (10,00/kg)

599 3.-rs

Kariniemen  
Kananpojan     
sisäfileet
350-400 g (9,98-11,40/kg) 

rs 399
rs

2
ps

TarjoUKSeT VoimaSSa to-su 17.-20.10. eLLei ToiSin mainiTa

-11-17%
Plussa-kortilla

-11%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 6,75-7,29 rs (9,64-12,15/kg) Ilman korttia 1,69 ps (11,27/kg)

Ilman korttia 4,49-6,09 rs (12,83-15,23/kg)

-11-34%
Plussa-kortilla

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Voimassa to-la 17.-19.10.

   
suippopaprika
200 g (4,95/kg) hollanti

099
ps

Voimassa to-la 17.-19.10. Voimassa to-la 17.-19.10.

KoKKiKarTano 
isot pasta-ateriat  
ja lasagne
600-700 g (8,56-9,98/kg)

 
Vihreä rypäle
500 g (2,98/kg) kreikka

149
rs

Tostaina 17.10. klo 12-17 
Appelsiini mehukoneen

 esittely ja maistiaistilaisuus!

350
plo 499

plo

0,5 l pullo 1 l pullo

sis. pantin 0,20 
(7,00/l)

sis. pantin 0,40 
(4,99/l)

179
pss 179

pss

pUTaan pULLa 
peruna-
rieskapalat
265g/6 kpl

pUTaan pULLa 
kaura-
rieskapalat
210g/6 kpl

599
kpl

rUoKameSTarin
kuuma jyVäbroileri
raakapaino n. 1,2 kg

SUOMI

695
kg

TapoLan
mustamakkara

SUOMI

1495
kg

tuore kokonainen
perattu kuha
suomi

SUOMI

Tästä se alkoi!
Lauantaina 12.10. pääsivät 
liikuntaa kaipaavat koirat ja 
oranssinuttuiset metsästä-
jät jokasyksyiseen hirvijah-
tiin. Aamuhämärissä kellot 
herättelivät jahtikansaa pak-
kaamaan reppujansa, teke-
mään eväitä sekä syömään 
aamiaista – sen minkä jänni-
tykseltä sai alas menemään.

Näin lähtivät myös Aitto-
ojan Metsästysseuran 15 hir-
viporukan jäsentä aseineen 
sekä neljä koiraa ajointoisina 
hakemaan metsän kruunu-
päitä. Tänä syksynä aloitti 
seuran hirviporukassa myös 
kaksi uutta merkin ampu-

nutta metsästäjää, joten po-
rukka on ilahduttavasti nuo-
rentumaan päin!

Metsästyksen johtaja Ta-
pio Pohjanvesi tarkisti kaik-
kien luvat ja kertoi porukalle 
metsästyssäännöt. Ensiker-
talaisille sääntöjen ohjeista-
minen on erittäin tärkeää, 
eikä se ole kokeneemmal-
lekaan metsästäjälle pahit-
teeksi muistuttaa turval-
lisuudesta. Karttapaikat 
katsottiin tarkasti ja jokai-
nen laittoi omiin muistiinpa-
noihinsa merkinnät alueista.

Lumeton maa ja koste-
an nihkeä sää eivät ole niitä 

kaikkein halutuimpia met-
säsäitä, mutta tämä porukka 
teki ensimmäisen kaatonsa 
jo aloituspäivänä ja ensiker-
talaiset pääsivät kokemaan 
myös hirven nylkemisen 
seuran uudessa lahtivajassa. 

Peltohirvien osalta jah-
tikauden on voinut aloittaa 
jo syyskuun alusta lähtien 
mahdollisten peltovahinko-
jen estämiseksi, jota mah-
dollisuutta ei käytännössä 
ole Pudasjärvellä toteutettu 
kuin parin seuran toimesta.

- Pudasjärvelle on tälle 
jahtikaudelle myönnetty 590 
hirvenkaatolupaa, joka on 

noin 10 prosenttia vähem-
män kuin edellisenä vuon-
na. Tähän kauteen on tullut 
myös niin kutsuttu aikuis-
ehto, joka tarkoittaa sitä, 
että kaadetuista hirvistä lä-
hes puolet pitää olla vasoja. 
Aloitusviikonvaihteen aika-
na kaadettiin 40 aikuista yk-
silöä ja 30 vasaa, tiesi kertoa 
Pudasjärven riistanhoitoyh-
distyksen toiminnanohjaaja 
Vesa Teivaanmäki.

Aitto-ojan Metsästysseu-
ran jahtikausi jatkuu tuleva-
na viikonloppuna. 

Terttu Salmi

Aitto-ojan Metsästysseuran tämän syksyinen jahtikausi alkoi tuloksekkaasti.

Invapysäköintipaikoilla 
on tarkoitus

Monille liikuntavammaisille ja toimimisesteisille tuttu juttu 
tapahtuu usein ruokaostoksille tai asiointireissulle mennes-
sä. Invapysäköintipaikat ovat varattuja, eikä suinkaan kaikista 
ajoneuvoista löydy invapaikalle pysäköintiin oikeuttavaa vam-
maisen pysäköintilupaa. On odotettava tai yritettävä uudes-
taan toisella kertaa. 

Parhaimmassa tapauksessa, jos liikkumiskyky sen sallii, on 
mahdollista viedä auto hieman kauemmaksi ja toivoa, että jak-
saminen riittää asioinnin jälkeen autolle paluuseen. Kaikilla ei 
kuitenkaan tätä mahdollisuutta ole, joko liikkumiskyvyn vuok-
si tai sitten siitä syystä, että apuvälineen vuoksi tarvittava tila 
on sellainen, ettei sitä tavallisesta parkkiruudusta löydy mui-
ta autoja kolhimatta. On hyvä muistaa, että invapysäköintilu-
paa ei myönnetä kenellekään turhaan, vaan sairaudesta, viasta 
tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa pysäköintiluvan hal-
tijan liikkumiselle.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun invalidiyhdistykset haluavat 
muistuttaa invapysäköintipaikkojen tarpeellisuudesta järjestä-
mässään tempauksessa tiistaina 22.10. Pudasjärven Invalidit ry. 
jalkautuu markettien edustalle klo 10-13 jakamaan tietoa ja 
keskustelemaan asiasta.
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Tienhoito.fi-palvelu laajentunut Pohjois-Pohjanmaalle 
Tienhoito.fi on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima yk-
sityistiesivusto ja urakoitsijahakemisto. Kesäkuussa 2019 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tiekunnallisten yksityistei-
den paikkatietoaineisto ladattiin palveluun ja tavoitteena 
on, että tulevaisuudessa myös tiekuntien yhteystiedot ovat 
helposti löydettävissä ja käytettävissä.

Jatkossa ajan tasalla ja löydettävissä olevat tiekuntien 
yhteystiedot palvelevat metsissä ja maaseudulla liiketoi-
mintaa harjoittavia yrityksiä. Neuvoja ja lupia tienkäyttöön 
on entistä helpompi kysyä. Tilapäisen raskaan kuljetuksen 
suorittaja voi kysyä lupaa kuljetukselle ja vaikkapa tietoja 
lähellä olevista kääntöpaikoista.

Varsinaisten tienkäyttäjien ja osakkaiden lisäksi yhte-
ystiedot ovat tarpeen myös viranomaisille, tapahtumi-
en järjestäjille, kiinteistönvälittäjille sekä putki-, kaapeli- ja 
sähkölinjojen korjaajille. Palvelusta voi etsiä myös tien la-
nausta tai lumenaurausta tekeviä yrittäjiä akuuttiin tarpee-
seen osiosta Palveluntarjoajat.

Tukea liiketoimintaan
Tienhoito.fi-palvelussa yrittäjät voivat tarjota tienhoitoon 
liittyviä palvelujaan yksityisteiden tiekunnille, yksityisil-
le henkilöille ja yrityksille. Palvelussa olevat yrittäjät saa-
vat tietonsa haluamiinsa palveluryhmiin, joita ovat tienhoi-
topalvelut, materiaalit, lanat ja muu tienhoitokalusto sekä 
asiantuntijapalvelut.

Talkoilla pyöritettävien tiekuntien toiminta on vääjää-
mättä vähenemässä. Yksityisteiden osalta on odotettavis-
sa, että tienhoitopalveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudes-
sa. Yksityisteille palveluja tarjoavien toimijoiden kannattaa 
lähteä mukaan kasvuun.

Markus Ekdahl
projektipäällikkö, Puun tiet digiaikaan -hanke
Suomen metsäkeskus

Åsta Holth - Metsäsuomalaisten tulkki
Vihreänharmahtava talo nö-
köttää kummulla kauniin 
puutarhan keskellä. Talon 
entisen haltijan Åsta Holthin 
muotokuva tervehtii valkoi-
sella portilla. Olemme Nor-
jan suomalaismetsissä Grue 
Finnskogissa, tarkemmin sa-
nottuna Svullryan Leiråke-
rissa. Leppeä tuuli kuiskai-
lee puutarhassa – olisiko sitä 
kuulua historian havinaa?

Sisällä museoksi muute-
tussa talossa on kodikasta. 
Kirjoituskoneeseen kierret-
ty paperi aivan kuin odot-
taa kirjoittajaansa, ikkunan 
ääressä polku-Singer on val-
miina ompelutyöhön. 

Åsta Holth (1904–1999) 
oli norjalainen kirjailija, tai-
teilija, käsityöläinen ja yh-
teiskunta-aktivisti. Hän oli 
kotoisin Gruesta köyhistä 
oloista, suutarin ja ompeli-
jan tytär. Hän opiskeli muun 
muassa pohjoismaisessa 
kansankorkeakoulussa Ge-
nevessä. Työurallaan hän al-
koi tiedostaa sosiaalisia epä-
kohtia ja erityisesti naisten 
tasa-arvon puutetta. Hän toi-
mi kotiapulaisena ja opetta-
jana, hoitipa kahvilaakin. 

Holth kiinnostui var-
hain juuristaan, Keski-
Skandinavian metsäsuo-
malaisista, joita hänen 
merkittävimmät teoksen-
sa käsittelevätkin. 1500-lu-
vun lopulta alkaen Ruotsin 
hallinto oli tarjonnut suoma-

Puutarhan kaunis kasvihuone on rakennettu vanhoista ik-
kunaruuduista.

Kirjailijan muotokuva ter-
vehtii portilla taloon tulijaa.

Kuin talon emäntä olisi vain hetkeksi poistunut... kirjoitus-
kone ja polku-Singer valmiusasemissa. 

Åsta Holth pukeutuneena 
suunnittelemaansa metsä-
suomalaisten kansallispu-
kuun. 

laisille muutaman vuoden 
verovapauden, jos nämä tuli-
sivat asuttamaan kantaväes-
tön karttamia metsiä. 

Verojen ja nuijasodan ra-
sittamaa väkeä lähtikin eri-
tyisesti Savosta. Heitä aset-
tui 1600-luvulla Värmlantiin, 
Taalainmaalle ja Hälsing-
lantiin, Norjan puolella kes-
keiseksi tuli Grue Finnskog. 
Vähitellen heidän harjoitta-
mansa kaskenpoltto kiellet-
tiin, ja 1700-luvun lopulla 
heidän oletettiin sulautuneen 
kantaväestöön. 1800-luvun 
alkupuolella kielitieteilijä K. 
A. Gottlund löysi heidät.

Kirjailijanuransa alku-
vaiheissa Åsta Holth kirjoit-
ti näytelmiä, novelleja ja ru-
noja. Kirjallinen läpimurto 
oli isän puolen metsäsuoma-
laisista kertova sukuromaani 
Kornet og freden (1955), joka 
laajeni kolmiosaiseksi sarjak-
si. Toisessa trilogiassa hän 
käsitteli äitinsä sukua. Omaa 
elämäänsä hän muisteli teok-
sessa Piga (1979). Hän kirjoit-
ti uusnorjaksi, jota hän höysti 
oman murteensa sanonnoil-
la.  

Asetuttuaan sodan jäl-
keen Grue Finnskogiin Holth 
poliittisesti aktiivisena toi-
mi Gruen kunnanvaltuustos-
sa 1948–1963 kommunistien 
edustajana. Hän tuki paikal-
lista nuorisojärjestöä ja mu-
seota. Hän ehti laulaa kuo-
rossa ja vielä 80-vuotiaana 
toimia ralliharrastajien sih-
teerinä. 

Vuonna 1958 Holth oli pe-
rustamassa Norjan ja Ruotsin 
yhteistä metsäsuomalaisyh-
distystä Solör-Värmland 
Finnkulturföreningeniä. Hän 
ideoi edelleen toimivat Finn-
skogen-päivät, joiden aikana 
Finnskogen julistetaan tasa-
vallaksi kolmen päivän ajak-
si. Hän oli tämän tasavallan 
presidenttinä vuodesta 1970 
kuolemaansa saakka.     

Åsta Holthin kiinnos-
tus käsitöihin näkyy ko-
din perinnehuonekaluissa 
ja tekstiileissä. Hän suun-
nitteli metsäsuomalaisil-
le kansallispuvun, jonka yk-
sinkertainen malli poikkeaa 
norjalaisille tyypillisistä kuk-
kakoristeisista kansallispu-
vuista. 

Puutarha-alaa opiskellee-
na Holth istutti puutarhaan-
sa eksoottisempiakin kasve-
ja kuin seudulla oli totuttu. 

Puutarhaa on viime vuosina 
kunnostettu. Sen keskipis-
teenä on näyttävä vanhoista 
ikkunaruuduista rakennettu 
kasvihuone.   

Vaikka Åsta Holth on 
palkittu kunniamerkeillä ja 
muilla huomionosoituksil-
la Norjan lisäksi Suomessa, 
hän on jäänyt täällä jokseen-
kin tuntemattomaksi. Hänen 
tuotantoaan ei ole suomen-
nettu, vaikka sitä on kään-
netty viroksi, tanskaksi ja ve-
näjäksi. 

PS. Vinkiksi metsäsuoma-
laisaiheisesta fiktiosta kiin-
nostuneille: Britt Karin Lar-
senin Finnskogen-sarjaa on 
julkaistu suomeksi. 

Teksti ja kuvat 
Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärveläis-
lähtöinen tietokirjailija, joka 
asuu nykyisin Rovaniemellä.

Yrityksille varoitus 
epämääräisestä 

puhelinmyynnistä!
Esimerkiksi Pudasjärveläisiäkin yrityksiä viime aikoina on lä-
hestynyt puhelimitse eräs yritys, joka tarjoaa sähköiseen nä-
kyvyyteen liittyviä palveluja. Yritykseltä ei löydy suomalaista 
y-tunnusta. Nopeatempoinen puhelu, jonka aikana voi alkaa 
tuntua, että joku sopimus on loppumassa/päättymässä, ja kyse 
on sen jatkamisesta.

Puhelun jälkeen tulee sähköpostilla sopimuslomake, jonka 
allekirjoittamisella sitoutuu palveluun, joka on ¼ osa Banner 
+ linkki jossakin. Hinta on 495 euroa kuukausi. Mihin tällä si-
toutuu / mitä tällä saa, jää hyvin epäselväksi!

Muistutan, että, jos teille soitetaan ja puhelu alkaa yhte-
ystietojen tarkastamisella ja keskustelulla nettinäkyvyyteen, 
verkkoturvakeskukseen, verkkodomaineihin, netin näkyvyys-
palveluihin, niin älkää tehkö puhelimessa sopimusta kaiken kii-
reen keskellä. Jos ei tunnu tärkeältä tai kiinnostavalta, niin ei 
kiitos. Jos tuntuu kiinnostavalta, niin pyytäkää lähettämään kir-
jallista materiaalia, ja tutustukaa siihen rauhassa.

Jos teille tulee johonkin puheluun liittyen lasku, jota ette 
muista/ymmärrä ja jos reklamointi ei onnista, tai saatte vasta-
uksen, että heillä on nauhoite puhelinkeskustelusta, jossa teet-
te tilauksen. Pyytäkää nauha kuultavaksi (useinkaan ei saa, vaik-
ka ovat velvollisia toimittamaan). Jos asia ei hoidu, niin älkää 
maksako laskua, vaan ottakaa yhteys poliisiin. 

Pudasjärvi-lehti

Keskustalla 
uudet kasvot

Kevään eduskuntavaalit osoittivat, että Keskustan poliittinen 
linja kaipaa selkeytystä ja uusia tuulia puolueen johdossa. Pu-
dasjärvellä Keskustan kannatus eduskuntavaalien äänestystu-
losten perusteella pysyi entisellään, mutta äänestäjien mones-
ta suusta kuultu toivomus on ollut viime aikoina juuri tämä 
Keskustan poliittisten päämäärien kirkastaminen.

Nyt olemme valinneet Keskustan uudeksi puheenjohtajak-
si torniolaissyntyisen Katri Kulmunin. Puolueella on nyt uudet 
kasvot, mutta yksin se ei riitä Keskustan kannatuksen paran-
tamiseen valtakunnan tasolla, vaan politiikan selkeyttäminen ja 
poliittisten päämäärien kirkastaminen tulee tehdä jo paikallis-
tason toiminnassa. Keskustan politiikan syvimmät päämärät ja 
kulmakivet ovat sellaisia, mitkä huomioivat kaikkia ihmisiä, jo-
ten kun toimimme päätöksenteossa niiden mukaisesti, saam-
me varmasti Keskustan apilan kasvamaan. 

Pudasjärven Keskustan kunnallisjärjestö vetoaa nyt paikal-
lisyhdistyksiin, jotta vuoden 2020 aikana toimintaa ihmisten 
keskuudessa lisättäisiin ja Keskustan poliittisia päämääriä tuo-
taisiin paremmin esille. Jos haluamme jatkossakin pitää koko 
Suomen asuttuna ja turvata maaseudun elinkeinot ja palvelut, 
tulee meidän yhdessä tehdä töitä sen eteen. Poliittisella välin-
pitämättömyydellä saamme vain vahinkoa aikaan, joten teh-
dään yhdessä hyvää, kaikkia huomioivaa politiikkaa. 

Eero Hyttinen 
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAi-lAuANTAi
18.-19.10.

MAANANTAi-ToRsTAi
21.-24.10.
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Miesten, 
koot 40-46

3390

750
pari

1550

250
3 paria

450
3 paria

2 kpl

plo

MA-Ti 21.-22.10.     kE-To 23.-24.10.

Valio
olTERMANNi-
JuusTo
250 g

RAuTAosAsTolTA

HK
sAuNAPAlvi-
kiNkku
300 g

Valio
PolAR

JuusTo
15%, 200 g

PE-To 18.-24.10.

Saarioinen
PizzAT

200 g

Fazer
suklAAlEvYT
200 g

HK
uuNilENkki
400 g

Vaasan Lapin
RiEskAsET
8 kpl/260 g

Kariniemen 
MiNuuTTi-

Pihvi
290-350 g

Atria
goTlER-
MAkkARA
palana

Eldorado
kivENNäis-
vEdET 0,95 l
sis. pantin

PE 18.10.                  lA 19.10.

Hyvä
NAuTA 
JAuhElihA

hEiJAsTiN-
vAlJAAT
kevyet 
esim.lenkillä, 
pyöräillessä

695

Arla
JoguRTiT
1 kg

Nitecore HC30 
oTsAlAMPPu
1000 lumens

69,-

1000 lumen
oTsAlAMPPu
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Vaasan
RANskAN-
lEiPä 350 g

699

HK
PANERoiduT

NuggETiT
 200 g

Kananpojan
RiNTAlEikE
marinoitu

Vaasan
RuisPAlAT

6 kpl/330 g

Eldorado
PisARA-

ToMAATTi
250 g

Felix
MAku

viiPAlE-
kuRkku

560/300 g
mausteliemessä

kg

HK
bAlkAN-
MAkkARA-
TANko
500 g

Prego
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3995

Mc Vites
didEsTivE
400 g
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kANAN-
MuNAT
10 kpl

Irto
kARJAlAN-
PAisTi

kpl

TEksTiiliosAsTolTA

Punainen
PAPRikA

Hollanti

iRTo-
kARkiT

Flora
MARgARiiNiT

400 g

Kotimainen
tuore
kiRJolohi

MAAlAis-
lihA-
hYYTElö

Porsaan
ETusElkä
tai lAPA

JAuhElihA
sikA-NAuTA

sATsuMAs
Espanja

kAAsu-
PATRuuNA
190 g UGAS

199
kAAsu-
läMMiTiN
4,2 kW

8990

Prego
kAMiiNA-
PuhAlliN
4-lapainen

59,-

Prego
kAMiiNA-
PuhAlliN
3-lapainen

4995
prk

HK
buRgERi
100 g

Del Monte 
ANANAs-
PAlAT
227/137 g

Leksands
NäkkilEiPä
1040 g

kENkäosAsTolTA
Kevyt vuorellinen
sAAPAs
Naisten, 
koot 36-42

Miesten TAlviNilkkuRi
Vetuketju, nahkaa

Naisten
TAlviNilkkuRi
nahkaa, punainen, koot:36-41

Naisten tai miesten
NAhkA-
soRMikAs

Finnwear naisten
lEggiNgsiT
95% puuvillaa
5% elastaani

Lasten
NEulEsoRMikAs

Lasten
NEulElAPANEN

Pierre Robert

erilaisia

MERiNovillA

TuoTTEiTA!
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Seurakunnassa tasapainotetaan taloutta – veroäyri ennallaan
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto käsitte-
li maanantain 14.10. koko-
uksessa isoa talouspakettia. 
Seurakunnan talous on tiu-
kentunut merkittävästi, kun 
kirkkohallitus muutti vero-
tulojen täydennysavustuk-
sen jakoperusteita vuoden 
2017 lopulla. Tämä merkit-
si 120 000 euron vuotuista 
tulonmenetystä seurakun-
nalle. Kirkkohallitus kom-
pensoi vielä viime vuonna 
tulonmenetystä harkinnan-
varaisella avustuksella, mut-
ta tälle vuotta avustusta ei 
enää ole saatu. Alkuvuoden 
verotulokehitys on ollut ar-
vioitua heikompaa. Vero-
kertymän alenemaan vaikut-
taa jäsenistön ja sitä kautta 
verotulojen lasku. Lopullis-
ta verokertymää on erittäin 
vaikea arvioida verottajan 
tulorekisterin liittyvien on-
gelmien sekä verokorttiuu-
distuksen takia. Talouspääl-
likkö Timo Niskanen arvioi 
tulevien vuosien talousen-
nusteen näyttävän noin 150 
000-160 000 euroa alijäämää. 
Sopeutuksen tarve on seura-
kunnan mittakaavassa mer-
kittävä, noin 10 prosenttia 
seurakunnan toimintaku-
luista.

