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Pudasjärvi
liitteenä

RAKENTAMISTA 
AMMATTITAIDOLLA! 

PUDASJÄRVI. P. 0400 294 640

Rakentamista paikkakunnalla 
jo yli 20 vuotta.

- Katto- ja julkisivuremontit 
- Pesuhuoneet ja saunat 
- Vesi - ja palovahinkokorjaukset 
- Uudisrakennukset

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

PALVELEMME: Arkisin 9-18, 
lauantaisin 9-14. Tervetuloa!

Kun ostat kosmetiikkatuotteita 
(Avene, Favora, Louis Widmer, Vichy)

yli 20 eurolla, saat kukan kaupanpäälle!
(Tarjous on voimassa äitienpäiväviikolla 4.-9.5.)

Sydänviikon arvonnassa Omron M3 -verenpainemittarin 
voitti Annikki Käsmä-Lasanen. 

Onnittelut voittajalle ja kiitos kaikille osallistuneille!

Muista äitiä!

Jos saat virtaa asiakaspalvelusta ja olet yrittäjähenkinen, voit 
hyvinkin sopia Ärrälle kauppiaaksi. Kaupallinen tausta, kokemus 
ketjumaisesta liiketoiminnasta sekä kokemus esimiestyöstä katso-
taan eduksi, mutta ennen kaikkea sinusta löytyy energiaa ja iloista 
kauppiashenkeä.

R-kioskilla on matala kynnys franchisingyrittäjyyteen, etkä tarvitse 
suurta alkupääomaa. Franchisingyrittäjän aloitusmaksu on 6000 €  
ja R-kioski Oy vastaa investoinneista. 

Tervetuloa kahville ja juttelemaan lisää kauppiasurasta
To 7.5. klo 9–12, Ranuan kioskille
To 7.5. klo 14–16 Pudasjärven kioskille

Paikalla Lapin aluepäällikkö, tervetuloa!

Kauppiastoiminta on ollut vahva osa R-kioskin liiketoimintaa jo vuodesta 1987. Kauppiastoimintamallia uudistettiin 
vuonna 2013 ja uudistettu kauppiasmalli on ollut menestys. Mukana olleet kauppiaat ovat kiitelleet työnjaon selkeyttä, 
minkä ansiosta kauppias pystyy entistä paremmin keskittymään myyntiin ja asiakaspalveluun. R-kioski jatkaa aiemmin 

itse hallinnoimiensa kioskien siirtämistä kauppiasvetoisiksi kioskeiksi ja tavoitteena on 100 % kauppiastoiminta.

R-KAUPPIAAKSI RANUALLE  
TAI PUDASJÄRVELLE

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"

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

ÄIDILLE 
RAKKAUDELLA!

Olemme Facebookissa!

KASVOHOITO
55€

RIPSIEN JA 
KULMIEN VÄRJÄYS SEKÄ 
KULMIEN MUOTOILU 20€

MAGIC SILVER HOPEISET 
KORVAKORUT ALKAEN

7,90€

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

AVOINNA 
MA-PE  9-16, 

 (myös  1.5. Perjantaina)

Tervetuloa!

KEKKILÄN  
PUUTARHAMULTA 50 l

18,- / 5 SÄKKIÄ
 

SIEMENPERUNAA!
 

KEVÄTRUISKUTTEET!
 

SIEMENET!
 

PUUTARHALLA  
KASVATETUT,  

KESTÄVÄT ORVOKIT!
     10,- / 12 KPL

Hauskaa
Vappua!

T: Lehden toimitus

Pudasjärvi, Puistotie 2 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

MUISTA ÄITIÄ! 
RUUSUINEN 

TYYNYLIINA

...Päikkäreille 

...Yöunille

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua 
(016) 355 1909, 0400 396 058 I 30 v. Ranualla

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Joutsen Media Oy

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

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 voi-
da julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Leh-
den vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä ra-
joittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus 
virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.Avoinna:

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

Vastaava päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 3.5. kello 10, Juha Rauha-
la, Marika Villikka, Jukka Jaakkola, Keijo Piirainen, Vox 
Margarita-kuoro. Radiojumalanpalvelus. Jumalanpalve-
lusvieraita pyydetään saapumaan hyvissä ajoin seura-
kuntakodille. Kirkkokahvit.

Riekinkankaan hautausmaan siivoustalkoot  ma 
4.5., ma 11.5. ja ma 18.5. kello 12-19.  Tervetuloa ko-
kemaan yhdessä tekemisen iloa kirkonmäelle. Ota 
mukaan harava ja hanskat. Talkooväelle tarjolla nuo-
tiomakkarat ja pullakahvit.

Kuorot: Vox Margarita ke 29.4. kello 18, kirkkokuoro to 
30.4. ja to 7.5. kello 18., eläkeläisten musiikkipiiri ke 6.5. 
kello 13.
Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-13. 
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 4.5. kello 18.
Omaishoitajat kokoontuvat ma 4.5. kello 11, Poromie-
hentie 21.
Ystävänkammari ti 5.5. kello 12 seurakuntakodissa.
Sauvakävely ti 5.5. lähdemme seurakuntakodilta käve-
lemään, hartaus ja iltakahvit Liepeen väentuvassa, käve-
ly takaisin seurakuntakodille kello 19. Kahviraha KUA:n 
hyväksi.
Varhaisnuorten kerhot ovat  tältä keväältä päättyneet.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa ke 6.5. ja 
to 7.5. kello 10-13. Korpisen perhekerho ke 29.4. kello 
10-13, nyyttärit. Sarakylän perhekerho to 6.5. kello 11.
Muskari päiväkerhotilassa seuraavan kerran pe 22.5.  
kello 10.30-11.15.
Lapsiparkit keväällä to 7.5. kello 14-16, parkkiin  ote-
taan  etukäteen 10 lasta.Välipala mukaan.  Perjantain 
parkkeja ei 8.5. eikä 15.5., seuraavat parkit to 21.5. ja pe 
22.5. Ilmoittautumiset (08) 882 3100.

Peräkärrykirppis seurakuntatalon pihalla la 9.5. kello 
9.30-14.00. Tule myymään ja ostoksille. Paikkavara-
us etukäteen (08) 882 3100, paikkamaksu 10 €. Myy-
tävänä kahvi ja vohveleita sekä makkaraa. Kirpparin 
tuotto menee yhteisvastuukeräyksen hyväksi. (Sade-
säällä sisällä).

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat  Livolla Anni-Inke-
ri ja Matti Törmäsellä pe 1.5. kello 18.30 (Iivari Jurmu). 
Seurat Kurenalan ry:llä su 3.5. kello 17 (Urpo Illikainen, 
Simo Kinnunen).
Haudattu: Jenni Maria Holappa 92 v, Martta Annikki 
Tuomivaara  86 v, Sisko Annikki Timoniemi 69 v.

