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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 29.10.2020

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

MTK
Pudasjärvi
liitteenä

ToimiTukseT suoraan TilalTa!
Huom.! nyt myös jalosteet 
Vain ennakkotilauksesta.

Toimituspäivä Pudasjärvellä la 14.11.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön VILJAPOSSUA 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

PUDASJÄRVEN TEE SE ITSE HALLI 

Teollisuustie 12, Pudasjärvi
VARAA AIkASI p. 040 531 6262

Seuraava tarjous on voimassa 2020 vuoden loppuun:

Vuokraa päiväksi klo 7-15.30 TI-halli omaan käyttöön 50 eurolla. 

Voit puhdistaa autosi sisältä ja päältä hallimme välineillä. 

AJoNEUVo PUHTAAkSI SISÄLTÄ JA PÄÄLTÄ TALVEkSI.
Nyt on myös hyvä aika vahata auton maalipinta talven 
loska- ja suolakelejä vastaan.

UUTUUTENA tekstiilipesuri sisäverhouksien puhdistukseen. 
olemme myös hankkineet laadukkaan käsikiillotuskoneen maalipinnan 
hoitoon. Tietysti hallistamme löytyy myös painepesuri, perinteinen imuri 
ja ajoneuvonostin.

Tervetuloa!

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14        www.k-rauta.fi

TALVIHAALARI 
WINTER 
SININEN

Kauppa suljettuna lauantaina 31.10.   Hyvää pyhäinpäivää!
39-. 10-. 2

PKt

Lumitöihin ja pilkille 
lämmin talvihaalari 
kosteutta kestä-
västä materiaalista. 
Huppu ja vetoketjut 
lahkeissa helpotta-
vat käyttöä. 
Koot: M-XXL

Kuuden kappaleen 
öljykynttiläpakkaus.

Paloaika 48–55 tuntia. 
Poltettava lyhdyssä. 

ÖLJYKYNTTILÄ 
HANSA 48-55H 

VALKOINEN 6KPL

-  Asiantuntija- ja  
isännöintipalvelut 

 (tiekunnat, vesiosuus-
kunnat, haja-asutus-
alueen jätevesi- ja 
jätehuoltoasiat)

-  Yksityisteiden ja 
jätevesijärjestelmien 
rakennuttamispal-
velut (suunnittelu, 
valvonta, avustusten 
hakeminen ym.)

Tarkempaa tietoa palveluis-
ta verkkosivuillamme osoit-
teessa www.rtinfra.fi

Ota yhteyttä, laitetaan 
lakisääteiset tie-, vesi- ja 
jätevesiasiasi kuntoon!

Ritva Kinnula
p. 0400 151 394
ritva@rtinfra.fi
Sivakkatie 11

93100 Pudasjärvi

Syötteen 
Automyynti 

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä 

alk. 69 €/kk.KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita 
ennenkuin 

tulet.

Toyota Yaris 1,4 hieno 
dieselpihi, vm. 2012, hy-
vähuoltokirja aj. 188 740 
km, ilmastointi, kahdet 
renkaat.   
 6900 €

Audi A 6  S-line 2,0 TDI 
vm. 2008, tyylikäs kaikilla 
herkuilla, aj. 419 800km, 
kahdet renkaat aluvan-
teilla.   
 3700 €

Toyota Avensis bens. 
vm. 2004, huoltokirja, 
hyvä sol malli, aj. 333 
000 km, ilmastointi, kah-
det renkaat.   
 2500 €

Toyota Avensis  farmari 
diesel vm. 2004, huolto-
kirja, siisti sol malli, aj. 
373 412 km, ilmastointi, 
kahdet renkaat.   
 2200 €

Toyota Corolla farmari 
1,6 bens.  vm. 2002, tosi 
siisti, sol malli,  aj. 357 
800 km, kahdet renkaat.  
  
 1950 €   KALAKAVERI

KalaKaveri 
Pudas-Koneen  

edessä To-Pe 29.-30.10. 

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

Kannelliset
hauTa-
KynTTiläT 24 kpl

1000

öljy-
KynTTiläT  
Paloaika n. 48 h

390

ja 5.-6.10. 
eTuKuPongeilla 

vielä 
halvemmalla!

myös edulliseT 
ulKoTuleT

Miesten 
Puuvilla-
KerrasTo 1480

Ce-hyväKsyTTy 
a1-PalosuojaTTu
haalari
(129€) 4950

Ladattava 700 lum. 
suurTehovalaisin 
oTsa-/TasKu-
lamPPu 2950

Torju Tylsyys!

Lattaviila
- karkeudet 
400 ja 600
(teroita vaikka 
kirves)
2 veitsen- ja  
puukonterotinta
Saksenterotin 

(29,50) nyT

osTa nyT
PilKKi-
haalari 4950

Naisten ja miesten 
merinovilla-
suKaT 790

Miesten 
fleeCe-
PaiTa 1250

Naisten ja miesten tuulen ja 
sateenpitävät 
KäsineeT 1250

Naisten ja miesten 
unTuva-
ruKKaseT 1580

Naisten ja miesten 
lammasnaPPa-

sormiKKaiTa ja
-ruKKasia

osTa 3 maKsa 2
Tarjoamme halvimmaT1950

Kalakaverin 
moniToimi-

TimaTTi 5 in 1

10 kpl

www.mtk.fi

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, 
Pe 10-15, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi 
silmälääkäri 

Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
Ke 18.11., ke 9.12. 

ja to 17.12.

Ke 18.11.  
Kehysesittelijä 

paiKalla! esittele-
mässä Kehys-

uutuuKsia KoKo 
päivän!

SYKSYN VÄRIT
Aurinko paistaa syksyllä, pilvipoutaa.
Lehdet tippuu maahan ja sienet kasvaa.
Puolukat poimitaan talvipakkaseen.
Pihlajanmarjat kukkivat punaisena.
Sateenkaari loistaa värikkäänä sateen jälkeen.

Ystävän-
kammarin 

runo
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta.
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa pyhäinpäivänä la 
31.10. kello 10, Eva-Maria Mustonen, Jari Valkonen, Keijo 
Piirainen. Jumalanpalveluksessa muistetaan viime pyhäinpäi-
vän jälkeen kuolleiden pudasjärveläisten ja Pudasjärvelle hau-
dattujen nimet. Jumalanpalvelusta voi seurata suorana lähe-
tyksenä seurakunnan YouTuben kautta.
Pyhäinpäivän hartaushetki Sarakylän hautausmaalla la 
31.10. kello 15, Timo Liikanen, Keijo Piirainen, kappelikuo-
ro. Hartaushetkessä muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen 
Sarakylän hautausmaalle haudattuja.
Pyhäinpäivän hartaushetki kirkomäen juhla-aukiolla (vanha 
parkkipaikka) la 31.10. kello 18, Timo Liikanen, Keijo Piirai-
nen. Tilaisuudessa  luetaan viime  pyhäinpäivän jälkeen kuol-
leiden pudasjärveläisten ja Pudasjärvelle haudattujen nimet.
Messu seurakuntakodissa su 1.11. kello 10, Jari Valkonen, 
Timo Liikanen, Keijo Piirainen. 
Raamattupiiri rippikoulusalissa ke 4.11. kello 18, Jari Val-
konen. 
Kuorot: Vox Margarita ke 4.11. kello 18, kirkkokuoro to 
29.10. ja to 5.11. kello 18, Sarakylän kappelikuoro pe 6.11. 
kello 18.
Lähetystalkooilta Talkootuvassa ma 2.11. kello 18.
Lähetystupa seurakuntakodin rippikoulusalissa keskiviikkoi-
sin kello 10-13, kahvia ja pullaa ja arvontaa, pullaa mukaan 
0,50 €/kpl. Myytävänä myös aikuisten ja lasten villasukkia.
Omaishoitajat rippikoulusalissa ma 2.11. kello 11.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Nuttupiiri Talkootuvassa (Jukolantie 4, Meritan talo) to 5.11. 
kello 17.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoisin 
kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien 
tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutarjoilu.  
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa perjantaisin 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. Ennak-
koilmoittautuminen 040 586 1217/Rauni. 
Rauhanyhdistys: Kurenalan ry:llä pyhäinpäiväseurat la 
31.10. kello 15 (Pekka Lehto) ja seurat su 1.11. kello 13 (Tors-
ti Vuorma) ja klo 17 (Simo Kinnunen). Kodinilta Kurenalan 
ry:llä pe 30.10. kello 18.30.
Kastettu: Leo Oskari Iinatti.
Haudattu: Juho Heikki Neuvonen  86 v, Pentti Sarala 81 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
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 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Tämän viikon lauantaina 31.10. vietäm-
me Pyhäinpäivää. Tämä yksi kirkkovuoden 
erityispyhäpäivä on sulautuma kahdes-
ta juhlasta, kaikkien pyhien päivästä 1.11. 
(Festum omnium sanctorum) ja kaikkien 
uskovien vainajien muistopäivästä 2.11. 
(Commemoratio omnium fidelium defun-
ctorum.) Siten muistelun kohteena ovat 
sekä kaikki kristikunnan marttyyrit että 
muut uskossa Kristukseen kuolleet. Sana 
pyhä ei kuitenkaan viittaa vain kuolleisiin. 
Jokainen Kristuksen oma on pyhä. Hän on 
uskossa osallinen näkymättömästä pyhi-
en yhteydestä. Pyhäinpäivän perinteinen 
evankeliumiteksti kirkoissamme on Jee-
suksen vuorisaarnan alussa oleva autuaak-
si julistaminen, jossa autuaaksi sanotaan 
mm. ihmistä, joka toista armahtaa: ”Au-
tuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät ar-
mahdetaan.”

Mutta mitä tämä käytännössä tarkoit-
taa? Olenko minä pyhä? Onko tuo ikävä 
naapuri tuossa viereisessä talossa pyhä? 
Onko asunnoton alkoholin väärinkäyttä-
jä pyhä? Meillä ihmisillä on välillä omitui-
nen tapa luokitella toisia ihmisiä erilaisil-
la kelpaavuuden mittareilla. Ajatuksemme 
toisen kelpaavuudesta – tai mikä vie-
lä enemmän, toisen pyhyydestä – saattaa 
peilautua meillä oman hengellisen yhtei-
sömme kautta, omien arvojemme ja odo-

tustemme kautta tai raadollisimmillaan 
jopa samanlaisen sosioekonomisen ase-
man kautta rakentuneeseen mielikuvaan 
”meidän parempien” pyhien ryhmästä.

Jeesus Kristus tuli maailmaan etsimään 
kadonneita lampaita. Hän tuli tuomaan ar-
mon evankeliumia niille ihmisille, jotka oli-
vat yhteiskunnan vähäosaisia. Jos Jeesus 
Kristus halusi suunnata sanansa ja armon-
sa heille, näille vähimmille, mikä oikeus 
meillä on ajatella tänä päivänä toisin? Seu-
rakunnan diakoniatyössä kohtaamme päi-
vittäin monia Jumalan kuvia. Ihmisiä, jotka 
on luotu Jumalan kuviksi. Jumalan kuvik-
si, niin kuin meistä jokainen on. Jumalan 
kuvalla voi olla yllään rikkinäiset vaatteet, 
hän voi haista pesemättömältä ja hän voi 
olla juovuksissa. Silti hän on Jumalan kuva. 
Jumalan pyhä. Kasteessa meidät jokainen 
on otettu armollisen Jumalan yhteyteen ja 
kasteen armo on Jumalan puolelta lupa-
us, jonka Hän kyllä pitää. Me voimme elä-
mässämme kulkea välillä kauaskin Hänen 
luotaan, mutta kuten tuhlaajapoika Raa-
matussa, me saamme aina palata takaisin 
ja meidän paluustamme juhlitaan silloin 
enemmän kuin kaikista niistä, jotka ovat 
olleet koko ajan kuulomatkan päässä.

Itsetuntemuksemme ja koko identi-
teettimme rakentuu sen varaan, mitä me 
Jumalan silmissä olemme. Ja Hänen silmis-

sään me olemme Hänen kuviaan, Hänen 
pyhiään ja Hänen rakkaita lapsiaan. Olem-
me sitä aina ja ikuisesti. Jumalan tunte-
mus on meille avain myös itsemme tunte-
mukseen ja oppiessamme Hänen kauttaan 
tuntemaan itsemme, voimme luottaa Hä-
nen lupaukseensa siitä, että olemme oi-
keutettuja aina palaamaan takaisin Hänen 
luokseen kasteen armon lupauksen mu-
kaisesti. Vaikka olisimme välillä käyneet 
kaukanakin, emme kuitenkaan ole Hänen 
luotaan koskaan olleet poissa.

Olkoon rukouksemme tänään laulun 
sanoin: ”Kunpa sinut tuntisin paremmin, sil-
loin ehkä oppisin itsenikin. Vaikken koskaan 
luotasi poistunutkaan, tulen uudestaan.”

Hyvää ja siunattua 
Pyhäinpäivää meille 

kaikille Jumalan 
Pyhille!

Jari Valkonen
PS. Viime sunnuntaina konfirmoitiin tämän 
kesän rippikoululaiset syyslomalla pidetty-
jen leirien päätteeksi. Tällä tavoin nämä ai-
kanaan kasteen armoliittoon liitetyt nuoret 
saivat uskolleen vahvistusta – sanana konfir-
maatio tarkoittaa kirjaimellisesti vahvistamis-
ta. Jumala näiden nuorten pyhien elämää voi-
mallisesti siunatkoon!

Me Jumalan pyhät

Pudasjärveltä kotoisin oleva, nyky-
ään Oulussa asuva, itseoppinut tai-
teilija, tarinoitsija ja takoja Marian-
ne Komulainen asettaa näytteille 
uudelleentulkintansa Kalevalaises-
ta tarinasta ja sen naishahmoista 
sekä päähenkilöstä, joka kirjoitet-
tiin mieheksi. Ajan Aallot -tarina 
-näyttely on esillä 3.-27.11. Pudas-
järven kirjastossa. Avajaiset ovat 
tiistaina 3.11. kello 17.

Taiteilija kertoo  
näyttelystään  
seuraavaa:
Mutta entä jos hänet olisikin kir-
joitettu naiseksi, millainen tarina 
hänellä silloin olisi ollut, kysyin ja 
näyttely on vastaus siihen.

Kun maailma lakkaa kertomas-
ta jotain tarinaa, tarinan sankarit 
vetäytyvät sinne mistä tulivatkin, 
mutta imeytyvät kuitenkin maa-
han ja jättävät jälkensä uuden tari-
nan pohjaksi - kuin aallot rannal-

le seuraavaa aaltoa vastaan. Tämä 
on se seuraava aalto, tämän ajan 
aalto minussa. 

Vanhan tarinan voi kutsua ta-
kaisin ja silloin sen voi myös ym-
märtää eri tavalla. Ehkä ihmiset 
ovat unohtaneet, mistä ovat tul-
leet ja miksi täällä ollaan olemas-
sa. Ehkä ihmiset ovat unohtaneet 
tässä elämässä, millä on oikeasti 
merkitystä. Siksi kutsun nämä ta-
rinat takaisin.

Minuun kalevalaiset tarinat 
ovat jättäneet tällaiset jäljet. Jäl-
jen siitä, miten maailmaan syntyi 
rakkautta, iloa, ymmärrystä ja an-
teeksiantoa. Tarinaa kivun mer-
kityksestä ja sen hyväksymisestä. 
Olen kysynyt itseltäni, mistä Väi-
nämöinen syntyi, mistä hänen vii-
sautensa on peräisin ja mitä siitä 
on maailmaan syntynyt. Ja entä 
jos Väinämöinen olikin tyttö: Vie-
natar? Ja mitä Kalevalan vahvat 
naiset oikein kantoivat mukanaan 
meidän nykyisiin elämiimme?

Alkuperäinen Kalevala syn-
tyi siitä, kun runonlaulajat lau-
loivat säkeitään Elias Lönnrotil-
le, joka kokosi niistä tarinan. Minä 
olen kertonut omaa kalevalais-
ta tarinaani Meri Lähteenoksalle 
ja kirjoittanut hänen kannustuk-
sestaan ajatuksiani runoiksi. Meri 
on auttanut syntytarinoiden ka-
levalaiseen mittaan työstämises-
sä ja muiden runojen hiomisessa. 
Pääkertomukset on saateltu kale-
valaiseen poljentoon laulettavik-
si ja muut hieman modernimpaan 
muotoon luettaviksi - kuiten-
kin vanhaan runomittaan niiden 
mytologiastamme ammentavan 
luonteen vuoksi 

Kuvitin tarinat sillä mitä osaan 
parhaiten eli mangalla. Ennen 
taottiin arkisia tavaroita metal-
lista alasimella, nykyään tietoko-
neen näppäimillä. Aika muuttuu - 
muuttuuko ihminen?

Marianne Komulainen

AJAN AALLOT -tarina, 
jossa nykyisyys kohtaa Kalevalaisen 

mielenmaiseman

Marianne Komu-
lainen avaa näyt-
telyn Pudasjär-
ven kirjastoon 
tiistaina 3.11.



2 3nro 44PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.10.2020 29.10.2010nro 44

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Minihevoset vierailivat Pudasjärvellä
Syyslomaviikon torstaina 
22.10. taivalkoskelaiset Eija 
Väisänen ja Kaisa Pesiö kä-
vivät kahden Amerikan Mi-
niatyyrihevosen kanssa vie-
railulla pudasjärveläisten 
hoivakotien asukkaitten luo-
na. 

Kierros alkoi puolilta päi-
vin Rimmin palvelukodil-
ta ja päättyi Kurenkartanon 
sekä Hirsikartanon kautta 
Ruskapirtin tukiasuntoyk-
sikköön.

Minihevoset ovat hevosia 

pienoiskoossa ja hyvin lep-
poisia, hyväluonteisia lem-
mikkejä. Eläimet ovat tottu-
neet erilaisiin ympäristöihin 
ja ihmisiin. Niihin on help-
poa ja turvallista tutustua 
osaavien asiantuntijoitten 
ohjauksessa. Minuatyyrihe-
vosia tiedetään ulkomailla 
koulutetun jopa avustusteh-
täviin esimerkiksi näkövam-
maisille tai liikuntakyvyttö-
mille, samaan tapaan kuin 
opaskoiria. Hevoset ovat 
koiria pitkäikäisempiä ja 

näin koulutus on kannatta-
vaa. Ulkomailla miniatyy-
rihevosille pidetään myös 
omia näyttelyitä.

- Jokaisessa yksikös-
sä meidät otettiin ilolla vas-
taan. Paikoissa, joissa oli 
vanhuksia, jotka eivät pääs-
seet ulos, veimme hevoset 
aulaan tervehtimään ihmi-
siä. Minihevosten kautta ta-
voitteena on aktivoida eri-
laisia ihmisiä tuntemaan, 
muistelemaan, liikkumaan 
ja puhumaan sekä luomaan 
uusia elämyksiä ilon kaut-
ta. Näitä eläimiä saa kos-
kettaa, haistella ja helliä. 
Voimme kohdata itsemme 
sellaisina kuin olemme, jol-
loin meillä on mahdollisuus 
hyväksyä ympäröivä maa-
ilma, tiivisti Eija Väisänen 
Mini Hetkeä, jonka eläin ja 
ihminen muodostavat ja jat-
koi, että heidän minihepat 
ovat vierailleet Taivalkosken 
ja Pudasjärven lisäksi myös 
Syötteellä ja Posiolla palve-
luyksitöitten lisäksi erilaisis-
sa tapahtumissa.

Rimmin palvelukodin 
vastaava ohjaaja Marja Loh-
vansuu kertoi, että idea hep-
pojen vierailuun tuli erään 
työntekijän kautta, kun hän 
oli kuullut, että minihevosia 
oli käytetty hoivakodeissa ja 

siitä on saatu pelkkää posi-
tiivista palautetta. 

- Tämä syyslomaviik-
ko osoittautui hyväksi ajan-
kohdaksi, koska meidän 
aktiviteetit ovat myös vä-
hissä. Varaus vierailuille 
tehtiin ja siitäpä minulla al-
koi miettiminen, että mistä 
saataisiin apua kustannuk-
siin. Tapahtuman mahdol-
listi Lions Club Pudasjärvi 
ja LC Pudasjärvi / Hilimat, 
joille kuuluu suuri kiitos täs-
tä asukkaittemme ilahdutta-

misesta.
Rapsuttelutuokion jäl-

keen Rimmin palvelukodin 
henkilökunta oli järjestänyt 
kaikille tarjottavaksi läm-
mintä kaakaota, kahvia ja 
munkkeja.

Terttu Salmi

Rimmin palvelukodin väki odotti innolla minihevosten saapumista. Hepoista oli puhuttu 
jo edellisenä päivänä hyvin aktiivisesti. Monella oli omakohtaisia kokemuksia hevosista, 
mutta minihevoset ovat ihan uusi tuttavuus kertoivat asukkaat.

Juulia on tottunut kosketuksiin ja nauttii hyväilyistä.