Valtuuston jäsenet kävi-
vät pitkän ja seikkaperäisen 
keskustelun taloustilantees-
ta. Keskustelua oli saapu-
nut kuuntelemaan myös rei-
lut kymmenen seurakunnan 
työntekijää, jotka olivat huo-
lestuneita työpaikkojensa 
puolesta. Kokouksen alus-

sa tehtiinkin työjärjestyk-
sen muutos ja luettiin työn-
tekijöiden yhteisesti laatima 
muistio valtuustolle, jos-
sa he olivat löytäneet 20 000 
euron säästön seurakun-
nan toimintakuluissa ilman 
työntekijöiden irtisanomi-
sia. Lisäksi he esittivät ve-
roprosentin nostamista 1,7 
prosenttiin, joka olisi heidän 
mielestään parempi vaihto-
ehto mahdollisille 2-3 työn-
tekijän irtisanomisiille vuon-
na 2020-2021. 

Vaikein kokous  
luottamushenkilö- 
historiassa
Keskustelussa käytettiin yli 
10 puheenvuoroa. Niissä 
esitettiin huoli seurakunnan 
väkiluvun vähenemisestä 
johtuva verotulojen vähen-
tyminen ja muiden yleisten 
syiden johdosta tapahtuva 
tulojen väheneminen. Met-
sää esitettiin myytäväksi ny-
kyistä enemmän ja Jorma 
Alatalo esitti Hilturannan 
leirikeskuksenkin myymi-
sen harkitsemista. Eija Iko-
nen kiteytti valtuutettujen 
tuntoa toteamalla tämän ko-
kouksen olevan vaikein hä-
nen pitkällä luottamushen-
kilöurallaan. Mirja Viljamaa 
vetosi työntekijöiden säästö-
ehdotusten huomioimista ja 
totesi osaavan seurakunnan 
pystyvän tarjoamaan hyvän 
palvelun. Veli Nikula esitti 
kulujen tarkistamista koko-
naisvaltaisesti. Anna-Maa-
ria Jaakkola kertoi johtavana 

luottamushenkilönä olemi-
sen olleen menneenä aika-
na kovan koulun. Suvi Ki-
pinän mielestä nyt tehtävät 
päätökset heijastuvat jo vuo-
delle 2021. Veli Nikulan mie-
lestä kuluja on tarkastelta-
va kokonaisvaltaisesti. Erkki 
Honkasen mielestä terve ta-
lous on kaikkien toimintojen 
edellytys. 

Marja Lantto esitti eväs-
tyksien antamista talouden 
tasapainottamisen työryh-
mälle ja työntekijöiden irti-
sanominen pitää olla äärim-
mäinen keino. Hän esittikin 
veroäyrin nostamista jo nyt 
1,7 prosenttiin. Esitystä kan-
natti Eija Ikonen ja Mau-
no Ruokangas äänesti myös 
sen puolesta. Kirkkoneu-
voston kanta kuitenkin voit-
ti äänestyksessä ja veroäy-
ri päätettiin pitää edelleen 
1,5 prosentissa, joka otetaan 
pohjaksi laadittaessa talous-
arviota ensi vuodelle. Sa-
malla päätöksessä asetettiin 
talousarvion ja toiminta-
suunnitelman laadinnan ta-
voitteeksi, että vuoden 2021 
talousarvio on tasapainossa 
osoittaen nollatulosta. Kirk-
koneuvoston tehtäväksi jäi 
etsiä eri vaihtoehtoja kustan-
nussäästöjen aikaansaami-
seksi toiminta-, kiinteistö- ja 
henkilöstökuluista.

Liepeen pappila, 
väentupa sekä  
kanttorila myyntiin
Liepeen pappilan, väentuvan 
ja kanttorilan myyntipäätös-

tä perusteli talouspäällikkö 
Timo Niskanen seurakunnan 
strategian yhtenä suuntavii-
vana olevan ”Turvaamme 
toimintaedellytykset”. 

Liepeen pappila, väen-
tupa ja kanttorila kuuluvat 
seurakunnan kiinteistöstra-
tegian ryhmään 2. On todet-
tu, että niitä ei tarvita vält-
tämättä omaan käyttöön. 
Kiinteistöt vaatisivat myös 
tulevaisuudessa merkittä-
viä, useiden satojen tuhansi-
en eurojen korjauksia. 

Myyntiä perusteltiin 
myös, että seurakunnan tu-
lee tiukentuneessa taloudel-
lisessa tilanteessa kohdis-
taa voimavaransa toiminnan 
kannalta tärkeimpiin raken-
nuksiin kirkko, kappelit ja 
seurakuntakeskus. Liepeen 
väentuvassa pidettävien per-
hejuhlien tilalle tarjotaan 
edelleen seurakuntakeskuk-
sen ja Hilturannan leirikes-
kuksen tiloja. 

Valtuusto päätti yksimie-
lisesti myydä Liepeen pap-
pilan siihen kuuluvine ra-
kennuksineen noin yhden 
hehtaarin määräalalla, si-
sältäen rannan käyttöoikeu-
den. Kanttorila päätettiin 
myydä noin 800 neliömetrin 
määräalalla. Päätöstä tehtä-
essä todettiin, että valtaosa 
kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävästä Liepeenmäen alu-
eesta jää edelleen seurakun-
nan hallintaan, joten alueen 
virkistyskäyttö on tulevai-
suudessakin mahdollista en-
tisellä tavalla. Kirkkoneu-
vosto päättää myynnin 
aloittamisesta seuraavissa 
kokouksissa. Myynnit toteu-
tetaan tarjouskaupalla ja seu-
rakunta pidättää itsellään oi-
keuden hyväksyä tai hylätä 
tarjoukset. Myytäville kiin-
teistöille tehdään perusteelli-
set kuntotutkimukset ennen 
tarjouskaupan aloittamista.

Talouspäällikkö Timo 
Niskanen esitti seurakun-
nan talousarvion toteuman 
kahdeksan kuukauden osal-
ta elokuun loppuun saakka. 
Samalla hän esitti ennusteen 
loppuvuodesta. Esitys kir-
jattiin valtuutetuille tietoon 
saatetuksi. 

Väestön  
vähenemisestä huolta
Kirkkoherra Timo Liika-
sen ajankohtaiskatsaukses-
sa kävi ilmi, että seurakun-
nan läsnäoleva väestö oli 
6919 henkeä eli oli tippunut 
tämän vuoden aikana alle 
7000. Kastettujen määrä oli 
ennätysalhainen 40 ja vuo-
den loppuun mennessä kas-
tetaan arviolta vain kolme 
lasta lisää. Kuolleita oli 100. 
Seurakuntaan oli muuttanut 
183 ja poismuuttanut 248 
henkilöä. Kirkkoon oli liitty-
nyt 14 ja eronnut 18 henkilöä. 
Päiväjumalanpalveluksiin 
oli osallistunut keskimäärin 
96 henkeä. Kirkkoon kuu-
luu tällä hetkellä 88,3 pro-
senttia väestöstä. Ennusteen 
mukaan se tippuu kuitenkin 
koko ajan vuonna 2040 kirk-
koon kuuluu Pudasjärvellä 
vain 59,5 prosenttia. Kuiten-
kin Pudasjärvellä kirkkoon 
kuulumisprosentti on huo-
mattavasti valtakunnallista 
keskiarvoa suurempi. Seu-
rakunnan jäsenten keski-ikä 
on 48 vuotta. 

Seurakunnan eri työ-
aloilta ajankohtaisina asioi-
na kirkkoherra Liikanen ker-
toi syyskauden toiminnan 
pyörähtäneen käyntiin, vas-
tuuryhmät ovat kokoontu-
neet ja meneillään on uuden-
laisen yhteistyön kulttuurin 
rakentaminen.

Rolf Heikkinen on irtisa-
noutunut seurakuntapasto-
rin virasta 1.12. alkaen. Tuo-
miokapituli suosittaa, että 
rekrytointiprosessi hoidet-
taisiin kevään 2020 aikana 
niin, että valmistuvat teolo-
gian maisterit voidaan ottaa 
huomioon. Heikkisen sijaise-
na toimii joulukuun ajan Os-
kari Holmström. Kevään si-
jaisuustilanteesta päätetään 
loppuvuoden aikana. Hele-
na Koivukangas on poissa 
diakoniatyöstä marraskuun 
puoliväliin saakka. Sijaisena 
toimii Kyllikki Syrjäpalo. 

Lapsi- ja perhetyö su-
juu tavoitteiden mukaises-
ti. Päiväkerhoissa on kir-
joilla 58 osallistujaa. Toinen 
kerhokerta viikossa tarjo-

Seurakunnan työntekijöiden ajatuksia talouden tasapainottamisesta
Kirkkovaltuuston kokouksen aluksi esitettiin valtuutetuille luot-
tamusmies Keijo Piiraisen, työsuojeluvaltuutettu Teija Mustosen ja 
toisen työsuojeluvaltuutetun Marko Väyrysen allekirjoittama lau-
sunto, joka julkaistaan tässä hieman stilisoituna.
Työntekijöiden mielipide on, että henkilösäästöihin ei pidä täs-
sä tilanteessa ryhtyä. Perusteluina seurakunnan vakaa kassavaral-
lisuus 1,16 miljoonaa euroa, joka antaa aikaa ja turvaa ”pusku-
rina” lähivuosien talouden hoidolle. Veroprosentin korotuksella 
turvataan henkilöstön määrä ja seurakunnan toiminta lähivuosik-
si. Lähivuosina henkilöstön määrää voidaan tarkastella eläköity-
misien ja rekrytointien yhteydessä esimerkiksi tehtävien osa-ai-
kaistamisella. Kirkkoneuvoston ehdottama tavoite vuoden 2021 
talousarvion nollatuloksesta tuntuu kiireiseltä. Työntekijät ovat 
kirkkoneuvostolle esitetyistä talouden tasapainottamisen vaihto-
ehdoista vaihtoehto 3:n kannalla. 

Kanttorila ja Liepeen pappila ja väentupa voidaan myydä, kos-
ka niillä ei ole merkittävää vaikutusta toiminnan kannalta. Näissä 
tiloissa tapahtuvat toiminnat voidaan siirtää seurakuntatalolle tai 

Hilturannan leirikeskukseen. Kiinteistöjen myyntitulot tasapainot-
tavat myyntivuoden tilinpäätöstä. 

Työntekijöiden mielestä säästöjä voidaan tehdä helposti vii-
si prosenttia eli 10 000 euroa ilman toiminnan sisällön ja laadun 
heikkenemistä. Työntekijöiden keskusteluissa on noussut esille 
omien työalojen palveluiden ja tarvikkeiden ostojen leikkausten 
ja säästöjen lisäksi seuraavia merkittäviä säästökohteita: Säästö-
jä voidaan saada 19 000 euroa lopettamalla seurakunnan joulu-
lehden julkaiseminen, kirkollisten siirtäminen yhteen lehteen, 
säästämällä sunnuntain kirkkokahvituksissa, kirkkokyydityksissä, 
työntekijöiden virkistyspäivissä sekä työntekijöiden joululahjojen 
poisjättämisellä. Lisätuloja voitaisiin saada 1000 euroa leiri- ja ret-
kimaksujen käyttöönottamisella kaikilla työaloilla. 

Veroprosentin pitäminen nykyisellä tasolla ja kirkkoneuvoston 
asettama tavoite vuoden 2021 talousarvion nollatuloksesta aihe-
uttaa pahimmillaan 2-3 työntekijän irtisanomisen vuonna 2020-
2021, millä on välitön negatiivinen vaikutus seurakunnan palve-
lujen ja toimintojen laatuun ja määrään. Veroprosentin nosto on 

edessä joka tapauksessa lähivuosina talouden tasapainon ylläpitä-
miseksi. Työntekijöiden mielestä veroprosentin nosto 1,5 prosen-
tista 1,7 prosenttiin on hyvä tehdä nyt. 

Veroprosentin nostolla turvataan seurakuntalaisille hyvät ja 
laadukkaat palvelut, kun pystytään pitämään henkilöstömäärä ny-
kyisellään ja samalla ylläpitämään vakaa ja tasapainoinen talous. Ve-
roprosentin nosto ei työntekijöiden mielestä aiheuttaisi nykyises-
sä tilanteessa merkittävää kirkosta eroamisien kasvua nykyisestä 
vuosimäärästä, koska seurakunnalla on tällä hetkellä myönteinen 
ja positiivinen maine seurakuntalaisten keskuudessa. 

Työntekijöiden esittämät käyttötalouden säästöt, veroprosen-
tin nosto ja kiinteistöjen myynti tasapainottavat taloutta. Työnte-
kijöiden mielestä Pudasjärven seurakunnan rahavarojen määrä on 
vielä hyvällä tasolla ja siksi henkilöstön vähentämistä on viisasta 
tarkastella vasta työntekijöiden eläköitymisien myötä. Kiireettö-
mämmällä ja maltillisemmalla yhteisellä suunnittelulla ja keskuste-
lulla saadaan kestäviä talousratkaisuja aikaan.

Seurakunnan työntekijöitä oli tällä kertaa tavallista enemmän seuraamassa kirkkovaltuus-
ton kokousta.

taan viisi-vuotiaille. Lasten-
ohjaajat ovat olleet mukana 
päiväkotien pikkukirkois-
sa. Vauvakirkkojen mää-
rä on kasvanut. Kirppari on 
todettu runsaan osallistu-
misen vuoksi onnistuneek-
si kokemukseksi. Lapsipark-
ki on toiminut aikaisempaan 
tapaan. 

Nuorisotyössä on henki-
lömuutoksissa palattu enti-
siin kuvioihin. Varhaisnuo-
risotyössä on ollut runsaasti 
osallistujia ja muun muassa 
Hilturannan leirit ovat olleet 
täynnä. Partioon on myös 
tullut uusia lapsia. Toimin-
nassa on mukana 30 henkeä 
kolmessa eri ryhmässä. Yh-
teistyötä koulujen kanssa on 
lisätty. Uusi rippikoulukau-
si on käynnistynyt ja siinä 
on mukana lähes koko ikä-
luokka. Isoskoulutukseen on 
osallistunut yhdeksän nuor-
ta. 

Diakoniapuolella on teh-
ty perustyötä. Kylien diako-
niayhteyshenkilöiden toi-
minnassa on uutena aloitettu 
Kouvan porinailta. Palova-
roittimia tullaan jakamaan 
paloturvallisuusviikon aika-
na kylille 500 kappaletta, ne 
saadaan lahjoituksena. 

Lähetyksen työsaralla 
syksyllä ovat käynnistyneet 
vilkkaina kirpputori, kahvi-
la ja talkooillat. 

Yleisessä seurakuntayös-
sä positiivia kokemuksia 
on saatu ulkoilmakirkoista 
muun muassa Puhoksella ja 
Kangasjärvellä. Kirkkoväär-
titoimintaan on tullut uusia 
henkilöitä mukaan. Vastuu-
ryhmistä diakonia ja ylei-
nen seurakuntatyö toteut-
tavat syyskaudella messun. 
Kuorotoimintaan keväällä 
mukaan tullut nuorisokuoro 
jatkaa syksyllä projektikuo-
rona. Kesäiltojen musiikit 
ovat vakiinnuttaneet paik-
kansa. Tuleva kirkkomusiik-
kiviikko toteutuu hieman 
aikaisempaa lyhempänä. 
Uutena toimintamuotona on 
aloittamassa vapaaehtoisten 
arkunkantajien ryhmä.

Heimo Turunen
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MTK Pudasjärvi johtokunta 2019

MTK teemaliite 2019

Maaseudulla on uskoa 
tulevaisuuteen

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

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

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

Syksy on saapunut ja talvi tekee jo tuloaan. Kulunut kesä oli 
viljelijöille entisen kesien tapaan työntäyteinen ja antoisa. 
Rehusadot ovat olleet hyviä, paikoin jopa erinomaisia. Täl-
laisen kesän sadolla on mukava tuottaa puhdasta suomalais-
ta ruokaa.

Ruoantuotantoa on osoitettu syyttävällä sormella karan-
neessa ilmastokeskustelussa, varsinkin naudanlihan tuotan-
toa on syyllistetty ilmaston lämpenemisestä. Kaikessa ih-
misen toiminnassa on hiilijalanjälkeä, toisessa suurempi, 

toisessa pienempi. Ihmisillä on kuitenkin pakko syödä, ruo-
an tuottaminen on välttämätöntä. Kotimaisella lihan- ja mai-
dontuotannolla tuo jalanjälki on mahdollisimman pieni ja 
suomalaista vastuullisesti tuotettua ruokaa voi syödä tuval-
lisesti ja hyvällä omallatunnolla.

Alueellinen kestohaaste edunvalvonnassa on poronhoi-
don ja maanviljelyn yhteensovittaminen. Poronhoitolain 
noudattamisessa on edelleen ongelmia ja eteläisen poronhoi-
toalueen mtk yhdistykset näkevätkin kestävänä ratkaisuna 
porojen hoitamisen ympärivuotisesti tarhattuna. 

Elinvoimainen maaseutu tarvitsee työtä ja työntekijöitä. 
Pudasjärvellä on käynnissä ja vireillä useita rakennus- ja laa-
jennushankkeita kotieläintuotantoon. On ollut mukava osal-
listua ja seurata muun muassa naapurin navettarakennus-
hankkeen edistymistä Livolla. 

Maatilkoilta on ponnistanut myös muuta menestyvää yri-
tystoimintaa. Maaseudun osaajat ja motivoituneet ihmiset 
ovat haluttuja työntekijöitä. On tärkeää, että myös rahoitta-
jilta löytyy luottamusta maaseudun elinvoimaisuuden tuke-
miseen. 

Kaiken kaikkiaan on hienoa nähdä, että maaseudulla on 
uskoa tulevaisuuteen! 

Kiitän tuottajayhdistyksen johtokuntaa luottamuksesta, 
vastuunkannosta ja hyvästä yhteishengestä! Kiitokset omas-
ta ja johtokunnan puolesta talkoolaisille ja yhteistyötahoille 
kuluneesta vuodesta!

Pekka Törmänen
Puheenjohtaja MTK Pudasjärvi

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

MTK Pudasjärven johtokunta 
kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. 
Syyskuussa koolla olivat 
Maija Jurmu, Eero Hyttinen, 
Heikki Putula, Sirkka Pankinaho, 
Pekka Törmänen ja Antti Jurmu. 
Kuvasta puuttuvat Ulla Rissanen, 
Katja Kosamo ja Marko Kälkäjä.

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

Marko Kälkäjä
040 540 0169, kalkajamarko@gmail.com 

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

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

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

Sosiaalivastaava, työterveyshuolto
Ulla Rissanen 
040 514 2127, ulla.rissanen@live.fi 

Pekka Törmänen on toiminut MTK Pudasjärven 
puheenjohtajajana tämän vuoden alusta.

TARJOLLA PALJON JÄSENETUJA

LIITY JÄSENEKSI!

www.mtk.fi
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MTK- Pudasjärvi 
julistaa vuoden 2019 
stipendit haettaviksi

Stipendien on tarkoitus tukea pudasjärveläisten nuor-
ten maatalouteen liittyviä opintoja.

Stipendi voidaan myöntää opinnoissaan hyvin menes-
tyneelle ja maataloudesta kiinnostuneelle keväällä 
2020 valmistuvalle pudasjärveläiselle nuorelle opiske-
lijalle. 

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

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen kirjallise-
na 5.11.2019 mennessä osoitteeseen MTK- Pudasjär-
vi/ Eero Hyttinen Näljängäntie 1966, 93390 Puhoskylä, 
tai sähköpostiin osoitteeseen eerohy@hotmail.com

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

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

Kehitä maatilaasi  
Neuvo 2020 -rahalla
• Suunnitteletko investointia, sukupolvenvaihdosta tai 
yhtiöittämistä? • Mietitkö tuotantosuunnan muutosta tai 
monialaistamista? • Kuinka saada investointi tuottamaan, 
uutuudet käyttöön ja toimimaan? • Miten parantaa tulosta?

Mieti mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja  yhdessä asiantunti-
jamme kanssa  Neuvo 2020 -palvelun avulla! Käytettävissäsi 
on 10 000 euroa ohjelmakaudella 2015–2020.  
Uutta: Neuvo-rahalla ratkaisuja ruokinnan täsmätarpeisiin.

proagriaoulu.fi/neuvo2020

Tarjoamme: • Alku- ja tarveselvityksiä • Vaihtoehtoja  
• Suunnitelmia  • Keskusteluja, sparrausta ja seurantaa

Onnistumme yhdessä.