Totuuden Henki
Vanha kouluvirsi ”Totuuden Henki, johda sinä meitä” (virsi 484) 
tuonee monelle mieleen kouluajat. Topelius on tarkoittanutkin 
tämän virren koulunuorisoa varten. Virsi ohjaa laulajaansa Kris-
tuksen luo, Hänen ”jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet on kät-
kettyinä” (Kol. 2:3). Elämänläheisyydestä ja selkeydestä johtuen 
virsi sopii rukoukseksi kenelle vain eri elämäntilanteeseen kat-
somatta. ”Armosi, Jeesus, anna voimaksemme, uudista meidät”.

Totuudellinen kuva ihmisestä edellyttää, että hän tunnis-
taa sekä oman arvonsa että puutteensa, virheensä ja pahuuten-
sa. Ajattelen niin, että jokainen ihminen ainakin jossain vaiheessa 
elämäänsä joutuu pyytämään anteeksi.

Inhimillisestä elämästä löytyy monia esimerkkejä koettele-
muksista, joissa saatamme tarvita puolustajaa. Esimerkiksi jos 
joskus joudumme raastupaan, silloin tarvitsemme puolustajaa. 
Puolustajan tehtävänä on torjua syytökset ja todistaa syytetyt 
syyttömiksi. Näin toiminta siellä tapahtuu totuuden hengen mu-
kaisesti. Tarvitsemme puolustajaa myös silloin, kun joku puhuu 
meistä pahaa tai levittää meistä perättömiä juttuja. 

Meille kristityille totuus on viime kädessä Jumalan Poika ja 
Pyhä Henki. Silloin kun Kristus ja Hänen tahtonsa kirkastuu, 
saamme kohdata totuuden ja tulemme siitä osalliseksi. Raama-

tussa Jeesusta kutsutaan puolustajaksi: ”Jos joku kuitenkin syntiä 
tekee, niin meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus 
Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vaan meidän, vaan 
koko maailman.” ( 1.Joh. 2:1-2 )

Pyhää Henkeä voidaan kutsua Jeesuksen puolustajaparik-
si. Pyhä Henki on saanut tehtävän Jeesukselta; opastaa ja näyt-
tää meille tie Hänen luokseen. Jeesuksen mukaan Pyhä Henki on 
meidän opettajamme ja johtajamme, jota meidän tulee kuunnel-
la: ”Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa meidät tuntemaan koko to-
tuuden” (Joh. 16:13).

Näin me saamme kulkea turvallisella mielellä maallista mat-
kaamme, sillä meillä on matkakumppanina vahva puolustajapa-
ri, joka yhteistyössä suojelee meitä kaikelta pahalta. Erilaisten ko-
ettelemusten kohdatessa voimme kutsua avuksemme Taivaalliset 
puolustajamme. Toisin sanoen Taivaan kansalaisina eli Jeesuksen 
omina meillä on ilmaiset ja jatkuvasti käytössämme 
olevat puolustajat. 

Helena Koivukangas 
diakoni

Topakasti toimien, vireästi 
viestien on Maanpuolustus-
naiset ry:n teemana vuodelle 
2015. Pudasjärven Maanpuo-
lustusnaiset ry:n puheenjoh-
tajana jatkaa Tarja Tolonen, 
varapuheenjohtajana ja tie-
dotusvastaavana Sointu Vei-
vo, rahastonhoitajana Pirkko 
Hämäläinen ja veteraani- ja 
perinnevastaavana Tuula Ii-
natti. 

Kuluvan vuoden toimin-
taan kuuluvat paikallisten ja 
piirin kokousten lisäksi eri-
laisiin piirin ja paikallisiin 
tapahtumiin ja tilaisuuksiin 
osallistuminen ja niiden jär-
jestelytehtävissä toimiminen. 

Maanpuolustusnaisilla topakkaa toimintaa

Maanpuolustusnaisten pu-
heenjohtaja Tarja Tolonen 
ja hallituksen jäsenet Terttu 
Määttä, Pirkko Hämäläinen, 
Anna-Liisa Alatalo-Määttä 
ja Sointu Veivo valmistau-
tumassa Sota-ajan -laulut ti-
laisuuden kahvitukseen.

Alkuvuodesta puheenjoh-
taja ja rahastonhoitaja kävi-
vät luovuttamassa Lakkarin 
asukkaille ulkoiluviittoja jal-
kapusseineen talven viimoil-
ta ja pakkasilta suojaamaan. 
Toukokuussa järjestettävään 
Virpi- Jotoksen reittipäällik-
könä toimii puheenjohtaja 
Tarja Tolonen. Terttu Mää-
tän johdolla toimisto- ja rasti-
pistetyöskentelyyn osallistuu 
muutamia muitakin yhdis-
tyksen jäseniä.  Kesäkuun 
alussa järjestettävään Valta-
kunnalliseen paraatiin Ou-
lussa osallistuu maanpuolus-
tusnaisia Pudasjärveltäkin. 

Perinteiset Sota-ajan lau-

lut -tilaisuus tiistaina 21.4. 
Reijo Kossin ja Aira Siuru-
ainen-Kalliolan sekä heidän 
musikanttiensa yhteistyönä 
veti jälleen Salikin lähes täy-
teen kuulijoita. Maanpuolus-
tusnaiset hoitivat rutiinilla 
tapahtuman kahvituksen ja 
arpojen myynnin.

Sointu Veivo

Pudasjärven Keskustan kun-
nallisjärjestö piti kevätkoko-
uksen kuluvan viikon maa-
nantaina 27.4. Kokousväki 
valitsi kokouksen puheenjoh-
tajaksi Seppo Sammelvuon, 
koska kyseessä oli tilikokous 
ja kunnallisjärjestön puheen-
johtaja ei voinut toimia koko-
uksen puheenjohtajana.

Toimintakertomuksen kä-
sittelyn yhteydessä todettiin, 
että vuosi 2014 oli järjestön 
kannalta hyvin toiminnalli-
nen vuosi. Toimintaan kuu-
lui EU-vaaleihin liittyvää 
toimintaa sekä seurakunta-
vaalit. Johdannossa todettiin, 
että Keskusta on Pudasjär-
ven suurin puolue, jona kan-
netaan vastuu päätöksenteos-
sa. Se edellyttää aktiivista ja 

Keskustalla toiminnallinen viime vuosi
rohkeaa toimintapolitiikkaa. 
Toimintakertomuksessa tode-
taan myös, että Pudasjärven 
kuntapolitiikassa Keskustalla 
on näkyvä ja vahva aatteelli-
nen perusta. 

Vaikka kulunut vuosi oli-
kin vaalien osalta vilkas ja 
vaaleihin liittyviä tapahtumia 
sekä ilmoittelua oli runsaasti, 
todettiin kunnallisjärjestön ti-
linpäätöksen oleva ylijäämäi-
nen ja taloudellisen tilan ole-
van hyvä.

Eduskuntavaalien osalta 
kokouksessa käytiin vilkasta 
keskustelua. Jouni Piri esitteli 
kokousväelle vaalien tulokset. 
Suomen Keskusta oli ennak-
kosuosikki jo vaaleja edel-
tävissä gallupeissa ja tämä 
toteutui myös vaaleissa. Kes-

kusta lisäsi kannatusta edelli-
siin vaaleihin nähden 5,3 pro-
senttia ollen 21,1 prosenttia, 
joka tarkoitti 14 lisäpaikkaa 
Eduskuntaan. Uudessa Edus-
kunnassa Keskustalla on 49 
kansanedustajaa.