Nelikuinen Armas, 
kahdeksan vuotiaan emän-
sä Juulian kanssa kävivät 

vierailulla Pudasjärven 
hoivakodeissa. 

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  

tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 29.10.-1.11. ELLEI TOISIN MAINITA

-30%
Plussa-kortilla

-15%
Plussa-kortilla

4.- 2
ps

Ilman korttia 2,89 ps (8,89-20,64/kg)

TAffEL

megapUSSiT
140-325 g (6,15-14,29/kg) 
UUTUUS! Vain k-ruokakaupoista  
Taffel grills sileä 325 g

10.-10.-

Fazer

herkUTTelU- 
jääTelöT
480 ml (6,94/l) 
rajOiTUS 1 erä/TalOUS

JUhLA MOKKA

jaUheTUT kahViT
400-500 g (6,67-8,33/kg) 
rajOiTUS 1 erä/TalOUS

Tavallista parempaa

pöTyä pöyTään

3
pkt

Ilman korttia 4,29 kpl (8,94/l)Ilman korttia 4,49 pkt (8,98-11,23/kg)

-25%
Plussa-kortilla

-25%
Plussa-kortilla

3
kpl

1690
kg

Ilman korttia 19,90 kg

kypSä  
SaVUlammaSpaiSTi
n. 900 g

399
rS

penSaSmUSTikka
300 g (13,30/kg), perU

169
kg

perSimOn
eSpanja

995
kg

1490
kimppU

hallOween 
kUkkakimppU
hOllanTi

K-ruoKamestarIn

TakUUmUreaT
naUDan  
enTreCÔTe-  
Tai UlkOFilee- 
pihViT

1995
kg

Voimassa to-La 29.-31.10.

PULLAPIRTTI 
hallOween 
kakkU
500 g (17,90/kg)

895
kpl

PULLAPIRTTI 
haamU Cake 
leiVOS
2 kpl/200 g (14,95/kg)

299
raSia

Palvelemme loppuviikosta:
Pe 30.10. 7-21
Pyhäinpäivä la 31.10.  10-21 Tervetuloa!

Su 1.11.  10-21

199
kg

MIgO

päärynä
hOllanTi

atrIa

TakUUmUrea 
naUDan
SiSä- Tai paahTO-
paiSTi

HeImon Gourmet

TUOre lOhiFilee
VakUUmipakaTTU,  
a-leikaTTU, nOrja 
rajOiTUS 2 FileeTä/TalOUS

erä

899
kg
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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) 

8-19
9-16

MAANANTAI-TORSTAI
2.-5.11.

499

269

300

2 ltk/talous

2 filettä/talous

kg

2 pss/talous

prk

795599 595

199

199 100299399299

3 kg/
talous

kg

kg
pkt

pkt

229

399

1295 100

100

699

kg

299

279

169

395

695

pss

199
plo

895

psspkt

kg

kg

169599

2 kpl

pkt

199

099
kg

199
pkt

pkt

kpl

kg

ltk

kg

395
kgkg

pkt

pkt

laktoosittomat 4,99 pkt

995
kg

199
pss

2 kg/
talous

1190

2295

4995

4490

3990

2490

1590

1990

185

Vaasan
lOuNASSäMpyläT 
8 kpl/320 g
vaalea tai tumma

MA-TI 2.-3.11.   KE-TO 4.-5.11.

pE-TO 30.10.-5.11.

3 prk

Hyvä
NAuTA 
jAuhElIhA 
rasvaa 
max 10%

4 pss

HK kultapaahdettu
MuREA KuNKKu, 
bROIlERI tai 
häRKä 150-180 g

ras

Atria
KARjAlAN-

pAISTI
700 g

pyhäINpäIvääNTEKSTIIlIOSASTOlTA

099

Tuore
SIlAKKA
kokonainen
pyyntivaraus

Myllyn Paras
TORTTu-
TAIKINA
1 kg

Fourre
TäyTE-
KEKSIT
500 g

Vip
OMENA-
MEhu
1 l

Pfanner
vITAMINOIduT
MEhujuOMAT
2 l

pyhäINpäIvä hERKuT
M-TAvARATAlOSTA pERjANTAINA 30.10.

Snellman
vOIlEIpä-
KINKKu
300 g

Snellman
MAATIAIS-

pOSSuN 
SISäfIlEE

n. 700 g
marinoitu

Valio
pOlAR

juuSTOpAlAT
300-350 g

Suomalainen
TOMAATTI

Porsaan
ETuSElKä ja 
lApA

Atria 
KuNNON ARKI
MIKROATERIAT

300 g

pkt

pss

pss

SATOjA TARjOuKSIA 

jOKA päIvä!

Aino
hERKuTTElu-

jääTElöT
0,9 l

Kinnusen Myllyn
vEhNäjAuhO
2 kg

Cloetta
lAKRITSI-
SEKOITuS

250 g

Noris
pIKANuudElI

50 g
liha- ja kanan-

makuinen

Valio
AuRA

170 g
pala

Malviala
cOcTAIl-
pIIRAKKA 
44 kpl/2000 g

Oululainen Tosi Ohut
REISSuMIES 
5 kpl/175 g 
täysjyväruisleipä

jAuhElIhA
SIKA-NAuTA

Atria
lAuANTAI-
MAKKARA
palana

Kivikylän
MAAlAIS-
KINKKu
palana ja siivuina

Sokerittomat cOcA 
cOlA, SpRITE tai 
fANTA 1,5 l sekä 
Bonaqua KIvENNäIS-
vEdET 1,5 l

Tuore
NORjAN
lOhIfIlEE

rajoitettu erä

Atria Perhetilan
KANAN
SISäfIlEE
480-600 g

Siikli
pERuNA
pesty
Suomi

HK
SININEN
lENKKI 
580 g

HK
hERKKu-
MAKSAMAKKARA 
500 g

Porsaan 
TAlOuS-
KyljyKSET

pkt

Naudan 
pAISTI-
jAuhElIhA

Sis. pantin

Oikia
SIpSI-
puSSIT 250 g
viisi eri makua

Isänpäivä

8.11.

Miesten
bOxER
100% puuvilla
hirviaiheinen
vihreä

Miesten
huppARI

Miesten
pyjAMA
100% puuvillaa

huOpATOSSu
36-41 tum.harm.
36-41 punainen
41-45 musta

Thinsulate
TOppA-
SORMIKAS

Naisten
TIKKI-
TAKKI
Koot: 36-44

Naisten
puSERO
54% polyester
46k% puuvilla

Tyttöjen
puSERO

Poikien
huppARI

2490

hAuTA-
KyNTTIlä
120 h

hAuTA-
KyNTTIlä
tekstillä 65h

lyhTy-
KyNTTIlä
5 kpl, paloaika 14 h

öljyKyNTTIlä
6 kpl, paloaika 96 h

öljyKyNTTIlä
12 kpl, paloaika 55 h

lEd-
hAuTA-
KyNTTIlä

ulKOTulI
6 kpl, paloaika 4-6 h

Havi
TuIKKu
50 kpl

hAuTA-
KyNTTIlä
4 kpl, paloaika 36 h

kpl

225
kpl

095
pkt

215
pkt

599
pkt

695
pkt

295
kpl

349
pkt

295
pkt
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MTK Pudasjärvi johtokunta 2020

MTK teemaliite 2020

Kotimaisen ruuan 
arvostus on noussut

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 

Kesä meni taas kuin siivillä. Työntäyteisen satokauden jäl-
keen on hyvä palauttaa mieliin viljelijöiden yhteisten asioi-
den hoitamisen tärkeyttä.

Edunvalvontaa MTK:ssa tehdään kaikilla tasoilla. MTK 
puolustaa jäsentensä etua niin lainsäädäntöön, verotukseen 
ja rahoitukseen liittyvissä asioissa kuin myös viljelijän omai-

suudensuojan turvaamisessa poronhoitoalueella.
Maankäytössä tuulivoiman ja kaavoituksen tarpeisiin on 

tärkeää huolehtia siitä, että paikallisten maanomistajien oi-
keudet tulevat huomioiduksi. 

Maito- ja lihatalojen ratkaisut ovat puhuttaneet. Ne eivät 
varmasti ole olleet helppoja niitä tehneillekään. Myös MTK:n 
järjestöuudistus ja jäsenyyden tuleva hinta on herättänyt ky-
symyksiä.

Vaikka monesti kuulostaa siltä, että ruuantuottajat ovat 
suurimpia syyllisiä maan, ilman ja veden pilaantumiseen, 
niin tässä koronakriisissä on onneksi kuitenkin huomattu 
omavaraisen ruuantuotannon merkitys ja kotimaisen ruuan 
arvostus on noussut.

Ilman viljelijää ei ole ruokaa.

Kiitän tuottajayhdistyksen johtokuntaa 
luottamuksesta, vastuunkannosta ja 

hyvästä yhteishengestä. 

Kiitokset omasta 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 Suvi Ronkainen, 
Katja Kosamo ja Eija Seppälä.

Yritysvastaava 
Antti Jurmu
0400 253 174, antti.jurmu@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 

Pekka Törmänen on toiminut MTK Pudasjärven 
puheenjohtajajana 2019 vuoden alusta.

TARJOLLA PALJON JÄSENETUJA

LIITY JÄSENEKSI!

www.mtk.fi

Suvi Ronkainen 
040 774 8195, suvistau@gmail.com 

Sosiaalivastaava, työterveyshuolto
Eija Seppälä 
040 551 0940, eija.seppala@hotmail.com
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Maaseudulta puhtia taantuvaan talouteen
Saimme koronasta pitkäaikaisen riesan. Toimitaan jokai-
nen vastuullisesti ja omalta osaltamme huolehditaan siitä, 
että kulkutauti pysyy aisoissa.

Tauti jyllää maailmalla ja talous kärsii. Suomi on toistai-
seksi selvinnyt talouskurimuksessa paremmin kuin suurin 
osa Euroopan maista. Matkailu- ja ravintola-alan ongelmat 
toki kärjistyvät jatkuvasti.

Suomen ruokahuolto on osoittanut kriisissä vahvuu-
tensa. Hajautettu tuotantomalli on kriisinkestävä. Koko 
ruokaketju on sitoutunut maailman huippua olevaan bio-
turvallisuuteen. 

Tuotantomenetelmät ovat kunnossa ja työntekijöiden 
oikeuksia kunnioitetaan toisin kuin halvan ruuan maissa.  
Näissä elintarviketyöläiset ovat siirtotyöläisiä, jotka asu-
vat ahtaissa parakeissa, eivätkä uskalla olla pois työmaalta 
edes sairaana. Tämä on saanut aikaan virushautomoja, ja 
ruuan tarjonta on häiriintynyt taudin iskiessä.

Kriisi on osoittanut, että halvaksi poljettu ruuan hin-
ta ei kestä häiriöitä. Toivottavasti pysyväksi opiksi jää se, 
että ruoka maksaa kussakin maassa sen verran, mitä maan 
yleinen kustannustaso on. Oma tuotanto on turvallisuutta. 
Tuonnin varaan ei voi jäädä.

Korona muuttaa ihmisten arvoja ja asenteita. Muutok-

set näkyvät työelämässä. Suurin osa suomalaisista haluaisi 
asua ja tehdä töitä maaseutumaisessa ympäristössä. Talo- ja 
mökkikauppa on vilkastunut jopa syrjäseuduilla.

Valtiovallan on vastattava kansalaisten tahtotilaan. Pit-
kään jatkunut politiikka, jossa suositaan keskittämistä, on 
tullut tiensä päähän. Isänmaata ei tule kehittää pelkästään 
suurten rakennusliikkeiden ja kiinteistösijoittajien ehdoilla.

Aluepolitiikka tarvitsee uuden alun. Hintalappu ei ole sen 
suurempi kuin pääkaupunkiseudun jatkuvasti paisuvat asu-
mistukimenot. Valtio on kansalaisia varten, ei päinvastoin.

Pohjois-Suomen metsät kasvavat paremmin kuin kos-
kaan. Talouden taantumassa Suomi ja koko Eurooppa käyt-
tävät valtavasti rahaa elvytykseen. Suomen kohdalla tiede-
tään, että nopeaa ja pitkävaikutteista elvytystä on investoida 
metsäsektoriin ja sen kasvuun.

Tänä vuonna Suomi menettää miljardeja euroja sen vuok-
si, että kotimaista puuta käytetään neljännes vähemmän kuin 
kestävät hakkuut mahdollistavat. Tähän ei ole varaa. Tarvi-
taan metsäteollisuuden investointeja, mutta niitä ei tule, el-
lei poliittinen ilmasto ole vakaa ja investoimaan kannustava.

Jatkuva eripura suomalaisen metsänhoidon kestävyydes-
tä syö tulevaisuutta. Kun me Suomessa tappelemme, niin 
Brysselin koneisto saa ylivaltaa päättää metsäasioistamme.

Suomi on kestävän metsätalouden mallimaa. Tähän 
kuuluu luonnon kunnioittaminen ja jatkuva parantami-
nen. Metsien terveydestä huolehditaan ja tarvittavat hoi-
totoimet sekä hakkuut tehdään ajallaan.

Puu kasvaa ja sille tarvitaan kysyntää. Jos kysyntää ei 
ole, niin motivaatio metsänhoitoon hiipuu ja metsien kun-
to romahtaa ajan kuluessa. Kasvava puutuotteiden tuo-
tanto ja vienti on helppo yhdistää ilmastopolitiikkaan. 
Kaupan päälle saadaan puhtia taantuvaan talouteen ja ih-
misille töitä koko maassa.

Juha Marttila
MTK:n puheenjohtaja

Valinnoilla 
mahdollisuus 

vaikuttaa ruoan 
kotimaisuus-

asteeseen 
Maa- ja metsätalous on Pudasjärvellä merkittävä työl-
listäjä. Metsätalouden alkutuotanto ja puunjalostuste-
ollisuus sekä niihin liittyvä logistiikkaketju työllistävät 
suoraan Pudasjärvellä yli 30 prosenttia yksityisen sek-
torin henkilöstä. Maataloudessakin työskentelee edel-
leen paljon pudasjärvisiä, vaikka tilakokojen kasvaessa 
suoraan maataloudessa työskentelevien määrä onkin 
pudonnut. Välillisesti vaikutukset ovat vielä suurem-
pia.

Pudasjärven kaupunki on strategisissa valinnois-
saan ja käytännön toimissaan nojannut vahvasti alu-
een luontaisiin vahvuuksiin. Tämä on näkynyt eri-
tyisesti puurakentamisessa, jossa kaupunkimme on 
ollut julkisessa hirsirakentamisessa edelläkävijä ja 
suunnannäyttäjä. Nyt osittain tämän työn tuloksena 
on nähtävissä, että puurakentamisen suosio on koko 
maassa nousussa. Ilmastovaikutuksien ansiosta hiilija-
lanjäljeltään muita rakennusmateriaaleja ilmastoystä-
vällisempi puu on yhä useammin päämateriaalina niin 
julkisissa kuin yksityisissä rakennuksissa. Myös oma-
kotitalorakentamisessa hirsirakenteisten talojen osuus 
on noussut merkittävästi. 

Koronakriisin keskellä huoltovarmuus on noussut 
uuteen merkitykseen. Kaupan hyllyillä kriisin vaiku-
tukset ovat olleet vielä tähän mennessä vähäisiä, mut-
ta jatkossa tilanne eri maiden talouskriisien ja isojen 
toimijoiden välisten kauppasotien myötä on varmasti 
muuttumassa. Kotimaisen elintarviketuotannon mer-
kitys nousee ja lähellä tuotettu ruoka on samalla myös 
ympäristöteko.

Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ruoan ko-
timaisuusasteeseen omilla valinnoillamme. Voimme 
ottaa ruokahyllystä kotimaisen turvallisen ja ilmasto-
ystävällisen tuotteen ulkomailta tuodun sijaan. Jokai-
nen valintapäätös vaikuttaa ja pienikin pysyvä muutos 
kulutustottumuksissa on askel oikeaan suuntaan. Sa-
malla entistä isompi osuus euroista jää 
kiertämään tänne maahamme, maakun-
taan tai jopa Pudasjärvelle tuoden lisää 
elinvoimaa ja hyvinvointia!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Neuvo 2020 -palvelut loppusuoralla 
– joko käytit kymppitonnin?

Neuvo 2020 -järjestelmä on 
maatilojen käytössä tämän 
vuoden loppuun. Vielä eh-
tii tarttua asiaan, jos 10 000 
euron hyödyt ovat käyttä-
mättä.

Maatilojen nykyaikais-
taminen ja kilpailukyvyn 
parantaminen Neuvo-ra-
halla on ollut vilkkaasti 
hyödynnetty kokonaisuus. 
Sukupolvenvaihdoksen, yh-
tiöittämisen tai investoinnin 
alkuselvitykset ovat kirkas-
taneet monen maatilan jat-
kosuunnitelmia. 

– Neuvo-rahalla voi arvi-
oida vaihtoehtoja, kun suun-
nitteilla on tuotannonmuu-
tos, monialaistaminen tai 
uusi yritystoiminta. Moni on 
halunnut myös pohtia, mi-
ten parantaa tulosta ja kan-
nattavuutta tai saada inves-
tointi nopeasti tuottamaan, 
ProAgria Oulun energia- ja 
talousasiantuntija Esko Vii-

tala sanoo.
Energiankulutuksen 

osuus maatilakokonaisuu-
dessa on merkittävä. Neuvo 
2020 -palveluihin kuuluva 
maatilan energiasuunnitel-
ma kertoo energiankulutuk-
sen, mahdollisuudet ener-
giansäästöön ja -tuotantoon 
sekä kannattavat ja sopivat 
energiaratkaisut.

Tuotosta ja  
täsmäratkaisuja
Neuvo 2020 -rahalla voi ko-
hentaa eläinten hyvinvointia 
ja terveyttä. Jo pienillä muu-
toksilla voidaan parantaa 
olosuhteita ja tuotosta. Hy-
vinvointikorvauksen edel-
lytysten pohdinta, rehukir-
janpidon päivitys, eläinten 
merkitsemiset ja rekiste-
röinnit, omavalvonnan ku-
vaukset, varautumissuun-
nitelmat sekä eläinlääkärin 

ja asiantuntijan terveyden-
huoltokäynnit ovat esimerk-
kejä tarjolla olevista palve-
luista.

– Maitotilat ovat löytä-
neet hyvin Neuvo-rahal-
la tehtävät tuotannon täs-
mäpalvelut. Niiden avulla 
voi pohtia ja ottaa haltuun 
muun muassa eläinvirtoja, 
vasikkaterveyttä, poikimi-
sia, umpikauden haasteita, 
ruokintalaitteita, laidunkau-
den asioita tai sorkkaterve-
yttä, maitotila-asiantuntija 
Leea Holmi tiivistää.

Selvityksiä ja  
sparrausta
Neuvo 2020 -palveluista 
ProAgrian asiakkaita ovat 
kiinnostaneet eniten maati-
lan ympäristökysymyksiin 
liittyvät suunnitelmat, selvi-
tykset ja kartoitukset. 

– On pohdittu maan ra-

kennetta tai pellon kasvu-
kuntoa, vesitaloutta ja käyt-
tövaihtoehtoja. On voitu 
suunnitella kasvinsuojelua 
ja lannan käyttöä, laskea ra-
vinnetaseita tai optimoi-
da tukien mahdollisuuksia, 
ProAgria Oulun kasvituo-
tannon palvelupäällikkö 
Juha Sohlo kertoo esimerk-
kejä.

Myös ympäristösopi-
mukseen soveltuvia mai-
sema- ja luontokohteita voi 
kartoittaa Neuvo-rahalla. 
Sen avulla voi myös selvit-
tää, miten luomuun siirty-
minen vaikuttaa tilan talo-
uteen ja tuotantoon. Ennen 
tarkastusta voidaan käydä 
yhdessä läpi luomutuotan-
non ehdot ja varmistaa, että 
tila toimii niiden mukaisesti.

proagriaoulu.fi/ 
neuvo2020
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MF-Huolto
IlMastoIntIHuollot

K-Huolto s. Parviainen
Puh. 040 773 3631

sauli.parviainen@gmail.com

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous  
navetan automatisoinnista 
Tuomo Heiskanen p. 0400-389 158

AUTOMATISOI 
NAVETTASI

Pudasjärvi lehti 83 x 50mm navetan automatisointi.indd   1 23.10.2020   14.57.53

Koneurakointia
• Säilörehunkorjuu • Kuivalannanlevitys
• Täydennyskylvö • Kaivukonetyöt
• Kaluston vuokraus • plus paljon muuta

Lasse Puhakka 0400 326 162

Hevosten kengitys
Maija Puhakka 040 596 6198

Kuljetus Luokkanen Oy
parsipolku 8, 93100 pudasjärvi

puh. 040 586 206

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

Moottori-
ajoneuvojen 
HUOLTO ja 
KORJAUS

 ajanmukaisin 
laittein.