Käytettävissäsi on vahva maatalouden ja maaseutuyrittä-
jyyden asiantuntemuksemme sekä talous- ja tuotanto-
osaamisemme paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Ruokaa kotikonnuilta
Ruoka puhututtaa. Se on hyvä asia. Kaikkein huonoin tilanne on, 
jos ruokaan suhtaudutaan välinpitämättömästi. Ruokaa on aina 
syytä arvostaa. Sen puuttumisen kyllä huomaisi nopeasti.

Viime aikojen ruokakeskustelu on liikkunut ympäristön tii-
moilla. Helsinki on lähtenyt puolittamaan lasten ja vanhusten 
maito- ja liha-annokset. Syynä on kuulemma ilmastonmuutos. Sa-
maa tautia on liikkeellä muuallakin.

Ilmaston lämpeneminen on vakava asia. Sen torjumisessa oli-
si silti syytä muistaa mittasuhteet. Kaikkein tärkeintä on luopua 
fossiilisista polttoaineista. MTK opasti Helsingin kaupunkia jo yli 
10 vuotta sitten luopumaan kivihiilestä ja siirtymään kotimaiseen 
energiaan. Kovin hidasta ja vastenmielistä tämä on näköjään ollut.

Energiavallankumouksen ohella meidän on siirryttävä kerska-
kulutuksesta kiertotalouteen. Vanha polvi tämänkin taidon osasi, 
mutta taidot ovat matkan varrella hukkuneet.

Toki ruokaa ei saa unohtaa, kun puhutaan ilmastosta. Maanvil-
jelijöiden on kyettävä ruokkimaan maapallon 10 miljardia ihmistä 
vuonna 2050. Siinä on haastetta, kun samaan aikaan monet vah-
vat maatalousalueet aavikoituvat lämpötilan noustessa. Tarvitaan 
uusia ratkaisuja ruuan tuottamiseen ja ennen kaikkea maatalou-
den tehostamista.

Maailman resurssit eivät riitä siihen, että jokainen maapallon 
ihminen söisi lihaa yhtä paljon kuin vaikkapa jenkit syövät. Maa-
taloudenkin on muututtava. Tämä ei silti tarkoita sitä, että Suo-
messa olisi vähennettävä maidon ja lihan tuotantoa. Pikemmin-
kin päinvastoin.

Ei ole yhtä oikeaa tapaa kuluttaa ja tuottaa. Tärkeintä on huo-
mata, että kestävät ratkaisut ovat paikallisia. Suomen erityinen 

vahvuus on pellon sadon jalostaminen maidoksi ja lihaksi. Siihen 
meillä on osaamista ja luontaiset edellytykset.

Suuri vahvuutemme on veden riittävyys. Kotieläintalous ku-
luttaa paljon vettä. Maailmassa on tehokasta karjataloutta alueil-
la, joissa vesi on loppumassa. Siellä tarvitaan nopea suunnanmuu-
tos. Meillä sen sijaan vettä on yllin kyllin.

Vaatimukset karjatalouden alasajosta tarkoittaisivat Pohjois-
Suomen maatalouden lopettamista. Pohjolassa heinä kasvaa, ja 
vielä toistaiseksi emme ole keksineet keinoa, miten ihminen pys-
tyisi heinää syömään.

Nautakarja on ihmiskunnan suurimpia keksintöjä ja perin-
teitä. Se on vaalimisen ja kehittämisen arvoista. Syödään ruo-
kaa omasta maasta hyvällä omallatunnolla. Varmistetaan alkupe-
rä kaupoissa ja ravintoloissa. Siitä kiittää myös ympäristö. Kaupan 
päälle saadaan työtä ja kasvua omille kotikonnuille. 

Juha Marttila
MTK:n puheenjohtaja

SYYSKoKouS    
ke 6.11.2019 klo 10 Liepeen väentupa.  

Kahvitarjoilu. tervetuloa!
Johtokunta

MTK Pudasjärven  

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja 
KORJAUS

 ajanmukaisin laittein.

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

Puh. 020 719 9870

Myös 
KULJETUS- ja 

NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasu- 
mittaukset  
bensa / diesel

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

●  Bosch /  
Autocom  
vikakoodi- 
testerit  
uudemmille 
autoille
Tervetuloa!

Näkökulmia ruokakeskusteluun 
Jokaisen suomalaisen täy-
tyy saada itse päättää siitä, 
mitä suuhunsa laittaa. Mai-
to ja liha ovat tärkeä osa mo-
nipuolista suomalaista ravit-
semusta, ruokakulttuuria ja 
makutottumuksia. Ne sisältä-
vät meille kaikille tärkeitä ra-
vintoaineita, eikä niitä ole ra-
vitsemuksen osalta helppoa 
korvata yksittäisillä kasvis-
pohjaisilla tuotteilla. Erityi-
sesti kasvavat lapset ja nuoret 

sekä ikäihmiset ovat julkisten 
ruokapalveluiden erityisryh-
miä, joille ravitsemuksellis-
ten tarpeiden täyttyminen ja 
ruuan maittavuus on syytä 
huolellisesti varmistaa. 

Kuluttajien mahdolli-
suuksia ravitsemussuositus-
ten mukaiseen lihan- ja mai-
don kulutukseen ei pidä 
rajoittaa poliittisin päätök-
sin. Etenkään nyt, kun oma 
maataloutemme on pyrki-

mässä kohti hiilineutraaliutta 
uusien tutkimusten tuloksia 
hyödyntäen. Maidon ja lihan 
vähentämisen ilmastovai-
kutukset jäävät käytännössä 
hyvin vähäisiksi verrattuina 
vaikkapa kuntien energiarat-
kaisujen vaikutuksiin. Ilmas-
tovaikutusten arviointia hä-
märtää myös se, että kilo tai 
litra korvaavaa tuotetta ei to-
dennäköisimmin myöskään 
ole ravitsemuksellisesti ver-
tailukelpoinen Suomessa 
tuotettuun kiloon lihaa tai lit-
raan maitoa. 

Tuotantomme on kansain-
välisessä vertailussa hyvin 
ekologista ja ruokamme puh-
dasta. Meillä on kotieläintuo-
tantoon runsaat ja puhtaat 
vesivarat sekä puhdas maa-
perä ja ilma. Tuotantoeläin-
ten terveys sekä elintarvike-
turvallisuus ovat Suomessa 
huippuluokkaa. Me emme 
typistä broilereiden nokkia ja 
katko sikojen saparoita. Elin-
tarvikkeissamme ei ole sal-
monellaa ja ruokamme al-
kuperä on jäljitettävissä. Me 
emme käytä antibiootteja 
eläimille ennaltaehkäisevästi 
vaan annamme niitä ainoas-
taan sairaille eläimille. 

Suomessa suuri osa vil-
jasta tuotetaan eläinten re-
huksi siihen varta vasten ke-
hitettyjen lajikkeiden avulla. 

Kenttäpäällikkö Markku Karjalainen on tuttu vierailija MTK 
Pudasjärven kevät- ja syyskokouksissa, jotka on pidetty 
viime vuosina Liepeen pappilan väentuvassa.

Kotimaisen rehuviljan val-
kuaispitoisuus on poikkeuk-
sellisen korkea ja vilja onkin 
tärkeä rehujen valkuaisläh-
de. Märehtijät hyödyntävät 
nurmirehuja ja niille nurmen 
valkuainen on olennainen 
valkuaisen lähde. Kotimais-
ta soijaa ei ole tarjolla ihmisil-
le, eikä eläimille, mutta Suo-
messa kaikkien kotieläinten 
ruokinnassa valkuainen on 
pääosin kotimaista. Soijan 
osuus vaihtelee eri sektorei-
den välillä puhtaasta nollasta 
maksimissaan 16 prosenttiin. 
Käytetyt luvut ovat prosent-
tiosuuksia kokonaisruokin-
nasta. 

Maidon- ja lihantuotanto 
muodostavat valtaosan maa-
taloutemme tulovirroista eri-
tyisesti täällä Pohjois-Suo-
messa. Näillä on merkittävä 
vaikutus maamme elintarvi-
kealaan, huoltovarmuuteen 
sekä maaseudun elinvoimai-
suuteen, monimuotoisuuteen 
ja maalaismaisemaan. Me 
suomalaiset viljelijät olem-
me sitoutuneita kehittämään 
tuotantoamme entistä ilmas-
toviisaammaksi sekä pitä-
mään huolta ympäristöstäm-
me.

Markku Karjalainen
kenttäpäällikkö 
MTK-Pohjois-Suomi ry
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Käy tykkäämässä:
www.facebook.com/tyotakomo

Puulla on 
nyt kysyntää!

Miksi sinun kannattaa tehdä 
puunmyyntisuunnitelma juuri oman 

metsänhoitoyhdistyksen kanssa?

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

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

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

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

Toimistot: 
Kuivaniemi, Pudasjärvi, 
Taivalkoski ja Kuusamo.

 Soita 040 844 2028.

Tulipalojen sammuttamisesta 
hallittuun johtamiseen

Eisenhowerin matriisi.

Maatalousyrittäjän työkyky 
ja ammattitaito ovat maati-
lan tärkeimpiä resursseja. 
Mikäli yrittäjällä ei ole työ-
kykyä, on erittäin vaikea 
hallita tilan kokonaisuutta 
ja hyvätkin resurssit jäävät 
hyödyntämättä. Työkyvyn 
ylläpidossa avainasemas-
sa on henkilö itse omilla 
toimillaan. Terveydestään 
huolehtimalla ja riittävän 
unensaannin varmistami-
sella luodaan edellytykset 
työkyvyn ylläpitämiseen. 
Työkyvyn ylläpidossa apu-
na on luonnollisesti työter-
veyshuolto. Ammattitaidon 
ylläpito on jatkuvan kas-
vun tie. Uutta ammattitie-
toa tulee koko ajan enem-
män kuin ihminen jaksaa 
seuloa. Ammattitaito rat-
kaisee kuitenkin lopullisen 
tuloksen. Kaksi tilaa, joi-
den lähtökohta voi olla hy-
vin samanlainen saattavat 
ajautua täysin erilaisiin lop-
putuloksiin. Usein niukko-
jen resurssien tehokas hyö-
dyntäminen voi olla kiinni 
hyvin pienistä asioista. Jot-
kut asiat on vain hyvä teh-
dä pikkutarkasti, kun josta-
kin toisesta asiasta selvitään 
rennommalla otteella. Esi-
merkiksi vasikoiden alku-
vaiheen kasvatus on hyvä 
tehdä todella tarkasti ja hy-
vin, jos haluaa vasikoiden 
kasvavan hyviksi lypsyleh-
miksi. Tilakoon kasvaessa 
kokonaistyömäärä yleen-
sä lisääntyy, vaikka töitä 
koneellistetaan ja automa-
tisoidaan. Tällöin herkäs-
ti ajaudutaan jatkuvaan tu-
lipalojen sammuttamiseen 
hallitun johtamisen sijasta. 
Asiat, jotka ovat kiireellisiä 
ja tärkeitä on syytä tehdä 
heti huolella. Kiireelliset ja 
ei niin tärkeät asiat on syy-
tä tehdä nopeasti, jos on ai-
kaa. Hyvänä vaihtoehtona 
on pyrkiä delegoimaan teh-
tävät toisille. Tärkeät ja ei 
kiireelliset tehtävät voi ai-
katauluttaa myöhemmäksi 
ja tekee ne sitten huolella. Ei 
tärkeitä ja ei kiireellisiä teh-
täviä on syytä välttää.

Kannattavuus,  
maksuvalmius sekä 
vakavaraisuus
Maatilan menestyksellinen 
hoitaminen on nykypäivänä 
vaativa tehtävä. Markkinat 
myllertävät, laaja säädös-
viidakko luo raamit toimin-
nalle ja talous on haastavaa 
saada pysymään kunnossa. 
Erään tutkimuksen mukaan 
heikommin menestyvät vil-
jelijät kokivat itsensä enem-
män tuottajiksi kuin yrittä-
jiksi. Yrityksen toiminnan ja 
tulevaisuuden kannalta tär-
keitä tekijöitä ovat kannat-
tavuus, maksuvalmius sekä 
vakavaraisuus. Kannatta-
vuudessa on kysymys sii-
tä, että yritykselle muodos-
tuu enemmän tuloja kuin 
menoja. Kannattavuuteen 
vaikuttaa merkittävästi esi-
merkiksi eläinten tuotos-
taso ja kasvinviljelyn sato-
tasot. Vanha sanonta ”syö 
enemmän kuin tienaa” viit-
taa vahvasti kannattavuu-
teen.  Kannattamattoman 
yrityksen ei ole liiketalou-
dellisesti mielekästä jatkaa 
toimintaansa, mikäli ei saa 
uudistettua omia toimin-
tatapoja. Kassavirran pi-
tää riittää niiden sitoumus-
ten hoitoon mihin yrittäjä 
on lupautunut. Hyvä kan-
nattavuus vaikuttaa po-

sitiivisesti maksuvalmiu-
teen. Kun kassassa on koko 
ajan käyttöpääomaa riit-
tävä määrä, ei rahoittajal-
ta ole tarvetta anoa lyhyt-
aikaista vierasta pääomaa. 
Kassabudjetoinnin ja seu-
rannan avulla voidaan var-
mistaa, että kassassa on 
silloin rahaa kun sitä tar-
vitaan. Vakavaraisuus ker-
too yrityksen kyvystä sietää 
tappioita ja selviytyä sitou-
muksistaan pitkällä aikavä-
lillä. Yrityksen vakavarai-
suus vaikuttaa positiivisesti 
myös maksuvalmiuteen ja 
yritys pystyy paremmin 
hyödyntämään tuotantopa-
nosten kausihinnoittelua.

Tuotannon onnistuessa 
täytyy monen palasen lok-
sahtaa kohdalleen. Hyvä 
säilörehu, jota on vapaasti 
lehmien saatavilla, on yksi 
tärkeimmistä asioista tuo-
tannon onnistumisessa. Säi-
lörehun onnistuessa hyvin, 
usein navetassa kaikki asiat 
rullaa omalla painollaan ja 
vastuksia on paljon vähem-
män kuin epäonnistuneen 
säilörehun kanssa. Hy-
vään säilörehuun vaaditaan 
maatalousyrittäjiltä rautais-
ta ammattitaitoa. Kaikki 
eri työvaiheet tulee onnis-
tua tosi hyvin, että rehu on 
huippuhyvää silloin kun se 
tuodaan lehmille syötäväk-
si. Kaikki on lähtenyt hy-
västä suunnittelusta ja pel-
lolla tehtävästä työstä. 

Pikkuvasikan  
alkukasvatukseen 
huomiota
Nykyisin on opittu pa-
remmin ja paremmin ym-
märtämään kuinka suuri 
vaikutus pikkuvasikan al-
kukasvatuksella- ja hoidol-
la on myöhemmin eläimen 
terveyteen ja tuotokseen. 
On todettu, että ensimmäi-
set kaksi kuukautta antaa 
pohjan sille minkälainen 
lehmä vasikasta myöhem-
min tulee. Esimerkiksi va-
sikan ensimmäisellä terni-
maitojuotolla on valtavan 

suuri merkitys vasikan vas-
tustuskykyyn.

Onnistuneessa tuotan-
nossa eläinaineksella on 
myös valtavan suuri merki-
tys. Usein navetassa voi olla 
suurta vaihtelua lehmien 
välillä. Samoilla rehuilla ja 
samalla hoidolla toinen leh-
mä voi lypsää 15000 kg mai-
toa vuodessa ja toinen 7000 
kg. Hyvä eläinaines on yksi 
merkittävimmistä asioita, 
millä tilan tuotostasoa ja tu-
losta voi parantaa. Hoito ja 
ruokinta on myös helpom-
paa, kun karja on tasais-
ta. Myös ympäristö kiittää, 
kun maitoa tulee enemmän 
lehmää kohti.

Yrittäjien jaksamiseen 
vaikuttaa todella paljon se, 
että miten jouhevasti päivit-
täiset työt saadaan tehtyä 
navetassa. Lehmää kohti 
tehdyt työtunnit vaihtelevat 
todella paljon eri tilojen vä-
lillä. Siihen vaikuttaa mm. 
kuinka paljon töitä tehdään 
käsin. Jaksamiseen vaikut-
taa paljon myös se, kuinka 
kaukana pellot sijaitsevat ja 
kuinka tehokkaasti työt saa-
daan pelloilla tehtyä. 

Miten työt on jaettu? Tie-
tääkö jokainen oman tehtä-
vänsä? Onko työt kalente-
roitu?  Onko olemassa lista, 
mistä voi poimia ”rästissä” 
olevia töitä ja tehdä silloin, 
kun rutiinitöiltä jää aikaa. 
Onko mietitty mitä töi-
tä voisi ulkoistaa? Voisiko 
urakoitsijaa käyttää joihin-
kin peltotöihin? 

Todella tärkeää jaksami-
sen kannalta on välillä 

päästä kokonaan irti tilan 
töistä, lomailemaan!

Hallinnan tunnetta 
tulevalle talvelle!

MF-HuoLTo
ILMASToINTIHuoLLoT

K-Huolto S. Parviainen
Puh. 040 773 3631

sauli.parviainen@gmail.com

Nykyisin on opittu paremmin ja paremmin ymmärtämään 
kuinka suuri vaikutus pikkuvasikan alkukasvatuksella- ja 
hoidolla on myöhemmin eläimen terveyteen ja tuotokseen. 
On todettu, että ensimmäiset kaksi kuukautta antaa pohjan 
sille minkälainen lehmä vasikasta myöhemmin tulee.

Leea Holmi
maitotila-
asiantuntija 
ProAgria Oulu

Esko Viitala
energia- ja talous-
asiantuntija
ProAgria Oulu 
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Pudasjärvellä on monta valoisaa näkymää

Pudasjärvellä on syksyn jo 
nopeasti pimetessä monta 
valoisaa näkymää. Tämän 
vuoden kuluessa Pudasjär-
velle on perustettu 23 uut-
ta yritystä ja usea henki-
lö suunnittelee parhaillaan 
yritystoiminnan käynnis-
tämistä. Keskustassa alkaa 
vähitellen rakentua kau-
pungin uusi hirsinen olo-
huone, Hyvän Olon Keskus 
ja Kipinässä on valmistu-
nut koulun laajennus. Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy 
rakentaa keskustaan hirsi-
kerrostaloja, joihin raken-
tuu myös uutta liiketilaa. S-
Marketin laajennus etenee 
keskustassa suunnitellus-
ti ja Karhukunnaan alueel-
le valmistuu kovaa vauhtia 
ryhmäperhepäiväkoti Hy-
vän Mielen Lastenhoitopal-
velut Oy:n toimesta. Syöt-
teen matkailukeskuksessa 
toimivat yritykset ja muut 
pudasjärviset yritykset rek-
rytoivat parhaillaan kii-
vaasti monenlaisia osaajia. 
Syötteen Sieni ja Yrtti Ky ra-
kentaa omia toimitilojaan 
Syötteelle. Muualla jo toi-
mivat yritykset pohtivat lii-
ketoimintansa laajentamis-
ta Pudasjärvelle tai ovat jo 
tehneet niin. Kaikki nämä 
erilaiset hankkeet eri puolil-
la kaupunkia viestivät vire-
ästä ja kehittyvästä Pudas-
järvestä.

Uudelle yrittäjyydelle 
mahdollisuuksia
Kaupungin kehitysyhtiö 
luo eri tavoin mahdolli-
suuksia uudelle yrittäjyy-
delle, yritysyhteistyölle ja 
kehittää aluemarkkinointia 
yhdessä Syötteen Matkai-
luyhdistyksen, paikallisen 
yrittäjäjärjestön ja kau-
punkiorganisaation kans-
sa. Yhteistyössä kaupungin 
ja Syötteen Matkailuyhdis-

tyksen kanssa on jo laitettu 
liikkeelle somekanavissa ja 
verkossa näkyvä Järjen Ää-
rellä –kampanja. Jatkossa 
tavoitteena on kehittää säh-
köistä näkyvyyttä, rekry-
tointia ja nostaa paikkakun-
nan tarjoamia monipuolisia 
mahdollisuuksia esille. Pu-
dasjärvellä avoimena ole-
via työpaikkoja on tuotu 
esille Suur-Tukholman alu-
eella ruotsinsuomalaisille 
paluumuuttajille suunna-
tussa rekrytointikampan-
jassa Finnpausen-hankkeen 
kautta.

Tilaisuuksista ja mahdol-
lisuuksista viestitään pää-
asiassa Pudasjärven Kehi-
tyksen Facebook-sivuilla 
sekä tarvittaessa kotisivuil-
la, joita kannattaa seura-
ta. Syötteen luontokeskuk-
sessa järjestetään tiistaina 
29.10. Lähtölaukaus lauta-
selle –tilaisuus lähiruoka- ja 
matkailualan toimialan yri-
tyksille. Kaupungintalolla 
on keskiviikkona 13.11. tar-
jolla Juridiikkaa ja sopimus-
oikeutta. Infon lisäksi on 
mahdollista varata oman 
yrityksen lakineuvontaa 
varten puolen tunnin hen-
kilökohtaisia lakiklinik-
ka-aikoja. Lakineuvontaa 
antaa varatuomari ja part-
neri Kirsi Putkonen Mag-
nussonilta ja aika varataan 
Pudasjärven Kehityksen 
yritysneuvojan Auvo Tur-
peisen kautta. Pudasjärven 
Yrittäjäforum järjestetään 
maanantaina 25.11. Tarkoi-
tuksena on pitää Syötteellä 
erityisesti Pudasjärven kes-
kustan ja Syötteen alueen 
yrityksille suunnattu yhtei-
nen keskustelutilaisuus. Ti-
laisuudessa kuullaan mat-
kailualan potentiaalista 
Pudasjärvellä ja keskustel-
laan käytännön jatkoyhteis-
työmahdollisuuksista yrit-
täjien kesken. 