Oulun vaalipiirin osalta 
Keskusta sai kolme lisäpaik-
kaa, jotka menivät Perussuo-
malaisilta, Vasemmistolta ja 
SDP:ltä. Oulun vaalipiirin 
alueella Keskustan kannatus 
oli 42,7 % ja Pudasjärven osal-
ta 50,5 prosenttia, joka tarkoit-
ti kannatuksen nousua edel-
lisiin eduskuntavaaleihin 8,3 
%.

Oulun vaalipiirin alueelta 
Keskusta sain yhdeksän kan-
sanedustajaa. 

Puolueen puheenjohta-

ja Juha Sipilä oli ehdokkaa-
na Oulun vaalipiirissä ja hän 
oli vaalien ääniharava saa-
den 30758 ääntä. Kokousvä-
ki piti hyvänä vaalituloksena 
sitä, että Koillismaan alueel-
ta läpi meni kaksi ehdokasta. 
Taivalkoskinen Niilo Keräsen 
läpimeno varmistui jo ennak-
koäänten tullessa julki ja kuu-
samolaisen Ulla Parviaisen 
läpimeno varmistui äänten-
laskun loppuvaiheessa. 

Kokouksen päätteeksi pu-
heenjohtaja totesi, että Kes-
kustan Pohjois-Pohjanmaan 
piirin sääntömääräinen vuo-
sikokous pidetään lauantaina 
9.5. Oulussa ja siellä käydään 
myös läpi puolueen vaalime-
nestystä. JP
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
to-su 30.4.-3.5.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Hyvää vappua!

29915955€

Coca-Cola 
regular, 
zero tai light
2 x1,5 l (0,73/l) 
sis. pantit 0,80 

HK  
takuumurea  
naudan ulkofilee
Suomi

HK naudan 
jauheliha 17 %
400 g (6,25/kg) 
rajoitus: 2 erää/talous

KG
Ilman korttia tai yksittäin 3,69 rs (9,23/kg)

2RS 2PACK

-30 %

Kariniemen 
kananpojan fileesuikale
520-650 g (6,91-8,63/kg)

Ilman korttia 6,49 rs (9,98-12,48/kg)

449
RS

Snellman 
kunnon nakkimakkarat

350-400 g (4,73-5,40/kg)
rajoitus: 2 pkt/talous

189
PKT

Ilman korttia
4,29 pkt (10,73-12,26/kg)

-55 %

-32 %
089

Varhaisperuna
Espanja

KG

269
NIPPU

Vihreä parsa
500 g (5,38/kg) 
Espanja

MEILTÄ
MUNKIT JA

SIMAT
VAPPUUN!

PALVELEMME: 
To 30.4. klo 8.00-18.00

Vappupäivänä 1.5. suljettu

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi
ajanvaraus puh. 044 700 2577

TERVETULOA!

MUISTA LAHJAKORTILLA ÄITIÄ, MUMMOA

JA MUITA KEVÄÄN SANKAREITA!

PHYTOCEANE-KASVOHOITO

JALKAHOITO HIERONNALLA
JA INTIALAINEN PÄÄNHIERONTA

SUKLAAHEMMOTTELUHOITO

50€
70€
80€

MUKANA HYVÄN OLON MESSUILLA 9.5.2015

´

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Ma-Pe 10-17, 
Pe 1.5. suljettu, La 10-14

Äitienpäivä 
lähestyy...

Ihanat Lahjat
ja kortit

löydät meiltä!

Tänään kaikki

VAPPU-
TARVIKKEET

-20% ALE!

Pudasjärven LVI- ja Rauta-
tarvike järjesti  Suojalinnan 
teollisuusalueella maanan-
taina 27.4. tapahtumapäi-
vän, jossa oli parhaimmil-
laan paikalla liki 50 kävijää. 
Keskipäivän kävijäryntä-
yksen osasyynä oli klo 12 
aloitettu huutokauppa, jos-
sa oli sopuhintaan ostetta-
vissa monenlaisia rakenta-

Huutokaupassa saa olla kateellinen
miseen liittyviä tarvikkeita 
ja työkaluja. Ansiokkaas-
ti meklarin tehtäviä hoita-
nut Alpo Turpeinen siivitti 
muun muassa sähkötyöka-
lujen kauppoja osoittamalla 
heti aluksi, että laitteet ovat 
toimintakunnossa. Meklari 
antoi ymmärtää, että huu-
tokaupassa saa olla kateel-
linen ja aina voi tarjota yh-

Meklarin tehtäviä ansiokkaasti hoitanut Alpo Turpeinen piti huolta, että Pudasjärven LVI- ja Rautatarvikkeen järjestämäs-
sä huutokaupassa kaikki myytävät tavarat löysivät uudet omistajansa.

den euron enemmän kuin 
toinen. Näinpä tuotteet kä-
vivätkin hyvin kaupaksi ja 
löysivät uudet omistajansa.

Päivän teemaan sisältyi 
myös tuote-esittelyt, joihin 
kuului Niben maalämpö-
järjestelmien sekä Uponorin 
putkistosaneerausten ja jä-
tevesijärjestelmien esittely. 
Kävijöillä oli myös mahdol-

lisuus teettää Ruukin edus-
tajalla peltilaskelma esimer-
kiksi rakennuksen katon 
uusimisesta. Koleasta ke-
vätsäästä huolimatta pai-
kalla vierailleet olivat hy-
villään saadessaan myös 
herkutella Pekka Niemita-
lon vastapaistetuilla räiskä-
leillä kahvin kera. PK 
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Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Puh. 040 910 0622/ A&T Kipinä

Koneurakointia 
Lietteenlevitys, 
niitto, peltojen 

muotoilu ruuvilla, 
kaivinkonetyöt 
minikaivurilla.

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

TERVETULOA!

KOKOKATSASTUS

Tällä kupongilla!

55,-

%

%

Rekisteröintejä

Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

soita 08 2377 9501

Tarkistuta nyt katon kunto, 
sulava lumi ja jää voi 
aiheuttaa vaurioita.
•  Uusi katto 2 päivässä!
•	 Tuomme tullessamme, 
 viemme mennessämme 
 – siistit pihat.
•  Kauttamme myös rahoitus.

Jos risa katto masentaa, 
pojat uuden asentaa!

Paikalliset 
pojat! 

www.laaturemontti.fi
O u l u n  y k s i k k ö  

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus! Lapsiasiavaltuutettu Tuo-

mas Kurttila vieraili Pu-
dasjärvellä yhdessä ylitar-
kastaja Terhi Tuukkasen 
kanssa torstaina 23.4. Pu-
dasjärven vanhempainyh-
distys ry:n kutsumana. Päi-
vän ohjelma suunniteltiin 
yhdessä Pudasjärven kau-
pungin kanssa. Päivän ai-
kana vierailtiin Kurenalan 
alueen kouluilla, myös 
väistötiloissa sekä Pikku-
Paavalin päiväkodissa ja 
ihasteltiin tulevaa hirsikou-
lukampusta. Keskustelua 
käytiin myös nuorisotoi-
men ja koulujen terveyden-
hoitajien kanssa. Vieraat ta-
pasivat lopuksi kaupungin 
johtoa, virka-miehiä ja päät-
täjiä kaupungintalolla. Päi-
vän ohjelma oli tiivis, mutta 
erittäin antoisa ja monipuo-
linen.