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

Puh. 020 719 9870

●  Pakokaasu- 
mittaukset  
bensa / diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus

●  Rengasmyynti
●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 
 vikakooditesterit
● Ilmastointihuollot

Tervetuloa!

Kalle Saralan rahastosta 
kolme stipendiä 

Kalle Saralan stipendirahas-
tosta luovutettiin tänä vuon-
na kolme stipendiä. Stipen-
din saivat Minna Kummala, 
Sanna Taipale sekä Tommi 
Junnonaho. 

Minna Kummala on suo-
rittanut maatalousalan pe-
rustutkinnon ja valmistunut 
eläintenhoitajaksi Osao:n 
Muhoksen yksiköstä. Min-
na valmistui alkuvuodesta 
2020 ja hän on kotoisin Sara-
kylästä.

Sanna Taipale valmis-
tui agrologiksi (AMK) Ou-
lun ammattikorkeakoulusta. 
Opinnäytetyön Sanna teki 
ProAgria Oulun yhteydes-
sä toimivalle Oulun Maa- 

ja kotitalousnaisille aiheena 
jättibalsamin hävittäminen 
hyödyntäen sitä elintarvik-
keena. Sanna on toiminut 
ennen opintoja maatalous-
yrittäjänä 15 vuotta.

Tommi Junnonaho val-
mistui agrologiksi (AMK) 
Oulun ammattikorkeakou-
lusta. Opinnäytetyön Tom-
mi teki aiheesta ruokohelpi 
kuivikkeena. Opinnäytetyön 
toimeksiantajana oli Oulun 
ammattikorkeakoulun tek-
niikan ja luonnonvara-alan 
yksikön Vähähiilinen maati-
la -hanke.

Esko Viitala 

Sanna Taipale ja Pudasjärven Maamiesseuraliiton puheen-
johtaja Heikki Putula.

Tommi Junnonaho ja Pudasjärven Maamiesseuraliiton sih-
teeri/rahastonhoitaja Esko Viitala. 

Minna Kummala.

Porovahinkojen arviointi 
uudistuu

Peltoporot ovat varsin ylei-
nen ongelma poronhoito-
alueen eteläosissa, jossa 
myös maatalouden raken-
nekehitys näkyy suurene-
vina maatiloina. Ristiriito-
jen ja vastakkainasettelun 
vähentämiseksi tavoitteena 
on, että vuoden 2021 alus-
ta perinteiset alueittaiset ar-
viointilautakunnat muuttu-
vat yhdeksi, jonka jäsenet 
toimivat virkavastuulla ja 
jotka nimittää maa- ja met-
sätalousministeriö. Lauta-
kunnan hallinnoinnista vas-
taa Ruokavirasto. Tämän 
uudistuksen tavoitteena 
on saada käytäntö lähem-
mäs lain tarkoittamaa tilan-
netta, jossa porojen pääasi-
allisina laidunalueina ovat 
valtion maat. MTK:ssa ehdo-
tettiin arvioinnin antamista 
paikallisille maatalousviran-
omaisille, mutta se ei mallis-
sa edennyt.

Uudistuksen toteutumi-
nen vaatii vielä tarkennuk-
sia. Luken ja Paliskuntain 
yhdistyksen yhdessä val-
mistelemaa opasta poro-
vahinkojen arvioinnista ei 

pidä julkaista uutta arvio-
lautakunnan toimintaa sot-
kemaan vaan on annetta-
va uuden toimielimen itse 
saada määritellä omat oh-
jeensa ja työtapansa. Ei va-
hingon aiheuttaja voi antaa 
ohjeita vahingon arvioin-
nista. Se on oikeusvaltiossa 
mahdotonta. Poroaidan ra-
kentaminen pellon ympä-
rille ei vapauta paliskuntaa 
mahdolliselta myöhemmäl-
tä korvausvastuulta. Vilje-
lyyn liittyvien asiakirjojen 
luovuttaminen vahingon yh-
teydessä ei ole oleellista eikä 
sitä saa arvioinnin yhteydes-
sä vaatia. Uuden arviolauta-
kunnan lausunnon tulee olla 
osapuolia sitova ja velvoitta-
va, jotta toiminta riittävästi 
konkretisoituu lain noudat-
tamisen kannusteeksi.

Toivomme uuden arvio-
lautakunnan käyttävän ar-
vioinnin ja ratkaisujen poh-
jatietoina käräjäoikeuden 
aikaisemmin käsittelemiä 
riitatilanteita peltoporoista 
vahinkojen määrän ja kor-
vausten tason osalta. Lisäk-
si toivomme uutta sähköis-

täkanavaa peltoporoista 
ilmoittamiseksi, koska va-
hinkoa kärsinyt ei läheskään 
aina saa paliskuntaa puhe-
limitse kiinni, jotta pellol-
la olevista poroista voisi il-
moittaa. 

MTK järjestää 16.11.2020 
Kuusamossa maanomista-

jille poronhoitolain arvio-
lautakunnan päivittämiseen 
liittyvän keskustelutilaisuu-
den. Tervetuloa tilaisuuteen 
keskustelemaan!  

Matti Tyhtilä
Toiminnanjohtaja
MTK-Pohjois-Suomi ry

MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä esit-
ti viime vuoden MTK Pudasjärven syyskokouksessa ajan-
kohtaiskatsauksen tuottajia kiinnostavista asioista.

TARJOLLA PALJON JÄSENETUJA

LIITY JÄSENEKSI!

www.mtk.fi
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 Vuokraamme isoja nelivetotraktoreita 
esim. kylvötöihin, rehuntekoon yms. 

Myös urakointina.
Vuokrattavana myös kaivinkone, 

pyöräkuormaaja, pakettiauto.

P. 0400 926 405

tRaKtoREIta VuoKRallE

Toimitamme 
RUOKAMULTAA

www.kokkopeat.fi

Karjatalouskoneiden ja 
laitteiden myynti, 
huolto, asennus ja 

korjaus
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

Keskusta - kehittyvän 
Pudasjärven vastuunkantaja
Pudasjärven kaupunki on 
päätynyt uudistamaan julki-
sen sektorin rakennuskantaa 
kuluvan valtuustokauden 
aikana hyvin laajassa mit-
takaavassa. Tämä on ollut 
välttämätöntä ilmenneiden 
sisäilmaongelmien lisäänty-
essä, sillä uutta rakentamalla 
vältämme terveysongelmien 
lisäksi jatkuvat ja kalliit sa-
neeraustyöt vanhoihin kau-
pungin kiinteistöihin. Kes-
kustan kunnallisjärjestön 
kokouksissa on todettu yk-
simielisesti, että tulevan val-
tuustokauden yksi tärkeim-
mistä tehtävistä on saada 
kaupungin talous tasapaino-
tettua siten, että velkataak-
ka alkaa pienentyä. Tämän 
haastavan tilanteen ratkaise-
minen on yksi Keskustan tu-
levien valtuutettujen ydin-
tavoitteista.

Kaupunki tarvitsee vero-
tuloja palvelujen tuottami-
seen asukkailleen. Pudas-
järven Keskusta edesauttaa 
päätöksenteossa yrittäjyyttä 
ja työllistämistä alueellam-
me, sillä jokainen yrittäjä ja 
työntekijä vähentää julkisen 
sektorin menoja, ja toisaal-
ta lisää kaupungin verotu-
loja. Alueen elinkeinonhar-
joittajat ruokkivat toistensa 
toimintaa, ja synnyttävät 
omien tarpeidensa seurauk-
sena uutta elinkeinotoimin-
taa. Meillä Pudasjärvellä on 
valtavasti hyödyntämättö-
miä resursseja esimerkik-
si ruoan alkutuotannossa, 
metsätaloudessa sekä met-
sästys-, kalastus-, ja luon-
tomatkailussa. Keskustan 
tavoitteena onkin mahdolli-
simman laaja- alainen elin-
keinorakenne Pudasjärvel-
lä, sekä elinkeinotoiminnan 
kautta uusien työpaikko-
jen syntyminen sekä maa-
seudulle että asutuskeskuk-
siin.  Näillä toimenpiteillä 

kaikkien ikäryhmien työl-
listyminen saadaan parem-
malle uralle, ja kaupungin 
kasvavilla verotuloilla voi-
daan tarjota lisää palveluja 
kaiken ikäisten pudasjärve-
läisten tarpeisiin.

Väestön edelleen ikään-
tyessä Pudasjärvelläkin, on 
tulevan valtuuston kiinni-
tettävä entistä enemmän 
huomiota vanhustenhoi-
toon ja sen järjestämisen eri 
mahdollisuuksiin. Keskus-
tan perusajatus on aina ol-
lut se, että Suomessa kansa-
laisten palvelut ja elämisen 
mahdollisuudet turvataan 
asuinpaikasta riippumatta. 
Näiden tarpeiden täyttämi-
nen vaatii laajan kaupungin 
vanhustenhoidossa erilai-
sia toimintamalleja, mutta 
Keskustan valtuutetut pyr-
kivät löytämään toimivia ja 
inhimillisiä ratkaisuja ky-

seisiin haasteisiin. Pudas-
järvellä on nyt uusi ja veto-
voimainen koulukampus, 
mikä houkuttelee oppilai-
ta ulkopaikkakunniltakin, 
mutta ammattioppilaitok-
sen vetovoimaisuudessa on 
vielä kehitettävää ja siihen 
täytyy seuraavan valtuus-
ton paneutua tehokkaam-
min. Kaupungin strategiassa 
on yrittäjyyden ja työpaik-
kojen lisääminen hyvin kes-
keisessä osassa, joten Kes-
kustan valtuutetut tekevät 
työtä tämän tavoitteen eteen 
myös ammattioppilaitoksen 
kehittämisessä. Keskustan 
vaaliohjelmassa painotetaan 
myös sitä, että koulutuksen, 
työllistymisen ja vapaa- ajan 
toimintojen osalta Pudasjär-
vestä tulee tehdä vetovoi-
mainen ympäristö nuorille 
ja nuorille aikuisille.

Tässä muutamia keskus-

tan arvomaailmaan kuulu-
via tärkeitä kehitysalueita 
kotikaupungissamme. Jo-
kainen ehdokas tuo lisäksi 
omat alueelliset vivahteensa 
päätöksentekoon. Vaalioh-
jelmaa päivitetään esille tu-
levien hyvien ja rakentavi-
en, sekä Keskustan arvoihin 
sopivien esitysten mukaan. 
Tule ehdokkaaksi Keskus-
tan kautta, mikäli koet nämä 
arvot tärkeiksi itsellesi ja 
kaupungillemme. Ole yhte-
ydessä omaan paikallisyh-
distykseesi tai kunnallisjär-
jestöön. 

Tervetuloa 
vaikuttamaan!

Terveisin
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö.

Pudasjärven Keskusta järjesti heinäkuun lopulla yleisötilaisuuden S-marketin pihalla, jos-
sa vieraili silloinen puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni. Tilaisuuden loppuvaiheessa 
makkaroita paistamassa kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Sointu Veivo, varaval-
tuutettu Eero Hyttinen sekä valtuutetut Taina Vainio ja Timo Vähäkuopus. Kuva Heimo Tu-
runen.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut on Pudasjärvellä pys-
tytty hoitamaan kohtuullisen hyvin niin vuosilomien, tue-
tun maksullisen kuin sijaisapujenkin osalta.

Lomittajia on tällä hetkellä töissä kuukausipalkkaisia 
11 henkilöä ja tuntilomittajia kuusi. Maito- ja lihatiloja on 
Pudasjärvellä yhteensä 48 tilaa, joista osa on itsejärjestetyn 
lomituksen piirissä.

Viime talvesta asti jyllännyt korona-epidemia ei ole Pu-
dasjärvellä näkynyt maatalousyrittäjien eikä lomittajien 
keskuudessa. Tiloilla on otettu vakavasti THL:n ohjeistuk-
set ja lomittajatkin ovat hoitaneet osuutensa hyvin.

Pudasjärven maatilat ovat toistaiseksi säästyneet myös-
kin Muhoksen lomituspalveluyksikön alueella leviävältä 
kryptosporidioositartunnalta. Kryptosporidioosi sairas-
tuttaa sekä eläimet että hoitajat. Jotta tilanne pysyisi jat-
kossakin yhtä hyvänä, pitää esimerkiksi uusia eläimiä 
hankittaessa noudattaa karanteenimääräyksiä.

Lomituspalvelulakiin on tulossa jälleen muutoksia 
mm. Myel-sidonnaisuus on todennäköisesti poistumas-

sa. Asiaan liittyen olin yhteydessä lomituspalveluyksikön 
johtajaan, mutta lehden painoon mennessä en ehtinyt saa-
da tarkempaa tietoa asiasta. Toivottavasti vuosilomaha-
kemuksia täytettäessä muutokset  ovat jo tiedossa. Myel-
sidonnaisuuden poistuminen merkitsee todennäköisesti 
sitä, että eläkeikäisetkin voisivat saada lomia ja jatkaisivat 
työuraansa mahdollisimman pitkään. Lieneekö myöskin 
ajatuksena se, että myös muiden työeläkelaitosten asiak-
kaat, jotka harjoittavat maataloutta, tulisivat lomaoikeu-
den piirin. Tämä olisi selvä parannus nykytilanteeseen.

Elämme jälleen monella tapaa muuttuvia aikoja – vain 
jatkuva muutos on sekä maatalouden että lomituspalvelu-
jen puolella ollut pysyvää.

Sirkka Pankinaho
MTK Pudasjärvi, lomitusvastaava

Lomitusasiat kohtuullisen hyvässä 
kunnossa Pudasjärvellä

MTK- Pudasjärvi  
julistaa vuoden 2020 
stipendit haettaviksi

Stipendien on tarkoitus tukea pudasjärveläisten 
nuorten maatalouteen liittyviä opintoja.

Stipendi voidaan myöntää opinnoissaan hyvin me-
nestyneelle ja maataloudesta kiinnostuneelle ke-
väällä 2021 valmistuvalle pudasjärveläiselle nuo-
relle opiskelijalle. 

Stipendin saajat ja suuruudet päättää MTK Pu-
dasjärven johtokunta hakuajan mentyä umpeen. 
Stipendit kustannetaan MTK-Pudasjärven perusta-
masta lasten ja nuorten rahastosta. 

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen 
kirjallisena 13.11.2020 mennessä osoitteeseen 
MTK- Pudasjärvi/ Eero Hyttinen, Näljängäntie 1966, 
93390 Puhoskylä, tai sähköpostiin osoitteeseen 
eerohy@hotmail.com

Syötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259

TARJOLLA PALJON JÄSENETUJA
LIITY JÄSENEKSI!

www.mtk.fi
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PRekkaOy

Rekka-Pekka Oy

AMMATTITAITOISET
RAHTIKULJETUKSET
sekä raskaan kaluston

huolto- ja 
päällisrakennuspalvelut

Puh. 0400 388 153

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

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

Karjatilojen varautuminen 
vesihuollon häiriötilanteisiin

Vesihuolto kuuluu niihin 
yhteiskunnan peruspilarei-
hin, joiden arvon huomaa 
yleensä vasta siinä vaihees-
sa, kun se ei toimi. Taval-
lisissa kotitalouksissa vet-
tä käytetään sitä enemmän 
ajattelematta: käydään suih-
kussa, laitetaan ruokaa, ve-
detään vessaa, pestään 
pyykkiä jne. Jos vettä ei tule 
hanasta, niin soitetaan vesi-
laitokselle ja kysytään mis-
sä on vika ja milloin taas 
saadaan vettä. Jos vesikat-
kos kestää pidempään, voi 
vettä hakea tilapäisestä ve-
denjakelupisteestä omalla 
astialla ja arkielämä jatkuu 
pienillä rajoituksilla. Nor-
maalin kotitalouden tarvit-
sema vesimäärä on suhteel-
lisen helppoa hakea omilla 
astioilla, mutta mitä jos vet-
tä pitäisikin hakea isompia 
määriä? Esimerkiksi erään 
lähteen mukaan yksi leh-
mä juo vettä noin 150 litraa 
vuorokaudessa. Ehkä muu-
tamalle lehmälle veden saa 
haettua jostakin, mutta mis-
tä saadaan vettä maidontuo-
tantoon kuuluviin erilaisiin 
pesuihin? Ämpäristä ei var-
maankaan voi kaataa vet-

tä lypsyrobotin pesulinjaan? 
Mitä, jos vettä joudutaan de-
sinfioimaan ja sen joukkoon 
laitetaan natriumhypoklo-
riittia, mikä tunnetaan pu-
hekielessä kloorina. Harva 
suostuu juomaan uimahal-
linkaan vettä ja desinfiointi-
tilanteessa vedessä voi olla 
klooria enemmänkin. Suos-
tuvatko eläimet juomaan 
klooripitoista vettä? Millais-
ta maitoa lehmä tuottaa, jos 
se juo klooripitoista vettä? 
Ottaako meijeri vastaan tuo-
ta maitoa? 

Vesilaitos on vesihuol-
tolain mukaan velvollinen 
huolehtimaan asiakkaidensa 
vesihuoltopalveluiden saa-
tavuudesta häiriötilanteis-
sa. Vesihuoltolakia sovelle-
taan asutuksen vesihuoltoon 
sekä asutukseen vesihuol-
lon kannalta rinnastettavan 
elinkeino- ja vapaa-ajantoi-
minnan vesihuoltoon. Mis-
sä menee asutukseen rinnas-
tettavan elinkeinotoiminnan 
raja? Onko se yksi vai monta 
eläintä? Vastaus ei liene yk-
sinkertainen ja pahimmassa 
tapauksessa tätä pohditaan 
oikeudessa, kun selvitetään 
mahdollisia korvauksia. Et-

tei käräjille tarvitsisi lähteä, 
kannattaa asioita suunnitel-
la ja sopia etukäteen.

Pienten vesilaitosten va-
rautumissuunnittelun ja 
yhteistyön edistäminen, 
Kuusamo, Taivalkoski, Pu-
dasjärvi -hankkeessa on alu-
een vesiosuuskuntien kanssa 
pohdittu erilaisia vesihuol-
toon kohdistuvia riskejä ja 
laadittu suunnitelmia, kuin-
ka toimitaan, jos riskit toteu-
tuvat. Mahdollisia vesihuol-
lon häiriötilanteita voivat 
olla esimerkiksi vedenjake-
luun tulevat eri pituiset kat-
kokset tai veteen voidaan 
joutua lisäämään klooria sen 
hygieenisen laadun varmis-
tamiseksi. Näihin vesiosuus-
kunnat varautuvat esimer-
kiksi suunnittelemalla ns. 
varavedenjakelua, missä asi-
akkaille jaetaan vettä omiin 
astioihin jakelupisteistä. 
Myös kloorin syöttämis-
tä verkostoon on harjoiteltu 
useamman vesiosuuskun-
nan kanssa. Myös erilaisten 
elinkeinonharjoittajien tuli-
si varautua etukäteen siihen, 
että vesiosuuskunnan vesi-
johdosta ei tulekaan vettä. 
Kannattaa sopia tapaaminen 

vesiosuuskunnan edusta-
jan kanssa ja lähteä yhdes-
sä suunnittelemaan kuinka 
erilaisissa häiriötilanteissa 
toimitaan, kuka vastaa mis-
täkin asiasta ja kuinka mah-
dolliset kustannukset kate-
taan. Kun asioita mietitään, 
suunnitellaan ja harjoitel-
laan etukäteen, on tositilan-
teessa onnistuminenkin to-
dennäköisempää. Pienten 
vesilaitosten hanke jatkuu 
näillä näkymin vielä vuonna 
2021 ja vaikka elinkeinon-
harjoittajien varautuminen 
ei varsinaisesti kuulukaan 
hankkeen ohjelmaan, voi-
daan hankkeessa neuvoa 
vesiosuuskuntia myös va-
rautumisyhteistyön kehit-
tämisessä vesiosuuskuntien 
erityisasiakkaiden, kuten 
karjatilojen ja matkailuyri-
tysten kanssa. Mahdollisiin 
häiriötilanteisiin kannattaa 
varautua. Etukäteen sopi-
minen on paljon viisaampaa 
kuin jälkikäteen riitelemi-
nen.