Yrityspalveluseteli 
tutuksi
Pudasjärven kaupungin 
ja Pudasjärven Kehityk-
sen toteuttama yrityspal-
veluseteli on tullut tutuksi 
paikkakunnan yrityksille. 
Yritykset ovat käyttäneet 
seteliä apuna markkinoin-
tinsa tehostamisessa. Pal-
velusetelillä on pystyt-
ty auttamaan yritysilmeen 
luomisessa, kotisivujen ja 
esittelyvideoiden tekemi-
sessä, sekä tienvarsimainos-
ten hankkimisessa. Tähän 
mennessä tukea on myön-
netty 14 yritykselle.

Lähiruokatoimijoita saa-
tettiin keväällä yhteen ja 
lähiruokaverkkojen viri-
tys tuotti yritysten välille 
tavoiteltua käytännön yh-
teistyötä sekä avasi paikal-
lisille tuotteille ja raaka-ai-
neille uusia myyntikanavia 
ja -näkymiä. Uusien koh-
taamisten avulla on toiveis-
sa kytkeä myös lähiruo-
ka- ja matkailualayritykset 
jatkossa yhä tiiviimmin yh-
teistyöhön. Lisäksi pyri-
tään löytämään ratkaisuja 
niihin moninaisiin kehittä-
mistarpeisiin, joita paikka-
kunnan ruokaketjussa on. 
Suunnitteilla on myös lä-
hiruokatapahtumien sarja 
Pudasjärvelle. Pudasjärven 
Kehitys Oy on rekrytoinut 
oman lähiruoka-asiantun-
tijan auttamaan toimialan 
kehittymistä Pudasjärvel-
lä. Lähiruoka-asiantunti-
jaksi valittu Sirkku Kianto 
aloittaa työnsä marraskuun 
alussa.

Matkailussa suuria 
harppauksia
Pudasjärven Matkailun 
puitesopimus on parhail-
laan päivitettävänä, joten 
yritysten kehittämissuunni-
telmista kannattaa nyt olla 

Pudasjärven Kehitys Oy:n Sari Turtiainen ja Auvo Turpei-
nen tarjoavat apua ja tukea yrityksien kehittämiseen.

yhteydessä Pudasjärven 
Kehitykseen. Matkailun 
puitesopimuksen kautta tii-
vistetään julkisen ja yksi-
tyisen sektorin yhteistyö-
tä kaupungin matkailualan 
kilpailukyvyn kehittämi-
seksi. Matkailuala on jo teh-
nyt vahvan harppauksen 
jo liikkeelle lähteneillä in-
vestoinneilla, jotka painot-
tuvat Syötteelle ja tukevat 
matkailukeskuksen ympä-
rivuotista toimintaa. Täs-
tä seuraa positiivisia hei-
jastusvaikutuksia muillekin 
aloille. Syötteellä KIDE Ho-
telli ja LumiAreena avaa-
vat alkutalvesta ja Hotelli 
Iso-Syötteen odotettu uu-
delleenrakentaminen on 
parhaillaan kovassa vauh-
dissa. Myös Kuuru Oy on 
tuomassa uudenlaista ma-
joitustarjontaa Syötteelle. 
Lähimatkailu ja maastopyö-
räily ovat edelleen nostees-
sa ja Iso-Syötteelle avataan 
ensi kesänä myös Bike Park 
eli uusi hissipyöräilypuisto. 
Myös muuta uutta on alu-
eelle tulossa ja yritykset jul-
kistavat omia hankkeitaan 
omaan tahtiinsa. 

Paikallisia tuotteita 
esille
Tekemistä ja kehittämis-
tä Pudasjärvellä riittää ja 
kehittämistyössä Pudas-
järven Kehitys Oy pyrkii 
hyödyntämään monipuoli-
sesti laajaa asiantuntijaver-
kostoa, sen palvelutarjontaa 
sekä erilaisia alueella toimi-
via hankkeita. Hankkeiden 
osalta poimitaan omaan va-
likoimaan ne, joista on yri-
tyskentälle konkreettista 
hyötyä. Lähiruoan osalta 
Pudasjärvi on mukana Koil-
lismaan alueella toteutetta-
vassa VILMA (Villiruoan 
uudet mahdollisuudet) –
hankkeessa. Yritysten omi-
en tarpeiden mukaisesti 
räätälöitäviä asiantuntija-
palveluja tarjotaan tämän 
hankkeen kautta. Tarkoi-
tus on myös tunnistaa, mitä 
arvoketjuja ja yhteistyöver-
kostoja on rakennettavissa 
ja hyödynnettävissä tuottei-
den raaka-ainehankintaan, 
jalostukseen, myyntiin ja 
jakeluun tuotteiden saatta-
miseksi sekä kotimaan että 
kansainvälisille markkinoil-
le. Eri keinoin nostetaan 
paikallisia tuottajia esille ja 
pyritään saamaan paikalli-
sia antimia turistien lauta-
sille. 

Muista toimialoista voi-
daan nostaa esille sosiaali- ja 
terveysalan yrityksille lop-
puvuodesta käynnistyvät 
SoteNoste-hankkeen työ-
pajat, joiden kautta pyri-
tään kehittämään yritysten 
liiketoimintaa ja palvelu-
tarjontaa, sekä kehittämään 
yritysten keskinäistä sekä 
Oulunkaarella tapahtuvaa 
yhteistyötä. Kasvun Kartta 
–hanke tarjoaa puolestaan 
kasvuyrityksille suunnat-
tuja asiantuntijapalveluja. 
Hankkeista on perustietoa 
kotisivuillamme ja hankkei-
den omat projektipäälliköt 
kertovat mielellään lisää.

Olipa yrityksesi pieni 
tai suuri, yritysneuvonnan 
kautta saat apua ja tukea 
omiin kehittämispohdintoi-
hisi. Ota yhteyttä! 

Pudasjärven Kehitys Oy 

Olli Lönnroos
olli.lonnroos@pel-tuote.fi

+358 (0)40  593 6913
 Jukka-Pekka Hoffren

jukka-pekka.hoffren@pel-tuote.fi
+358 (0)40 845 4999

pel-tuote.fi

TEHDAS-
KUNNOSTETUT

VAIHDOKIT

 59 900 € sis. alv

Livakka 16.5 m3

Hyväkuntoinen lietevaunu 
keskipumppukuormaimella
 ja multaimella.

Kivi-Pekka KP 5
5-metrinen kivenkeräyskone. 
Karhottimien hydraulinosto. 
Hyppyrumpu!

-10

-14
Kysy tarjous!

@peltuote

PIETARILANTIE 48, 
PUDASJÄRVI 

P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 

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

LA 9-18, SU 11-18

PERHEMARKET

RUMPU-/
SALAOJAPUTKET

ULOSHEITTO-
HINNOIN

Viima
HYdRAuLI-

öLjY 
32 ja 46

419,- 200 l

HALLI-
LäMMITTIMET

Polttoaine dieselöljy,
liekkivahti, palotila RST, 

elektroninen piezo-sytytys, 
polttoainepumppu kompres-
sorityyppinen lamellipumppu, 

IP21 

299,-20 kW
ALKAEN

www.mtk.fi

Pudasjärven keskustassa alkaa vähitellen rakentua kaupungin uusi hirsinen olohuone Hyvän Olon Keskus. Kuva Airmoi-
lanen.
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Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

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

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

Maatalousurakointia
•	 Säilörehun	korjuu,	
 kuivalannanlevitys myös nurmelle
•		Sorat,	murskeet,	kaivukonetyöt
•		Nurmen	täydennyskylvöt

tulossa: hevosten kengityspalvelu
Maija Puhakka 040 596 6198

Lasse Puhakka 0400 326 162

Saijalan maatilalla 
valmistaudutaan robottinavetan 

rakentamiseen
Paukkerinharjulla asuvil-
le Suvi ja Matti Ronkaisen 
tilalle ollaan aloittelemas-
sa elementeistä tulevaa uut-
ta pihattonavettaa, joka val-
mistuu tavoitteen mukaan 
ensi vuoden alkuun. Matti-
isännän mukaan uusi navet-
ta ei vähennä työnmäärää, 
vaikkakin huomattavasti ke-
ventää. Pihatosta tulee ro-
boteilla ja täysin automatii-
kalla toimiva tuotantolaitos 
68 lehmälle, jotka saavat va-
paasti liikkua pihatossaan. 

32-vuotias Matti Ronkai-
nen kertoi olleen maitoti-
layrittäjänä Saijalan tilalla 
12 vuotta. Avioliiton solmi-
misen jälkeen Suvi-emän-
tä on työskennellyt tilalla 
kuutisen vuotta. Perheessä 
on kolme lasta ja jopa kaksi-
vuotias nuorinkin on innol-
la navetassa mukana. Sai-
jala on Matin kotitila, jonka 
hän osti vanhemmiltaan su-
kupolvenvaihdoksella vuon-
na 2007. 

Saijalan vanhaa navettaa 
ei pureta pois, vaan se jää 
vasikoiden, hiehojen ja um-
pilehmien käyttöön. Uutta 
peltoa on tilalle tehty paljon, 
mutta jonkin verran rehua 
korjataan myös vuokrapel-
loilta. Saijala on ainut maito-

Saijala on Matti Ronkaisen kotitila, jossa lehmät voivat laiduntaa kauniissa maalaismaise-
missa. Taustalla virtaa Korpijoki. 

Saijalan maatilan emäntä ja isäntä Suvi ja Matti Ronkainen luottavat ihmisten syövän tulevaisuudessakin lihaa ja juovan 
maitoa. 

tila Paukkerinharjulla, jossa 
ei ole kahteen vuosikymme-
neen ollut muita toimivia 
maitotiloja. 

Matin ammattihaaveet 
ovat olleet jo nuoruudes-
ta lähtien maataloudessa 
ja karjanhoidossa. Sitä var-
ten hän kävi nuoruudessaan 
myös maatalousalan koulu-
tuksen. Suvi-vaimolla on lä-
hihoitajan koulutus. Hän ei 
käy töissä kodin ulkopuolel-
la, vaan osallistuu lehmien-
hoitoon sekä lasten- ja ko-
dinhoitoon.

Saijalan tuottajia eivät 
ole pahemmin hätkäyttä-
neet viime aikojen puheet 
nautakarjan vaikutuksista 
ilmastomuutoksiin ja mai-

don tarpeellisuuteen, vaan 
he luottavat ihmisten syö-
vän jatkossakin lihaa ja juo-
van maitoa. 

- Jotakinhan ihmisten pi-
tää joka tapauksessa syödä, 
sillä muutenhan kuollaan 
nälkään. Kyllä me uskomme 
tulevaisuuteen ja maatalou-
den kannattavuuteen, Mat-
ti-isäntä tuumailee vakaasti 
ja sanoo tuottajien mielipi-
teiden vaihtelevan moneen 
suuntaan henkilön iän ja tar-
peiden mukaan. 

- Nuorilla tuottajilla olisi 
enemmänkin intoa kehittää 
ja investoida, mutta pankeis-
ta on tänä päivänä vaikea 
saada lainaa maataloushan-
kintoihin. Monella suunni-

telmat tökkäävät siihen, ettei 
esimerkiksi saada tehtyä su-
kupolvenvaihdosta. Meillä 
on ollut alusta asti itsestään 
selvää, että rakennamme uu-
den navetan ja lainasta olim-
me jo aikaisemmin neuvo-
telleet pankin kanssa, Matti 
kertoi ja arvelee tuottajil-
la olevan vaikeuksia pankin 
kanssa, sillä maatalouden 
katsotaan olevan kannatta-
matonta.  

Lomituspalvelut pelaavat 
Ronkaisen mukaan Pudas-
järvellä vaihtelevasti. Lomit-
tajaa ei aina saa silloin kun 
sille olisi tarvetta. Eläinlää-
käripalvelut sen sijaan pe-
laavat nykyisin hyvin. 

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

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

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto oy

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

 Vuokraamme isoja nelivetotraktoreita 
esim. kylvötöihin, rehuntekoon yms. 

Myös urakointina.
Vuokrattavana myös kaivinkone, 

pyöräkuormaaja, pakettiauto.

P. 0400 926 405

TRAKTOREITA VUOKRALLE

Toimitamme 
RUOKAMULTAA

MYYDÄÄN:
Citroen Jumper pakuja 
vm -11 ja -13

www.kokkopeat.fi

TuuriTuvalTa (toritie 1)
•	Veikkauksen palvelut
•	Ullmaxin ulkoilualusasuja
•	Syötteen alueen retkeilykarttoja
•	Sini Paukkerin tukikalentereita

MuNKKiKaHviT 
1.50 €

MTK

MTK

6490€

www.mtk.fi
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Tuottajayhdistyksellä vilkasta toimintaa 
MTK Pudasjärven kevätko-
kous oli maaliskuussa Lie-
peen väentuvalla. Kokouksen 
avannut yhdistyksen pu-
heenjohtaja Pekka Törmänen 
kertoi ajankohtaista tuottajia 
kiinnostavista asioista. 

Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Veli Hyttinen ja 
sihteerinä Eero Hyttinen. 

Viime vuoden toiminta-
kertomuksen hyväksymisen 
kohdalla todettiin toimin-
nan olleen vilkasta. Hoidet-
tiin tuottajien edunvalvontaa. 
Osallistuttiin lähiruokata-
pahtumaan K-supermarketil-
la paistamalla siellä paikalli-
sista tuotteista valmistettuja 
hampurilaisia ja lampurilai-
sia, K-raudassa paistettiin lät-
tyjä kaupan teemapäivänä 
sekä oltiin mukana Metsäpäi-
vässä. Osallistuttiin poron-
hoitolain uudistamiseen täh-
täävään valmistelutyöhön ja 
keväällä oli tuki-infotilaisuus 
viljelijöille. Jäsenille perhei-

neen järjestettiin jouluruokai-
lu. Huhtikuussa toteutettiin 
MTK Pudasjärvi Maaseutu-
liite aikaisempien vuosien ta-
paan yhteistyössä Pudasjär-
vi-lehden kanssa. Jäsenille oli 
liikuntasali- ja lentopallosali-
vuoro. Uimahallilipun hintaa 
sekä kuntosalin käyttöä tuet-
tiin jäsenedulla. 

Edunvalvonnan  
eteen paljon työtä
MTK Pohjois-Suomen liiton 
puheenvuoron piti järjestöag-
rologi Jaana Juvani. Puheen-
vuorossa korostettiin kahta 
asiaa; kevään vaaleja ja jär-
jestön tekemää edunvalvon-
tatyötä. Kevään eduskunta-
vaalit ja EU parlamenttivaalit 
ovat edunvalvonnan kannal-
ta todella tärkeät.  Äänestämi-
nen on ainoa tapa vaikuttaa ja 
se onkin jokaisen äänioikeu-
tetun jäsenen velvollisuus.  

MTK tekee järjestönä pal-

jon edunvalvonnan eteen. 
Kaikki työ ei välttämättä aina 
näy ulospäin, mutta esimer-
kiksi viiden prosentin yrittä-
jävähennys elinkeinotoimin-
nan tulosta ja ravintolaruoan 
alkuperämerkintöjä koskeva 
kansallinen asetus ovat pal-
jolti MTK:n aikaansaannok-

sia. 
Yksittäiselle jäsenelle on 

yleensä tärkeää, että oman 
paikallisyhdistyksen toimin-
ta on aktiivista ja näkyvää. 

-On kuitenkin myös paljon 
jäsenen omasta aktiivisuu-
desta kiinni, minkälaisena ja 
kuinka aktiivisena järjestönä 
MTK:n kokee. Jos ei ole mu-
kana toiminnassa tai seuraa 
mitä järjestössä tapahtuu niin 
ei varmastikaan saa kunnol-
lista kuvaa siitä, mitä kaikkea 
järjestö tekee, totesi Juvani. 

Vakuutuksista  
jäsenetuja
LähiTapiolasta maatila-asian-
tuntija Ari-Pekka Timlin sel-
vitti MTK-jäsenetuja. 

Maatilavakuutuksesta ja 
kotivakuutuksesta on 10 pro-
sentin alennus. Jos maati-
lalla on tehty LähiTapiolan 
huolenpitokäynti ja maati-
lan turvallisuuskartoitus, etu 
on 15 prosenttia. Lisäetua saa 

myös, jos on sijoitus yhtiön 
säästöhenkivakuutuksessa. 

Jäsenetuna voi saada kah-
den vuoden välein Firstbéat 
Hyvinvointianalyysin Äly-
henkivakuutuksen yhtey-
teen, jonka kokonaisuuteen 
kuuluu taloudellisen turvan 
lisäksi sähköinen terveystar-
kastus- ja valmennusohjel-
mat sekä aktiivisuutta mittaa-
va laite.

Terveyshelppiä voi käyt-
tää, jos sairastuu tai sattuu ta-
paturma 

Terve! -palveluun kuuluu 
pääsy jonottamatta erikois-
lääkärille. Korvaushakemuk-
sia ei tarvita, eikä ole oma-
vastuuta tai terveysselvitystä. 
Siinä ei ole myöskään urhei-
lurajoituksia tai ikärajaa. 

Lomituspalvelu- 
yrityksille tarvetta
Kokouksen puheenjohtaja 
Veli Hyttinen kertoi, että pu-

Kevätkokouksessa oli väkeä vajaa parikymmentä henkeä.

MTK:n kevätkokouksessa olivat vierailijoina LähiTapiolan maatila-asiantuntija Ari Timlin ja 
MTK Pohjois-Suomen järjestöagrologi Jaana Juvani. Kokousta johti Veli Hyttinen, sihtee-
rinä toimi Eero Hyttinen ja kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Törmänen. 

naisen lihan kulutus on kas-
vanut vuonna 2018 noin pro-
sentin. Teurasjonot ovat tällä 
hetkellä noin viikon mittaiset 
ja vasikoiden välityksessä vii-
kosta kahteen. Atria kannus-
taa rahoituksilla emolehmä-
tuotannon aloittamista.

Keskustelussa todettiin lo-
mituksessa olevan ongelma-
na, että sairaslomille ei tah-
do löytyä lomittajia. Yhtenä 
ratkaisuna esille nousi lomi-
tuspalveluyritykset. Pudas-
järvelle pitäisi löytää alalle 
useampi yrittäjä.

Yhdistyksen sihteeri Eero 
Hyttinen esitteli kaupungin 
maaseutuelinkeinojen tukiin 
haettuja muutoksia. 

Kokouksessa oli myös esil-
lä maaseutuyrittäjien kan-
nalta tärkeitä asioita, joilla 
oli evästetty pudasjärveläis-
tä kansanedustajaehdokasta 
Vesa Riekkiä. 

Heimo Turunen

Maatilan emäntä traktoritöissä – hyvin onnistuu
Maatilan emäntä Maija Pu-
hakka on ollut MTK Pudas-
järven johtokunnan jäsen 
tämän vuoden alusta ja hä-
nelle on sovittu erityisteh-
tävänä kuluttajavastaava-
na toimiminen. Tehtävään 

kuuluu muun muassa mu-
kana oleminen eri tapahtu-
missa suomalaisen ruuan ja 
tuotteiden käyttämisestä. 

Maija Puhakka on syn-
tyisin Nivalasta ja avioitui 
Sarankylän Tuhansuolta 
kotoisin olevan Lasse Pu-
hakan kanssa. He asettuivat 
asumaan Lassen kotitilalle 
Päätylään, jossa he yhdes-
sä hoitavat maatilaansa ja 
emolehmäkarjaansa. Lisäk-
si tilalla on kaksi suomen-
hevosta, jotka ovat Maijalle 
hyvin tärkeitä. Kaiken yli-
jäävän vapaa-aikansa hän 
kertoi viettävänsä hevos-
tensa kanssa. Ne ovat Puha-
kan perheessä hänen oma 
juttunsa ja sitä varten hän 
myös opiskelee ammatti-
koulussa hevosten kengi-
tystä. Valmistuminen on 
ensi keväänä, mutta Mai-

ja on jo nyt valmis kengit-
tämään hevosia myös muu-
alla.

Maija ja Lasse tekevät 
koneurakointia myös oman 
tilan ulkopuolelle. Maija 
pärjää traktoreiden ja mui-
den maatalouskoneiden 
kanssa miehensä rinnalla. 
He tarjoavat työpalvelui-
na säilörehunkorjuuta, nur-
men täydennyskylvöjä sekä 
keväästä syksyyn kuiva-
lannan levitystä nurmille. 
Soraa ja mursketta ajetaan 
omilta montuilta. Kaivuu-
konetyöt sujuvat niin Mai-
jalla kuin Lassellakin, jo-
hon heillä on ajanmukaiset 
koneet ja laitteet. Konetyöt 
ovat koko perheen juttu, sil-
lä niihin osallistuvat innolla 
myös perheen nuoret pojat 
Arttu ja Markku. 

Maija on ollut pitkään 

Maija Puhakalle johtokun-
nassa työskentely on tut-
tua, sillä hän toimi aiemmin 
useita vuosia yhdistyksen 
sihteerinä. 

Päätylän tilan 17-vuotiaat ratsuhevoset Mikrovili ja Huvin 
ovat Maija Puhakalle oma juttunsa ja ala kiinnostaa siinä 
määrin, että hän opiskelee hevosen kengitystä.