Lapsiasiavaltuutetun 
toimiston työ pohjautuu 
muun muassa YK:n lap-
sen oikeuksien yleissopi-
mukseen. Lapsiasiavaltuu-
tettu on itsenäinen valtion 
viranomainen, joka toimii 
hallinnollisesti oikeusmi-
nisteriön yhteydessä. Mi-
nisteriö ei kuitenkaan oh-
jaa lapsiasiavaltuutetun 
toimintaa. Valtuutetun teh-
tävä on lain mukaan edis-
tää lapsen edun ja oikeuk-
sien toteutumista yleisellä 
yhteiskunnallisella tasol-
la yhdessä muiden alan toi-
mijoiden kanssa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, 
että lapsiasiavaltuutettu pi-
tää yhteyttä lapsiin ja nuo-
riin ja välittää heiltä saa-
maansa viestiä eteenpäin 
päätöksentekijöille. Yksi 

Lapsiasiavaltuutetulla 
tiivis päivä Pudasjärvellä

tärkeimmistä tehtävistä on-
kin vaikuttaa päätöksente-
kijöihin nimenomaan lapsi-
näkökulmasta. 

Päivän aikana sekä kou-
lujen henkilökunta, että lap-
set ja nuoret saivat vapaas-
ti kertoa omia mietteitään, 
huoliaan ja ilonaiheitaan, 
suoraan Kurttilalle, joka 
herkällä korvalla kuun-
telikin kehitysehdotuk-
sia sekä yleisesti koulun-
käyntiin liittyviin asioihin, 
mutta myös hallinnolli-
siin solmukohtiin. Rimmin-
kankaan oppilaat moittivat 
eritoten istuimia hanka-
liksi. Tulevan hirsikoulu-
kampuksen suunnittelussa 
tulisikin ottaa oppilaat mu-
kaan. Suomessa on joitakin 
esimerkkejä muun muassa 
säkkituolien, sohvien ja is-
tuintyynyjen käytöstä ope-
tuksessa ja tästä Kurttilakin 
mainitsi varteenotettavana 
vaihtoehtona. 

Valoisa näkemys 
elämästä
Avoin iltatilaisuus järjes-
tettiin Tuomas Sammelvuo 
-salissa. Tilaisuuden aluksi 
vanhempainyhdistys tarjo-
si paikallaolijoille pullakah-
vit, jonka jälkeen päästiin 
itse asiaan. Kurttila piti esi-
tyksen aiheesta ”Miten lap-
set voivat Suomessa, entä 
meillä Pudasjärvellä?”. Kiu-
saaminen ja siihen puuttu-
minen, lapsen nähdyksi ja 

kuulluksi tuleminen sekä 
lapsivaikutusten arvioin-
ti päätöksenteossa olivat 
asioita, joita Kurttila nosti 
esiin useamman kerran. Po-
sitiivisena asiana oli THL:n 
kyselyn pohjalta saatu tie-
to, jonka mukaan 11, 13, ja 
15 -vuotiaista 90 prosentilla 
oli valoisat näkemykset elä-
mästä ja tulevaisuudesta. 
Luku on Pohjoismaista pa-
ras. Tämän pohjalta Kurt-
tila muistutteli vanhempia, 
etteivät turhaan soimaa it-
seään liikaa. Vanhempien 
kolme suurinta huolta kos-
kivatkin lasten ja nuorten 
osalta; nukkuvat liian vä-
hän, pelaavat outoja pelejä 
ja tanssivat itsensä hengiltä.

Kurttila kehotti tutustu-
maan Lapsiasiavaltuutetun 
vuosikirjaan 2015: ”Harvo-
jen yhteiskunta vai kaikki-
en kansakunta?” Hän nos-
taa esille nimenomaan, ei 
yhteistyötä, vaan yhtei-
sen työn eri tahojen välillä. 
Miten lapsi tulee nähdyk-
si, kuulluksi ja kohdatuksi. 
Lapset kokevat, ettei heistä 
välitetä. Jopa 70 prosenttia 
ylä-koulun 8-9 –luokkalai-
sista ilmoittaa, etteivät kou-
lun aikuiset puutu kiusaa-
miseen. Mitä me voimme 
van-hempina, kouluhenki-
lökuntana, nuorisotoimena 
ja päättäjinä tehdä yhteises-
ti tämän asian eteen? Yksi 
merkittävimmistä mah-
dollisuuksista on rohkais-
ta lapsia puuttumaan kiu-

saamiseen, kertomaan siitä 
aikuisille, jotta asiaan voi-
daan puuttua. Tämän ajan 
lasten maailma on hyvin 
paineistettu: on ulkonäkö-
paineita, leikki loppuu liian 
aikaisin ja odotetaan lasten 
olevan aikuisia aivan liian 
varhain. Lapsilta odotetaan 
täydellisyyttä. Lapset liik-
kuvat myös liian vähän ja 
sosiaaliset suhteet painot-
tuvat sosiaaliseen mediaan. 
So-siaalinen media on ny-
kypäivää, se ei ole Kurttilan 
mielestä huono asia. Korke-
asta materiaalisesta elin-ta-
sosta huolimatta joka 10:s 
lapsi tulee köyhästä per-
heestä, eikä sosiaalisen me-
dian käyttö ole välttämät-
tä mahdollista. Paine jäädä 
yksin ja huomiotta on kova. 
On hyvä pysähtyä mietti-
mään, paljonko lasten kans-
sa keskustellaan koulussa ja 
kotona. Kun olemme kiin-
nostuneita lastemme asiois-
ta, viestimme samalla välit-
tävämme heistä. Jopa joka 
kymmenes lapsi Pudasjär-
vellä kokee, ettei heillä ole 
läheistä ystävää. 

Kurttila toteaa kaiken 
kaikkiaan monien asioiden 
olevan meillä täällä Pudas-
järvellä hyvin, kehaisee-
pa Pikku-Paavalia yhdek-
si maailman komeimmaksi 
ja parhaiten suunnitelluk-
si päiväkodiksi. Kurttila ko-
rostaa yhteisvastuullisuutta 
ja osallistamista, kannus-
taa eri toimijoita yhteisesti 
miettimään, mitä voimme 
tehdä paremmin, enemmän 
ja yhdessä turvataksemme 
lastemme ja nuortemme hy-
vinvoinnin, turvallisuuden 
ja etujen edistämisen. Tuo-
mas Kurttila: ”Lapsista nä-
emme huomenna, mikä 
meille aikuisille on ollut 
tärkeää tänään. Kestävä yh-
teiskunta perustuu huolen-
pitoon lapsista.”

Mirka Pääkkö

Lasten valtuuston jäsen Tuomas Pikkuaho Lakarin koululta vaihtamassa ajatuksia ylitar-
kastaja Terhi Tuukkasen ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan kanssa. (kuva: Kirsi Ki-
pinä).