Vesa Arvonen
Vesihuollon asiantuntija 

Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven alueen pienten vesihuoltolaitosten yhteistyön edistämishankkeen toimesta jär-
jestettiin pienille vesiosuuskunnille vesityökorttikoulutustilaisuus tämän vuoden helmikuussa Pudasjärven kaupungin-
talossa. Mukana oli viitisenkymmentä pienten vesilaitosten edustajaa.

www.kinnusenmylly.fi

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä 
meitä

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

Pakkanen paukkuu ulkona. Riesa on kiepil-
lä vieressäni. 
Ajuri turisee tyytyväisyyttään.
Kuuntelen, kuinka pannussa vesi alkaa kie-
hua hällällä.
Lisään siihen pöönät. Kellarista haen ton-
kan, jossa on vettä. 
Keittelen kaurapuuron hiljalleen hällällä.
Syön kaikessa rauhassa aamupalaa. Tä-
nään ei ole kiire minnekään. 
Piika ja renki ovat navetta hommissa. Huo-
lehtivat lypsykarjan, ruokinnan ja siivouk-
sen. 
Kietaisen esiliinan hameen päälle ja solmin 
huivin tiukemmalle päähäni. 
Ajokoira seuraa tarkasti touhujani.
Pirtin pöydällä on jauholaatikot. Nostan 
kellarista voita ja hiivaa.
- Leivotaan pullaa ja karjanpiirakoita py-

häinpäiväksi, sanon Riesalle.
Yhtäkkiä aukeaa pirtin ovi. Piika astelee 
pirttiin.
- Olisko sulla rääpyä tulla avuksi, alkoi na-
vetalla tapahtua poikiminen, kyselee piika. 
- Tulen heti, vastaan. Ja silloin me rien-
nämme nopeasti navettaan. 
Sieltähän se hiljalleen syntyy uusi jäsen 
navettaan.
Väsyneenä, mutta onnellisena totean pie-
nen lehmän alun olevan terve.
Yöllä valvoin ja seurasin tilannetta. Sen 
hetki ei ollut vielä silloin.
Nyt kaikki meni, niin hyvin. Onnenkyy-
neleet vierähtävät silmiini. Tuntuu, niin 
hyvältä. 
- Minä sulatan iso-äidin pullapitkoa jah-
ka ennätän pirttiin. Tulukaa kahaville, ku 
jouatte, sanon piialle ja rengille. 

Riesa (ajokoira) katselee kamarista ihmeis-
sään, kun astelen pirttiin.
- Joskus tulee yllättäviä tilanteita, sanon 
Riesalle ja samalla rapsutan koiraa.
Navettakissa Musti tulee pukkimaan jal-
koihin. 
Annan maitoa emaliastiaan silittäen sa-
malla kissaa.
Talon isäntä on tullut hakkeen ajosta maa-
tilalle. Piika ja renki yhdessä talonväen 
kanssa juovat pirtin pöydän ääressä kah-
via ja syövät iso-äidin pullapitkoa kampa-
nisujen kera. 
Kaikilla on onnellinen mieli, kun päivän 
tapahtumat saivat onnellisen lopun.

Anna-Riikka Huhta

Maalaiselämää
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Pankinahojen Kansakoulun 
Tilalla Yli-Livolla panoste-
taan eläinten ja hoitajien hy-
vinvointiin. Tilalla on valmis-
tumassa laajennusprojekti, 
jossa on rakennettu uusi kes-
tokuivitettu poikimaosasto 
ja umpilehmille sekä loppu-
tiineydessä oleville hiehoil-
le omat väljät tilat. Navetan 
ilmanvaihtoa on tehostettu 
asentamalla nostoikkunat ja 
avattava harja sekä ilmaa se-
koittavat ”helikopterit”.

Pienille vasikoille on ra-
kennettu ”vauvala”, jossa 
yksilökarsinoiden lisäksi on 
kaksi isoa ryhmäkarsinaa. 
Vauvalassa vasikat viihtyvät 
kestokuivikepohjalla reilun 
kuukauden, minkä jälkeen 
ne siirretään hiehopuolen 
ryhmäkarsinoihin. Karsinois-
sa on parsipatjoilla varuste-
tut makuualueet, isommilla 
vasikoilla makuuparret, run-
saalla kuivituksella ja raap-
palannanpoistolla.

Investoinnin jälkeen tilal-
la on paikat noin 220 naudal-
le, joista lypsylehmiä on noin 
120. Tavoitteena on tuottaa 

maitoa meijeriin noin 1,4 mil-
joonaa litraa, nykyisen tuo-
tannon ollessa reilu miljoona 
litraa per vuosi. Erikoisuu-
tena voisi mainita, että tilan 
kahdella lypsyrobotilla lyp-
setään monenrotuisia leh-
miä. Suomenkarjaa on leh-
mistä 10 prosenttia, jerseytä 
viisi, brown swissiä 15, ayr-
shireä 15 ja holsteinia 55 pro-
senttia. Peltoa on käytössä 
reilu 150 hehtaaria, josta ote-
taan pääsääntöisesti kaksi sa-
toa kasvukaudessa.

Tilalla työskentelee omis-
tajien Marko ja Marjo Pankin-
ahon lisäksi kaksi vakituista 
osa-aikaista työntekijää sekä 
yksi oppisopimusopiskelija. 
Viime kesänä osa peltotöis-
tä ulkoistettiin urakoitsijoil-
le. Säilörehua kävi tekemässä 
sotkamolainen KTR-Agri Oy 
ja lietettä peltoon urakoi ni-
valalainen Kosken Kone Oy. 
Hyvin toimiva urakointi on 
kasvavalla tilalla tarpeen hel-
pottamaan työhuippujen hal-
lintaa.

Pudasjärvi-lehti

Kansakoulun tilalla panostetaan eläinten 
hyvinvointiin

Tilalla on valmistumassa laajennusprojekti, jossa on raken-
nettu uusi kestokuivitettu poikimaosasto ja umpilehmille 
sekä lopputiineydessä oleville hiehoille omat väljät tilat.

Valmistumassa olevan investoinnin jälkeen Kansakoulun Tilalla on paikat noin 220 naudalle, joista lypsylehmiä on noin 
120.

Marjo Pankinaho on työskennellyt Kansakoulun tilalla vuo-
desta 2014 lähtien. Hän on kouluttautunut ja valmistunut 
tämän vuoden kesäkuussa tuotantoeläinten hoitajaksi Kai-
nuun ammattiopistosta.

Marko Pankinaho on toiminut Kansakoulun Tilan isäntä-
nä vuodesta 2014, kun hänen vanhempansa Sirkka ja Juha 
Pankinaho toteuttivat sukupolvenvaihdoksen. 

Suuntaa tulevaan, vakautta talouteen
Missä yrityksesi on nyt? Miltä tulevaisuus näyttää? Mistä rahat tulevat ja minne 
ne menevät?

Talous-, tili- ja yritysasiantuntijamme ovat tukenasi muutoksessa ja arjen haasteissa, 
kun haluat tarkastella yrityskokonaisuutta ja tutkia tuloksia sekä talouden että 
tuotannon näkökulmasta. 

Tilitoimistomme tarjoaa asiantuntemustaan ja sähköistä talous-
hallintoa kaikenkokoisille maaseudun yrityksille ja maatilaosake-
yhtiöille.

Voit pohtia vaihtoehtoja ja löytää ratkaisuja asiantuntijamme kanssa 
Neuvo 2020 -rahalla, jos 10 000 euron mahdollisuus on käyttämättä.proagriaoulu.fi, proagria.fi
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Jurmun maatilalla 
tiiviin kehittämisen aikaa

Sarakylässä sijaitsevalla Jurmun maatilalla on 
eletty viimeisen 10 vuoden ajan voimakasta 

kehittämisen aikaa. Vuonna 2010 Jurmujen Leililän 
tilalla valmistui uusi lypsyrobottinavetta, jota 
on laajennettu myöhemmin ja nyt on käytössä 

kaksi lypsyrobottia. Pyysimme MTK sivuille tilalta 
tuoreet kuulumiset, jotka kirjoitti tilan emäntä Sirpa 

Jurmu, yhdessä aviomiehensä Juhanin ja tilalla 
yrittäjänä toimivan Henri Jurmun kanssa.

Tilallamme on ollut tiiviin 
kehittämisen aikaa. Tila yh-
tiöitettiin 2019 alkupuolel-
la. Yhtiöittämisessä mukaan 
tuli poikamme Henri. Yhti-
öittämistä suunniteltiin vuo-
den verran. Samalla otettiin 
tilan kehitysnäkymät huo-
mioon.  Suunniteltaessa mu-
kana oli ProAgria ja tilitoi-
misto.

Tilaa kehitettiin laajen-
tamalla lypsykarjanavettaa 
kahden robotin yksiköksi ja 
raivaamalla lisää omaa pel-
toa vuosien aikana. Laajen-
nus on valmistunut ja nyt on 
tuotannon ylösajo meneil-
lään. 

Tila työllistää tällä hetkel-

lä kolme yrittäjää ja yhden 
vakituisen henkilön ja tila-
päisesti 1-2 henkilöä.

Tila on oma-lomitusjär-
jestelmässä ja tuottaa myös 
naapuritiloille lomituspalve-
luita. Tarvittaessa käytetään 
myös urakointipalveluita ja 
toimitaan yhteistyössä naa-
puritilojen kanssa. Koneura-
kointia harjoitetaan, etenkin 
talvisaikaan. Näin saadaan 
tilan koneille lisää käyttö-
asetta ja pystytään työllistä-
mään läpi vuoden. 

Tilakoon kasvaessa on 
nähty tarpeelliseksi jakaa 
vastuualueet: 

-Koneiden huolto- ja pel-
totyöt. 

Jurmun uuden navetan avoimissa ovissa vieraili 10 vuotta sitten noin 500 henkilöä ympäri Suomea. Myöhemmin navet-
taa on laajennettu suuremmalle lypsykarjalle ja käytössä on kaksi lypsyrobottia. 

Jurmun Maatila Oy:n yrittäjät Juhani, Sirpa ja Henri Jurmu nauttimassa Faba osuuskun-
nan tarjoamat kakkukahvit, kun vuoden 2019 karjan energiakorjattu maitotuotos ylitti 12 
000 kilon rajan. 

-Karjanhoito, joka käsit-
tää navetassa tapahtuvat toi-
met ja byrokratian.

-Eläinten ruokinta ja ta-
lous sekä kokonaisuuden 
johtaminen.

Vuosien saatossa tilallam-
me on kouluttauduttu liike-
talousvalmennuksessa ja 
yritysjohtamisvalmennuk-
sessa sekä eri pienryhmissä. 

Tämän päivän maatilan 
pyörittäminen vaatii ajan-
hermolla oloa. 

Tilan kasvaminen on tuo-
nut työtä ja haastetta, mutta 
myös vapaa-aikaa kolman-
nen yrittäjän tultua mukaan. 
Lomat ja vapaat pystyy jär-
jestelemään paremmin. 

Juhani, Sirpa ja Henri 
Jurmu

Säästämisen merkitys korostuu kriisiaikoina 
Olemme viime keväästä asti eläneet hyvin poikkeukselli-
sia aikoja. Keväällä koronaviruksen leviämisen ehkäisemi-
seksi asetettujen tiukkojen rajoitustoimenpiteiden seurauk-
sena erityisesti monella palvelualan yrityksellä liikevaihto 
supistui hetkessä merkittävästi. Yritykset joutuivat pohti-
maan olemassaolonsa edellytyksiä ja etsimään uusia toi-
mintatapoja liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Liiketoiminnan sopeuttaminen vallitsevaan uuteen nor-
maaliin on kuitenkin ollut erityisen vaikeaa niissä yri-
tyksissä, joilla ei ennen koronaa ollut kerrytettynä riittä-
vää talouspuskuria. Viimeistään koronaviruspandemia on 
osoittanut, että yritysten täytyy pitää huolta lyhytaikaises-
ta maksuvalmiudestaan taloustilanteesta riippumatta. Hy-
vinä aikoina säästöjä tulee kartuttaa, jotta kassassa on jous-
tovaraa huonojen aikojen koittaessa. 

Maatiloilla koronapandemia ei ole onneksi lisännyt 
käyttöpääomatarvetta vaan vallitseva pandemiatilanne on 
näkynyt käytännössä vain korostuneina varotoimenpitei-
nä. Tartuntariskin välttämiseksi sosiaalisia kontakteja on 
rajoitettu ja tilavierailut on laitettu jäihin. Lisäksi varsin-
kin pandemian alkuvaiheessa maatilat lykkäsivät ei-vält-
tämättömiä maatalouskoneiden huoltotoimenpiteitä. Kui-
tenkin myös maatiloilla on viime vuosina ollut haasteita, 
joihin on vain täytynyt sopeutua. Maidon tuottajahintojen 
lasku on pakottanut lypsykarjatiloja tehostamaan toimin-
taansa entisestään ja tekemään tiloilla kalliita investoin-
teja. Investointeja suunniteltaessa olemassa olevat sääs-
töt parantavat tilan rahoituksensaantimahdollisuuksia ja 

toisaalta vähentävät velkarasitetta, jolloin myös korkoku-
lut ovat alhaisemmat ja maatilalla jää enemmän rahaa kas-
saan. Maatalousyrityksissä kerrytetyt säästöt turvaavat toi-
minnan häiriötöntä jatkumista myös esimerkiksi silloin, 
kun sairaustapauksen vuoksi joudutaan käyttämään lomi-
tuspalveluita tai konekalustoon pitää yllättäen tehdä kal-
liita huoltotöitä. Lisäksi säästöt auttavat sukupolvenvaih-
dostilanteissa pitämään luopuvien yrittäjien toimeentulon 
riittävällä tasolla. 

Vallitsevassa nollakorkoympäristössä yrityksissä on he-
rätty siihen, ettei enää ole järkevää kerryttää säästöjä tileil-
le, vaan varoille haetaan tuottoja sieltä, mistä niitä on saa-
tavissa. Sijoittamalla rahastoon päästään hyödyntämään 
ns. korkoa korolle-efektiä, jota on kutsuttu myös maail-
man kahdeksanneksi ihmeeksi. Seitsemän prosentin kes-
kimääräisellä vuosituotolla tänään sijoittamasi varat ovat 
tuplaantuneet kymmenessä vuodessa. Mitä aikaisemmin 
aloitat sijoittamisen ja mitä pidempään jatkat, sitä mer-
kittävämpi on korkoa korolle-ilmiön vaikutus. Jo pienillä 
kuukausittaisilla summilla pääsee mukavasti liikkeelle ja 
säännöllisesti säästämällä saadaan sijoitukset hajautettua 
ajallisesti, jolloin yksittäisen sijoitushetken markkinatilan-
teella ei ole juurikaan vaikutusta. 

Sijoitusrahastot ovat yksinkertainen, vaivaton ja kus-
tannustehokas tapa laittaa raha tuottamaan. Sinulla ei tar-
vitse olla aikaa tai kiinnostusta markkinoiden aktiiviseen 
seuraamiseen, sillä useissa rahastoissa ja sijoituskoreissa 
on ammattimainen salkunhoitaja, joka huolehtii puolestasi 

markkinoiden seuraamisesta ja sijoituskohteiden valinnas-
ta. Samalla saat laajan hajautuksen sijoituksiin, mikä laskee 
yksittäiseen sijoituskohteeseen kohdistuvaa riskiä. Kaiken 
lisäksi sinulla on rahastojen avulla mahdollisuus päästä 
mukaan sellaisillekin markkinoille, joille vain hyvin har-
valla meistä olisi mahdollisuus muuten osallistua. 

Me OP Ryhmässä tarjoamme ammattitaitomme sekä 
laajan säästämisen ja sijoittamisen palveluvalikoimamme 
maatalousyrittäjien käyttöön. Maatilan tai maatalousyrittä-
jän tilanteeseen sopivan säästökohteen valintaan vaikutta-
vat muun muassa maataloudenharjoittajan tulevaisuuden 
suunnitelmat, yrittäjän tuottotavoite ja riskinsietokyky, 
maatalouden harjoittamismuoto sekä nykyinen varalli-
suusjakauma. Omaan osuuspankkiinsa kannattaakin vii-
meistään nyt olla yhteydessä löytääkseen itselleen parhai-
ten soveltuvan säästökohteen.

Heikki Wuolijoki 
Asiakkuuspäällikkö 
Pudasjärven Osuuspankki

Heikki Wuolijoki oli mukana 
syyskuun alussa Pudasjär-

ven Yrittäjien syysretkellä 
Kouvalla Piipposen pirtillä.
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HAJATELMIA 
LYPSY-

JAKKARALTA

JOSKuS minusta tuntuu, että olen kuin rikki men-
nyt levysoitin. Jauhan samaa asiaa päivästä, viikosta ja 
kuukaudesta toiseen. Ja jotenkin tekisi mieli sanoa, 
että mitä minä olen sanonut…
JO VuOSIA SITTEn kirjoitin ja ennen kaikkea 
puhuin siitä, kuinka tärkeää meillä on olla omavarai-
sia elintarvikkeiden suhteen. Täysi omavaraisuus on 
mahdottomuus, mutta yllämme tällä hetkellä noin 
80 prosentin omavaraisuuteen, mikä on ollut erit-
täin hyvä asia viime kuukausien aikana. Kevään ja ke-
sän aikana olemme saaneet mediasta lukea, kuinka 
esimerkiksi Ruotsissa omavaraisuus on ollut vain 
noin 50 prosenttia ja se on aiheuttanut maassa, jos 
ei nyt paniikkia, niin ainakin huolestuneisuutta.
TAKAVuOSInA suomalainen tuottaja ja elintar-
viketeollisuus ovat olleet melkoisessa myllerrykses-
sä. Tuottajaa on syyllistetty niin ilmaston pilaamises-
ta kuin ympäristön tuhoamisesta ja kuitenkin tohdin 
väittää, että maatalous on pieni tekijä näissä molem-
missa. Toisinaan tuottajaa on pidetty sellaisessa ku-
rimuksessa, että saa ihmetellä meitä vielä olevan. Ul-
kopuolinen painostus, arvostelu, väheksyminen ja 
kaikenlainen kritiikki on ollut jopa johdonmukaista. 
Kaiken tarkoituksena saada kotimainen maatalous 
ja elintarviketeollisuus alas ajettua. Ja hämmästyttä-
vää tässä on ollut se, että jopa meidän luottamus-
johto on kyseenalaistanut kotimaisen elintarvike-
tuotannon.
MYönnÄn itsekin joskus jättäneeni kertomat-
ta mitä teen työkseni. Ilmapiiri on ollut sen oloi-
nen, että olen katsonut viisaammaksi kertoa olevani 
yrittäjä, sen kummemmin selittelemättä. Viime kuu-
kausina olen kuitenkin voinut hyvällä omalla tunnol-
la sanoa olevani kotimaisen ruuan tuottaja. Arvos-
tus on noussut huomattavasti esimerkiksi vuoden 
takaiseen aikaan nähden. Kuluttajat ymmärtävät tä-
män globaalin katastrofin seurauksena, kuinka tär-
keää meille on alkutuotanto koko laajuudessaan ja 
sitä myötä kotimainen elintarviketeollisuus. Pienenä 
peikkona näen kuitenkin taloudellisen kannattavuu-
den kehittymisen sekä viljelijöiden jaksamisen.
LuOnnOnVARAKESKuS tekee säännöllises-
ti selvitystä maatilojen määrästä, koosta ja tuotan-
tosuunnista. Viime vuosina selkeä suuntaus on ollut 
maatilojen väheneminen. Vuosittain jopa noin 800 
tilaa lopettaa toimintansa. Toisaalta tilakoot kasva-
vat sitä mukaa ja tuotanto pysyy lähes entisellään. 
Tämä tarkoittaa, että entistä pienempi joukko ihmi-
siä huolehtii meidän alkutuotannosta. Kuinka kauan 
he jaksavat jatkaa? Kuinka heidän taloudellinen tilan-
ne kehittyy tulevina vuosina? Tilakoon kasvaessa en-
tistä useampi palkkaa työvoimaa jakamaan työtaak-
kaa, sillä ammattitaitoisista lomittajista on jatkuva 
pula ja uusia ei alalle enää hakeudu. Myös huomatta-
va osa viljelijöistä, noin 30 prosenttia on jo iäkkäitä, 
yli 60-vuotiaita. Työn fyysisyys on helpottunut, mut-
ta muut seikat vaikuttavat jaksamiseen. Ja viljelijän 
jaksaminen, niin arjessa kuin työssään, on avainase-
massa tulevaisuutta ajatellen. Ihminen ei ole robotti 
vaan tarvitsee lepoa ja rauhoittumista.
SYnKKIÄ AJATuKSIA näin lokakuisena sun-
nuntaina. Kuitenkin valoisin ja avoimin mielin koh-
ti uutta talvea! Kesä oli pitkästä aikaa suosiollinen 
säitten suhteen ja rehusato oli erittäin hyvä. Eläin-
ten laidunkausi oli pitkä, toukokuulta lokakuun puo-
leen väliin. Seminologi on vieraillut säännöllisesti 
eikä eläinlääkäri ole ollut liian tiheään navetalla. Näi-
hin ajatuksiin toivotan kaikille hyvää alkavaa talvea. 

Pysykää terveinä!

Maatilan emäntä

TäRKEää on oLLA oMAvARAISIA
ELInTARvIKKEIdEn SuHTEEn

Luotettavaa ja asiantuntevaa 
yritysneuvontapalvelua saatavilla
Pudasjärven Kehitys Oy 
varmistaa paikkakunnal-
la yritysneuvontapalvelu-
jen saatavuuden. Autamme 
yrityksiä hyödyntämään 
erityisesti erilaisia yritystu-
kia, joiden avulla yritykset 
voivat kehittää omaa liike-
toimintaansa. Kehitysyhtiö 
ei siis rahoita omasta budje-
tistaan yritysten hankkeita 
tai investointeja, vaan neu-
voo oikean rahoituskana-
van löytämisessä ja auttaa 
yrittäjiä hakemaan kuhun-
kin tilanteeseen sopivaa jul-
kista avustusta tai muuta 
tukea. 