REHUPAALIKULJETUKSET KOILLISMAALLA

MTK:n jäsen ja toiminut ai-
emmin Pudasjärven yhdis-
tyksen johtokunnan ulko-
puolisena sihteerinä useita 
vuosia. Paikallisosasto jär-
jestää jäsenilleen koulu-
tusta ja tapahtumia sekä 
on jäsentensä paikallinen 
edunvalvoja. Viime viikko-
jen puheet ilmastonmuu-
toksista ja niiden syistä on 
kohdennettu myös tuotta-
jien suuntaan. Maijalla on 
hyvä mielipide ja peruste-
lut.

- Ruuan tuottaminen 
Suomessa on ilmastoys-
tävällistä ja järkevää. Jos 
ihmiset käyttäisivät ko-
timaista ruokaa, se olisi oi-
keaa ilmastotekoa. Maitoa 
ja lihaa on käytetty iät ja 
ajat, yhdistyksen kuluttaja-
vastaava Puhakka tuumaa. 
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www.kinnusenmylly.fi

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä 
meitä

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

PRekkaOy

Rekka-Pekka Oy

AMMATTITAIToISET
RAHTIKuLjETuKSET
sekä raskaan kaluston

huolto- ja 
päällisrakennuspalvelut

Puh. 0400 388 153

Suomen Teollisuusvaate Oy
0207 30 3003

teollisuusvaate.fi

Suomen 

TEOLLISUUSTYÖKALUT OY
 0207 30 3000

idg-tools.com

Tuomo Vääräniemi p. 040 586 3389. P. 0207 30 3003
www.teollisuusvaate.fi

Ismo Ansala p. 040 705 2940. P. 0207 30 3000. 

www.tili-tekno.fi

Yrittäjä!
Luovu papereista ja siirry

sähköiseen taloushallintoon:
● Ostolaskut ● Myyntilaskutus 

● Mobiili app

Mäkelän tilalle Livolle uusi 
robottipihatto syksyn aikana

Livolla Mäkelän tilalle ko-
hoaa uusi pihattonavetta, 
johon tulee tilat 68 lehmäl-
le. Lehmäluku tulee pihat-
tonavetan myötä kolmin-
kertaistumaan nykyiseen 
karjamäärään verrattuna. 
Mäkelän uusi robottinavet-
ta valmistuu vuodenvaihtee-
seen mennessä.

Toukokuusta 2015 Marko 
Tolonen on ollut tilan osak-
kaana äitinsä rinnalla. Tä-
män vuoden alussa Mäkelän 
tilalla tehtiin sukupolven-
vaihdos, jonka seurauksena 
Henna-siskokin ryhtyi yrit-
täjäksi. Tila on nyt Maata-
lousyhtymä Tolonen Henna 
ja Marko.  

Sisarukset Marko ja Hen-
na ovat Mäkelän tilan kol-
mannen polven yrittäjiä. Sitä 
ennen heidän vanhempansa 
hoitivat tilaa vuodesta 1995 
ja sitä ennen isovanhempan-
sa. Marko on nyt pian 24- ja 
Henna 19-vuotias, joten he 
ovat rohkeita ja nuoria, joil-
ta ei puutu uskallusta ryhtyä 
maitotilayrittäjiksi. Tilalla 
on viljelyalaa 120 hehtaaria, 
joista osa on itse tehtyä ja osa 
vuokrattu naapuritiloilta. 

- Maa- ja karjatilan työt 
ovat tulleet meille tutuik-
si jo lapsuusajoista lähtien. 
Olemme työskennelleet äi-
timme kanssa ja jatkossakin 
hän on tukenamme, Marko 
tuumaili maitotilallisen vas-
tuusta, joka ei häntä ollen-
kaan mietitytä. Hän arve-
li painavansa maatilantöitä 
eläkeikäänsä saakka.

- Olen aina tehnyt maa-
tilan töitä ja en muuta osaa 
tehdäkään. Päätökseni ryh-
tyä jatkamaan tilanpitoa tein 
armeijassa ollessani. Nyt 
heinäkuussa aloitimme uu-
den, itse suunnittelemamme 
robottipihaton rakentami-
sen. Rakennuksella on mi-
nun lisäkseni neljä työmies-
tä, Marko kertoi ja mainitsi 
käyneensä ammattikoulus-

Teemme käytettyjen karjatalouskoneiden välitysmyyntiä. 
Jos sinulla on hyväkuntoisia ylimääräisiä laitteita tai tarvitset 
käytettyjä laitteita niiden asennusta tai huoltoa, ota yhteyttä.
Ei halpuuttamalla, vaan kustannuksia vähentämällä, 
luotettavat Svea Agri -tuotteet edullisemmin ilman välikäsiä ja 
käytetyt karjatalouskoneet kierrättämällä ja kunnostamalla.

Meiltä myynti, huolto, asennus ja 
varaosatoimitukset Svea Agri AB laitteille

Farmari Agentit Oy
Pudasjärvi
Pauli Seppälä. 0400 569 334, 
pauli.seppala@hotmail.com
Jouni Seppälä. 0400 789 014, 
jouni.seppala@hotmail.com

www.farmariagentit.fi

(Ilmanvaihto, lannanpoisto, lypsinkiskot, 
lietepumput ja viljansiirtokuljettimet ym.)

Myös Iopari lypsyjärjestelmät ym. tuotteet

 LAITERATKAISUT
LYPSYJÄRJESTELMÄT

MARKKINOIDEN TEHOKKAIMMAT

050 477 8670   |   myynti@iopari.fi

www.iopari.fi

Marko ja Henna Tolonen uuden rakenteilla olevan robottinavetan edessä. Ulkopuolelta al-
kaa olemaan jo melko valmis, että noin viikon rakennustöiden jälkeen pääsee jo sisähom-
mille. Rakennus valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä.

Lehmäluku tulee pihattonavetan myötä kolminkertaistumaan nykyiseen karjamäärään ver-
rattuna. 

sa maarakennuspuolen am-
matin. 

Nykyiset median pu-
heet ilmastonmuutoksesta ja 
maidon juomisen tarpeetto-
muudesta eivät Markoa pa-
hemmin huoleta. Vaikka työ 
on sitovaa, se tuntuu silti so-
pivalta. 

- Jonkin verran ostetaan 
eläimiä uuteen navettaan, 
mutta rotuna säilyy ayshire, 
jota meillä on tälläkin hetkel-
lä, Marko mainitsi ja kertoi 

ehtivänsä harrastaa kalas-
tusta ja lintujen metsästystä 
sekä talvisin kelkkailua. 

Henna teki keväällä eri-
koisen ratkaisun. Hän oli 
opiskelemassa leipurikon-
diittoriksi Torniossa ja päätti 
pitää opiskelutaukoa ja siir-
tyi kotiinsa karjatöihin. Mai-
totilalla tehtävät työt ovat 
hänelle ennestään tuttuja. 
Yrittäjyys tuli ajankohdak-
si tämän vuoden alussa su-
kupolvenvaihdoksen myötä. 

Henna aikoo vielä jat-
kaa opintojaan ensi vuo-
den alusta, ja mikään ei tu-
levaisuudessa estä häntä 
olla hyödyntämättä ammat-
tikoulutustaan maitotilan 
tuotteiden jatkojalostajana ja 
tuotekehittelijänä.

- Tykkään asua ja touhuta 
maalla, joten työnteko tilalla 
ei tunnu yrittäjyydeltä, vaan 
pikemminkin elämäntapa-
na, sanoi metsästystä harras-
tava Henna Tolonen. 
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MISSÄ 
KUNNOSSA 

ON 
TYÖTERVEYTESI?

ANNA ME PIDÄMME 
SIITÄ HUOLEN 

ALK. 59 €/VUOSI!

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

0449786084 tai info@medipudas.fi

HAJATELMIA 
LYPSY-

JAKKARALTA
AInA VÄLILLÄ pitää ihan pysähtyä miettimään 
tätä elämän kulkua. Päivien, viikkojen, kuukausien ja 
vuosien kulumista. Niitä tapahtumia ja asioita mitä 
on vuosien saatossa tapahtunut. Niin tuttua ja tur-
vallista vuodenkiertoa ja samaan aikaan uutta ja jän-
nittävää, erilaista. Joskus jopa pelottavaa. Vuodet ei-
vät ole veljeksiä keskenään, sanoo vanha sananlasku. 
Ja sen on huomannut, erityisesti näitten muutaman 
viime vuoden aikana.
JOSKUS JOUTUU muistuttamaan ihmisiä ja jopa 
itseään siitä, miksi tätä työtä tehdään. Pitkiä päiviä 
joka säässä, oli sitten arki tai juhannus. Lyhyen kas-
vukauden aikana pyritään ottamaan kaikki hyöty irti, 
jotta saadaan tuotettua niitä laadukkaita kotimaisia 
raaka-aineita elintarvike- ja rehuteollisuuden tar-
peiksi. Sääolosuhteet tuovat runsaasti haasteita, ku-
ten ollaan parin viime vuoden aikana nähty. On joko 
liian kuivaa tai liian märkää. Toisaalta, se antaa taas 
mahdollisuuden uusien kasvien tuottamiseen. Miltä 
näyttäisi suomalainen riisi- tai maissipelto?
VIIME AIKOInA mediassa on käyty keskustelua 
maidon ja lihan merkityksestä ihmisen ruokavalios-
sa. Keskustelu lienee saanut alkunsa Helsingin kau-
punginvaltuutetun ehdotuksesta puolittaa näiden 
molempien tuotteiden käyttö kaupungin tiloissa. Se 
tuskin yksinään vaikuttaa suurestikaan kokonaisku-
lutukseen, mutta voi innostaa muita kaupunkeja ja 
toimijoita seuraamaan mallia. Sillä olisi taas merkit-
tävät seuraamukset kotimaiselle elintarviketeolli-
suudelle ja sitä kautta meille alkutuottajille. Meitä 
on kuitenkin satojatuhansia, jotka saamme elantom-
me joko suoraan tai välillisesti tuottamalla raaka-ai-
neita teollisuudelle ja nyt kotimaisten marjojen, kas-
visten ja juuresten kausi on parhaimmillaan.
OLEn YLPEÄSTI suomalainen maidon- ja lihan-
tuottaja. Olen vuosien ajan puhunut kotimaisten 
elintarvikkeiden puolesta, niiden puhtaudesta ja laa-
dusta. Suomalaisten elintarvikkeiden jäljitettävyys, 
turvallisuus ja tuoreus ovat parhaimmat myyntival-
tit ja tämän päivän keskusteluissa kannattaa muis-
taa myös pieni hiilijalanjälki. Lähiruoka määritelmä 
on hieman epämääräinen, minulle se on kaikki Suo-
messa kasvatettu ja tuotettu. Arvostan sitä työtä, 
mitä tämän maan ihmiset ovat tehneet ja tekevät 
kotimaisen tuotannon ja omavaraisuuden turvaami-
seksi. Ei ole itsestään selvyys, että asiat säilyvät aina 
näin. Siksi toivon, että suomalaiset laajalla sektorilla 
ymmärtävät asian tärkeyden ja tukevat valinnoillaan 
paitsi kotimaista elintarviketeollisuutta, myös mei-
tä tuottajia.
SAMALLA HEITÄn PALLOA myös kauppojen 
ja kuntien suuntaan. Elintarvikehankinnoista päät-
tävien henkilöiden tulisi entistä tarkemmin miettiä 
kokonaisvaikutuksia hankinnoissa. Eurot yksistään ei 
saa vaikuttaa päätöksentekoon, vaan tulisi huomioi-
da alueen työllistävä vaikutus kuin myös sen tuo-
ma positiivinen vire koko alueen toimintaan. Kaup-
poihin selkeästi esille lähialueen tuotteet, kotimaiset 
tuotteet ja rinnalle niitä muualta tuotuja. Valitetta-
vasti Suomessa ei kahvipensaita kasva, ainakaan vie-
lä. Positiivisella asenteella yhdessä tehden, yhdessä 
luoden entistä vahvempaa kotimaista elintarvikete-
ollisuutta.
AURInKO PAISTAA siniseltä taivaalta, pihan 
puut hehkuvat upeassa väriloistossa, jota auringon 
säteet vielä voimistavat. Hengitys höyryää aamupäi-
vän viileydessä ja ilmassa on jo ripaus talvea. Mutta 
ei ihan vielä, nautitaan hetki syksystä ja luonnon an-
timista.

Maatilan emäntä

Antti Jurmulla vuokrapellot ja 
-tuotantotilat 

MTK Pudasjärven johto-
kunnan uutena jäsenenä 
on toiminut tämän vuo-
den alusta Antti Jurmu. 
MTK:lta hän odottaa edun-
valvontaa ja kaupungilta 
perheille kannustusta asu-
maan syrjäkylillä. 

Jurmu viljelee Vaini-
on tilaa Sarakylässä. Tila ei 
ole hänen omistuksessaan, 
vaan hän on vuokrannut ti-
lan pellot ja tuotantoraken-
nukset. 

- Minun kotonani ei ollut 
maataloutta, vaan kasvoin 
lapsuuden ja nuoruuden-
kin hyvin pitkälle mum-
mulani lähinaapurissa. 
Mummula oli maatila, jos-
sa lypsykarjaa piti setäni ja 
sain seurata toimintaa jat-
kuvasti. Joskus jopa pääsin 
hommiin kaveriksi tieten-
kin sen mukaan kuin ikää 
karttui, Antti Jurmu ker-
toi varhaisopeistaan maata-
louden parissa. 

Ammattikoulun jälkeen 
Antti kävi armeijan ja oli 
usean vuoden ajan metalli-
puolen töissä ja muutamia 
vuosia rakennuspuolen 
hommissakin. Niiden vuo-
sien aikana koko ajan hä-
nestä tuntui, että kotikyläl-
le pitäisi päästä takaisin ja 
lopulta hän teki päätöksen.

- Päätin, että liukuhihna-
hommat saa riittää. Myim-
me talon ja tulimme Sa-
rakylään. Ensin vaimoni 
kotipaikkaan, kunnes os-
timme oman talon, jonka 
remontoimme täysin. 

Maatalousopintojen 
jälkeen tositoimiin
- Setäni tilalla oli tehty su-
kupolvenvaihdos ja suun-
nitelmat toiminnan kasvat-
tamisesta olivat käynnissä. 
Siellä tuntui olevan tarjol-
la kiireaikoina töitä rengil-
lekin. Siinä meni useampi 
vuosi ja samalla opiskelin 
oppisopimuksella maatalo-
usalan perustutkinnon. 

Samoihin aikoihin Vaini-
on tilalla oli alettu vähente-
lemään tuotantoa ja jossain 
vaiheessa tilaa pyörittänyt 
Kaisa Nivala oli ehdottanut, 
että kiinnostaisiko alkaa ti-

lalla pitää karjaa vuokravil-
jelijänä. 

- Kiinnostusta minulla 
kyllä oli kovasti, mutta roh-
keutta itsenäiseksi yrittä-
jäksi ryhtymiseen piti jon-
kin aikaa keräillä. Mutta 
niin vain laskelmat näytti-
vät, että kyllä sitä kannattaa 
kokeilla. 

Vuokraviljelemisen etui-
na Antti Jurmu mainit-
see valmiit tuotantoraken-
nukset ja vuokranantajan 
kanssa sovitut vuokraso-
pimukset, jotka tukevat ja 
kannustavat aloittelevaa 
yrittäjää. Haittapuoleksi 
hän nimeää 2,5 kilometrin 

Antti Jurmun harrastuksiin kuuluu metsästäminen.

matkan kotoa navetalle, jos-
sa on 18 lypsävää lehmää. 

- Olisikohan huonoina 
puolina sateiset ja kylmät 
säät, jos ne kesäisin sattuvat 
pahimpiin kiireaikoihin. 
Hyviin puoliin kuuluu työn 
monipuolisuus, kiinnosta-
vuus sekä se, että saa olla it-
sensä pomo ja työnjohtaja. 

Antti Jurmun perhee-
seen kuuluu vaimo Evelii-
na, Joonas 18 v, Julia 15 v, 
Mirella 7 v ja Miro 5 v. Per-
heen harrastuksiin kuuluu 
metsästys, johon koko per-
he osallistuu innokkaasti. 
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10 purkin ostajalle 
1 veloituksetta 
kaupan päälle!

Tilaa nyt 
Bonsilaget 

ennakkoehtoon
10 + 1

REHUNSÄILÖNTÄÄN
PARASTA

Myynti: Pohjolan Maidon myymälät • Juho Siitonen p. 0400 996 823

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

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

ARlA Pohjois-suomi 
myymälä

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

•  Maataloustarvikkeet
•  Työkäsineet, -asut ja   
 jalkineet

huolTo- jA VARAosAPAlVElu
PAlVElEE myös PudAsjäRVEllE!

Kysy lisää Topilta 050 466 0453.

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

• Myös traktoreiden  
 ilmastointihuollot ja  
 korjaukset
• Pajatyöt
• Päivystys

meiltä löydät mm.

Laatua ruokintaan

Tiedustelut Pasi Ahonen 
p. 040 566 9472

Seosrehuvaunut
Karja terveeksi ja tuottamaan
•  Suomen olosuhteisiin 
 suunnitellut sekoitusruuvit
•  Nerokas, toimiva ja 
     kestävä voimansiirto
•  Varioknife teräjärjestelmä
•  Future rehunohjausyläkartio
•  Pieni tehontarve
•  Nopea sekoitus ja purku
5 vuoden takuu kulmavaihteelle.

Rahoitustarjous, 
maksuaikaa 
jopa 60 kk!

Tervetuloa järkeville Trapperkaupoille Pudas-Koneelle! 
Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi    Avoinna Ma-Pe 9-17 
www.pudas-kone.fi tai soita 08 822 415 

TRAPPER ON JÄRKIVALINTA! HANKI OMASI NYT!
550 T3b EPS

550 T3b Basic

5.590,- +tk

5.990,- +tk

6.990,- +tk

500 T3b

500 T3b EPS

6.390,- +tk

24kk
Trapper
-takuu

Talvipaketti 
nyt 390,- 
sis. puskulevy, 
tuulilasi ja 
kahvalämmittimet

Järj. MLL:n Pudasjärven yhdistys

Pudasjärven yhdistys LAPSIMESSUT
la 16.11.2019 klo 10-14 

TUOMAS SAMMELVUO –SALILLA
Messuilla mm. 

Sirkus Tähden esitys ja työpaja!

Varaa myyntipöytäsi 
Lapsimessuille!

TERVETULOA!
Myynnissä 

olevat tuotteet ovat 
lapsiin liittyviä

Voit varata myös kirpputoripöydän 
(hinta 8€/5€ jäsenille)

Varaukset klo 16 jälkeen 
040 839 8561.
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Rehun syönnin lisääminen on nyt 
ennätyksellisen helppoa
Rehun manuaalinen siirto on nyt mennyttä aikaa. Lely Juno  
-automaattisen rehunsiirtäjän avulla rehunsiirto voidaan tehdä 
aiempaa useammin ja samalla vähentää työ- ja energiakustan-
nuksia. Ota yhteyttä robottimyyjäämme ja kysy lisää.

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

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA
Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto

Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

o
Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Juuso Karjalainen
044 413 3604

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Siltaretkillä eri puolilla Poh-
jois-Pohjanmaan ja Lapin 
maakuntaa 8.-10.10. havah-
duttiin tarpeisiin uudistaa 
sekä kuntotarkistaa metsä- ja 
yksityisteiden siltoja. Yhdel-
lä retkellä tutustuttiin Sara-
kylän ympäristön siltakohtei-
siin, jossa Kouvanjoen sillalla 
sillan remonttihankkeeseen 
osallistunut Juhani Jurmu 
kertoi maatalouden olevan 
merkittävä siltojen käyttäjä. 

-Sillat ovat hyvin merkittä-
vä maatalouselinkeinon kan-
nalta, hän totesi. 

Retkipäivän aluksi ko-
koonnuttiin Sarakylän met-
sästysseuran hirvipirtille no-
kipannukahville. Kahvin 
yhteydessä Suomen metsä-
keskukselta metsäteiden joh-
tava asiantuntija Mika Nou-
siainen kertoi ajankohtaisia 
asioita metsäteistä ja silloista 
luentoesityksessään. 

Siltaretkillä laskeuduttiin 
siltojen alle ja tutustuttiin eri 
rakenteisiin siltoihin. Kala-
ja vaellusesteet saivat myös 
huomion samassa yhteydes-
sä. 

Kokeneet silta-asiantun-
tijat Mikko Tölli ja Veikko 
Heikkinen kertoivat mihin 
tiekuntien kannattaa kiinnit-
tää huomiota siltojen kunnon 
seurannassa. Tärkeää on ku-
vata sillat säännöllisesti. Tar-
kemmissa siltatarkastuksissa 

silta-asiantuntijan on mah-
dollista arvioida tarve jatko-
toimenpiteille, sillan uudista-
miselle tai peruskorjaukselle. 
Sillat kuuluvat Taito-raken-
nuksen piiriin.

Siltojen tarkastus ja ylläpi-
totehtävät yksityisteiden tie-
kunnissa ovat muun muassa 
säännöllinen siltojen kunnon 
tarkkailu ja seuranta, sään-
nölliset yleistarkastukset ja 
silta-asiantuntijan erikoistar-
kastukset, säännölliset hoito- 
ja kunnostustyöt silloille sekä 
suurempien peruskorjausten 
suunnittelu ja toteuttaminen. 

Siltarumpu kestää 
jopa 60 vuotta
Retkelle osallistunut myynti-
päällikkö Turo Jänkälä Viacon 
Oy:stä kertoi, että siltarum-
pujen ruostuneisuus voidaan 
todeta tekemällä reikä rum-
mun päähän kuluneimpaan 
kohtaan (yleensä vesirajassa) 
ja mittaamalla ainevahvuus 
ja vertaamalla saatua tulos-
ta rummun yläosan ainevah-
vuuteen. 