Iltatilaisuus järjestettiin vanhempainyhdistyksen ja kaupungin kanssa yhteistyössä. 

Lapsiasiavaltuutettu Tuo-
mas Kurttilalla oli painavaa 
asiaa lasten ja nuorten hy-
vinvoinnista. 
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HAUSKAAVAPPUA!

Marli
Perinteinen sima
1,5 l (1,86/l)

299sis. pantti

Forssan
Peruna- tai 
punajuurisalaatti
400 g (4,23/kg)

169rs

Snellman
Kunnon nakki- 
makkara
400 g (4,98/kg)

199pkt

Atria
Viljaporsaan 
fileepihvit
florida
1 kg.

Rainbow, Espanja
Esikeitetty maissi
2 kpl
450 g (3,31/kg)

149pkt

Espanja
Vihreä tankoparsa
500 g (4,30/kg)

215pkt 779 795Iso foliopallo
Muotoiltu

395
Pieni foliopallo

OSALLISTU #ARINA365

Osuuskauppasi.

@OK_ARINA

OSUUSKAUPPAARINA

@ARINA_365

PUDASJÄRVI, KAUPPATIE 8
Aukioloajat: arina.fi

Traktoreiden ja maatalous-
koneiden sekä raskaan ka-
luston korjaamo- sekä 
huoltopalveluja tarjoa-
va Koskitraktori Oy jär-
jesti keskiviikkona 29.4. 
avajaistapahtuman Varas-
totien varressa sijaitsevas-
sa teollisuuskiinteistössä 
ja piha-alueella. Asiakkail-
la oli mahdollisuus tutus-
tua Koskitraktorin palvelui-
hin ja yrityskaupan myötä 
laajentuneisiin toimitiloi-
hin. Paikalle oli myös tuo-
tu monenlaista kalustoa ja 
esittelykoneita. Halukkail-
la oli mahdollisuus koeajaa 

Koskitraktorilla avajaiset
traktoreilla ja piha-alueel-
le oli esillä muun muassa 
New Hollandin, Valtran, 
Fendtin ja Casen malleja.

Muuhun ohjelmistoon 
kuului Keslan puutavaran-
osturin ja MST:n perävau-
nun esittelyt. Uudessa perä-
vaunussa kerrottiin olevan 
Suomen kevein 9-akseli-
nen ketjupurkuyhdistel-
mä. Traktorin omistajilla oli 
mahdollisuus teettää trak-
torilleen tehomittaus teho-
dynamometrillä. Päivän li-
säerikoisuuksiin kuului 
Jukka ja Vesa-Juhani sekä 
Teemu Hanhisuannon näy-

tösesitys harrasteluokan 
Pulling-traktorilla. Moni 
kävijä viihtyikin paikal-
la pitkään Pitopalvelu Illi-
kaisen henkilöstön pitäes-
sä vielä huolta kävijöiden 
muonituksesta hernekeitto-
tarjoilulla. 

Eräs paikalla vieraillut 
kävijä totesi, että Koskitrak-
torin laajentuneista ja moni-
puolisista palveluista ollaan 
Pudasjärvellä ja ympäristö-
kunnissakin hyvillään. Mo-
nen asian yhteissummana 
asiakas säästää aikaa ja ra-
haa ja saa ammattimiesten 
palvelut. PK

Yrityksen omistajaveljekset Veli-Heikki Ylikoski ja Pirkka 
Ylikoski Pudasjärven Yrittäjien onnittelukukkien kanssa. 

Koskitraktorin avajaistapahtumassa pääsi tutustumaan monenlaiseen konekalustoon ja 
laitteisiin sekä yrityksen aiempaa laajempiin toimitiloihin. Tilaisuus kiinnosti niin varttu-
neempaa väkeä kuin nuoriakin.

Avajaispäivän erikoisuuksiin kuului näytösesitys harraste-
luokan Pulling-traktorilla.

Yrityksen yhteistyökumppaneita oli runsaasti tapahtumas-
sa mukana ympäri Suomea. Joensuulaisella Jouni Poro-
kalla oli pitkäaikainen yhteistyö yrityksen aikaisemman 
omistajan Kaijala Ky:n kanssa ja Koneviestin ja Urakoin-
tiuutisten toimittaja Minna Kujansivu oli paikalla kameroi-
neen Tampereelta.
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ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• TI 5.5. klo 18.00 Yli-Ii, Kierikki, 
  Pahkalantie 447 A
• KE 6.5. klo 18.30 Iin Micropolis,
  Piisilta 1
• TO 7.5. klo 18.00 Taivalkoski, Jalavan Kauppa,   
  Mikonkuja 2
• MA 11.5. klo 18.00 Pudasjärven kaupungintalo,   
  valtuustosali Otava, Varsitie 7
• TI 12.5. klo 18.00 Pudasjärvi, Livon koulu, 
  Kirsiojantie 31

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun yliopiston Thule-insti-
tuutti järjestävät keskustelutilaisuuksia Iijokivarren asukkai-
den kanssa koskien Iijoen vesistön käyttöä ja sen kehittämistä. 
Keskustelut antavat suuntaviivoja mahdollisesti myöhemmin 
käynnistettävälle Iijoen vesistövisio -hankkeen suunnittelulle. 
Vesistövisiossa on tarkoituksena käsitellä Iijoen kokonaisval-
taista kehittämistä, sekä siihen liittyen kalateiden toteuttamis-
ta ja kaikkia niitä kehittämistarpeita, joita vesistön vaikutus-
piirin eri osapuolet haluavat siihen sisällyttää.

Tilaisuuksissa Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun yliopiston ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat kertovat Iijo-
kea koskevista suunnitelmista. Asukkaiden toivotaan tuovan 
esille näkemyksensä siitä, millä tavalla Iijoelle löydetään yhtei-
nen hyvä kehittämispolku.    

Kaikki Iijoen kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita! 
Kahvitarjoilu.

Lisätiedot:  
Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
Ismo Karhu, p. 050 592 1915  

KESKUSTELUTILAISUUDET
IIJOEN TULEVAISUUDESTA

Syötteen Yhdistyksen vuo-
sikokous oli lauantaina 25.4 
Syötteellä ja aihe keräsi vä-
keä kokoukseen. Yhdistyk-
sen puheenjohtajana jatkaa 
Katri Virtanen Oulusta ja 
muut hallituksen jäsenet ovat 
Ilkka Marttila Jäälistä, Teuvo 
Pieniniemi Utajärveltä, Kul-
lervo Törrö Raahesta ja Jyrki 
Björn Oulusta.

Maailmankylät Syöte-ta-
pahtumiin liittyen yhdistys 
järjestää Erämaanmarkki-
noilla Syöte Talent-kisan ja 
on mukana Luppoveden juh-
lassa järjestämässä Syötteen 
tikkamestaruuskisoja. 

Syötteen Vesiasiasta kes-
kusteltiin vilkkaasti ja halli-
tus sai vuosikokousväen tuen 
edunvalvontatehtävässään. 
Todettiin, että vapaa-ajana-

Syötteen mökkiläisiltä 
selvityspyyntö vesimaksuista

sunnon omistajat maksavat 
kaikissa maksuluokissa yli 
kaksinkertaisia maksuja mui-
hin pitäjän asukkaisiin ver-
rattuna. Käyttömaksut ovat 
nousseet viiden vuoden aika-
na yli 26 prosenttia. 