Kevään ja kesän mit-
taan eri rahoituskanavista 
oli haettavissa tavanomais-
ten yritystukien lisäksi eri-
tyisiä koronatukia ja noin 
130 yritystä Pudasjärvellä 
hyödynsikin koronatukia. 
Koronatukia saatiin pudas-
järveläisille yrityksille yh-
teensä yli 1,4 miljoonaa eu-
roa. Pudasjärven Kehitys 
Oy:n yritysneuvojat ovat 
olleet tiiviisti usean yrittä-
jän henkilökohtaisena apu-
na sekä useiden kehittämis-
toimien suunnittelemisessa, 
sopivan rahoituskanavan 
löytämisessä, että tukihake-
musten laatimisessa. 

Valtiolta saatavaa yk-
sinyrittäjän tukea jaettiin 
pudasjärveläisille yrittäjille 
130 000 euron verran. Vuo-
delle 2020 Pudasjärven kau-
punki varasi 20 000 euron 
määrärahan paikkakunnan 
yrityksille suunnattuja yri-
tyspalveluseteleitä varten. 
Tänä vuonna 13 yritystä on 
hyödyntänyt Pudasjärven 
yrityspalveluseteliä tähän 
mennessä ja loppuvuodel-
le toteutettiin vielä täyden-
tävä hakukierros. Yritys-
palvelusetelin saanut yritys 
käyttää myönnetyn tuen os-
topalveluihin eli hankintoi-
hin muilta yrityksiltä.

Pudasjärven Kehitys Oy 
on ollut tänä vuonna yritys-
ten apuna myös Leader-tu-
kien haussa. Oulun Seudun 
Leader myönsi kuudelle 
pudasjärveläiselle yrityk-
selle Leader-tukia yhteensä 
yli 43 000 euroa. Valtio val-
mistelee parhaillaan myös 
uusia tukimuotoja koro-
natilanteen vuoksi ja ke-
hitysyhtiö tiedottaa näistä 

mahdollisuuksista yrityk-
sille, kun tuet ovat yritysten 
haettavissa.

Uuden yrittäjyyden ja 
yritysyhteistyön  
tukeminen on tärkeää
Pudasjärven Kehitys Oy 
auttaa eteenpäin myös lii-
ketoiminnan käynnistä-
mistä miettiviä ja aloittavia 
yrittäjiä. Tänä vuonna syys-
kuun loppuun mennessä on 
Pudasjärvelle syntynyt yh-
teensä 19 uutta yritystä. 

Uusien yritysten ja asuk-
kaiden houkuttelussa posi-
tiivisen kaupunki-imagon 
luominen ja vahvistami-
nen kuuluu kaikille pudas-
järveläisille. Jokainen an-
taa omalla toiminnallaan ja 
viestinnällään kuvan asuin-
paikastaan ja siitä, onko 
paikkakunnalla hyvä yrit-
tää tai toimivatko paik-
kakunnan palvelut. Ke-
hitysyhtiö viestii uusista 
investoinneista ja muista 
positiivisista elinkeinoelä-
mää koskevista uutisista, 
jotka tuovat esille uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia 
ja lisäävät kaupungin tun-
nettuutta ja vetovoimaa.

Kaupunkimarkkinoin-
nin kehittämiseksi käyn-
nistettiin viime vuonna Pu-
dasjärven kaupungin ja 
Syötteen matkailuyhdis-
tys ry:n kanssa yhteistyös-
sä Järjen äärellä –kampanja, 
jonka tavoitteena oli tuoda 
Pudasjärveä tunnetummak-
si ja tutummaksi. Tällä het-
kellä nähtävillä on some- ja 
tv-kampanja Kylä lähtee! 
Haluamme tuoda tämän 
kyliä osallistavan mark-
kinointikampanjan kaut-
ta esille Pudasjärven kyli-
en elämää, mahdollisuuksia 
ja kylien salattuja matkailu-
helmiä myös ulkopaikka-
kuntalaisten tietoisuuteen. 
Markkinointiyhteistyön ke-
hittämisellä tavoittelem-
me yhdessä uusia asukkai-
ta, uusia yrityksiä, osaavaa 
työvoimaa sekä lisää mat-
kailijoita Pudasjärvelle.

Kehitysyhtiö tähtää 
myös uusien yritysverkos-
tojen ja yritysyhteistyön 
syntyyn. Pudasjärvi on mu-
kana SoteNoste-hankkees-
sa, jonka piirissä annettiin 

Koillismaan pienille sote- ja 
hyvinvointi- sekä palvelu-
alan yrittäjille mahdollisuus 
tutustua toisiinsa ja verkos-
toitua. Verkoston yrityk-
set kokivat yhteistyön tuo-
van alueella lisävoimaa ja 
yritykset perustivat yhdes-
sä yhdistyksen, joka auttaa 
yrityksiä eteenpäin kehitty-
mään ja kehittämään palve-
luvalikoimaa Koillismaalla.

Tuemme yrityksiä 
ja elinkeinoelämää 
hyödyttävien uusien 
hankkeiden ja  
kehittämistoimien 
syntyä
Kehitysyhtiöllä on paljon 
sidosryhmiä. Olemme link-
kinä myös muiden tahojen 
toteuttamien hankkeiden, 
yrityspalvelutoimijoiden 
sekä yritysten välisessä tie-
donvälityksessä ja viestin-
nässä. Toimimme yhteis-
työssä sidosryhmiemme 
sekä erilaisten yhdistys-
ten, kuten kyläyhdistysten 
ja 4H:n sekä koulutusorga-
nisaatioiden kanssa. Kesäl-
lä ja alkusyksyllä toteute-
tun kyläkierroksen kautta 
kartoitettiin kylien matkai-
lupotentiaalia ja liiketoi-
mintamahdollisuuksia, sillä 
toivomme matkailualan ja 
yleensäkin yritystoiminnan 
kehittyvän koko Pudasjär-
ven alueella. Kyläkierrok-
sella tuotiin esille tukimah-
dollisuuksia ja autamme 
toimijoita tarvittaessa jat-
kossa tuotteistamaan uusia 
matkailupalveluja ja käyn-
nistämään tai kehittämään 
yritystoimintaa.

Kehitysyhtiö on ollut 
muiden toimijoiden apu-
na myös hankerahoituksen 
haussa. Syötteen matkailu-
yhdistys ry sai Etelä-Savon 
maakuntaliitolta matkailu-
alan toimijoille suunnattua 
erityistä matkailualan elpy-
miseen kohdennettua rahaa 
digitaalisuuden kehittämi-
seen. Pudasjärven Kehitys 
Oy on mukana Koillismaan 
alueen matkailualan ke-
hittämishankkeessa, johon 
myös Naturpolis Oy sai em. 
matkailualan elpymistukea. 
Tämä käynnistyvä Ran-
nikolta tuntureille –han-
ke vahvistaa Koillismaalla 

ja Lapin alueella matkailu-
kohteiden yhteistä markki-
nointia ja kehittää matkai-
lukäytäviä.

Luotettava  
kehittämiskumppani 
ja asiantuntija- 
verkosto
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
henkilöstö mielellään spar-
raa ja neuvoo yrittäjiä hen-
kilökohtaisesti liiketoi-
minnan kehittämisessä. 
Olemme tarvittaessa tukena 
myös ongelma- ja muutosti-
lanteissa. Yrityspalveluissa 
on yritysten käytettävissä 
yritysneuvoja ja matkailun 
yrityskehittäjä, joihin yh-
teyttä ottamalla aloittava tai 
yritystoimintaansa kehittä-
vä yrittäjä saa henkilökoh-
taista, luottamuksellista ja 
maksutonta yritysneuvon-
taa. Viestimme yrityksil-
le suunnatuista palveluista 
ja tapahtumista aktiivisesti 
yrityskentälle omissa kana-
vissamme. Pyrimme myös 
kehittämään palveluja yri-
tyskentän tarpeiden, toi-
veiden ja kehitysyhtiön re-
surssien mukaan. Olemme 
Yrittäjäjärjestön ja kaupun-
gin kanssa yhteistyössä 
ja lisätukena kehittämäs-
sä myös julkisia hankintoja 
ja markkinavuoropuhelua 
Pudasjärvellä.

Kehitysyhtiössä ei ole 
jatkossa enää erityisesti lä-
hiruoka-toimialaan kes-
kittyvää kehittäjää, sil-
lä lähiruoka-asiantuntijan 
määräaikainen työtehtävä 
on päättynyt. Myös lähiruo-
katuottajat saavat jatkos-
sakin tukea kehitysyhti-
ön yritysneuvonnasta sekä 
hyödyntämällä laajempaa 
asiantuntijaverkostoamme 
ja sen tuottamia palveluja. 

Sari Turtiainen
Toimitusjohtaja  
Pudasjärven Kehitys Oy
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Puulla on 
nyt kysyntää!

Miksi sinun kannattaa tehdä 
puunmyyntisuunnitelma juuri oman 

metsänhoitoyhdistyksen kanssa?

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

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

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

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

Toimistot: 
Kuivaniemi, Pudasjärvi,

Taivalkoski, Kuusamo ja Posio.
 Soita 040 844 2028.

Jari Keskiaho 
040 516 0430
Sami Kaivorinne 
040 560 5993 

15.10. - 15.11.
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UUSIA 
MALLEJA.
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Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi, Puh. (08) 822 007

MTK jäseneTu, 
Kysy!

Kurenalta Paukkerinharjulle 
Saijalan tilan emännäksi

Suvi Ronkainen on aloitta-
nut tämän vuoden alusta 
MTK Pudasjärven johtokun-
nan jäsenenä. Hän on tois-
taiseksi nuorin jäsen. Suvin 
mukaan hän on saanut sa-
noa mielipiteensä ja kokee 
tulleensa kuulluksikin. Suvi 
kiittelee Pudasjärven kau-
punkia, joka tukee merkit-
tävästi maatilojen toimintaa. 
Johtokunta on suunnitellut 
pitävänsä kokouksiaan eri-
puolilla kaupunkia olevil-
la maa- ja karjatiloilla, jot-
ta he pääsevät tutustumaan 
toistensa tiloihin. Lomitus-
palvelut pelaavat Suvin mu-
kaan Pudasjärvellä ihan 
hyvin ja eläinlääkäripalvelu-
jakin on saanut tarvittaessa.

Kurenalta kotoisin ole-
va Suvi, omaa sukua Tauri-
ainen, opiskeli lähihoitajaksi 
ja ehti olla muutaman vuo-
den hoitotyössä, kunnes ta-
pasi Paukkerinharjulta Sai-
jalan nuoren isännän Matti 
Ronkaisen. Suvista tuli Sai-
jalan tilan emäntä ja nyt hän 
hoitaa kolmea lastaan ja lyp-
sykarjaansa yhdessä avio-
miehensä Matin kanssa. 

- Hoidan paljon mie-
luummin lehmiä kuin olen 
hoitotöissä, Suvi tuumaili 
vertaillessaan entistä ja ny-
kyistä ammattiaan. 

Suvi kertoi oppineensa 
kaikki maataloustyöt kanta-
pään kautta miehensä opet-
tamana. Aviomiehellä on 
ollut halu opettaa ja Suvil-
la halu oppia. Heidän uusi 
robottinavettansa on val-
mistunut viime keväänä ja 
se hohtaa vielä uutuuttaan. 
Karja on saanut viettää ke-
sän ulkolaitumella, josta 
se on voinut vapaasti liik-
kua tarpeen mukaan piha-
tossa. Saijalan tilan uudessa 
elementtinavetassa on vielä 
vapaita lehmäpaikkoja, joi-
ta varten kasvatetaan oman 
karjan lehmävasikoista lyp-
sylehmiä. 

Suvin mukaan uusi na-
vetta ei vähennä työnmää-
rää, vaikkakin huomattavas-
ti keventää. Saijan mukaan 
lehmien kuntoa ja hyvin-
vointia, syömistä ja lypsyä 
pitää tarkkailla automatii-
kan kautta. Navetassa pitää 
käydä aamuin ja illoin, ku-
ten ennen aikaankin. Leh-
mät ovat Suvin mukaan 
viisaita ja he tuntevat hoita-
jansa.

Suvin aviomies Matti 

Hiekkaparret, lehmät nukkuvat aina hiekkarannalla.

Emäntä poseeraa Liinu-lehmän kanssa. 

Lehmät syömässä tuoretta apetta.

Suomen Teollisuusvaate Oy
0207 30 3003

teollisuusvaate.fi

Suomen 

TEOLLISUUSTYÖKALUT OY
 0207 30 3000

idg-tools.com

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

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

Ronkainen on toiminut mai-
totilayrittäjänä Saijalan ti-
lalla 14 vuotta. Avioliiton 
solmimisen jälkeen Suvi-
emäntä on työskennellyt ti-
lalla seitsemisen vuotta. Per-
heessä on kolme lasta, jotka 
ovat innolla navetassa mu-
kana. Saijala on Matin koti-
tila.

Vanha navetta on jäänyt 
vasikoiden, hiehojen ja um-
pilehmien käyttöön. Uutta 
peltoa on tilalle tehty koko 
ajan ja jonkin verran rehua 
korjataan myös vuokrapel-
loilta. Saijalan tilan tuntu-
massa ei ole muita maito-
tiloja, naapuritila on noin 
kymmenen kilometrin pääs-
sä.  

- Holsteinrotuinen leh-
mäkarjamme on ollut uuden 
navetan aikana tosi terveitä, 
joten eläinlääkärin apua ol-
laan tarvittu aika harvoin. 

Rauni Räisänen
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Tämän vuoden terveydelliset rajoitukset tiiviisti asutuilla 
alueilla ovat nostaneet maaseudun arvostusta niin asuin- 
kuin työntekopaikkana. Digitalisaation sekä yhä nope-
ampien tietoliikenneyhteyksien kehittyminen ovat mah-
dollistaneet monilla aloilla työn tekemisen muualla kuin 
varsinaisessa toimistossa. Ilmaston suhteenhan tämä on 
hyvä asia, koska mm. autojen päästöt, että monien eri ra-
kennusten tarve vähenee. Myös kokouskäytännöissä ”pa-
kottava” aika on tuonut kehitystä. Kevään jälkeen moni 
auto-, juna tai lentomatka on voitu jättää tekemättä, kuin 
kokous on voitu pitää etänä. On säästynyt runsaasti aikaa, 
rahaa ja vaivaakin. Tämä on alkanut näkyä lentoliikenteen 
taloudellisilla haasteilla.

Maaviljelytuotannossa työtä on jatkettu entiseen mal-
liin – ja pakkokin, koska eläimiä ei voi lomauttaa.  Työtä ja 
ansaintamahdollisuuksia on tullut maalle jopa lisää, kos-
ka mm. muualla asuvien vapaa-ajanasunnolla oloaika on 
viikonloppuisin pidentynyt ja osa on tehnyt jopa etätyötä 
vapaa-ajanasunnolta käsin. Tapojen muuttuminen on ai-
heuttanut positiivista kassavirtaa niin maaseudun ruoka-
kauppaan kuin myös huoltopalveluiden esimerkiksi lu-

menpoisto- ja polttopuupalveluihin. Rakennusmiehet ovat 
kesän aikana saneeranneet monta vapaa-ajanasuntoa niin, 
että niissä voidaan olla läpi vuoden – kiinteistöjen käyttö-
aste nousee, kiinteistöjen arvot kohoavat. Herää kysymyk-
siä: onko matkailualueiden kaavoitus pysynyt ajan tasalla, 
olisiko vakituiseen asumiseen tarkoitettuja rakennuspaik-
koja kaavoitettava lisää matkailukeskuksiin?

Metsäpuolella jo ennen terveyskriisiä on sähköiset jär-
jestelmät kehittyneet niin, että tieto liikkuu pilvien kaut-
ta toimistolta hakkuukoneeseen, sieltä ajokoneeseen, sit-
ten kuorma-autoon jne. Metsureille työmaakartat liikkuvat 
sähköisesti, omavalvontatulokset siirtyvät maastosta toi-
mistolle kuten matkapäiväkirjat ymv. Kenenkään ei ole tar-
vinnut kohdata fyysisesti ketään, jos ei ole halunnut. Myös 
metsänmyynti- ja hoitohalukkuus on lisääntynyt positiivis-
testi, sillä lomautusten myötä on halu tehdä työtä omassa 
metsässä ja saada hakkuutuloilla paikattua normaalin an-
siotyön palkkavajausta. Onnellisia ovat he, joilla on ollut 
omaa metsää, paikka minne mennä ja paikka mistä saada 
lisäansaintamahdollisuutta.

Aika vahvasti näyttää, että saamme uuden kuitupuu-

ta jalostavan tehtaan Perämeren pohjukkaan. Sekin on jo 
hyvä, mutta puuvarat antaisivat mahdollisuuden hyödyn-
tää myös Itä-lapin ja Kainuun metsien loputonta raaka-ai-
nesampoa luomaan työtä ja hyvinvointia suomalaisille.

Metsänhoitoyhdistyksissä pidetään marraskuussa vaa-
lit. Metsänomistaja, joka on metsänhoitoyhdistyksen jäsen, 
voi äänestää sopimaksi katsomaansa ehdokasta. Kuivanie-
mi, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo ovat samaa Koillis-
maan metsänhoitoyhdistystä. Nyt käytävissä vaaleissa on 
käytössä vaalipiirijako. Näin itse kukin voi äänestää oman 
seutunsa ehdokasta ja alueellinen edustettavuus säilyy. 

Kun vaaliposti tipahtaa postiluukusta, tutustu ehdok-
kaisiin ja äänestä heti! Perinteisesti äänestämällä joko pos-
tin välityksellä tai tietenkin sähköisesti etänä – näin digi-
aikana!

Antti Härkönen
Mhy Koillismaa

Maaseudun mahdollisuudet huomattu!

 LAITERATKAISUT
LYPSYJÄRJESTELMÄT

MARKKINOIDEN TEHOKKAIMMAT

050 477 8670   |   myynti@iopari.fi

www.iopari.fi

TARJOLLA PALJON JÄSENETUJA

LIITY JÄSENEKSI!

www.mtk.fi

Paikallisella MTK:lla iso rooli 
tuottajien asioiden ajajana
Pärjänsuolla Lapion tilan maatalousyrittäjä 
Eija Seppälä on toiminut MTK Pudasjärven 

johtokunnassa uutena jäsenenä
tämän vuoden alusta.

Seppälä on asunut aviomie-
hensä Jouni Seppälän kans-
sa Pärjänsuolla Lapion tilalla 
vuodesta 2004 lähtien tuotta-
jayrittäjinä. Eija on tutustu-
nut jo lapsena karjatilan töi-
hin kotonaan Kuusamossa ja 
opiskelujen jälkeen töissään 
karjantarkkailijana. Viime 
talvena tehtiin Lapion tilal-

la päätös, joka oli Eijan mu-
kaan hyvä päätös.

- Lopetimme karjanpi-
don, Eija kertoi ja mainitsi 
tilanpitoa vielä jatkettavan 
peltoviljelytilana. 

- Kun karja lähti pois, 
lauloin sinä aamuna kiitos-
laulua. Vaikka olin tykän-
nyt karjanhoitotöistä, mutta 

en mitenkään ollut eläinra-
kas. Olin kotona jo oppinut 
maatilantöihin ja opiskellut 
aikuisena lisääkin ja tykän-
nyt työstäkin, mutta meidän 
kohdalla tulimme talvella tä-
hän päätökseen voimavaro-
jen hiipumisen myötä. Ku-
kaan perheen pojista ei ollut 
tässä vaiheessa kiinnostunut 
jatkamaan tilanpitoa. 

Maatilan työt ovat sito-
vaa ja raskasta, mutta sitäkin 
voi Eijan mukaan kehittää 
hankkimalla koneita ja lait-
teita, joilla voi helpottaa töi-
den tekemistä. Lapion tilalla 
panostettiin laitteiden han-
kintaan ja kehiteltiin toimin-
toja helpompaan suuntaan. 

-Yksitoikkoiselta tuntu-
van työnhän voi tehdä vaik-
ka laulaen, Eija vinkkasi 
naurahtaen.

Seppälät olivat kehittä-
neet harkiten ja maltillisesti 
maitotilaansa ja sen toimin-
toja vuosien ajan. Jouni on 
käynyt nuorempanakin töis-
sä kodin ulkopuolellakin ja 
vieläkin hän tekee huolto- ja 
korjaustöitä Farmari Agent 
yrittäjänä. 

- Olin ehtinyt jo ajatel-
la, että minäkin osallistui-
sin Jounin mukana Farmarin 
töihin ja sillä tavalla pääsi-
sin tutustumaan eri tiloihin 
ja ihmisiin. Koronan vuok-
si suunnitelmani muuttui-
vat ja olen ollut viime kesäs-
tä siivoojana Syötteellä, jossa 
käyn töissä kotoani käsin. 
Nyt minulla on viikonloput 
vapaat ja säännöllinen työ-
aika, Eija iloitsee uuden työn 
mukanaan tuomia asioita.  