Vertailun vuoksi, putkis-
iltojen (halk. >2000 mm) mi-
toituksessa sallitaan laskea 

ruostumista 20 prosenttia ai-
nevahvuudesta. Rummun 
silmämääräinenkin arvio on 
riittävä tapauksissa, kun rum-
pu on kulunut puhki, yleensä 
aina ensin vesirajasta.

Arvioidaan, että uudet 
rummut kestävät neutraaleis-
sa olosuhteissa jopa 60 vuotta. 
Vaativammat olosuhteet ly-
hentävät rummun käyttöikää. 
Happamuus (sulfidipitoiset 
maat), suolaus ja kova virtaa-
ma hienoaineksineen rasitta-
vat rumpua. Pohjoisen alueen 
vesissä harvemmin on tällai-
sia ongelmia, mutta mahdolli-

sia varsinkin lähempänä ran-
nikkoa mm. sulfidin osalta. 
Rumpuja on voitu myös lisä-
suojata maalaamalla sisäpuoli 
ja näin ollen tuoda suojaa ra-
situksia vastaan. 

Mikäli rummun korkeus 
ei ole pienentynyt enempää 
kuin 15 prosenttia, rumpu 
ei ole menettänyt kestävyyt-
tään. Teräväkulmaiset muo-
donmuutokset kehällä ja laki-
alueen lommahtaminen ovat 
kuitenkin merkkejä puutteel-
lisesta asennustyöstä ja rum-
mun kantavuuden menetyk-
sestä. 

Retkipäivien järjestelyis-
tä vastasi Puuntiet digiaikaan 
hankkeet yhteistyökumppa-
neiden myötävaikutuksella. 
Projektipäällikkö Markus Ek-
dahl kertoi, että nyt kannattaa 
tutkia yksityisteiden siltojen 
kunto, vastuu niistä on kui-
tenkin tiekunnilla. 

-Nyt on saatavilla tukira-
hoitusta myös siltahankkei-
siin ja kehotti asiasta kiin-
nostuneita ottamaan yhteyttä 
Metsäkeskukseen, jonka net-
tisivuilta löytyy myös lisätie-
toa, hän tiedotti. 

Hyväkuntoiset sillat ovat merkittävä 
maatalouselinkeinon kannalta

Kuvassa on alkava korroosio syönyt jo pinnoitetta rumpu-
rakenteista. Veden happamuudella, PH-arvolla on vaikutus-
ta syöpymisherkkyyteen. Maalaus - pinnoitus jatkavat silta-
rumpun käyttöikää. Sarakylästä siltaretkelle osallistui runsas joukko asiasta kiinnostuneita henkilöitä. 
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• Luottoaika enintään 72 kk
• Käsiraha vähintään 20 %, riippuen

asiakkaan luottokelpoisuudesta
• Kiinteä korko 3,5 %
• Perustamismaksu 200 €, käsittelykulu 7 €/kk
• Rahoitus edellyttää rahoituspäätöksen ja

kaskovakuutuksen
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Kysy lisää maatila-asiantuntijoiltamme!
LähiTapiola Pohjoinen LähiTapiola Kainuu-Koillismaa                            
Ari-Pekka Timlin  Timo Nissi
p. 040 541 6991  p. 040 520 8443

Konerahoitus on 
turvallinen ja selkeä 
osamaksuratkaisu 
maatalouden 
konehankintojen 
rahoitukseen

Konerahoitus pähkinänkuoressa: 

Työtakomon sadonkorjuuta
Työtakomo-hankkeen ta-
voitteena on ollut kehittää 
työttömille työnhakijoille 
ohjaava linkki työelämään. 
Tähän mennessä hankkeen 
asiakkaana on ollut 201 asi-
akasta. Näistä asiakkais-
ta työllistyneenä poistui 53 
prosenttia ja opintoihin ete-
ni 12 prosenttia. Toki pi-
demmän aikavälin seuranta 
varmentaisi hanketyön laa-
tua paremmin, mutta koska 
tähän ei ole mahdollisuut-
ta, joudumme arvioimaan 
työmme laatua niin itsear-
vioinnin kuin asiakaspa-
lautteenkin avulla. Näiden 
perusteella meillä on käsi-
tys, että varsin moni asiakas 
on kokenut henkilökohtai-
sen työnhaun ohjauksen tar-
peelliseksi. Lähtökohtaisesti 
erittäin haasteellisiinkin ti-
lanteisiin on ajan myötä löy-
detty ratkaisuja työnhakijan, 
hanketyöntekijän ja kun-
nan yhteistyöllä. Joissakin 
tapauksissa työnhaun haas-
teen ratkaisemisessa on ollut 
avainasemassa myös paikal-
liset yritykset. Usein haas-
teelliset prosessit ovat kui-
tenkin niin aikaa vieviä, ettei 
ole ollut kohtuullista odottaa 
yksittäisen yrityksen ajallista 
ja rahallista panostusta näis-
sä tilanteissa. Keskeisimmin 
yritysten rooli Työtakomo-
hankkeessa näkyi palkka-

Loppuseminaarissa puheenvuoron pitää yksi Pudasjärven 
uusista yrittäjistä, Tomi Illikainen, joka teki pitkään työtä 
myös Työtakomon projektityöntekijänä. 

tuella kuntaan palkattujen 
työttömien edelleen siirrois-
sa, jolloin kunta kantoi yri-
tyksen puolesta osan rekry-
tointiin liittyvästä riskistä. 
Tämä malli todettiin toimi-
vaksi yksittäistapauksissa, 
mutta kokonaisratkaisuk-
si siitä ei ole, koska työttö-
miä ei onneksi ole niin pal-
jon joka alan osaajissa, että 
yritykset pääsisivät valitse-
maan heistä työntekijöitä. 
Tällöin riittävää tarjontaa ei 
hankkeen puitteissa pystyt-
ty varmistamaan eikä yrit-
täjille markkinoimaan. Edel-
leen siirron mahdollisuus 
kannattaa kuitenkin kaikki-
en työllistämisen osapuol-
ten pitää mielessä myös han-
keajan jälkeenkin. Tämä 
monipuolistaa kuntien pal-
veluvalikoimaa ja parantaa 
ehdottomasti työnhakijoi-
den linkkiä työelämään.

Hankkeen eli projek-
tin luonteeseen kuuluu uu-
den luominen ja uuden 
toiminnallisen tason saa-
vuttamisessa avustaminen 
eikä pelkästään puutteel-
listen perusresurssien mää-
räaikainen paikkaaminen. 
Työtakomo on koko kolmi-
vuotisen toiminta-aikan-
sa pyrkinyt kirkastamaan 
niin asiakkailleen kuin yh-
teistyökumppaneilleen kun-
nissa ja yrityksissä niitä toi-

mintamahdollisuuksia, joita 
työllistämiseen liittyy. Han-
keaikana kertyneiden koke-
musten myötä rohkenemme 
väittää, että hyvä työllisyy-
denhoito palautuu lopulta 
kysymykseksi laadukkaista 
perusprosesseista sekä hy-
vistä työntekijävalinnoista 
hoitamaan sydämellä noita 
prosesseja. Hankkeiden roo-
lia prosessien laadun kiih-
dyttämiseen pitäisi jatkossa 
kiinnittää enemmän huomi-
ota.

Yhteistyötä yli  
kuntarajojen
Työtakomo-hankkeen toi-
minta päättyy porrastetusti 
siten, että kolmesta työnte-
kijästä ensimmäinen lopet-
taa lokakuun lopussa, toinen 
joulukuun lopussa ja pro-
jektipäällikkö ajaa projek-
tin lopullisesti alas 31.3.2020 
mennessä. Työllisyyden 
parantumisen sekä uusi-
en hankkeiden alkamisen 
seurauksena Työtakomon 
asiakasmäärä on kuluvana 
vuonna laskenut merkittä-
västi. Tämän myötä toimin-
nan keskiössä on hankkeen 
loppuvaiheessa ollut kun-
tarajat ylittävän yhteistyön 
kehittäminen Vipus-ryh-
män toiminnan muodossa. 
Ryhmä koostuu Oulunkaa-
ren kuntien työllistämispal-

veluiden vastuuhenkilöis-
tä ja muista työntekijöistä. 
Vipusen toiminta on mah-
dollistanut myös hankkeen 
kokemusten tehokkaan le-
vittämisen kuntiin jo hyvin 
aikaisessa vaiheessa. Hank-
keen ollessa nyt loppusuo-
ralla, ei hanketulosten le-
vittämisen suhteen ole siis 
huolta. Vipusen toiminta al-
koi marraskuussa 2018 ja tä-
hän mennessä se on ehtinyt 
kokoontua jo viisi kertaa – 
kerran jokaisessa Oulunkaa-
ren kunnista. 

Seuraava kokous pide-
tään Pudasjärvellä 28.10. Va-
kaana aikomuksena on, että 
yhteistyöryhmä jatkaa toi-
mintaansa myös hankeajan 
jälkeen kiertävän puheen-
johtajuuden periaatteen mu-
kaisesti. Yhteistyöryhmän 
käsittelemät teemat kosket-
tavat luonnollisesti työl-
lisyyden hoitamista ja on 
keskeiseltä toimintataval-
taan kollegiaalinen, jossa 
työllisyyden vastuuhenki-
löt saavat vertaistukea usein 
ajankohtaisten haasteiden 
edessä. Tämän lisäksi yh-
teisenä tahtotilana on viedä 
eteenpäin ja tuoda näkyväk-
si työllisyyspalveluiden toi-
mintaa sekä kehittää ohjaus-
työn laatua kunnissa. Tähän 
työhön oiva apu olisi erityi-
nen asiakastietojärjestelmä, 

jonka hankinnan hyötyjä ja 
haasteita on tapaamisissa 
yhdessä pohdittu.

Työtakomon hanketu-
losten levittämiseen liitty-
en tullaan joulukuussa jär-
jestämään tiivis parin tunnin 
avoin loppuseminaari, joka 
toteutetaan nykyaikaises-
ti etäyhteydellä. Loppuse-
minaariin osallistumises-
ta tiedotetaan myöhemmin 
tarkemmin Työtakomon Fa-
cebook-sivustolla. Seminaa-
rissa on puheenvuoron lu-

pautunut pitämään myös 
yksi Pudasjärven uusista 
yrittäjistä, Tomi Illikainen, 
joka teki pitkään työtä myös 
Työtakomon projektityön-
tekijänä Pudasjärvellä. Nyt 
hänellä on Liikunta- ja hie-
rontapalvelu –yritys Pudas-
järven keskustassa Kauppa-
tie 5:ssa.

Harri Ojanperä, 
Työtakomo-hankkeen 
projektipäällikkö 
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Tule käymään, niin tehdään kartoitus ja 
sovitaan tarvittaessa ilmainen arviokäynti.

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

HUOM!
Salaoja- ja rumpuputket erikoishinnoin täysissä 

nipuissa. Tule ja pyydä tarjous. 

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

Kauttamme muun muassa

Kattopellit, seinäpellit, 
itse kantavat pellit sekä tarvikkeet.

Kauttamme myös rännit,  
kattoturvatuotteet ja rakennuspeltityöt, 

myös asennettuna

WWW.HAKACENTER.FI

HAKA CENTER

HAKACENTER

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

kone-ja 
laitemyynti

TARVIKE- & 
VARAOSA-

MYYNTI

huolto-& 
korjaamo-
PALVELUT

kuljetus-
palvelut

haka center

KEMPELE
Hakatie 17, 90440 Kempele

Palvelemme: Arkipäivinä 8-17

NYT MEILTÄ MYÖs 
MAANSIIRTOKONEET

KATTAVA
VARAOSA- JA
TARVIKEVALIKOIMA
0400 209 184

ME 
PÄIVYSTÄMME
LÄHES KELLON YMPÄRI

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

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Tuotteet läheltä ja 
luontokin kiittää!

Tervetuloa! 

 Meiltä löydät paikkakunnan laajimman 

valikoiman lähellä tuotettuja tuotteita!

Lähituottaja ja jalostaja! 

Ota rohkeasti yhteyttä, haemme jatkuvasti 

uusia lähituotteita valikoimaamme.
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Vianor Pudasjärvi
Ouluntie 73, p. 010 401 3910

vianor.fi
Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %).

Tarjoukset voimassa 31.10.2019 saakka. Hinnat alv. 0 %. 
Hintoihin lisätään kierrätysmaksu.

tyhjennys
varaston

VIANORIN SUURI

JATKUU!  

POISTAMME VARASTOSTA  
MITAS- JA CULTOR-RENKAITA.

 

   Hintaesimerkkejä poistotuotteista:

Cultor  420/65R24 RD-03 TL ......................348 €
Mitas  420/65R24 RD-03 TL ......................250 €
Cultor  440/65R24 RD-03 TL...................... 415 €
Cultor  540/65R24 RD-03 TL ...................... 570 €
Mitas  540/65R34 RD-03 TL ......................465 €
Firestone    R1070 480/70 R30 .......................395 €

KÄRRYT / TYÖKONEET  
Mitas TR-01 15.0/55-17/10 TL +  
VANNE PRONAR 13-17 161/205/60 mm
165 €

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

Lähiruokaa lautaselle, kiitos!
“Läpinäkyvä valmistusketju, alkuperän jäljitettävyys sekä ruoan 
laatu ovat lähiruoan hyödyntämisen merkittäviä etuja. Väheksyä 
ei sovi tuotannon aluetaloudellisia hyötyjäkään: kun lähiruokaa 
käytetään enemmän, sitä pitää myös tuottaa enemmän. Työpaik-
kojen säilyminen ja saatavissa oleva alueellinen verohyöty kan-
nattaa huomioida kuntien elintarvikehankintalaskelmissa. Pai-
kallisen ruoan lievästi korkeampi hinta on äkkiä kuitattu, kun 
huomioidaan se, että lähialueelta hankittuja tuotteita ostettaes-
sa raha jää omalle alueelle”. Näin kuvataan Sodankylän menes-
tyksellistä ruokatarinaa kunnan sivuilla. 

Vaalassa julkisissa ruokapalveluissa ollaan myös edelläkävijöi-
tä tässä asiassa. Peruna ja juurekset tulevat keskuskeittiölle naa-
purikunnasta Utajärveltä, kalaruokien raaka-aineet Oulujärvestä 
paikallisten kalastajien toimesta, marjat lähimetsistä (paikallinen 
yritys pakastaa ja säilöö ne sekä toimittaa keittiölle talven aika-
na). Tuore leipä tulee alueen leipomoista, Vaalan juustolan juus-
toleipä on tarjolla kunnan kahvituksissa ja niin edelleen. Vaalan 
kunnanjohtaja Tytti Määtän luvalla lainaan hänen kirjoituksesta 
askelmerkkejä onnistumisen tueksi: 
1. Sitoutumista valtuuston tasolta asti. Riittävät resurssit, osaa-

minen, innostus. Suunnittelusta tekemiseen.
2. Taitavaa ruokalistan suunnittelua ja reseptiikkaa. Sesonkien 

huomioiminen. Ruokalistalle valitaan sellaisista raaka-aineis-
ta valmistettuja ruokia, jotka on mahdollista tuottaa lähellä ja 
kotimaassa. Hyvä esimerkki tästä riisi. Riisi ei kasva suomes-
sa, joten on mahdotonta nostaa lähiruoka-astetta, jos ruoki-
en lisukkeena on pääsääntöisesti riisiä.

3. Ruokalistan suunnittelulla pidetään myös kustannukset kuris-
sa. Viikon listalla on edullisempia ja kalliimpia päiviä. Myös kas-
visruokapäivä on listalla. Näin keskihinta pysyy kurissa.

4. Taitavaa kilpailuttamista ja hankintaosaamista julkisilta toimi-
joilta. Laatu, hinta, vähimmäisvaatimukset. Sopimusosaaminen.

5. Avointa vuoropuhelua hankintoja tekevien ja tarjoajien välillä 
jo ennen kilpailutusta.

6. Tuottajien yhteistyötä ja osaamista tarjoamisessa erityisesti, 
kun tarjotaan hankintarenkaiden tarjouspyyntöihin ja isompi-
en yksiköiden hankintoihin. Logististen esteiden ratkaisemi-
nen yhteistyössä.

7. Elinkeinopalvelujen roolia tuottajien ja jalostajien tukena pal-
velujen kehittämiseksi.

8. Tuottajien roolia tuotteiden kehittämisessä, tuotteiden mark-
kinoinnissa ja hankintoja tekevien herättelyssä.
Pudasjärvellä ollaan menossa samaan suuntaan kuin edellä 

mainituissa kunnissa. Marjat on ostettu monena vuotena paikka-
kunnalta. Lihaa ja paikallista kalajalostetta on myös ollut ruoka-
listalla. Toki tekemistä vielä riittää. 

Luottamushenkilöt ja eri toimijat kunnissa ovat keskeisessä 
roolissa päätettäessä, mitä ruokaa julkisissa ruokapalveluissa tar-
jotaan ja miten ruokapalvelut tuotetaan. Lähiruoan käyttö kun-
tien ruokapalveluissa on ensisijaisesti arvovalinta, johon meidän 
päättäjien on sitouduttava tarmokkaasti. 

Pudasjärven oma lähiruokatarina
Pudasjärvellä lähiruoka on matkailun ja hirren ohella tärkeässä 
asemassa kolmantena kehityksen kärkenä. Tavoitteena on, että 
julkisen ruokapalvelun lisäksi lähiruokaa on entistä enemmän 
tarjolla kaupoissa ja esimerkiksi matkailuyrityksissä.

Meillä on mahdollista luoda Pudasjärven oma ruokatarina: 
laajojen erämaiden kasvattamat marjat, sienet, riista, puhtaiden 
vesien kalat, multavan pellon potut ja juurekset, eettisesti kas-
vatetut eläimet, eksoottinen poro, onnellisten kanojen kanan-
munat, villiyrttien makumaailma, paikallinen juureva leipä, lähi-
alueiden lehmien maidosta tehty leipäjuusto ja eri aikakausien 
uutterien emäntien reseptiikka. Lista on loputon!

Pudasjärvellä lähiruoan suhteen tahtotila on olemassa. Lähi-
ruokatoimijoita on saatettu yhteen ja samalla on virinnyt yritys-
ten välille käytännön yhteistyötä ja uusia myyntikanavia. Tavoit-
teena on myös kytkeä lähiruoka- ja matkailuyritykset tiiviiseen 
yhteistyöhön. Pudasjärven Kehitys Oy:n palkkaama oma lähiruo-
ka-asiantuntija on tervetullut lisä tähän toimialan kehittämiseen. 

Myös me kuluttajat omilla valinnoillamme tuemme Pudasjär-
ven omaa ruokatarinaa. Valitse välillä paikallista lammasta, poroa, 
nautaa. Osta koululaisilta tai paikalliselta yrittäjältä kahvileipää, 
myy marjoja keskuskeittiölle, ole aktiivinen ostaja Reko-ryhmäs-
sä ja niin edelleen. Vaikuta ja tee valintoja. Positiivisella mielellä, 
huonoa omaatuntoa ei tarvitse tuntea, vaikka kärryyn sujahtaa 
muuallakin tuotettua elintarviketta. 

Vuosien varrella on lähiruoan suhteen menty askelia eteen-
päin, otettu jokunen askel taaksepäin ja vähän horjahdeltukin. 
Kyseessä on laaja, pirstaleinen kokonaisuus, lankojen yhteen sol-
miminen on ollut haastavaa. Periksi ei kuitenkaan anneta!

Yhteistyöterveisin 
Mari Kälkäjä
Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

•	Maataloustarvikkeet
•	Eläinten	rehut
•	Paikalliset	juustot	ja	 
  jugurtit
•	Raakapakasteet
•	Maatilan	lelut

KYLLÄ SE HYÖVÄÄ!
Kannustavuus on yksi vii-
destä Pudasjärven kau-
pungin arvoperustan tu-
kipilarista.

Myönteinen asenteemme 
yrittäjyyttä kohtaan lisää 
motivaatiota kehittyä ja 
kehittää.

Panostaminen kotiseu-
tuun on paitsi kannustet-
tavaa, myös palkitsevaa!

Lapset, perheet, juhlat, eri tilaisuudet, 
rakennukset, kiinteistöt ym.

Drone ilma- ja lämpökuvaus.

ValokuVausta 
monipuolisesti

Jari moilanen/airmoilanen
Pudasjärvi. P. 0400 251 668

www.airmoilanen.fi

Leipä kuuluu ilmastonystävän ruokapöytään
Terveellinen ruokavalio ja 
ilmastonmuutoksen hidas-
taminen ovat tällä hetkel-
lä monen kuluttajan huu-
lilla. Täysjyvävilja sopii 
molempiin teemoihin hy-
vin. Se kuuluu terveelliseen 
ruokavalioon ja viljojen vil-
jely kuormittaa ilmastoa vä-
hemmän kuin monen muun 
elintarvikkeen tuottaminen. 
Voidaankin todeta, että leipä 
kuuluu ilmastonystävän ter-
veelliseen ruokavalioon.

Ruoan tuotanto ja kulutus 
aiheuttavat yli viidennek-
sen ihmisten ilmastovaiku-
tuksista eli hiilijalanjäljestä. 
Ruoankulutuksen vaikutuk-
sia ilmastoon voidaan par-
haiten vähentää suosimalla 
ruokia, joiden tuottamises-
sa ja valmistuksessa syntyy 
mahdollisimman vähän kas-
vihuonekaasuja sekä välttä-
mällä ruoan hävikkiä.