Oli laskettu myös ver-
tailu Pudasjärven vesi-
osuuskunnan ja Syötteen 
Vesi- ja viemärilaitoksen pe-
rimien maksuista, jotka to-
dettiin käyttöveden osalta yli 
50 prosenttia korkeammat ja 
jäteveden osalta jopa yli 100 
prosenttia kalliimmat ja va-
paa-ajanasuntojen kohdalla 
tästäkin vielä kaksinkertai-
sena. Tietty tasoero hinnoit-
telussa olisi ymmärrettävää 
pitkien etäisyyksien ja vai-
keiden maasto-olosuhteiden 
vuoksi. Eron epäiltiin olevan 

kuitenkin liian suuren.
Kokouksessa ihmeteltiin-

kin, että miten Syötteen vesi- 
ja viemärilaitoksen toimialu-
eella toteutuu vesihuoltolain 
18 pykälässä säädetty asia-
kasryhmien tasapuolinen 
kohtelu. Mökkiläisten mie-
lestä näyttäisi vahvasti siltä, 
että maksupolitiikka ja pal-
velujen hinnoittelu on kauka-
na tasapuolisuudesta. Epäil-
tiin jopa, että Syötteen vesi- ja 
viemärilaitoksen perusmak-
sujen hinnoittelu olisi lain-
vastainen. 

Kokouksessa hyväksyttiin 
asiasta tehty muistio ja pää-
tettiin toimittaa kaupungille 
selvityspyyntö. Siinä Mökki-
läisyhdistys katsoo, että tak-
sa- ja muu maksupolitiikka, 
joka ei kaikilta osin vastaa la-

kiin kirjattuja perusteita, tuli-
si saattaa heti vesihuoltolain 
tarkoittamalle tolalle. Erik-
seen todettiin, että halutaan 
välttää kaikkea vastakkain-
asettelua Syötteen alueella 
vakinaisesti asuvien kanssa. 
Siksi ei pidetä perusteltuna 
sitä, että maksuja nostettai-
siin vapaa-ajanasukkaiden 
nykyisten maksujen tasolle. 
Mahdolliset muutokset mak-
supolitiikassa on toteutetta-
va siten, että vapaa-ajana-
sukkaiden maksuja lasketaan 
ja kiinteistöjen käyttötarkoi-
tusta käytetään maksupe-
rusteena vain liittymismak-
sujen osalta. Kysyttiin myös, 
että aikooko kaupunki joten-
kin hyvittää vapaa-ajanasun-
tojen omistajilta mahdollises-
ti perimänsä liikamaksut. HT

Alueyhteistyön ja elinvoiman 
valiokunnan maaliskuun 
kokouksessa vierailleiden 
yrittäjien kuuntelemiseen 
pohjautuen huhtikuussa ko-
koontunut valiokunta kes-
kusteli kaupungin ja kun-
talaisten suhtautumisesta 
yrittäjyyteen. Kaupungin ta-
holta tulee lisätä tiedottavaa, 
keskustelevaa ja ennakoivaa 
toimintaa yrittäjien kans-
sa. Kaupungin palveluista, 
toimintatavoista sekä laaja-
kaistahankkeen tarjoamista 
mahdollisuuksista on tiedo-
tettava voimakkaammin yrit-
täjille.

Todettiin, että syvältä 
asenteista kumpuava pes-

Yrittäjyyskoulutus tärkeää 
yrittäjyyskiinnostuksen nostajina

simistinen suhtautuminen 
yrittäjyyteen on peräisin 
usein kotona käydyistä kes-
kusteluista. Vanhempien pu-
heilla ja suhtautumistavoil-
la on pitkä ja vahva vaikutus 
nuorten yrittäjyyskäsityksiin. 
Kouluissa tapahtuva yrittä-
jäkoulutus koettiin tärkeäk-
si. Pienyrittäjälinja OSAO:lle, 
yrityshautomomallin käyt-
töönotto, yrittäjien vertais-
tukitoiminta, yrittäjiä tuke-
van ja neuvovan työntekijän 
palkkaaminen ja virkamies-
tehtävistä yrittäjäksi lähtevän 
virkavapausmahdollisuus 
nousivat esiin yrittäjyyskiin-
nostuksen nostattajina. Bio-
talouteen, luontoon, kui-

tupuun hyödyntämiseen, 
autiotalojen käyttöön ottoon 
(asuntotilanne, matkailuyri-
tystoiminta) sekä Pudasjär-
ven ja Oulun välisen lyhyen 
välimatkan saattaminen mat-
kalaisten ja yrittäjien tietoon 
ovat yritystoimintaan liitty-
viä kannustavia tekijöitä.

Vuoden vaihteessa tulleen 
lakimuutoksen takia kunta-
osuusmaksut ovat kasvaneet 
10 000 euroa kuukaudessa. 
Työmarkkinatuesta kaupun-
ki maksaa vähintään 300 päi-
vää työttömänä olleista 50 
prosenttia takaisin KELA:lle 
ja 1000 päivää työttöminä ol-
leista 70 prosenttia. Avoimia 
työpaikkoja on kuukausittain 

30-40. Työpaikat ovat ns. ko-
van rahan työpaikkoja, joihin 
ei saa palkkatukea. Työky-
kyarviointeja tehdään eteen-
kin nuorille. Laajaan hyvin-
vointikertomukseen liittyen 
valiokunta keskusteli palve-
lusetelin käytön kehittämi-
sestä ja laajentamisesta kaik-
kien kuntalaisten käyttöön. 
Investointien osalta todettiin, 
että erityisesti senioriasunto-
jen rakentamiseen tarvittai-
siin vuosittaista suunnitel-
maa vuoteen 2040 saakka. 

Sointu Veivo
Valiokunnan  
puheenjohtaja

Pudasjärvellä ti 12.5.2015 klo 18.
Aiheena keväiset kimput.

Osallistumismaksu 35 € (sis. materiaalit)

Lisätied. ja ilmoittautumiset 4.5. mennessä 
puh. 040 553 5780/Viherpaja Versola. 

Kukkasidontakurssi

VIRIKEPÄIVÄ 
Jaalanka, Jaalangan pirtti

ppa 1 Koivulampi 93899 Pudasjärvi.
Ti 5.5. klo 16.00  

Aiheena: tutustutaan elokuvamaailmaan. 
Tervetuloa!          Livokas ry

Kuituverkon käyttöönottojuhla Pudasjärven 
kaupungintalolla maanantai 4.5.2015 klo 13.00.  

 

 Tilaisuuden ohjelma: 
 Musiikkiesitys, Markku Kemppainen 
 Tilaisuuden avaus, Vesa Turpeinen, Kairan Kuitu Oy:n hallituksen 
 puheenjohtaja 
 Liikenne ja viestintäministeriön edustajan puheenvuoro, ylitarkastaja Pauli 
 Pullinen 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton tervehdys, maakuntajohtaja Pauli Harju 
 Kairan Kuitu Oy:n omistajakuntien puheenvuorot  
  -kunnanjohtaja Tomi Timonen, Pudasjärvi 
  -tekninen johtaja Raimo Varanka, Taivalkoski 
 Digitalisoituuko Suomi? Toimitusjohtaja Lauri Ojala, Energiatutka Oy  
 
 Tilaisuus on nähtävissä myös internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi  
 Tilaisuus on avoin kaikille. 