Eija tykkää siivoojan 
työstä, joka on tavallaan hä-
nen unelma-ammattinsa. 
Hän sai heti alkuun hyvän 
opetuksen ja ohjauksen työ-
hön, jossa hän alkuun siivosi 

hotellihuoneita ja nyt siivoaa 
mökkejä. Hän kehitteli työ-
hönsä omia metodeja, joiden 
ansiosta työ sujuu hyvin. 

- Vaikka siivoojana jou-
dun oleman koko ajan jal-
kojen päällä, jalkani ovat 
kestäneet. En tee ollenkaan 
ylitöitä, vaan normaalin 
työajan. Mielestäni siivoo-
jan työ on minulle raskaam-
paa kuin maatilan töiden te-
keminen. Oikein mukavaa 
työtä tässä vaiheessa, kun 
elän arkisin kotona mieheni 
kanssa kahdestaan.

Eija valittiin viime vuo-
den syyskokouksessa MTK 
Pudasjärven johtokuntaan, 
jossa Eija on tykännyt olla 
mukana. MTK:n toiminta on 
tullut Eijalle tutuksi jo lap-
suus- ja nuoruusaikana, jol-
loin kotikylällä Kuusamossa 
olleisiin tupailtoihin ja koko-
uksiin mentiin porukalla.

- Johtokunnassa on kah-
deksan jäsentä, joista viisi 
on naista ja kolme miestä. Jä-
senet ovat nuorehkoja ja vir-
keitä. Paikallisella yhdistyk-
sellä on aika iso rooli, kun 
halutaan viedä tuottajien 
viestiä eteenpäin aivan lii-
ton johtotasolle. Nyt on ollut 
mielenkiintoista nähdä, mi-
ten tuottajayhdistyksen asi-
oita hoidetaan sisältä päin.

Seppälän perheessä on 
kuusi aikuista lasta ja nuo-
rinkin on jo aikuistumassa 
ja opiskelee muualla. Lapion 
tilalla on elämänmakua, kun 
lapsia saapuu perheineen 
viikonloppuisin ja lomien ai-
kana kotiin kuten hirvijah-
tiin näin syksyisin. Vapaa-
ajallaan Eija tykkää ulkoilla, 
tehdä käsitöitä ja lukea sekä 
vain oleilla kotonaan, kuten 
saunoa ja latautua tuleviin 
työpäiviin. RR

Vapaa-ajallaan Eijalle on ulkoilu mieliharrastus. 
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RUOKKII
HYVÄÄ

www.a-rehu.fi

Pudasjärven 
keskusta

Lähiruokatoimialaan ja 
maaseudun kehittämiseen 
liittyviä tilaisuuksia tarjolla
Lähiruokaa tullaan tar-
vitsemaan yhä enemmän 
ja sitä voi tuottaa sekä 
myydä monipuolisesti - 
myös Pudasjärvellä. Pu-
dasjärven Kehitys Oy jat-
kaa maaseutuyritysten ja 
lähiruoka-asioiden edis-
tämistä. Meiltä saat ohja-
usta ja neuvoja elintarvi-
ketuotantoon liittyvissä 
kysymyksissä sekä tieten-
kin opastusta myös elin-
keinoihin ja esimerkik-
si Leaderin rahoituksien 
hakemiseen liittyen. Ole 
yhteydessä Auvo Tur-
peiseen tai Jukka Kouta-
niemeen, niin katsotaan 
yhdessä, miten voimme 
auttaa.

Tulevan talven aika-
na on hyvä suunnitella jo 
ensi vuotta. Siihen liitty-
en olemme mukana jär-
jestämässä erilaisia tilai-
suuksia. Korona-tilanne 
huomioiden tilaisuuksiin 
on mahdollista osallistua 
myös etänä.

Lähiruokatilaisuus
Yhteistyössä ProAgrian 
kanssa olemme mukana 
5.11. kello 12-15 Liepeen 
pappilassa ja etäyhteydel-
lä järjestettävässä lähiruo-
katilaisuudessa.

Tilaisuudessa kuuli-
joille esitellään lähiruo-
kahankkeita ja lisäksi on 
mahdollisuus osallistua 
klinikkaan, jossa kahden 
kesken voi jutella asian-
tuntijan kanssa omista 
asioistaan. Aiheena ovat 
maaseutuyrityksien koro-
natuet ja vertaisryhmätoi-
minta. 

Tilaisuudessa ovat mu-
kana projektipäällikkö 
Minna Paakkola ja elintar-
vike- ja yritysasiantuntija 
Soila Hiltunen, jotka esit-
televät ProAgrian Tästä 
selvitään –hanketta. Han-
kinta-asiantuntija Katri 
Sipola Monetralta kertoo 
puolestaan dynaamisen 
hankintajärjestelmän käy-
töstä julkisissa hankin-

noissa. Pudasjärven kaupun-
gin lähiruokatarpeet tulevat 
esille ruokapalvelupäällikkö 
Heidi Timosen puheenvuo-
rossa. Mitä on kumppanuus-
maatalous ja miten sitä voi 
toteuttaa? Ruoka-asiantunti-
ja Kaisa Myllykangas, Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisista 
kertoo omassa puheenvuo-
rossaan aiheesta. Konkreetti-
sia esimerkkejä ja vastauksia 
kumppanuusmaatalous-ky-
symykseen saadaan kuulla 
Tuula Lievoselta, joka tulee 
Keskikosken tilalta.

Klinikka toteutetaan kel-
lo 14 alkaen ja Kysy meiltä 
-klinikassa on mahdollisuus 
kahdenkeskisiin keskuste-
luihin näissä teemoissa; Ko-
ronatuet ja niiden hake-
minen (Minna Paakkola), 
Kumppanuusmaanviljely 
(Kaisa Myllykangas ja Tuu-
la Lievonen), Pudasjärven 
lähiruokahankinnat ja –tar-
peet (Heidi Timonen), Pu-
dasjärven Kehitys Oy apu-
nasi lähiruoka-asioissa 
(Jukka Koutaniemi) Elintar-
vikejalostustoiminnan aloit-
taminen ja vaatimukset (Soi-
la Hiltunen).

Tilaisuuteen ilmoittautu-
miset 30.10. mennessä säh-
köpostitse: soila.hiltunen@
proagria.fi. Lisätietoa löy-
tyy ProArgian verkkosivulta 
https://www.proagriaoulu.
fi/fi/lahiruokamahdollisuu-
det-tuottajille-ja-jalostajille/

Maisemanhoitoa
Maisemanhoidosta kiinnos-
tuneille on tulossa myös ti-
laisuus Pudasjärvelle 18.11. 
Tilaisuus järjestetään iltati-
laisuutena ja siihen on mah-
dollista osallistua myös etä-
nä.

Maisemanhoito-teemal-
la jatketaan Pudasjärvellä 
myös vuonna 2021 ProAg-
ria Oulun ja Oulun Maa- ja 
kotitalousnaisten vetämäs-
sä Pohjoisen maisemahelmet 
-hankkeessa. Viisi vuotta sit-
ten arvioitiin, että perinne-
biotooppeja ja luonnonlai-
tumia olisi Pudasjärvellä 

noin 170 hehtaaria ja van-
hoja peltoja, joita voisi ot-
taa laitumiksi jopa 1000 
hehtaaria. Koillismaal-
ta löytyy esimerkiksi joki-
varsien tulvaniittyjä, joten 
mahdollisuuksia uusille-
kin laidunyrittäjille on. Esi-
merkiksi 200 lampaan tila 
tarvitsee luonnonlaidun-
ta 30-40 hehtaaria. Lam-
paanlihantuotannon oheen 
voisi miettiä muita aihee-
seen liittyviä sivutuloja ku-
ten villan jatkojalostusta, 
Green Care -toimintaa tai 
vaikka lammaspaimenlo-
mia. 

Hoidetut maisemat li-
säävät myös alueen mat-
kailullista vetovoimaa. So-
pivia laidunkohteita on 
muun muassa Kipinän, Ku-
ren, Kynkään, Livon, Sara-
kylän, Sotkajärven kylillä 
sekä todennäköisesti muu-
allakin. Kannattaa ottaa 
yhteyttä jo nyt luonnonlai-
tumiin liittyvissä asioissa 
Pohjoisen maisemahelmet 
-hankkeeseen, projekti-
päällikkö Kalle Hellström, 
sähköpostiosoitteeseen 
kalle.hellstrom@maajako-
titalousnaiset.fi. Lisätietoa 
hankkeesta löytyy verkko-
sivuilta: www.proagriaou-
lu.fi/pohjoisen-maisema-
helmet/

Maisemanhoidosta kiin-
nostuneille on tulossa tilai-
suus Pudasjärvelle tiistaina 
17.11.. Tilaisuus järjeste-
tään iltatilaisuutena kello 
17-20 Hilturannan leirikes-
kuksessa ja siihen on mah-
dollista osallistua myös 
etänä.

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.

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

www.mtk.fi

LIITY 
JÄSENEKSI!

Jukka Koutaniemi 
Matkailun yrityskehittäjä 
Pudasjärven Kehitys Oy 
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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

Vuoden maisemateko 
-palkinto Taivalkosken 

Tyrävaaraan
Vuoden maisemateoksi Poh-
jois-Pohjanmaalla on valittu 
Asko Räisäsen niittyjenhoi-
totyö ja maiseman vaalimi-
nen Kankkulan tilalla Tai-
valkosken Tyrävaarassa. 
Maa- ja kotitalousnaisten 
kuudetta kertaa järjestämän 
Vuoden maisemateko -kil-
pailun teemana oli tällä ker-
taa Niityn lumo. Kilpailussa 
haluttiin kiinnittää huomi-
ota niittyjen merkitykseen 
ja huolestuttavaan vähene-
miseen. Viime aikoina on 
havaittu myös ruoantuo-
tannolle elintärkeiden pö-
lyttäjähyönteisten vähenty-
minen varsinkin maailmalla. 
Niityillä ja erilaisilla kukki-
villa pientareilla ja reuna-
vyöhykkeillä on pölyttäjille 
tärkeä merkitys.

Pyyteetöntä ja  
pitkäaikaista työtä
Asko Räisäsen vanhem-
mat ostivat Kankkulan tilan 
1960-luvun puolivälissä lisä-
maaksi. Tilan vanhan maa-
tilarakennukset on myö-
hemmin purettu. Osasta 
päärakennuksen hirsiä Räi-
sänen on tehnyt mökin ja 
saunan rantaan.

Nykyinen niittyalue oli 
peltona vielä 1990-luvun 
alussa. Peltokäytön jälkeen 
sitä on hoidettu niittynä. 

Etelärinteen ja läpäisevän 
maaperän ansiosta sille on 
kehittynyt 25 vuodessa kau-
niisti kukkivaa tuoreen nii-
tyn kasvillisuutta. Heinä-
kuun alussa niitylle tuovat 
väriä puna-apila, niittylei-
nikki, viuhkokeltano ja sian-
kärsämö. Niittykasveista ta-
vataan myös muun muassa 
pikkulaukkua, nurmitatarta, 
poimulehteä, heinätähtimöä 
ja nurmirölliä. Osa aluees-
ta on hieman rehevämpää 
niittyä. Rinteeseen on jätet-
ty myös eri puulajeja mai-
semaa elävöittämään. Niit-
ty niitetään niittosilppurilla 
loppukesällä.

Arviointiraatia miellyt-
ti Asko Räisäsen pyyteetön 
ja pitkäjänteinen työ koti-
seutunsa maiseman vaalimi-
seksi. Niityt sijaitsevat val-
takunnallisesti arvokkaalla 
Tyräjärven kulttuurimai-
seman maisema-alueella ja 
niiltä avautuu huikea näky-
mä kohti laajan Tyräjärven 
selkää ja saaria.

- Alueilla, joilla niittyjen 
perinteinen käyttö on eh-
tinyt loppua lähes täysin, 
myös entisille pelloille muo-
dostuneet niityt voivat ke-
hittyä perinnebiotoopeik-
si ja tarjota elinympäristöjä 
niistä riippuvaisille eliöla-
jeille. Taivalkoskella on kui-
vemman maan niittyjä hy-

vin vähän jäljellä ja hoito on 
monilta kohteilta loppunut. 
Niittyjen hoito tukee myös 
arvokkaan maisema-alueen 
säilyttämistä, ylläpitää maa-
seutuluonnon monimuotoi-
suutta, vaalii perinteitä ja 
säilyttää avointa viljelymai-
semaa, raati totesi peruste-
luissaan.

Lupiinitalkoot ehdolla 
Pudasjärveltä
Syyskuun lopussa päätty-
neeseen maisematekokil-
pailuun tuli Pohjois-Poh-
janmaalla kuusi kriteerit 
täyttävää ehdotusta. Tyr-
nävän Keiterin tilan omis-
tajalle Ville Rohkimaiselle 
päätettiin myöntää kunnia-
maininta tilan niittyjen yllä-
pitämisestä Ängeslevänjoen 
varressa 50 vuoden ajan

Muut ehdokkaat kil-
pailuun olivat Oulun kau-
pungin kiertotalousnii-
tyt Kiimingin Välimaalla 
ja Honkimaalla sekä Ou-
lun Kaakkurissa, Ylikiimin-
gin Vuoton Joutsenen pi-
haniityt, Vaalan Uutelan 
pihaniityt sekä vieraslajityö 
ja lupiinitalkoot Pudasjär-
ven taajamassa. Myös nämä 
neljä ehdotusta olivat kiitok-
sen arvioisia ja huomioidaan 
kunniakirjoilla.

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

Palvelemme: ma-la 7-21, 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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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

Astu uuteen maailmaan. Tule, koe ja aja CLAAS!

Hankkijalta ykkösluokkaan

CLAAS -traktorit, -puimurit, -kurottajat, -pyöräkuormaajat, -nurmikoneet

Myynti:
Jouko Lotvonen p. 010 768 4915 
Arto Pesola  p. 010 768 4916 
Esa Pulska  p. 010 768 4821 

KONEIDEN ENNAKKOKAUPPA AUKI www.hankkija.fi/ennakkokauppa

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA
Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto

Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Ilkka Tuohino
044 413 3145

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Juuso Karjalainen
044 413 3604

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

PuolankaSamuli Inget
044 413 3144
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Puhdas lattia, terveemmät lehmät
Lely Discovery -puhdistusrobotti puhdistaa navetan lattiat 
yötäpäivää. Discovery-tuoteperheestä löytyy automaattinen 
puhdistusratkaisu niin ritiläpalkeille kuin kiinteille lattioillekin.  

Ota yhteyttä robottimyyjäämme ja kysy lisää. 

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

MTK syyskokous
Tärkein ilmastotoimi on siirtyä uusiutuvan energian käyttöön

MTK Pudasjärven syyskoko-
uksessa keskiviikkona 28.10. 
Liepeen pappilassa valittiin 
johtokuntaan jatkamaan ero-
vuorossa olleet Pekka Tör-
mänen, Katja Kosamo ja Eero 
Hyttinen. Puheenjohtaja-
na toimii Pekka Törmänen, 
varapuheenjohtajana Kat-
ja Kosamo sekä muina joh-
tokunnan jäseninä ovat Suvi 
Ronkainen, Heikki Putula, 
Eija Seppälä, Antti Jurmu, 
Sirkka Pankinaho ja Maija 
Puhakka 

Ensi vuoden porovahin-
kojen arviomiehiksi valittiin 
Arto Kosamo, Arto Vesteri, 
Pekka Törmänen, Arto Tuo-
minen, Heikki Putula, Janne 
Oinas, Alpo Kantoniemi ja 
Juhani Jurmu.

MTK Pohjois-Suomen 
kokousedustajiksi nimet-

tiin Pekka Törmänen, Mai-
ja Puhakka, Suvi Ronkainen 
ja Eero Hyttinen sekä vara-
edustajiksi Eija Seppälä, Veli 
Hyttinen, Juhani Jurmu ja 
Tarja Alatalo. 

Kokouksen järjestäytymi-
sen jälkeen huomioitiin nuo-
ret maatalousyrittäjät Mar-
ko ja Henna Tolonen, jotka 
ovat omistaneet vuodesta 
2019 lypsykarjatilan Livolla 
ja ovat rakentaneet uuden ro-
bottinavetan, joka valmistui 
viime vuonna. MTK Pudas-
järvi luovutti heille leipäla-
pion ja Metsänhoitoyhdistys 
Koillismaa lahjoitti vesurin. 

Yhtenä merkittävänä asia-
na oli MTK yhdistysten yleis-
sääntöjen hyväksyntä. Uudet 
säännöt olivat ensimmäisen 
kerran hyväksyttävänä vuo-
sikokouksessa ja nyt uudel-

leen hyväksynnän jälkeen as-
tuvat voimaan.

Kokouksen avannut yh-
distyksen puheenjohta-
ja Pekka Törmänen mainitsi 
kesän menneen jälleen kuin 
siivillä. Työntäyteisen sato-
kauden jälkeen on hyvä pa-
lauttaa mieliin viljelijöiden 
yhteisten asioiden hoitami-
sen tärkeyttä. Hän toivotti 
kokouksen osallistujat terve-
tulleeksi. 

Sääntömääräisten asioi-
den lisäksi todettiin lähiajan 
toimintana olevan muun mu-
assa perinteinen puurojuh-
la. Toimintasuunnitelmas-
sa ensi vuodelle oli muun 
muassa lähiruoan tietoisuu-
den lisääminen, maaseutue-
linkeinojen kehitysyhteistyö 
kaupungin kanssa, virkistys-
päivä jäsenille perheineen, 

puurojuhla, jäsenetu Puikka-
rin uinteihin ja kuntosalille, 
yhteinen liikuntasali- ja len-
topallovuoro, tuki-info ke-
väällä sekä osallistuminen 
valtakunnallisiin MTK-tem-
pauksiin ja omien toiminta-
tempauksien järjestäminen 
tarpeen mukaan. Toteute-
taan perinteinen MTK-liite 
Pudasjärvi-lehteen. 

Ilmastotoimien  
vaikutuksista käytävä 
asiallista keskustelua
Kokousesitelmän pitä-
nyt MTK Pohjois-Suo-
men kenttäpäällikkö Mark-
ku Karjalainen totesi 
Suomessa ensisijaiseksi lääk-
keeksi ilmastonmuutoksen 
torjuntaan tarjottavan usein 
lihansyönnin vähentämistä 

ja lihantuotantomme syytte-
ly sosiaalisessa mediassa on 
arkipäivää. Monen viljelijän 
mitta alkaa täyttyä, sillä he 
tekevät parhaansa tärkeässä 
ja raskaassa työssään. 

Ilmastotoimien keinova-
likoimasta, vaikutuksista ja 
kustannuksista pitää käydä 
asiallista ja ratkaisuhakuis-
ta keskustelua. Nyt ilmas-
toviestinnän tunnepitoista 
keskustelua hallitsevat ilmas-
totieteen tutkijoiden ja hiilen-
sidonnan asiantuntijoiden 
sijaan aivan muut intressita-
hot. Meillä keskustelun poh-
jana käytetään aivan erilai-
silta alueilta saatuja tietoja, 
vaikka tuotantotavat vaihte-
levat ja samat ratkaisut eivät 
toimi joka paikassa. 

Liha ja maito ovat sotiem-
me jälkeen olleet varmista-
massa huoltovarmuuttamme 
ja tekevät sitä edelleen kes-
keisellä tavalla. Suomessa 
naudanlihaa tuotetaan mer-
kittäviltä osin maidontuotan-
non osana ja lihankulutuk-
semme on nykyisellään alle 
EU-keskitason. 

Suomalainen liha tuote-
taan vastuullisesti huomi-
oiden ympäristöasioiden li-
säksi muun muassa työolot, 
elintarviketurvallisuus, anti-
bioottien käyttö sekä eläinten 
terveys ja hyvinvointi.  

Maatalouden  
ilmastotiekartta
Luonnonvarakeskus on teh-
nyt MTK:n toimeksiannosta 
maatalouden ilmastotiekar-
tan. Se painottuu eri ratkai-
suvaihtoehdoissa turvemaan 
käytön muuttamiseen, joka 
on alueellemme merkittä-
vä asia mietittäessä tulevai-
suuden maatalouspolitiikan 
ohjauskeinoja. Nurmen vil-
jelylle on selkeä tarve tuo-
tantorakenteemme (maito + 
naudanliha) vuoksi. Ilmasto-
tiekartta on eteenpäin katso-
va sekä kotieläintuotannon 
nykyistä määrää puolusta-
va ohjelma, joka sisältää eri-
laisia vaihtoehtoja saavuttaa 
ympäristötavoitteet. 