Kasvispainotteinen ruo-
kavalio on hyväksi sekä ter-

veyden että ympäristön nä-
kökulmasta. Suomalaisten 
kuluttajien valinnoissa on 
tapahtunut muutoksia: Lei-
pätiedotuksen kuluttajatut-
kimuksen mukaan jopa 30 
% suomalaisista kertoo kor-
vanneensa ruokavaliossaan 
eläinperäisiä tuotteita kau-
rasta valmistetuilla tuotteil-
la.

Täysjyväviljaa ilmastoys-
tävälliseen ja terveelliseen 
ruokavalioon

Viljely on yksi keino hi-
dastaa ilmastonmuutosta li-
säämällä hiiliyhdisteiden 
sitomista maaperään. Kas-
visten ja viljan viljely lisää-
vät maan kasvipeitteisyyttä 
ja viljapelto toimii hiilinie-
luna sitoessaan ilman hiili-
dioksidia. Syysviljat, kuten 
ruis ja syysvehnä, ovat hyviä 
keinoja lisätä peltojen kas-
vipeitteisyyttä ja hiiliyhdis-
teiden sidontaa maaperään. 
Viljatuotteilla ja leivällä on-

kin moneen muuhun elintar-
vikkeeseen verrattuna pie-
ni hiilijalanjälki. Valittaessa 
kotimaisia tuotteita kulje-
tusmatkat ovat lyhyempiä, 
mikä vähentää myös kulje-
tuksesta aiheutuvia päästöjä.

Leipä ja muut viljatuot-
teet ovat kasvikunnan tuot-
teita ja hyviä energian, 
kuidun, vitamiinien sekä ki-
vennäisaineiden lähteitä. 
Etenkin ruisleipä on todel-
la merkittävä suomalaisten 

raudan, kuidun sekä mag-
nesiumin saannin kannalta. 
Myös vehnäleipä ja sekalei-
pä ovat monien ravintoai-
neiden lähteitä. Viljatuotteet 
ovat suomalaisten pääasial-
linen kuidun lähde: naiset 
saavat niistä 46 prosenttia ja 
miehet 58 prosenttia päivit-
täisestä kuidustaan.

Leipätiedotus
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Apua rehunkorjuuseen!
Ajosilppuriketjumme palvelee alueellasi

ville.karjalainen@ktrurakointi.fi / p. 0400 603414

Kysy
tarjous!

www.ktragri.fi

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

Laadukasta KONEKAUPPAA!

2 VUODEN
TAKUU

• www.lakkapaa.com •
Konemyynti

Kimmo Junttila
045 6749 626

Hakatie 15 • 90440 Kempele
Avoinna: ma–pe 8–16.30

Varaosamyynti
Janne Manninen
045 7750 6072

KLAPIKONEET

öljyt ja
voiteluaineet! 

Meiltä
laadukkaat

Mannol
Hydrauliöljy
ISO 32 tai 46
208L tynnyri 

Nyt tarjouksessa:

Yli 200L tilaukset 

rahtivapaasti!
Tutustu koko 

Mannol 
voiteluaine-
valikoimaan

nettisivuillamme 
tai ole yhteydessä 
varaosamyyntiin.

Carplatform 4021
Jarrulla oleva iso perustraileri!
• Kokonaismassa: 2700kg
• Omapaino: 630kg
• Lavakoko: 216x400cm
• KNOTT vinssi, ajorampit
• Renkaat: 195/55 R10C

3490,-sis. alv.

380,-sis. alv.

208 LITRAA

2690,-Sisältää
nivelakselin! sis. alv.

Optimal 225/2
LUMILINKO

LUMILINGOT
ammattikäyttöön.
Kysy tarjous! 

Reilu hyvitys
vaihtokoneesta!

JOUSTORAHOITUS
10-60kk

Käsiraha 0€, korko 0%.
      Kysy lisää myyjältä!

Oma alue-edustajasi timO VähäkuOpus 
palVelee sinua kattOasiOissa

Pudasjärven K-Supermarketilla perjantaina 18.10. klo 10-14 ja
Taivalkoskella K-Market Taivaltorilla tiistaina 22.10. klo 10-14. 

Timon tavoitat myös puhelimitse: 0400 979 960

kattOmisiin!

Puh. 0400 979 960
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LUJAN TUOTEPERHEESTÄ LÖYTYY RATKAISU 
KAIKKIIN TARPEISIIN!

Jopa 20 tn

akseli-

painolle

- navetat, lihanautakasvattamot
- sikalat
- lietesäiliöt 
- betonirungot - pitkäikäinen navetta   
  olosuhteissa
- Luja 7000 - ritiläpalkit -  VTT:n  
  testivoittaja
- avolantalat
- laakasiilot
- ritiläpalkit 
- valmisbetonit

Ammatti-

taitoiset

myyjämme

osaavat
asiansa!

KAIKESSA BETONIRAKENTAMISESSA 
OTA YHTEYS VAHVIMPAAN BETONIOSAAJAAN!

PUH. 020 789 5500     I     WWW.LUJABETONI.FI

LUJAA SUOMALAISTA TYÖTÄ
MAATILARAKENTAMISEN PARHAAKSI

Pohjois-Suomi: Pekka Mönkkönen RI, 044 585 2320
Itä-Suomi: Juha Ahvanainen RI, 044 585 2030
Länsi-Suomi: Timo Juutinen RI, 044 585 2191

Meiltä saat
 yhteistyö-

kumppaniverkosto
n 

kautta  

tuotantorakennuksen 

avaimet käteen
  

-valmiina saakka.
  

Kysy lisää!

”Suosi suomalaista, niin mekin teemme!”  
Veikko ja Heikki Mikkonen, Puolanka 

Pudasjärven 
keskusta

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

Osta edullisemmin! 
nyt ennakkOmyynnissä kesän 

heinätyö- ja peltOkOneet.

klapikOneet
Valikoimastamme löytyy sopiva 

polttopuukone niin teolliseen tuotantoon, 
ammattilaisille, puoliammattilaisille kuin 

pilkkeitä kotitarpeeseen tekeville.

huOm! 

klapikOne 

työnäytöspäiVä 

tulOssa 

tO 14.11.2019 

PELLON/MAAPOHJIEN JYRSINTÄÄ KOKO SUOMESSA KANTOINEEN TEHOKKAASTI.

YLI 800 HV TEHOLLA JA YLI 16 VUODEN KOKEMUKSELLA.

Tätä konetta 

ei kanto pidä

pilkkanaan,

kone painaa yli 

30 tonnia!

P&J Herajärvi Oy ● www.herajarvi.fi ● pekka@herajarvi.fi ● puh. 0400 663 491

●	Teho	yli	800	hv
●	Leveät	telat	120	cm
●	3	eri	jyrsintä,		
työleveydet	3,6-4,8	m

●	Pellon	muotoiluruuvi,	
	 työleveys	6,5	m
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Pudasjärvellä Vanhus- ja 
Vammaisneuvosto järjesti 
vanhusten viikkoon 6.-13.10. 
liittyvänä kaiken kansan ta-
pahtumana Seniorimessut 
maanantaina 7.10. Tuomas 
Sammelvuo -salissa. 

Päivän ohjelmassa oli py-
ritty järjestämään jokaiselle 
jotakin. Tervehdyksiä oli seu-
rakunnalta kirkkoherra Timo 
Liikanen ja kaupungilta kau-
punginjohtaja Tomi Timonen. 
Kevyemmästä ohjelmasta 
vastasi näyttelijä, näytelmä-
kirjailija-ohjaaja Eero Schro-
derus Suomussalmelta.

Hyvä mieli  
vanhetessa
Pääpuhujaksi kutsutun ou-
lulaisen geriatri Marja-Liisa 
Karjulan ”Hyvä mieli vanhe-
tessa” -aiheisen puheen aika-
na oli salin istuimet täynnä 
kuulijoita.

Karjula kehotti liikku-
maan fyysisen terveyden säi-
lyttämiseksi. 

-Jos ei saa hyötyliikuntaa, 
pitää harrasta muuta liikun-
taa. Jokaiselle löytyy joku so-
piva laji. Reisien voima on 

ratkaiseva, sormien näppä-
ryys merkittävä. On vain vä-
hän sairauksia, joihin ei voi 
elämäntavoilla vaikuttaa, to-
tesi Karjula. 

Sairaudet eivät tule puhu-
jan mukaan sattumalta. 

-Jos olisin tiennyt, että elän 
näin vanhaksi, olisin pitänyt 
kehostani paremman huolen, 
oli eräs vanhus todennut. 

Myönteinen elämänasen-
ne auttaa säilyttämään hyvät 
suhteet sukulaisiin, naapu-
reihin ja mahdollisiin autta-
jiin. Muistiakin voi vahvistaa 
ja tukea käyttämällä muisti-
lappuja, asettamalla näkyviä 
vinkkejä, antamalla aikaa it-
selle, rentoutumalla, huumo-
rilla, itseensä uskomalla ja 
nauttimalla siitä, mitä muis-
tat!

-Turvallista on, kun saa 
luottaa Jumalan johdatuk-
seen ja varjelukseen, pyytää 
voimia sopeutua siihen, mi-
ten ”elämä on kuljettanut” 
sekä tekee niitä valintoja, joi-
ta voi tehdä. Hyvän mielen 
aiheet kannatta tiedostaa; he-
rääminen uuteen päivään, on 
ystäviä ja löytää uusia, suku-
laiset, lapset, lastenlapset, ra-

hat riittävät, koti, erilaiset 
vuodenajat sekä voi luottaa 
Jumalan johdatukseen elä-
mässä, evästi Karjula. 

Runsaasti ohjelmaa ja 
eri puhujia
Päivän aikana oli messu-
kävijöitä vanhus- ja vam-
maisneuvoston puheenjoh-
taja Esko Ahosen mukaan 
noin 500. Hän kertoi avaus-
puheessaan Seniorimessujen 
tarjoavan Eloa, Iloa ja Infoa.  
Hän antoi ohjeita kaikille iäs-
tä riippumatta: ajattele posi-
tiivisesti, nauti elämästä, syö 
värikkäästi, liiku monipuoli-
sesti, kuluta kulttuuria, ren-
toudu, lue, riko rutiineja, har-
rasta, tapaa ihmisiä, osallistu, 
nuku riittävästi ja lopuksi 
erittäin tärkeä asia, käytä ai-
vojasi!

Motoksi hän antoi; Hyvä 
mieli vanhetessa!  

Puhujina olivat myös kun-
toutussihteeri Tiina-Maija 
Leinonen ”Kun kuulo heik-
kenee”, muistiasiasta puhui 
vapaaehtoistyöntekijä Ulla-
Maria Stenius, ikääntyneen 
näöstä oikeuksienvalvonnan 

Seniorimessut Vanhusten viikolla 

Vanhuuteen varautumiseen hyviä neuvoja ja ohjeita

Vanhus- ja vammaisneu-
voston varapuheenjohtaja 
Heleena Talalalla oli mes-

sutapahtuman järjestelyis-
sä aktiivisesti mukana sekä 
oli välillä Eläkeliiton esitte-

lypisteessäkin.

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys osallistui omalta 
osaltaan talkootyöhön. Li-
säksi Eläkeliiton keskus-
järjestö osallistui senio-
rimessujen tukemiseen 
”Toimekasta toimintaa han-
kerahalla”, joka todella to-
teutui hankkeen lupaamal-
la tavalla. Yhteisvastuu - yksi 
meidän Eläkeliiton arvois-
ta toteutui konkreettisesti 
seniorimessu -tapahtumas-

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys
sa. Yhteisvastuu on kirjattu ar-
voihimme, niin että kaikki tu-
kevat toisiaan ja että yhdessä 
toimien voimme vaikuttaa. 
Teimme yhdessä tapahtumaan 
osallistujille hyvän mielen. Oh-
jausryhmän ja omasta puoles-
ta suuri kiitos ja kunnia sille 
talkooväelle, joka kaikkinensa 
osallistui tämän tapahtuman 
toteuttamiseen - samoin kii-
tos sidosryhmille. Talkooväki 
toteutti yhteishengen voimaa. 

Lisäksi Messupäivä osoitti yh-
teisöllisyyden merkityksen.

Heleena Talala EL.n 
yhdistyksen pj.   

Muotinäytöksen juonsi Outi Juutinen Senior Shopista. Mannekiineina olivat Yläkarta-
non päivätoiminnan väkeä lähihoitajaopiskelijoiden toimiessa kampaajina, meikkaajina ja 
avustajina. Esittelijät kokoontuivat lopuksi esiintymislavan eteen. Vasemmalta lähihoitaja-
opiskelija Mira Karjalainen, Hilda Perttu, Pirkko Manninen, Fanni Hemmilä, Iida Asmundi, 
Maija Manninen, Salli Siira ja Sirkka Granlund Arja Panuman avustamana. 

Keppijumppaan osallistui 
runsaasti väkeä. Sen ohjasi 
Riitta Tiainen Coronariasta. 

OSAO Pudasjärven yksikön lähihoitajaopiskelijat olivat messuilla monessa mukana. He 
järjestivät muun muassa bingon.

Päivän kevyemmästä ohjelmasta vastannut Eero Schrode-
rus, juontaja Martta Oinas-Panuma ja Vanhus- ja vammais-
neuvoston puheenjohtaja Esko Ahonen neuvonpidossa 
messujen alkaessa. 

Geriatri Marja-Liisa Karju-
lan ”Hyvä mieli vanhetessa” 
-aiheisen puheen aikana sa-
lin istuimet olivat täynnä 
kuulijoita.

asiantuntija Sinikka Män-
tyjärvi, liikuntapalveluista 
ja -suosituksista liikunnan-
ohjaaja Elina Wichira, tur-
vallisesta lääkehoidosta ap-
teekkari Terttu Puurunen ja 
päätössanat lausui vanhus- ja 
vammaisneuvoston varapu-
heenjohtaja Heleena Talala. 

Lakarin koulun oppilas-
kuoro esiintyi, keppijum-
pan veti Riitta Tiainen Co-
ronariasta, muotinäytöksen 
oli organisoinut Senior Sho-
pista Outi Juutilainen. Man-
nekiineina olivat Yläkartanon 
päivätoiminnan väki. Elä-
keliiton kuoro esiintyi Reijo 
Kossin johdolla ja liikunnan-
ohjaaja Leena Särkelä ohjasi 
tanssiliikuntatuokion ilman 
paria. Päivän juontajana toi-
mi Martta Oinas-Panuma. 

Messuilla oli yli 20 näyt-
teilleasettajaa, myyjää ja toi-
mintojen esittelypistettä. 

Pudasjärven Maa- ja Ko-
titalousnaisten järjestämänä 
oli mahdollista ruokailla sekä 
kahvia oli saatavilla. Tapah-
tumaan oli vapaa pääsy sekä 
maksuton linja-autokuljetus 
seurakuntatalolta linja-auto-
aseman kautta puolen tunnin 
välein. HT

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n edustajilla Pirkko Hiltisellä, 
Hilkka Tihisellä ja Annikki Ylitalolla oli tarjolla makeisia ja 
esittelymateriaalia.

Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaiset olivat järjestäneet 
ruokailun ja kahvituksen. 

Vaalasta saakka olivat yrittäjät Minna ja Mika Kumpulainen 
saapuneet esittelemään Fiscal info TV-järjestelmää, joka on 
käytössä muun muassa Oulunkaaren kuntayhtymässä. 

Marja-Liisa Karjulan yli tunnin mittaista esitystä oli ilo 
kuunnella. Paljon tuli hyödyllisiä ohjeita positiivisessa hen-
gessä.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
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 Metsäveroilmoitukset

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

huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•	VAKUUTUSYHTIöIDEN   
 TYöT
•	VAHINKOTARKISTUKSET
•	LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

•	KOLARIKORJAUKSET
•	AUTOMAALAUKSET
•	TRAILERIN VUOKRAUS
•	ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIöIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

PUdAsjäRVEn HAUTAUsTOImIsTO 
jA KuKKA KY, PIHLAjA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNuS PuuRuNEN oY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAjoITuSTA KoKouS- jA juHLATILojA 

●	Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

●	Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●		Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen
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TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
040 1744 757 

www.hoivapudas.fi

l  Verikokeiden ottaminen kotona
l  Kotihoidon/  
      kotisairaanhoidon käynnit
l  Henkilökohtainen avustaminen

l  Lapsiperheiden tukipalvelut
l  Omaishoidon sijaistaminen
l  Lääkehuolto
l  Siivoukset

Olemme Oulunkaaren hyväksytty palvelusetelituottaja.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut PudasjärvelläHoiva Pudas Oy

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Rahoitus, sijoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

TIEPALVELUT, TIEISÄNNÖINTI

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

Me LC Pudasjärvi Hilimat 
olemme palvelujärjestö ja 
olemme mukana monissa 
erilaisissa hyväntekeväisyy-
teen liittyvissä tapahtumissa. 
” Auttavia käsiämme” on tar-
vittu niin vanhusten, erityis-
ryhmien kuin lasten paris-
sa. Apu voi olla taloudellista 
apua tai tekemiseen liittyvää 
heidän parissaan. Kaikes-
sa on tavoitteena tuottaa hy-
vää mieltä ja mukavia koke-
muksia ihmisille, joille ei ole 
itsestään selvyys kokea niitä 
ilman apua. 

Nimensä klubimme on 
saanut edesmenneeltä, Pu-
dasjärven vaikuttajanaiselta, 
Hilma Räisäseltä. Hänelle oli 
silmäterä Pudasjärven Koti-
seutumuseo. Käymme keväi-
sin haravoimassa pihan siellä 
ja tarkistamme kuusen kas-
vun, jonka klubimme jäsenet 
ovat sinne aikanaan istutta-
neet. Suuressa pirtissä hen-
gähdämme ja muistelemme 
kauden tapahtumia. Kausi 
alkaa meillä elokuun alussa 
ja päättyy heinäkuun lopus-
sa. Vuosittain presidentti klu-
billa vaihtuu ja joskus vaihto 
tulee kahden vuoden jälkeen. 
Hänellä on koko klubin jäse-
nistö apunaan hoitamassa eri 
tehtäviä.  

Suurin tapahtuma, jonka 
perinteisesti LC Pudasjärvi 
Hilimat järjestävät, on tieten-
kin joka keväiset Hyvän Olon 
Messut. Tarjoamme sen il-
man pääsymaksua ja annam-
me näin mahdollisuuden kai-
kille tulla jopa koko päiväksi 
nauttimaan ohjelmasta, jota 
tarjoamme messuilla. 

Messuilla nimeämme 
vuoden Vapaaehtoistyönte-
kijän.  Hän ei ole minkään 
virallisen tahon järjestämä 
auttaja vaan ihminen, joka 
tunnistaa lähimmäisen avun 
tarpeen ja vastaa siihen. 

Lahjoituksia 
Suurin lahjoituksemme oli 
viime kaudella Pudasjärven 
vanhustenyksiköihin lahjoi-
tetut viitat ja jalkapussit. Tä-
hän lahjoitukseen saimme tu-
kea Arne Ritari säätiöltä, jolta 
Leijona klubeilla on mahdol-
lista anoa apua. Lahjoitamme 
Pudasjärven kouluille Rau-
hanjulistekilpailun yhteis-
työssä LC Leijonien kanssa. 
Olemme lahjoittaneet myös-
kin ” Vastuu on meidän” ne-
tin käyttöoppaan yhteistyös-
sä rinnakkaisklubin kanssa. 
Stipendit kouluille ovat joka 
keväinen lahjoituksemme. 

Avustimme Jari Sinkkosen 
vierailua hänen luennoides-
saan Hirsikampuksen oppi-
laille, vanhemmille ja muille 
asiasta kiinnostuneille.

Lähetämme Pudasjärvel-
tä nuoria Nuorisovaihtoon 
eri maihin ja annamme näin 
mahdollisuuden avullamme 
nuorien laajentaa maailman-
kuvaansa. Matkat ovat olleet 
onnistuneita ja kokemukse-
na antoisia. Meillä on myös 
kummityttö, jonka koulun-
käyntiä avustamme Sri Lan-
kaan. Perinteisesti hän saa 
myös meiltä joululahjan ja 
kirjoittelee kuulumisiaan 
klubille.  

Jouluisin muistamme ih-
misiä, joille elämä on talou-
dellisesti niukempaa, lahjoit-
tamalla heille ostokortteja 
paikkakunnan liikkeeseen.

Palveluapumme
Meillä on muutamia aktivi-
teetteja, joita jäsenemme hoi-
tavat säännöllisesti. Luetaan 
yhdessä- verkostossa on kol-
me Hilimaa vapaaehtoistyös-
sä. Yksi käy Hirsikampuk-
sella lukemaan opettamisen 
apuna maahanmuuttajille, 
yksi toimii tukena/ apuna lä-
hihoitajaksi kouluttautuvalle 
ja yksi auttaa kotona oppilas-
ta kotitehtävissä.  Kolme käy 
lukemassa vuoroillaan Iijoki-
seudun tallenteelle, joka toi-
mitetaan näkövammaisille.

Hirsikampuksella Hilimat 
käyvät tarvittaessa mummoi-
lemassa ja olemme saaneet 
myös yhden papan innostu-
maan avuksemme. Meidät 
löytää seurakunnan keitti-
öltä tarjoilemasta laitoksissa 
asuvien kevätmessuilla, eri-
tyisryhmien pikkujoulussa, 
vanhusten viikon hartausti-
laisuudessa ja Itsenäisyyspäi-
vän juhlassa. 

Ystävänpäivä on erityi-
nen päivä meillä Hilimoilla, 
koska kierrämme eri vanhus-

tenyksiköt ilahduttamassa 
ja viemme leipäjuustoa kah-
veille. Meillä on paljon ystä-
viä, jotka odottavat meitä.