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

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

Sihteeri, jäsensihteeri, työterveyshuolto
Eero Hyttinen
040 730 3892, eerohy@hotmail.com
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MTK Pudasjärvi yhteystiedot
www.mtkpudasjarvi.kotisivukone.com

Ruoka on osa kasvavaa biotaloutta. Maa-
talouden tärkein tehtävä on ruoan tuot-
taminen. Tämä asian kirkastaminen vaa-
tii suunnan muutosta politiikassa. Vain 
kannattava ja uudistuva maatalous var-

Puheenjohtaja Marttilan muistilista tulevalle hallitukselle 
mistaa kotimaisen ruoantuotannon tule-
vaisuuden. Viljelijöiden viesti tulevalle 
hallitukselle on kirkas: maatalousmark-
kinat pitää vakauttaa ja investointeihin 
kannustaa, toteaa MTK:n puheenjohtaja 
Juha Marttila.

Maatalousmarkkinat ovat ajautuneet 
syvään taantumaan, mikä on johtanut 
maatalouden vakavaan kannattavuus-
kriisiin. Viljelijät odottavat tulevalta hal-
litukselta pikaista vakauttamisohjelmaa, 
jolla varmistetaan maatilojen maksuval-
mius vaikean ajan ylitse. 

Marttilan mielestä sopeuttamistoi-
menpiteiden lisäksi on maatalouden tu-
loverotuksen nettovarallisuuden lasken-
taa pikaisesti kehitettävä suuntaan, joka 
vähentää investoineiden ja velkaisten ti-
lojen verorasitusta. 

− Kehittyvä maatalous tarvitsee kan-
nustimia investointeihin. Valtion mää-
rärahat maatalouden kilpailukyvyn pa-
rantamiseksi on syöty, kun maaseutu 
on ollut julkisen talouden sopeuttami-
sen maksajana. Investointien varmista-

minen edellyttää vähintään 40 miljoonaa 
euroa lisää määrärahoja vuosittain, arvi-
oi Marttila. 

Heikossa markkinatilanteessa on ää-
rettömän tärkeää, että julkinen valta ei 
kuormita maataloutta uusilla kustannuk-
silla ja sääntelyllä.  Alkanut vuosi on ol-
lut tältä osin murheellinen. 

− Uuden hallituksen on tartuttava vä-
littömästi toimeen tilanteen korjaamisek-
si. Heti ensimmäiseksi on uudistettava 
nitraattiasetus. Hallinnollinen taakka on 
maatalousyrittäjille sietämätön. Valvon-
tamääriä on vähennettävä ja sanktioita 
kohtuullistettava. Myös pysyvien nurmi-
en määritelmä on otettava komissiossa 
uudelleen tarkasteluun. Maataloudella ei 
ole aikaa odottaa, huomauttaa Marttila. 

− Energiaverojen huojentaminen on 
nopea keino. Sähkövero on laskettava 
teollisuuden kanssa samaan luokkaan 
pysyvästi. Energiaverohuojennus koh-
dentuu myös tehokkaasti aktiivituotan-
toon ja helpottaa maatalousyrittäjien 
kustannustaakkaa. 

Marttilan mukaan suomalaisen maa-
talouden kilpailukyky on heikentynyt 
myös harjoitetun energiapolitiikan vuok-
si. 

− Sähkön ja liikennepolttoaineiden 
tuotanto on merkittävä tulonlisä muu-
alla Euroopassa, meillä tähän ei ole an-
nettu mahdollisuuksia. Hajautettu 
energiantuotanto on tärkeää myös huol-
tovarmuuden kannalta.  Tilakokoluokan 
biokaasulaitokset tarvitsevat riittävän 
syöttötariffin. Myös sähköveron ja säh-
köverkkomaksujen pitää olla tasolla, joka 
kannustaa hajautettuun energiantuotan-
toon, muistuttaa Marttila. 

Tuleva eduskunta ja hallitus ovat 
avainasemassa maaseudun yrittäjyyden 
ja biotalouden kannalta. Vastuu lopputu-
loksesta on meillä kaikilla, sillä vain an-
netut äänet lasketaan. 

− Biotalous voi nostaa Suomen suos-
ta, jos sille annetaan mahdollisuus, neu-
voo Marttila.

STT Info

KUVAAJA JAANA KANKAANPÄÄ

Stipendien on tarkoitus tukea pudasjärveläisten 
nuorten maatalouteen liittyviä opintoja. Stipendi 
voidaan myöntää opinnoissaan hyvin menesty-
neelle ja maataloudesta kiinnostuneelle keväällä 
2015 valmistuvalle pudasjärveläiselle nuorelle 
opiskelijalle.

Stipendin saajat ja suuruudet päättää MTK Pu-
dasjärven johtokunta hakuajan mentyä umpeen. 
Stipendit kustannetaan MTK Pudasjärven perus-
tamasta rahastosta.

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen kir-
jallisena 15.5.2015 mennessä osoitteeseen

MTK-Pudasjärvi/ Eero Hyttinen
Näljängäntie 1966
93390 Puhoskylä
Sähköposti: eerohy@hotmail.com

MTK teemaliite 2015

Vuosi on taas kulunut ja on tullut aika 
tehdä MTK- teemaliite Pudasjärvi-leh-
teen. Tämän lehden tarkoitus on kertoa 
maa- ja metsätaloudesta ja edunvalvon-
nasta MTK:n kautta.  Järjestöuudistus-
han muutti toimintamallia kun mak-
samalla Mhy:n jäsenmaksun saa myös 
MTK:n edunvalvontaa metsänhoitoon ja 
puukauppaan unohtamatta jäsenetuja, 
jotka löytyvät mtk.fi nettisivuilta ja kan-
nattaa myös kysellä paikallisista yhdis-
tyksistä mitä etuja löytyy. 

Vuoden sisällä on tapahtunut paljon 
suuria myllerryksiä maailmalla ja maa-
taloudessa. Kesä 2014 jäi mieleen lämpi-
mänä ja hyvänä kesänä. Elokuussa tuli 
tieto maitomarkkinoille Venäjän rajan 
kiinni menemisestä maitotuotteille ja sii-
tä tuli kylmää kyytiä maidontuottajille 
kun meijeripuoli joutui sopeutumaan pi-
kaisesti uuteen tilanteeseen. Maidonhin-
ta laski syyspuolella noin 10 prosenttia. 
Maitokriisi jatkuu ja helmikuussa tuot-
tajahinta laski jälleen noin 10 prosenttia. 

Kotimaisten tuotteiden suosiminen tuo työtä ja ruokaa 
Nämä hinnan laskut ja erot vaihtelevat 
jonkin verran riippuen meijeristä. 