Arvostamme Ilmastotie-
kartan painotusta sen osal-
ta, että ohjelmassa esitettyjen 
toimien tulee olla viljelijöil-
le vapaaehtoisia ja oikeuden-
mukaisia. Hyvää on myös se, 
että esitysten pohjana ole-
van tutkimuksen nykyinen 
määrä todetaan suppeaksi 
ja että tutkimuksen resurs-
seihin vaaditaan lisää rahoi-
tusta, jotta ohjelmaa voidaan 
jatkossa päivittää tutkittuun 
tietoon pohjautuen. Kaikil-
ta osin emme voi hyväksyä 
Ilmastotiekartan skenaarioi-
den toteuttamistapaa. EU:n 

ELÄ IHMEESSÄ!
jarjenaarella.fi

Tuottajayhdistyksellä on 
säännöllinen lentopallovuo-
ro tiistai-iltana kello 19 La-
karin koulun liikuntasalissa. 
Pelaajia on käynyt säännöl-

lisesti siinä määrin, että aina 
on saatu joukkueet kasaan, 
jopa ihan täydetkin joukku-
eet eli kuusi pelaajaa puo-
lelleen. Pelatessa viljellään 

huumoria ja leikkimielisiä 
kommentteja saa varautua 
kuulemaan onnistumisista ja 
epäonnistumisistakin. Haus-
kaa on ja kuntokin kohentuu!

Lentopallovuoro Lakarilla

MTK Pudasjärven syyskokous pidettiin aikaisempien vuosien tapaan Liepeen väentuvassa.
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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 

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 

Pohjois-Suomi: Pekka Mönkkönen p. 044 585 2320
Itä-Suomi: Timo Juutinen p. 044 585 2191

Länsi-Suomi: Ossi Murtoperä p. 044 585 2030

Tiedustelut 
Pasi Ahonen p. 040 566 9472

Jeantil EVR lannan 
levitysvaunut

Jeantil PR 2000
paalisilppuri

Onko sinulla 
ylimääräisiä 
maatalouskoneita? 
Myy ne meille!

KONEET 
ENNAKKOHINTAAN!

RAHOITUS-
TARJOUS!

 Jopa 
60 kuukautta maksuaikaa!

Kysely: Pohjois-Pohjanmaalla 
arvostetaan hyviä koulutusmahdolli-
suuksia, luontoa ja peruspalveluita

LähiTapiolan teettämän 
kyselyn mukaan pohjois- 
ja keskipohjalaiset pitävät 
alueen tärkeimpinä elin-
voimatekijöinä hyviä kou-
lutusmahdollisuuksia, 
luonnon läheisyyttä sekä 
toimivia peruspalveluita. 
Elinvoimaisuuden kehit-
tyminen alueella kuiten-
kin huolettaa ihmisiä jon-
kin verran. 

Yli 60 prosenttia Poh-
jois- ja Keski-Pohjanmaal-
la asuvista on sitä mieltä, 
että alueen elinvoimaisuu-
den kehitys on vähintään 
jonkin verran huolestutta-
vaa. Työllisyystilanteen ke-
hitys on yksi syy huoleen. 
Tiedot ilmenevät LähiTapi-
olan teettämästä Arjen kat-
saus -kyselystä. 

Vaikka elinvoimaisuu-
den kehittymisestä kan-
netaan huolta, Pohjois- ja 
Keski-Pohjanmaalla on ih-
misten mielestä selkei-
tä elinvoimaisuutta yllä-
pitäviä tekijöitä. Kyselyn 
mukaan ihmisten mieles-
tä parhaiten elinvoimai-

suutta edistävät luonnon 
läheisyys, hyvät koulutus-
mahdollisuudet sekä hy-
vin toimivat peruspalvelut. 
Kyselyn valtakunnalliseen 
vastausjoukkoon verraten 
erityisesti hyvät koulutus-
mahdollisuudet erottuvat 
alueen vahvana elinvoima-
tekijänä. 

- Laaja-alainen, laadu-
kas yliopisto ja sen rinnalla 
vahva ammattikorkeakou-
lu ovat tekijöitä, jotka kas-
vattavat näkemystä hyvistä 
koulutusmahdollisuuksis-
ta. On hienoa, että Pohjoi-
sen ihmiset osaavat arvos-
taa myös upeaa luontoa, 
joka on aina lähellä, iloitsee 
LähiTapiola Pohjoisen toi-
mitusjohtaja Veli Rajakan-
gas.

Kohtuullisen tyytyväisiä 
pohjois- ja keskipohjalaiset 
ovat myös harrastusmah-
dollisuuksiin ja kohtuu-
hintaiseen asumiseen. Sen 
sijaan vain pieni osa vas-
taajista pitää alueen hyvin 
toimivina elinvoimatekijöi-
nä alueen houkuttelevuut-

ta yritysten investoinneille, 
kohtuullista kunnallisvero-
tusta ja asukkaiden tasapai-
noista ikärakennetta. 

Kaupungeissa korostu-
vat koulutus ja liikenneyh-
teydet, maaseudulla asumi-
nen ja luonnonläheisyys 

LähiTapiolan yksityista-
louden ekonomistin Han-
nu Nummiaron mukaan 
kysely osoittaa eroja kau-
punkien ja maaseudun 
elinvoimatekijöissä valta-
kunnallisesti. 

-Mitä kaupunkimaisem-
pi ympäristö, sitä elinvoi-
maisemmaksi asuinkunta 
koetaan. Vahvimmat kau-
pungin hyväksi kallistuvat 
elinvoimaisuustekijät ovat 
hyvät koulutusmahdolli-
suudet ja liikenneyhteydet. 
Myös työtilanne ja sitä selit-
tävä yritysten investoinnit 
koetaan selvästi kaupungin 
eduksi suhteessa maaseu-
tuun, Nummiaro sanoo.

Sen sijaan peruspalve-
luissa ja terveydenhuollos-
sa tilanne on Nummiaron 
mukaan huomattavasti ta-

saisempi, mutta niissäkin 
kaupunkiympäristö selviy-
tyy voittajana.  

-Kyselyn perusteella 
maaseudulla on kaksi sel-
keää elinvoimaisuus- ja 
vetovoimatekijää. Koh-
tuuhintainen asuminen ja 
luonnonläheisyys. Elinvoi-
maisilla alueilla asuntojen 
arvonkehitys koetaan aika 
hyvin turvatuksi, mutta 
kääntöpuolena asuntohin-
nat mielletään korkeiksi, 
mikä muodostuu taakak-
si ensiasunnon ostajille tai 
isompaan asuntoon vaihta-
ville. Maaseudun etuna on-
kin edellisempi asuminen 
tai isommat neliöt. Etäty-
ön koronaloikka tarkoittaa 
työn, joka siis on kaupun-
gin vetovoimatekijä, paik-
kasidonnaisuuden pienen-
tymistä, mikä voi samalla 
myös nostaa edullisen asu-
misen ja luonnonläheisyy-
den painottamista asumis-
päätöksissä, Nummiaro 
kertoo. 

LähiTapiola tiedotus 

ilmastopolitiikan onnistumi-
sen edellytyksenä ei voi olla 
se, että suomalaisten maa- ja 
metsätalouden harjoittajien 
pitäisi lopettaa elinkeinonsa 
harjoittaminen unionin yh-
teisten ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Ilmastotiekartan pää-
huomio on kysyntää vas-
taavassa järkevässä yhdis-
telmässä kasvinviljelyä ja 
kotieläintuotantoa. Tämä an-
taa mahdollisuuden moni-
puoliselle pellon käytölle. 
Tiekartta on ensimmäinen 
laatuaan EU:ssa. MTK:n bio-
diversiteetti- ja vesiohjelmat 
tähtäävät myös ympäristön 
tilan parantamiseen. 

Tärkein ilmastotoimi on 
siirtyä uusiutuvan energian 
käyttöön, mutta myös maa-
talous tekee osansa. Suo-
messa tuotettua ruokaa voi 

Kokousesitelmän piti MTK 
Pohjois-Suomen kenttä-
päällikkö Markku Karjalai-
nen. 

MTK:n puheenjohtaja Pekka Törmänen ja Mhy Koillismaan 
johtaja Antti Härkönen luovuttivat leipälapion ja vesurin 
Tolosen maatilayrittäjäsisaruksille, joista oli paikalla Hen-
na Tolonen. 

syödä hyvillä mielin ja ko-
timaisten kasvisten syöntiä 
kannattaa lisätä, totesi Kar-
jalainen. 

Heimo Turunen
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Apua rehunkorjuuseen!
Ajosilppuriketjumme palvelee alueellasi

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

Kysy
tarjous!

www.ktragri.fi

• 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-asiantuntijaltamme!

Ari-Pekka Timlin 
p. 040 541 6991
ari-pekka.timlin@lahitapiola.fi

Konerahoitus on 
turvallinen ja selkeä 
osamaksuratkaisu 
maatalouden 
konehankintojen 
rahoitukseen

Konerahoitus pähkinänkuoressa: 
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Palveluhakemisto

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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MajoItusta KoKous- ja juHlatIloja 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Ensimmäisessä Makkarahetki työnhakijoille järjestettiin 
1.9 Liepeen rannassa. Järjestelyissä mukana olivat Vah-
vaksi-hankkeen ja Pudasjärven seurakunnan diakoniatyön 
porukkaa.

Pudasjärvelle on toivottu 
työikäisille avoimia yhdes-
säolon tapahtumia, johon 
voi tulla sitoutumatta mihin-
kään. Tähän toiveeseen on 
vastattu järjestämällä avoin 
tapahtuma Makkarahetki 
työnhakijoille joka kuukau-
den ensimmäinen maanan-
tai kello 11-13 Liepeen vä-
entuvassa (Pappilantie 2). 
Tapahtumassa paistellaan 
makkaraa, poristaan ja puu-
hastellaan yhdessä. Muka-

na järjestelyissä on Vahvaksi 
-hanke, Pudasjärven seura-
kunnan diakoniatyö, Kajas-
tus ry ja Työpetari ry. 

Seuraava Makkarahet-
ki työnhakijoille tapahtuma 
on maanantaina 2.11. kello 
11-13.  7.12 kokoonnutaan 
pikkujouluisella teemalla. 
Paikalle voi tulla vain pii-
pahtamaan tai jäädä koko 
ajaksi porisemaan.

Aili Jussila 

Matalan kynnyksen 
toimintaa 

työnhakijoille

Hyvinvointivaliokunnan kokous
Ammatilliseen koulutukseen 
kaivataan aikuiskoulutettavia
OSAO:n koulutuskuntayh-
tymäjohtaja - rehtori Jarmo 
Paloniemi ja Pudasjärven 
yksikönjohtaja Keijo Kauk-
ko valaisivat torstaina 15.10. 
hyvinvointivaliokuntaa Pu-
dasjärven ammattiopiston 
toiminnasta ja kertoivat nä-
kemyksiä toisen asteen kou-
lutuksen kehittämisestä. Pu-
dasjärven OSAO:n yksikössä 
opiskelee tällä hetkellä 180 
opiskelijaa. Koronan vaiku-
tukset OSAO:n opetukseen 
tällä hetkellä ovat pienet. 
Viime kevään etäopetuksen 
myötä on huomattu, että 25 
prosenttia jatkavista opiske-
lijoista on lisätuen tarpeessa. 

Paloniemen esityksessä 
nousi esille hallitusohjelma, 
jonka tavoitteena on oppivel-
vollisuusiän korottaminen 18 
ikävuoteen saakka 1.8.2021 
alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että jokainen peruskou-
lun päättävä suorittaa toi-
sen asteen koulutuksen. Hal-
lituksen tämän hetkisten 
laskelmien mukaan opetus-
henkilöstön palkkaamiseen 
tulee varata 80 miljoonaa eu-
roa, josta OSAO:n osuus noin 
3,2 miljoonaa. Jatkuvaan op-
pimiseen varataan 40 miljoo-
na euroa, joka sisältää mm. 
työikäisen väestön osaami-
sen kehittämisen, heikkojen 
perustaitojen omaavien osaa-

misen vahvistamisen, ikään-
tyneiden työllistymisen hel-
pottamisen sekä nuorten 
oppisopimuskoulutukseen 
panostaminen nostamal-
la työnantajille maksettavaa 
korvausta.

Puualan hyvistä työllis-
tymisnäkymistä huolimat-
ta alan opiskelu ei kiinnosta 
nuoria. Ongelma on  valta-
kunnallinen ja osa koulutuk-
sen tarjoajista on suunnitellut 
opintolinjan lakkauttamis-
ta. Pudasjärven yksikön reh-
tori Keijo Kaukko kannustaa 
peruskouluja järjestämään 
oppilasvierailuja OSAOl-
le ja Kontiolle, jotta lapset ja 
nuoret pääsevät käytännös-
sä tutustumaan nykypäivän 
puualan opiskeluun ja työs-
kentelyyn. Myöskään mat-
kailu-, ravintola- ja kok-
kilinjat eivät tällä hetkellä 
kiinnosta nuoria, kertoivat 
Paloniemi ja Kaukko. Lähi-
hoitajakoulutus on ollut suo-
sittua Pudasjärvellä.

Oppilaskehityksen suh-
teen positiivista on se, että 
Pudasjärvellä ja Taivalkos-
kella on paras opiskelijatilan-
ne yli 10 vuoteen. Ammatil-
lisen koulutuksen tutkinnon 
suorittaineilla työllistyminen 
on huippuluokkaa. Amma-
tillisen koulutuksen osalta 
tulevaisuuden haasteena on 

nuorten määrän vähenemi-
nen. Ammatilliseen koulu-
tukseen kaivataankin aikuis-
koulutettavia.

Pudasjärvellä seurataan 
oppilasennustetta ja oppilas-
vuositavoitteita tarkasti. Am-
matillinen koulutus pyritään 
säilyttämään paikkakunnal-
la. Niin lukion kuin ammat-
tikoulun haasteena on, että 
pudasjärveläiset nuoret ha-
keutuvat Ouluun tai muual-
le opiskelemaan. 

Valiokunta keskusteli laa-
jasti yhteistyöstä lukion ja 
OSAOn kanssa. Aiemmissa 
kokouksissa esille noussut 
koulutuksen markkinointi jo 
6-7 luokkalaisille sai kanna-
tusta myös OSAOn edusta-
jilta. 

Hyvinvointivaliokunta 
ohjeistaa, että kouluilta ol-
laan opinto-ohjauksen näkö-
kulmasta tiiviimmin yhtey-
dessä oppilaistosten lisäksi 
paikallisiin yrityksiin ja ale-
taan kehittää opintopolun ra-
kentamista paikallisesta op-
pilaitoksesta paikalliseen 
työelämään. 

Yhdistysten inves-
tointiperiaatteita
Hankkeiden ja järjestöyh-
teistyön palvelusuunnitte-
lija Sinikka Mosorin esitte-

li hyvinvointivaliokunnalle 
yhdistysten investointiperi-
aatteiden luonnoksen. Valio-
kunta ohjeisti luonnokseen 
tehtäväksi  tarkennukset yh-
distysten yhteisestä avus-
tuksen hakemisesta ja mai-
ninnan siitä, että kohteiden 
käyttäjiä voivat olla Pudas-
järven kaupungin varhais-
kasvatuksen, koulutoimen ja 
nuorisotoimen lisäksi muut 
vapaa-ajan palvelut.

Vanhustyöntekijöiden 
määrästä huolta
Hyvinvointivaliokunnalle on 
esitetty huoli vanhustyönte-
kijöiden riittävästä määrästä 
ja työssä jaksamisesta. Pää-
tettiin ohjeistaa Oulunkaar-
ta selvittämään esille nous-
seen tilanteen esimerkiksi 
vanhustyötekijöille tehtävän 
anonyymin sähköisen kyse-
lyn menetelmällä.

Ii on osallis tunut Koulup-
syykkari -hankkeeseen. Per-
he- ja sosiaalipalvelujohtaja  
Mirva Salmelaa ohjeistettiin 
selvittämään hankkeen tu-
lokset hyvinvointivaliokun-
nalle sekä mahdollisuuden 
saada koulupsyykkari-pal-
velu Pudasjärven oppilaitok-
siin.

Sointu Veivo

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
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi



22 23nro 44PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.10.2020 29.10.2010nro 44

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

MYYDÄÄN

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirp-
putorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja 
tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + 
pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitet-
tava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitet-
tuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

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

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUATAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERäKEsKus
anon asE ja tuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Palveluhakemisto

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

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

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

VUOKRATAAN
VUOKRATAAN Kerrostalosta 
3 h + k, 58,5 m², Juhontie 2 D. 
Vuokra 480 € / kk + sähkö ja 
vesi. Takuuvuokra 1 kk. P. 0400 
431 293.

syötteen taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

torstaisin sarakylän alueelta 
Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä
arto 0400 244 195, seija 040 507 2318

taksi Piipponen oy

EläKElIIton  PudasjäRVEn  
yHdIstys Ry 
syysKoKous

ti 10.11.2020 klo 14.30 Suojanlinnalla 
(salissa). Esillä sääntömääräiset asiat. 

Kahvittelu alk. klo 14.00.
Tiedoksi kuorolaisille, että ottakaa Köörin 

esiintymisasut mukaan. Tervetuloa!  
Yhdistyksen Hallitus

Ilmoitus jäsenille, että tiistain kerhoja ei pidetä enää 
tämän vuoden puolella.  Kuoroharjoitukset eli kööri ei 

kokoonnu tämän vuoden puolella.

www.oulunseudunkilpi.com
oulun seudun Kilpirauhasyhdistys ry

KIlPIRauHassaIRaIdEn
VERtaIstuKI-/jäsEnIlta

PudasjäRVEllä

Palvelukeskuksessa, Kauppatie 25
Katsomme Susanna Philin luennon Näkökulmia 

kilpirauhasongelmien vaikutuksista uneen.
Vetäjänä Kirsti Uhlgren Oulusta.

Kahvitarjoilu! Turvallisuudesta huolehditaan.
Tervetuloa juttelemaan Kilpi asioista!

kokoontuu torstaina 5.11. klo 17–19

Lauantaina 12.12. tEattERIMatKa Rovaniemelle.
Lisätietoja Kirsti Uhlgrenilta 0500 385 609 tai

oskilpirauhasyhdistys@gmail.com

Koskenhovilla su 1.11.2020 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Tanssit salissa

Avoinna:

Lauantaina 31.10.

Sunnuntaina 1.11.

klo 15.00-01.00

klo 15.00-20.00

Tervetuloa!

Perjantaina 30.10.
klo 15.00-01.00

valomerkki klo 24.00. HallOwEEN
VISa

valomerkki klo 24.00.

HallOwEEN 
TaRJOUKSIa

Ilmoitamme valtioneuvoston 
asettamat marraskuun 
aukioloajat ensi viikon 
Pudasjärvi-lehdessä. 

Ei pääsymaksua.

Ei pääsymaksua.

Lähiruokamahdollisuudet 
tuottajille ja jalostajille
to 5.11.2020 klo 12-15 Pudasjärvi, Liepeen pappila

Aiheita: Maaseutuyrityksien koronatuet ja vertaisryhmätoi-
minta Tästä selvitään -hankkeessa • Dynaaminen hankinta-
järjestelmä julkisissa hankinnoissa • Pudasjärven kaupungin 
lähiruokatarpeet  • Mitä on kumppanuusmaatalous?      • Ko-
kemuksia kumppanuusmaataloudesta • klo 14 alkaen Kysy 
meiltä -klinikat • Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautumiset pe 30.10. mennessä:  
anne.kipina@proagria.fi, puh. 08 316 8611 
proagriaoulu.fi/koulutukset-ja-tapahtumat

TÄSTÄ  
SELVITÄÄN

Voit 
osallistua 

myös 
etänä!

Opel Corsa 1,0 l v. 99 ruos-
teeton, muuten hyvä, moottori 
huono, mutta käypi. Kahdet hy-
vät renkaat,katsastettu 1/2020.
Kysy p. 040 573 6138.

Puu:n yu-jaosto
Yleisurheiluohjaajakurssi 7.-8.11.2020 
klo 10-16 Puikkarin ja Sammelvuo -salin 
tiloissa. 
Kurssin osaamistavoitteet 
Kurssin jälkeen osallistuja osaa opettaa ja ohjata lasten 
liikuntaa ja harjoituksia lapselle turvallisella ja kehittävällä 
tavalla.
Oppisisältö ja kesto
Kurssin aiheina on mm. ohjaaminen ja lasten yleisurhei-
lun sisältö sekä lasten yleisurheiluvälineet käytännössä. 
Lähijaksojen kesto on 12 tuntia. Koulutuksessa käytetään 
sähköistä oppimisympäristöä. Koulutettava valmistautuu 
tutkinnolle tekemällä annetut ennakkotehtävät. 
Kouluttajina ovat Reijo Jokinen ja Heikki Aura.
Oppimateriaalina Yleisurheiluohjaajan- sekä Taitoa ja 
tunnetta ohjaamiseen -oppaat. Oppilas saa todistuksen 
hyväksytystä kurssista palautettuaan kurssilla annetun 
etätehtävän. 
Vielä ehtii! Ilmoittaudu 30.10. mennessä Heino Ruuskanen 
0400 346 097 heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

WWW.PUDASJARVI.FI

KIRJASTO TIEDOTTAA
PE 30.10. VAIN OMATOIMIKIRJASTO  
KÄYTÖSSÄ
Pudasjärven kirjaston henkilökunta viettää koulutus- 
ja virkistyspäivää. 
Omatoimikirjasto käytössä klo 8 – 20.