Leijona järjestöillä on eri-
tyinen Hyvän päivä. Silloin 
meidät voi löytää erilaisis-
ta paikoista tuomassa hyvää 
mieltä. Tänä syksynä teim-
me Hyvän päivä vierailun 
Kaupunginkartanoon. Jär-
jestimme ohjelmaa ja tieten-
kin leipäjuustokahvit lopuk-
si. Hiliman päivä on myös 
päivä, jolloin voimme tuottaa 
iloa muistaen klubimme ni-
menantajaa Hilma Räisästä.

Ritarin arvo  
Pirkko Polvelle
Saimme aloittaa tämän me-
neillään olevan kauden 
juhlien. Arne ritari säätiö 
myönsi klubin perustajajäse-
nelle Pirkko Polvelle ritarin 
arvon, järjestysnumeroltaan 
2114. Hän on pyyteettömästi 
hoitanut vuosien myötä klu-
bin eri vastuutehtäviä ja ak-
tiviteettejä. Syyskuun klubi-
kokouksen 16.9. tilaisuus oli 
juhlallinen. Ritariksi lyön-
nin suoritti Hilkka Palonie-
mi Kuusamosta, joka on ai-
kanaan ollut perustamassa 
LC Pudasjärvi Hilimat klu-
bia. Saimme myös ottaa vas-
taan uuden jäsenen Ilona 
Ritolan klubiimme. Tilaisuu-

LC Pudasjärvi Hlimat 
- aktiivista palvelutoimintaa paikkakunnalla

Pirkko Polven ritariksi lyönnin suoritti Hilkka Palonie-
mi Kuusamosta, joka on aikanaan ollut perustamassa LC 
Pudasjärvi Hilimat klubia. Taustalla tilannetta todistamas-
sa klubin perustajajäsen Aila Helvi ja klubin tämän kauden 
presidentti Maaret Ihme. 

Iloiset haravoijat Museolla.

Anja Jussila, Eija Ahonen, Rauni Määttä, Suoma Lammela, 
Anja Keinänen, Tuula Hietava ja Elvi Räisänen.

Syyskuun klubikokoontumisessa Hilimat klubiin otettiin 
vastaan uutena jäsenenä Ilona Ritola. Keskellä kummi Mer-
ja Putula-Jumisko ja ruusua ojentamassa klubin president-
ti Maaret Ihme. 

dessa esiintyi kanttori Keijo 
Piirainen.    

Tässä on pieni osa sii-
tä mitä me vuosien saatos-
sa olemme lahjoittaneet talo-
udellisesti ja palveluapuna. 
Meillä on ollut monia eri 
kohteita aikaisemminkin 
kuten Pudasjärven urhei-
luseurat, Pikku- Paavalin 
päiväkoti, lastenneuvola ja 
olemme auttaneet myös per-
heitä taloudellisesti katast-
rofin kohdatessa. Autamme 
silloin kun apuamme pyy-
detään ja meillä on mahdol-
lisuus tarjota sitä.                                                                                                           

LC Pudasjärvi Hilimat 
Elvi Räisänen, 
tiedotussihteeri 

Alina Ojala kertomassa 
Nuorisovaihdossa olostaan 
Sveitsissä LC Pudasjärvi Hi-
limojen kokouksessa.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen oy

Tanssikursseja 
koskenhovilla

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

kurssiTasoT ja TunTijako:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

To 24.10. Wanha tango (A+AJ), Salsa (J) 
To 14.11. Bugg (A+A-J), Masurkka/polkka (AJ) 
To 5.12. Hidas valssi (A+AJ), Iskelmätanssi 
(Helppo, monenlaiseen musiikkiin käy 
mm. Cha-cha, iskelmä, bugg ja bachata).

os. koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: Tuula Kemppainen p. 040 702 6478.

TerveTuloa 

kursseille! 

nuokkarin iltakahvit tiistaisin klo 18-20. Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi.
Vanhojen virsien ja koululaulujen ilta Sarakylän koululla to 17.10. klo 17.30.
PudisLAn-verkkopelitapahtuma viikonloppu pe 18.10. klo 18 - su 20.10. klo 
12, Suojalinna, Urheilutie 2.
nuorisotoimen syyslomaviikko Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi- 21.10. 
Maanantai: Nuorisotila auki, kokkaillaan yhdessä. 22.10. Tiistai: Retki Ouluun. 23.10. 
Keskiviikko: Nuorisotila auki, kokkaillaan yhdessä. 24.10. Torstai: Nuorisotila auki, tar-
jolla terveellisiä lämpimiä leipiä Iltakahvit klo 18! 25.10. Perjantai: Retki Syötteelle, 
Nuorisotila auki, turnauksia. Tarjolla terveellisiä tortilloja. 26.10. Lauantai: Iltakahvila.
Retkipäivä Syötteen Kansallispuistoon! pe 25.10. klo 9-16, Syötteen Luonto-
keskus, Pudasjärvi.
Digituokio ti 29.10. klo 15-17. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.
Digituokio ti 12.11. klo 15-17. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.
Digituokio ti 26.11. klo 15-17. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.

(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.S. la 2.11. ässät, la 16.11. Raimo Laamanen

La 19.10. klo 21.00–01.00
TanssiTTaa

Trio 
TuovilaT

Koskenhovilla su 20.10.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

pudasjärven nuorisoseura ja pudasjärven näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

INFOTILAISUUS  
VESILAITOKSILLE
Vesilaitoksen vastuullinen henkilö, tule kuule-
maan tulevasta Pienten vesilaitosten varautumisen 
suunnittelun ja yhteistyön kehittäminen -hank-
keesta Pudasjärven kaupungintalolle maanantaina 
21.10.2019 kello 17.00 alkaen.

Pudasjärven kaupungin tekninen johtaja Eero Tala-
la kertoo tulevasta hankkeesta ja siitä, miten tämä 
ainutlaatuinen hanke auttaa vesilaitoksia omien 
suunnitelmiensa teossa.

Tekninen ja ympäristötoiminta

PUDASJARVI.FI

YLEINEN 
HIRVEnLIHA 

HuuToKAuPPA
la 19.10.2019 klo 14.00 Hirvikummussa 

(Lehmisuontie 160).
Järj. Sarakylän metsästysseura ry 

Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry syyskokous
Kokouspaikka: 
Syötteen Luontokeskus, 
Erätie 1, 93280 SYÖTE
Kokousaika: Ti 29.10.2018 
klo 12.00-13.00

PUIKKARIN KUNTOSALI
ON AVATTU!

Palvelupiste on avoinna 
ma, ke ja pe 8-15.30

ti ja to 10-17.30
la ja su suljettu

Allasosaston remontti jatkuu vielä.

AAMUSPINNING 
ke 30.10. alkaen klo 7-7.45. 

Ilmoittautuminen p. 040 826 6440. Hinta 5e/ kerta.

VETERAANIEN TOIMINTAPÄIVÄ 
Puikkarissa to 31.10. alkaen klo 11-13. 

Virkistysuimala Puikkari, p. 040 826 6440
puikkari@pudasjarvi.fi 

pudasjarvi.fi /puikkari

VIRKISTYSUIMALA PUIKKARI

MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse 
(0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. 
alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Furstein-piano, lukittava Toyo-
tan taakkateline+suksiteline 
PZ403-T9613-00, kevyet ra-
kennustelineet (alumiinia), keit-
tiöremontista jääneitä kaapi-
novia ja tiskipöydän kansilevy  
altaineen, P. 0400 380 095.

Myydään tai vuokrataan juuri 
remontoitu omakotitalo Kello-
kankaalla n. 60 m2, p. 044 334 
4448.

Kevytperäkärry YLO Hessu 
6/2320 kelattavalla vinssillä, 
150 €, p.0400 613 563.

PUdAsjäRVEn ELäKELIITOn 
SääNTöMääRäINEN 

SYYSKoKouS
pidetään ti 12.11.2019 klo 14.30 

Palvelukeskuksessa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

tervetuloa! Hallitus

KYLäLäISET jA 
MöKKILäISET!

Tulkaa tutustumaan Pelttarinseudun 
metsästysseura ry:n toimintaan 

la 19.10. kello 12-16.
Mahdollisuus kysellä ja kuulla seuran 

toiminnasta sekä tutustua myös 
hirvenmetsästykseen.

Tapahtuma Pelttarinseudun 
metsästysseura ry:n majalla Sotkajärventie 2047.

tarjolla makkaranpaistoa ja 
muuta pientä purtavaa.

Sihteeri Tiina Honkanen p. 0400 727 492

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Avoinna: Ma -Ti  klo 14.00-20.00 
Ke klo 14.00-01.00 •  To klo 14.00-20.00 
Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Perjantaina 18.10.
KARAOKE  
& WINTTI

lippu 5 € sis. ep.

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

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

Lauantaina 19.10.

Lippu koko taloon 12 € sis. ep.

pIKKUjOUlUT
Illan tähdittää Naisviihdyttäjä 

Jane For You.
Menossa mukana 

Oulun Erotiikan Aika.

Hullun Hauskat

KARAOKE  & WINTTI

la 9.11. Saarenkylän nuorisoseuralle,
Tanssimatka

Lähtö klo 18.00 S-market linja-autopysäkki. 
Matkan hinta 34 € (kyyti 20 €, tanssilippu 14 €).

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Toni Jaatinen Band.

Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) 
Sointu Veivo 040 758 4183, Heimo Turunen 
0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi 

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Pienimuotoiset LUMITYÖT 
Pihojen ja liittymien aukaisut mönkiällä tai 

käsilingolla sopuhintaan.
Puh. 044 284 2651



26 27nro 42PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti17.10.2019 17.10.2019nro 42

Pelttarinseudun metsästysseura tukee 
kauriiden selviytymistä 
Pelttarinseudun metsästys-
seura ry sai kaupungilta ke-
hittämisavustusta vuodelle 
2019. Osa kehittämisavustuk-
sesta käytettiin, suunnitel-
man mukaan, kauriiden 
ruokintapaikkojen rakenta-
miseen ja talviruoan hankki-
miseen kauriille. Kauriiden 
ruokintapaikat rakennettiin ja 
vietiin paikoilleen syyskuun 

alkupuolella. 
Tavoitteena kauriiden ruo-

kinnalla on monipuolistaa 
riistakantaa alueella ja tukea 
luonnon monimuotoisuutta. 
Seura on rauhoittanut kauriin 
metsästysalueellaan metsäs-
tyskaudella 2019-2020.

Ruokintalavat on vie-
ty paikoilleen ja kaikilla ky-
läläisillä sekä mökkiläisillä 

on mahdollisuus halutes-
saan ruokkia kauriita talvel-
la. Mikäli haluat osallistua 
ruokintaan, ota yhteyttä seu-
ran sihteeriin, hän ohjaa sinua 
eteenpäin, tai tule lauantaina 
19.10. kello 12-16 seuran ma-
jalle.

Toinen Pelttarinseudun 
metsästysseura ry:n tavoite 
on saada tehdä seuraa, sen toi-

mintaa, sekä metsästystä tun-
netummaksi kylän asukkaille 
ja mökkiläisille. Seura järjes-
tää tutustumispäivän seuran 
majalla lauantaina 19.10. kel-
lo 12 alkaen osoitteessa Sotka-
järventie 2047. Tarjolla on tie-
toa ja pientä purtavaa.

Tiina Honkanen
seuran sihteeri 

Pentti Kettunen ja Ismo Honkanen rakennustöissä.
Seppo ja Mikko Juurikka sekä Markku Pekkala rakennus-
töissä.

Graffititaidetta Rimmillä
Etsivä nuorisotyö ja Pudas-
järven kaupungin kiinteistö-
päällikkö pääsivät sopimuk-
seen, että Rimminkankaan 
entiselle yläkoululle saa käy-
dä tekemässä luvan kanssa 
graffititaidetta. Muutamia 
kuvia ulkoseiniin onkin jo il-
mestynyt vuosien varrella. 

-Tietenkin toivomme, että 
kuvat olisivat hyvän maun 
mukaisia ja paikat pidettäi-
siin muuten siisteinä.

Rimmin 1. rakennuksessa 
on myös avoimien ovien päi-
vät 16.10, 13.11 ja 11.12. kello 
11-18.30, jolloin sisätiloihin 
voi käydä maalamassa graf-
fiteja. Ohjeistukset löytyvät 
rakennuksen molemmista 
päistä ulko-ovien luota. 

Juha Mertala toimii ve-
täjänä Hirsikampuksen en-
nakkoon ilmoittautuneille 

7-9 luokan oppilaille graffi-
tipajalla 31.10 ja 21.11. kel-
lo 16.30-18.30. Graffitipa-
ja kuuluu Hirsikampuksen 
kerhotoimintaan ja se jär-
jestetään Rimmillä 1. raken-
nuksessa.

Syysiltojen pimetessä 
Juha Mertala maalasi Rim-
minkankaan urheilukentän 
viereisen varaston seinään 
graffitin ”Elä oo pimmee”. 
Seinällä oli valmiina köyn-
nöskehikko, johon sai lai-

tetuksi heijastinseinän 
”käyttöohjeet” ja 10 kpl lah-
joitettuja heijastimia uutta 
omistajaa odottamaan. Näin 
syntyi heijastinseinä, josta 
saa hakea oman heijastimen 
ja johon voi omat ylimääräi-
set viedä odottelemaan hei-
jastinta tarvitsevaa. Yhteisen 
turvallisuuden puolesta!

Heimo Turunen, 
kuvat Juha Mertala

Perinteistä poikkeava joulukonsertti kirkossa
Lukuisten ihmisten pitkäaikaiset haaveet ja toiveet ovat toteutu-
massa vihdoinkin, kun omalle paikkakunnalle, Pudasjärven kirk-
koon saadaan lauantaina 30.11. kello 18 raskaammalla tyylillä 
esitetty joulumusiikkikonsertti, jota on haaveiltu ja kaivattu paik-
kakunnalle jo kauan. Tapahtumassa kuullaan perinteisiä, kaikille 
tuttuja joululauluja hieman erilaisilla sovituksilla ja erilaisella mu-
siikkityylillä esitettynä.  
– Viime vuoden joulukuussa istuttiin Puolangan kirkossa vastaa-
vanlaisessa tapahtumassa. Sieltä palatessa mietittiin miksi meil-
lä Pudasjärvellä ei tälläistä tapahtumaa saada järjestettyä tai ei 
järjestetä. Päätettiin että yritämme tuottaa raskaamman tyylisen 
joulumusiikkitapahtuma paikkakunnalle ja tätä varten perustet-
tiin Pudasjärven Joulusika Ry. Samalla päätettiin myös että jos 
onnistumme hankkeessamme, siitä ja myös mahdollisista myö-
hemmin järjestettävistä tapahtumista tulisi ainakin osa olemaan 
kaikille avoimia ja ilmaisia tapahtumia. Aloimme tehdä tieduste-
luja esiintyjistä ja mahdollisesta konserttipaikasta, jossa kirkko 
oli silloin vielä kaukaisena haaveena, kerrotaan tapahtuman taus-

toista järjestävästä yhdistyksestä
Palaset alkoivat kuitenkin loksahdella kuin itsekseen paikoil-
leen. Heti ensimmäinen bändi, Pudasjärveltä kotoisin oleva Ze-
nithReunion, johon oltiin yhteydessä ja kerrottiin tapahtuman 
luonteesta, ilmoitti välittömästi tulevansa soittamaan tapahtu-
maan. Myös tiedusteluumme kirkosta konserttipaikkana suhtau-
duttiin seurakunnassa myönteisesti. Näin nähtiin taas kerran kun 
ihmisillä on suvaitsevaisuutta ja hyvää tahtoa, kaikkea saadaan ai-
kaiseksi.
Kesän aikana ohjelmistoa sovittanut ja rakentanut ZenithReunio-
nin lisäksi kirkossa solistina kuullaan Heidi Mikkosta, jolla on 
monipuolinen ja vahva musiikkitausta. Heidi on työskennellyt 
monissa eri kokoonpanoissa -90 luvulta lähtien ja vaikuttaa tällä 
hetkellä Standby nimisessä yhtyeessä.
Tapahtumaan on saatu avustuksia ja kirkossa on mahdollisuus 
ostaa ohjelmalehtistä viiden euron hintaan, jonka tuotosta osa 
menee seurakunnan avustustyöhön ja osalla tuetaan järjestävän 
yhdistyksen toimintaa. ER 

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja 
elinkeinotoimiston johtajak-
si uudelle viisivuotiskaudel-
le (2020 - 2024) on nimitet-
ty pudasjärveläissyntyinen, 
Pohjois-Pohjanmaan TE-toi-
miston nykyinen johtaja, fi-
losofian tohtori Maire Mäki.

Maire Mäki on työsken-
nellyt työ- ja elinkeinohallin-
nossa vuodesta 2001, jolloin 
hänet nimitettiin silloisen 
TE-keskukseen työvoima-
osaston osastopäälliköksi.  
Tätä ennen hän työskenteli 
mm ammattikorkeakoulun 
kehitysjohtajan tehtävissä. 
TE-keskuksen tehtävä muut-
tui organisaatiomuutosten 
myötä ELY-keskuksen työl-
lisyys- ja yrittäjyys -yksikön 
päällikön tehtäviksi ja vuo-
sina 2006 - 2007 Mäki toimi 

Pohjois-Pohjanmaan 
TE-toimiston johtajana 
jatkaa FT Maire Mäki

myös hallituksen politiik-
kaohjelman ohjelmajohtaja-
na. Pohjois-Pohjanmaan TE-
toimiston johtajana Mäki on 
työskennellyt vuodesta 2013 
alkaen. Toimiston toimialu-
eena on koko maakunta ja 
henkilöstöä noin 250.

TE-toimisto tiedotus 

Maire Mäki.

Karhupajalta tukea ja 
toimintaa arkeen

Kesä hurahti ohitse mukavine töineen ja tekemisineen. Syk-
sy ei valitettavasti tuonut kaikille kuntamme nuorille mah-
dollisuutta aloittaa opintoja haluamallaan koulutusalalla eikä 
työpaikkaakaan ole kaikille tarjolla. Pudasjärvellä on useita ta-
hoja, jotka tarjoavat nuorille ja aikuisillekin apua ja neuvon-
taa tämän hetken ja tulevaisuuden suunnitteluun ja kinkkis-
ten asioiden selvittämiseen. Karhupaja on ensisijaisesti 16 
- alle 29-vuotiaille tarkoitettu työpaja, jossa yksilövalmenta-
ja on nuoren tukena kaikissa hänen tarvitsemissaan asioiden 
hoitamisessa ja eteenpäin viemisessä. Yksilövalmentaja ei suin-
kaan hallitse kaikkien mahdollisten selviteltävien asioiden sol-
mujen aukomista, mutta hänellä on käytettävissään laaja ja am-
mattitaitoinen verkosto, joka osaa opastaa oikeaan suuntaan. 
Yksilövalmentajalta voi tulla kysymään ratkaisuapua kaikenlai-
siin ongelmiin. Aina on yhdessä löydetty tyydyttävä etenemis-
polku. Karhupajan työvalmentajat opastavat oman alansa töi-
den opettamisen lisäksi ja ohessa nuorta muissakin nuoren 
kysymyksissä. Nuoren voimistaminen ja rinnalla kulkeminen 
on kaikkien valmentajien tehtävä.

Karhupajalle on helppo tulla työkokeiluun TE-toimiston, 
kuntouttavan työtoiminnan, oppilaitosten ja muun tahon kaut-
ta. Nuoren tehtävänä on vain ilmaista halunsa tulla Karhupa-
jalle. Nuori tai hänen läheisensä voi ottaa suoraan yhteyttä 
yksilövalmentajaan ja sopia tapaamisesta eli ei tarvita erillistä 
lähettävää tahoa. Seinättömän pajan mallin mukaisesti nuor-
ta voidaan auttaa löytämään työkokeilu- tai työpaikka jostakin 
nuoren haluamasta yrityksestä tai vastaavasta.

Nuoren ei kannata eikä tarvitse jäädä yksin pohtimaan ti-
lannettaan kotiin. Karhupajalta saa näppärästi tukea opiskelu- 
tai työpaikan hakemisen ponnistuksiin, tukien ym. hakemiseen, 
rytmiä ja sisältöä arkipäivien kulkuun sekä virkistävää sosiaa-
lista kanssakäymistä toisten kanssa.

Kerran eräs viisas ihminen totesi: ”Parempi kompuroida 
uusilla poluilla kuin jämähtää entisiin. 
” Tule siis rohkeasti työkokeiluun Karhupajalle.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja, Karhupaja

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

SUOMEN HALVIN:
suklaa
joulu-
kalenteri
+ naamari

0,99
kpl

ovh. 3,95

Cars ja Princess
lelu 
jouluka-
lenteri

1,99
kpl

ovh. 15,80

Prego
minihieroja

nordland itsesäätyvä
sulanaPito-
kaaPeli

Prego
Pölynimuri
700 w, metallinen 
teleskooppivarsi

spector
lämmitysPatteri 
2000 W, termostaatti,
3 tehoaluetta

Prego
mikroaaltouuni
hopea, 20 l

julkisentilan
kumimatot
100% kumia

9,90

79,-

79,-

24,90

24,90

15,90

alkaen

alkaen

SÄHLyMAILAT JA pALLOT MEILTÄ!

lumen-
työntyrit

lumilingot

lumilaPiot

9,90

14,90

499,-

9,90

alkaen

alkaen

alkaen

Petkele

alkaen

MEILTÄ MyöS VEIKKAUSpALVELUT!