AJAN AALLOT
Näyttely Pudasjärven kirjastossa 3. – 27.11.2020.
Avajaiset ja runotapahtuma tiistaina 3.11. klo 17.00.

Poliittinen ohjausryhmä on 
kokoontunut kolme kertaa 
konkreettisten säästöehdo-
tusten ympärille. Kaupun-
ki on kysynyt säästöehdo-
tuksia myös henkilöstöltään 
ja kuntalaisilta. Nämä vasta-
ukset huomioidaan säästö-
toimien suunnittelussa.

Kuntalaisten kyselyyn 
vastasi kaikkiaan 110 kun-
talaista. Vastauksista koos-
tui 375 säästöehdotusta. Eh-
dotukset jakautuivat laajasti 
koko kaupungin toimintaan. 

Tarkemmin ehdotuksista 
henkilöstöpäällikön koosta-
massa liitetiedostossa.

Poliittinen ohjausryhmä 
kokoontuu seuraavan ker-
ran 5.11., jossa konkreet-
tisten säästöehdotusten lä-
pikäynti jatkuu. Konsultti 
koostaa tietoa eri säästötoi-
mien talousvaikutuksista 
ohjausryhmälle, joka linjaa 
jatkovalmistelua. 

Säästöesitykset ovat tu-
lossa kaupunginhallituk-
seen marras-joulukuussa ja 

joulukuun talousarvioval-
tuustoon päätettäväksi. En-
nen kaupunginhallituksen 
käsittelyä poliittisen ohjaus-
ryhmän linjaamana synty-
nyt säästöesitys esitellään 
valtuutetuille valtuustose-
minaarissa.

Poliittinen ohjausryhmä 
linjaa konkreettisen sääs-
töesityksen julkaisemisesta 
kuntalaisille. Kahden ja puo-
len miljoonan euron löytä-
minen on haasteellinen teh-
tävä ja siksi osaratkaisuja ei 

kesken työn avata julkisuu-
teen. Kaikki toiminnot on 
tarkoitus käydä läpi, mikään 
osa-alue ei ole säästötoi-
mien ulkopuolella. Viimeis-
tään kaupunginhallituksen 
ja valtuuston viralliset pää-
tökset ovat julkisia.

Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja
Anni-Inkeri Törmänen
kaupunginhallituksen pj.

Talouden tasapainotustoimien suunnittelu kaupungilla etenee

pudasjarvi.fi

EU-RUOKAPUSSIEN JAKAMINEN
Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen kevään 2020 EU-ruokajako toteutettiin yhteistyössä Työ-
petarin ja kylien kanssa yhdessä. Erittäin myönteisen palautteen vuoksi jako tehdään nyt toistamiseen samalla 
tavalla ja näin saadaan marraskuussa jaettua 600 EU-ruokapussia koko pitäjän alueelle. 
Pudasjärven keskustan alueella jako tapahtuu Suojalinnalta. Lehteen tulee erillinen ilmoitus jakopäivästä. Kes-
kustan alueella ei voi varata pussia etukäteen, vaan pusseja jaetaan Suojalinnalta jakopäivänä, niin kauan kuin 
niitä riittää. Jakopäivänä jokaisella täytyy noudattaa pusseja hakiessa koronaturvaohjeistuksia.    
Mikäli tarvitset EU-ruokapussin, niin soita tai laita tekstiviesti tai sähköposti kyläsi yhdyshenkilölle ja ilmoita ni-
mesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi lisäksi perhekoko 8.11.2020 mennessä. 

Aittojärvi:  
Aittojärven kyläseura,  
Tapio Rokala, 040 569 2340,  
at.rokala@gmail.com

Ervasti:  
Ervastin kyläseura,  
Aira Ervasti, 040 507 2948,  
aira.ervasti@hotmail.com 

Hetekylä:  
Hetekylän nuorisoseura,  
Tiia Oinas, 040 526 4714,  
tiia.oinas@live.com 

Hirvaskoski:  
Sotkajärven veto,  
Mari Laakkonen, 0409130768,  
mari.laakkonen@pudasjarvi.fi

Iinattijärvi:  
Iinattijärven kyläyhdistys,  
Liisa Laakkonen, 040 504 8322,  
liisa.laakkonen49@gmail.com

Jonku:  
Jongun kyläyhdistys,  
Ella Viljamaa, 040 545 6941,  
ella.viljamaa@pudasjarvi.fi

Kipinä:  
Kipinän kyläseura:  
Sanna Parkkila, 044 993 1200,  
sanna.parkkila@hotmail.com 

Kongasjärvi: 
Kongasjärven kisapojat,  
Eeva Ritola, 040 722 6742,  
eeva.ritola@gmail.com

Korpinen:  
Korpisen kyläseura,  
Veikko Törmänen, 050 561 8776

Kurki:  
Kurenkylän maa- ja kotitalous-
seura, Marja Lantto, 040 779 1812, 
marja-sisko.lantto@pudasjarvi.fi

Livo:  
Livokas ry, Minna Perttu, 040 504 
9663, minna.perttu@livo.fi

Panuma:  
Panumajärvi ry, Jenni Riepula,  
040 5673 762, koje02@gmail.com 

Pintamo:  
Pintamon kyläyhdistys,  
Esa Huovinen, 0400 982369

Puhoskylä:  
Puhoksen kyläseura, Eero Hyttinen, 
040 730 3892, eerohy@hotmail.com

Sarakylä:  
Sarakylän alueen kyläyhdistys,  
Kaisa Nivala, 040 839 3812,  
knivala15@gmail.com

Siurua:  
Siuruan kylä ry,  
Tauno Koivukangas, 040 7723618, 
tauno.koivukangas@pp2.inet.fi

Syöte:  
Syötteen kyläyhdistys,  
Teija Sarajärvi, 040 588 2895,  
teija.sarajarvi@hotmail.com

Taipaleenharju:  
Taipaleenharjun kyläseura,  
Seppo Sankala, 040 573 4683,  
seppo.sankala@luukku.com

Joka vuosi EU-ruokapussien ha-
kijoita on enemmän kuin niitä on 
jaettavaksi. Yhdyshenkilöt ilmoit-
tavat EU-ruokapussien saajille 
tekstiviestillä tai sähköpostilla 
saapumispäivän ja jakotavan. Jako 
tapahtuu marraskuun aikana.  

LISätIEdUStELUt:
Tuomo Jokikokko, Työpetari ry,  
puh. 044 0822130,  
tuomo.jokikokko@gmail.com  

YhdYShENKILöt KYLIttäIN: 

Valon välähdyksiä koronakaamokseen 
fotoarttina Päätalo-keskuksen näyttelytilassa 
Taivalkoskella 2.11.–11.12.  
Avajaiset ma 2.11. klo 18.00 alkaen 
Tervetuloa! 

Reino Kullervo Kuikka kertoo olevansa taiteilijasielultaan pro-
testantti kristitty, muinaiselta ammatiltaan mainosgraafikko/
graafinen suunnittelija, nykyään eläkkeellä. Vuonna 1994 hän 
piti ensimmäisen taidenäyttelyn Hiidenlinnassa Somerolla, jo-
hon maalasi muotokuvia läheisistä sekä hirmuisen kuvapatsaan 
Danielin kirjan toisesta luvusta. Seuraavana vuonna hän osal-
listui Suomen taiteilijoiden yhteisnäyttelyyn Riihimäellä. Saman 
vuoden alkutalvella Kuikka muutti perheineen Taivalkoskel-
le Kostonjärven tuntumaan, jossa on jatkanut taideharrastus-
ta pitäen muutamia näyttelyitä Taivalkoskella ja Kuusamossa, 
sekä kerran Oulussa Raamattu-aiheisen näyttelyn. Viimevuosi-
na pensseli on vaihtunut kameraan ja tietokoneeseen, sillä Raa-
mattu-blogin pito vie oman aikansa. 

-Haluan kiittää Taivalkosken kunnan Päätalo-keskusta saa-
mastani mahdollisuudesta ripustaa töitäni näyttelytilaanne, 
sekä Kuusamon Fotopalvelun Ahti Mustaniemeä hienoista fo-
totulostuksista, sanoo Reino Kullervo Kuikka.

Reino Kullervo Kuikka: 
Luojan luontoa

SYKSY SAAPUU
Syksy maalaa lehdet
kauniin värisiksi,
jotka tuuli varistaa pois.
Sitten haravat ja luudat heilumaan
pihan puhtaaksi saaden.

Syksyllä siivousta riittää 
ja mieli ”Kiittää”.

Annikki

SYKSYN JÄLKEEN
Ennen kuin maa syksyinen 
jäätyy
puiden lehdet maahan päätyy.
Ruskan runous raukeaa
- kesä meni, haikeaa.
Kohti talvea mennään nyt,
silloin maa jäätynyt
lumeen peittyy valkeaan

pakkasloimiin kalpeaan.
Joulu jälleen valon tuo,
Kristus meille Armon suo.
Kiittää saamme riemuiten
Herrassamme iloiten.

Jari

SYKSY TULLUT ON
On syksyinen sää.
Tuuli lehtiä lennättää. 
Sade piiskaa ikkunaan. 
Vaellukset luontoon kuljettaa 
ruskan ihailuun. 
Ruska on ihanaa! 

Ei väriä jaksa laskea,
niin paljon hehkuttaa!
Syksy tullut on!

Rauni ja Pirkko

SYYSHYVÄÄ
Syksy tuo mukanaan
kaikkea hyvää.
Luonto muuttaa muotoaan.
Lehtipuut riisuu vaippansa.
Kesän kiireet  
syksy vaihtaa harmauteensa. 
Valon määrä vähenee.

Fanni ja Enni

Ystävänkammarin runoja:
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

Tule jo Talvi!

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

ST 5266 P WS 300 
kakSivaiheinen 
lumilinko
● moottori STIGA WS 300
● 302 cc / 6,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 66 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● EASY TURN ohjaus
● 16” x 4.80-8 Snow Hog pyörät

1495€

ST 5266 P TaCk WS 
300 kakSivaiheinen 
Telalinko
● moottori STIGA WS 300
● 302 cc / 6,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 66 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● 1 liipasinohjaus
● 3-pyöräinen tela / 3 jalalla sää-

dettävää asentoa

1750€

ST 5262 P WS 250 
kakSivaiheinen 
lumilinko
● moottori STIGA WS 250
● 252 cc / 5,2 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 230V
● työleveys 62 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● EASY TURN ohjaus
● 14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

1295€

ST 4262 P WS 210 
kakSivaiheinen 
lumilinko
● moottori STIGA WS 210
● 212 cc / 4,4 kW
● käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 62 cm
● yhdenkäden ohjaus
● 14” x 5.00-6 Snow Hog pyörät

ST 227P 
kakSivaiheinen 
lumilinko
● moottori HUSQVARNA
● 254 cc / 5,6 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 68 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeudensäätö

1650€

ST 230P 
kakSivaiheinen 
lumilinko 
● moottori HUSQVARNA
● 291 cc / 6,3 kW
●  käsikäynnistys + sähköstartti 

230V
● työleveys 76 cm
● LED-ajovalot ja lämpökahvat
● ohjaustehostin
● työntöaisan korkeudensäätö

1850€865€

SvS 800 G harjakone
● 212cc
● 80 cm työleveys
● nailonharja
● kolme eri työkulmaa

590€

kaYo FuSion 
110 laSTen mönkijä
● 1-sylinteri, 4-tahti
● 107cc
● ilmajäähdytys
● sähkökäynnistys
● puoliautomaattivaihteisto pakilla
● hydrauliset levyjarrut edessä ja 

takana
● renkaat 16 x 8-7

1190€

1152 TST PainePeSuri
● Pumpun pääty messinkiä
● Ruostumattomasta teräksestä 

valmistetut keraamipinnoitetut 
männät

● Säädettävä paine 30-130 bar
● vesimäärä 600 l / h
● Kuivakäyntisuojaus

699€

hD 10 / 122 TS 
PainePeSuri
● Pumpun pääty messinkiä
● Ruostumattomasta teräksestä 

valmistetut keraamipinnoitetut 
männät

● maksimipaine 120 bar
● vesimäärä 600 l / h
● Kuivakäyntisuojaus
● teräskudoskorkeapaineletku 10 m

599€

Poro TYö-/ 
lämPöhaalari
● kestävä polyester 

kuorikangas
● erittäin lämmin vuori
● Tuplaeristys kyl-

myyttä ja kosteutta 
vastaan polvissa ja 
istuma-alueella 

●  Pitkät lantioon asti 
ulottuvat kaksisuun-
taiset vetoketjut hel-
pottavat pukemista

● lumilukot

149€

lämPöSaaPaS
● alkuperäinen ruotsalainen
● erittäin lämmin
● vedenpitävä

8450€+ toimitus-
kulut 60€

1 kpl 
poisTo-
hinTaan! ● Puhdistusaineen 

imutoiminto
● Letkukela
● teräskudoskor-

keapaineletku 
15 m

Hirsikampuksen rehtorin virkaan kymmenen hakijaa
Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 27.10. loka-
kuun toiseen kokoukseen-
sa. Rehtori Mikko Lumme 
on heinäkuussa lähettämäl-
länsä sähköpostiviestillä il-
moittanut irtisanoutuvansa 
Hirsikampuksen yhtenäis-
koulun ja Pudasjärven lu-
kion rehtorin virasta 13.10. 
alkaen. Hallitus oli päättä-
nyt käynnistää hyvinvoin-
ti- ja sivistystoiminnan toi-
minta-alueelle rekrytointiin 
tähtäävät toimenpiteet. Vir-
kaan saapui kymmenen ha-
kemusta. Haettava henkilö 
soveltuu henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa perus-
teella toimimaan jaetun joh-
tamismallin mukaisessa 
organisaatiossa. Hallitus 
päätti jatkotoimista kutsua 
haastatteluun seuraavat ha-
kijat: Jaana Koivula, Susan-
ne Nyman, Janne Salme-
la, Virve Heikkilä ja Tuula 
Uusitalo. Haastattelut pide-
tään perjantaina 13.11. alka-
en kello 9.

Lumiareenalle  
käyttöä
LumiAreena on ollut kau-
pallisessa vuokrauskäytös-
sä joulukuusta 2019 alkaen. 
Kaupallisen käytön osalta 
kevät 2020 käynnistyi hy-
vin erilaisten tapahtumien 
muodossa, mutta kysyntä 

tyrehtyi nopeaa koronan ai-
heuttamiin ongelmiin. Mui-
den tilojen eli ylätasanteen 
ja salin osalta tilat ovat va-
paasti vuokrattavissa Syöt-
teen keskusvaraamon kaut-
ta. Pudasjärven kaupungin 
sekä Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimihenkilöiden toi-
mesta on suunniteltu toi-
mintamalleja, millä tilojen 
käyttöastetta voidaan nos-
taa. Poikkeusajan kaupal-
lisena mahdollisuutena on 
tunnistettu tilojen tarjoa-
minen pop-up myymälöi-
den käyttöön. Tilojen yleis-
tä käyttöastetta on nostettu 
syyslomaviikon ilmaisilla 
liikuntavuoroilla. Kohteen 
markkinointia tunnistetuil-
le yksityisille ja kaupalli-
sille kohderyhmillä tulee 
edistää. Hallitus kirjasi asi-
an tietoonsa saatetuksi. 

Veroprosentit  
korotuspaineessa
Kuntaliiton viimeisimmäs-
sä veroennustekehikossa 
ennustetaan talousarvio-
vuodelle 2021 kunnallisve-
roon 4,5 prosentin kasvua 
ja 18,6 prosentin kasvua 
yhteisöveroon. Suunnitel-
mavuosille kunnallisve-
roon ennustetaan negatii-
vistä kasvua vuodelle 2022 
ja 2023. Kunnallisveron ker-
tymässä kuluvalle vuodel-

le on näkynyt koronakom-
pensaatioiden merkitys. 
Talousarviovuoden 2021 
raami on laskettu kunnal-
lisveroon tehtävän 0,5 pro-
sentin korotuksen pohjal-
ta. Korotuksen vaikutus on 
vajaa 500 000 euron lisä-
ys kunnallisveroihin. Kau-
punginhallitus esittää, että 
valtuusto päättää vuoden 
2021 tuloveroprosentik-
si 21,0 prosenttia. Lisäksi 
se ehdottaa, että valtuus-
to vahvistaa vuodelle 2021 
kiinteistöveroprosentit hie-
man nykyistä korkeammat, 
eli yleinen kiinteistövero-
prosentti 1,00, vakituiseen 
asumiseen käytetty asun-
to 0,41, muu asuinraken-
nus 1,10, yleishyödyllinen 
yhteisö 0,40, rakentamaton 
rakennuspaikka 3,50 ja voi-
malaitosrakennukset 3,10 
prosenttia.

Talousarvion  
toteutumista  
seurataan
Toiminta-alueiden on ra-
portoitava kaupunginhal-
litukselle ja valtuustolle 
määräajoin toiminta- ja tu-
lostavoitteiden toteutumi-
sesta. Sitovien toiminta-
alueitten toimintakatteiden 
käyttöprosentit ovat luok-
kaa tasainen kertymä eli 
keskiarvo 75 prosenttia. In-

vestointien toteuma tammi-
syyskuun toteumajaksolla 
on -4 557 184 euroa ja käyt-
töprosentti on 81,2 prosent-
tia. Lainakannan muutos 
on 2 057 224 euroa. Rahava-
rojen muutos on -2 013 634 
euroa. Kuntaliiton viimei-
simmän ennusteen mukaan 
verotulot tulevat jäämään 
alle talousarvion n. -376 
000 euroa. Valtio on kom-
pensoinut koronapandemi-
an vaikutuksia maksetta-
viin valtionosuuksiin sekä 
nostamalla kuntien yhtei-
söveron jako-osuutta. Kau-
punginhallitus päätti saat-
taa talousarviototeuman 
kaupunginvaltuustolle tie-
doksi.

Talouden  
sopeuttamisohjelma
Kaupungin talouden so-
peutusohjelman valmiste-
lu on aloitettu ja ohjelman 
tavoitteena on saavuttaa 
2,5 miljoonan euron sääs-
tö vuosien 2021-2023 aika-
na kaupungin omasta toi-
minnasta. Viimeisimmän 
valtionosuuslaskelman mu-
kaan valtionosuus vuodel-
le 2021 pysyy kuluvan vuo-
den 2020 tasolla. Vuoden 
2021 talousarvion ja suun-
nitelmavuosien 2022-2023 
investointiohjelmaa on tar-
peen tarkastella ja inves-

tointeja jaksottaa uudelleen. 

Hallintosääntöön 
muutoksia
Kaupunginhallitus esit-
tää, että kaupunginval-
tuusto hyväksyy Pudasjär-
ven kaupungin päivitetyn 
hallintosäännön tulemaan 
voimaan 1.12.2020. Kun-
nat ja kuntayhtymät ovat 
tiedonhallintalaissa tarkoi-
tettuja tiedonhallintayksik-
köjä. Tiedonhallintayksi-
kön tehtävänä on järjestää 
tiedonhallinta vaatimus-
ten mukaisesti. Tiedonhal-
lintayksikön johtona toimii 
pääsääntöisesti kaupungin-
hallitus, joka valitsee seu-
raavat johtavat viranhalti-
jat/esimiehet vakinaisiin 
virkoihin tai toimiin: kou-
lujen virkarehtorit (apulais-
rehtorit), varhaiskasvatuk-

sen aluejohtajat, kirjaston 
johtaja, hyvinvointipäällik-
kö.

Valtuuston sähköinen 
kokous voidaan pitää si-
ten, että kaikki osallistuvat 
kokoukseen sähköisen yh-
teyden avulla tai siten, että 
vain osa läsnäolijoista osal-
listuu kokoukseen sähköi-
sen yhteyden avulla. Käy-
tettävän tietojärjestelmän 
tai videoneuvotteluyhte-
yden tulee mahdollistaa 
kuntalain edellyttämä läs-
näoleviksi todettujen yh-
denvertainen näkö- ja ää-
niyhteys. Vaatimuksen 
täyttää se, että nimenhuu-
don aikana ja puheenvuo-
roa käytettäessä puhuja 
näkyy muille osallistujille 
videoyhteydellä.

Pudasjärvi-lehti

LumiAreena on ollut kaupallisessa vuokrauskäytössä 
joulukuusta 2019 alkaen. Kaupallisen käytön osalta ke-
vät 2020 käynnistyi hyvin erilaisten tapahtumien muo-
dossa, mutta kysyntä tyrehtyi nopeasti koronan aiheut-
tamiin ongelmiin.