Maitokriisi tuntuu ja näkyy viljelijöil-
lä ja aika pian kaupoissakin ym. tavaran-
toimittajilla. Tuntuu aika kohtuuttomal-
ta joutua ulkopolitiikan maksumieheksi. 
Samaan aikaan kun tuottajahinta on las-
kenut, niin monet kulut ovat vain nous-
seet.  Sitten tulee tälle vuodelle uusi 
tukiohjelmakausi. Viikko sitten tukineu-
vojan kanssa haettiin meidän tilalle so-
pivia valintoja; oli joitain parannuksia 
ja luvattiin yksinkertaistaa järjestelmää, 
mutta toisin oli käynyt. Tukitasot ja eh-
dot johtavat nyt siihen, että monella vil-
jelijällä myös tuen määrä laskee. Maata-
loustukihan on sitä varten, että kuluttaja 
saa ruokaa edullisesti. Tilatasolla mai-
don hinnan lasku tarkoittaa, että noin 
900 euroa lehmää kohti jää tuloa tulemat-
ta, joka näkyy viljelijöiden investointien 
vähenemisenä. Eläinten hyvinvointituki, 
joka on oikeasti tarkoitettu parantamaan 
eläinten olosuhteita/ tilaa karjasuojassa, 

pienenee merkittävästi edellisvuodesta 
ja koskee lähes kaikkia, joilla on eläimiä. 
Meillä Pudasjärvellä on esillä monipuo-
lisesti tuotantosuunnat: lammas-, he-
vos-, naudanlihantuotanto, emolehmät, 
lypsykarja- ja porotalous. Näiden asioi-
den kanssa on nyt yritettävä elää ja men-
nä eteenpäin. 

Nyt vetoankin kaikkiin kuluttajiin, 
että kannattaa suosia suomalaista alku-
perää olevia tuotteita. Se luo työtä ja ruo-
kaa moneen pöytään. Maatalous työllis-
tää paljon lähialueilla ja koko maassakin. 
Paljon on muuttujia ilmassa tällä hetkel-
lä, kun tähän lisätään vielä maitokiinti-
öiden poistuminen maaliskuun lopussa. 
Viestiä on tullut, että markkinahintojen 
heilahtelut ovat tulleet jäädäkseen, jo-
ten viljelijöiden täytyy varautua tulevai-
suudessa entistä enemmän korkeasuh-
danteen aikana. Jokaisen täytyy syödä 
joka päivä, tästä saamme uskoa tulevai-
suuteen.  Suomessa tuotetaan puhtaita ja 
laadukkaita tuotteita ruokapöytään. 

Oman tuottajayhdistyksen johtokun-
taa kiitän hyvästä yhteishengestä ja teke-
misen meiningistä.  Aina on saatu tapah-
tumat hyvin järjestettyä. Toivotaan maan 
uudelle eduskunnalle ja tulevalle halli-
tukselle paljon maalaisjärkeä, jotta voi-
daan viljellä maata täällä pohjoisessakin.

Hyvää kevään jatkoa kaikille!

Juhani Jurmu
MTK Pudasjärvi puheenjohtaja

MTK-Pudasjärvi 
julistaa vuoden 2015 
stipendit haettaviksi
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Maatalousyrittäjä Antti Jur-
mu teki tuotantoratkaisun ja 
ryhtyi viljelemään Vainion 
tilaa Sarakylässä. Tila ei ole 
hänen omistuksessaan, vaan 
hän vuokrasi tilan pellot ja 
tuotantorakennukset. 

- Minun kotonani ei ollut 
maataloutta, vaan kasvoin 
lapsuuden ja nuoruudenkin 
hyvin pitkälle mummula-
ni lähinaapurissa. Mummu-
la oli maatila, jossa lypsykar-
jaa piti setäni ja sain seurata 
toimintaa jatkuvasti. Joskus 
jopa pääsin hommiin kave-
riksi tietenkin sen mukaan 
kuin ikää karttui, Antti Jur-
mu kertoi varhaisopeistaan 
maatalouden parissa. 

Ammattikoulun jälkeen 
Antti kävi armeijan ja oli 
usean vuoden ajan metal-
lipuolen töissä ja muuta-
mia vuosia rakennuspuolen 
hommissakin. Niiden vuosi-
en aikana koko ajan hänestä 
tuntui, että kotikylälle pitäisi 
päästä takaisin ja lopulta hän 
teki päätöksen.

- Päätin, että liukuhihna-
hommat saa riittää. Myimme 
talon ja tulimme Sarakylään. 
Ensin vaimoni kotipaikkaan, 

Antti Jurmu vuokrasi pellot ja tuotantotilat
jossa asuimme puoli vuotta, 
kunnes ostimme oman talon, 
jonka remontoimme täysin. 

Maatalousopintojen 
jälkeen tositoimiin
- Setäni tilalla oli tehty suku-
polvenvaihdos ja suunnitel-
mat toiminnan kasvattami-
sesta olivat käynnissä. Siellä 
tuntui olevan tarjolla kiire-
aikoina töitä rengillekin. Sii-
nä meni useampi vuosi ja 
samalla opiskelin oppisopi-
muksella maatalousalan pe-
rustutkinnon. 

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

- Kiinnostusta minulla 
kyllä oli kovasti, mutta roh-
keutta itsenäiseksi yrittäjäk-
si ryhtymiseen piti jonkin ai-
kaa keräillä. Mutta niin vain 
laskelmat näyttivät, että kyl-
lä sitä kannattaa kokeilla. 

Vuokraviljelemisen etui-
na Antti Jurmu mainitsee 
valmiit tuotantorakennukset 

ja vuokranantajan kanssa so-
vitut vuokrasopimukset, jot-
ka tukevat ja kannustavat 
aloittelevaa yrittäjää. Haitta-
puoleksi hän nimeää 2,5 ki-
lometrin matkan kotoa na-
vetalle. 

- Olisikohan huonoja 
puolia huonot säät, jos ne 
kesäisin sattuvat pahimpiin 
kiireaikoihin. Hyviin puo-
liin kuuluu työn monipuoli-
suus, kiinnostavuus sekä se, 
että saa olla itsensä pomo ja 
työnjohtaja. 

Lähivuosien tavoitteena 
hänellä on saada tila tuot-
tamaan ja navettaan rei-
lu parikymmentä lehmää. 
Mahdollisuuksien mukaan 
tavoitteena olisi jossakin vai-
heessa työllistää myös vai-
mo kotikylällä.

Edunvalvontaa  
odotan
- Politiikan puolelta joutuu 
ikävä kyllä sanomaan, että 
on turha odottaa yhtään mi-
tään, vaikka eduskunta on-
kin keskustavoittoinen. Pak-
ko sanoa, että mihinkään 
hyvään ei voi uskoa ennen 
kuin sellaisen näkee. Jos kui-

Lähivuosien tavoitteena Antti Jurmulla on saada tila tuottamaan ja navettaan reilu pari-
kymmentä lehmää. Mahdollisuuksien mukaan tavoitteena on jossakin vaiheessa työllistää 
myös vaimo kotikylällä Sarakylässä. 

tenkin voisi odottaa, ettei 
asioita enää sotkettaisi tä-
män enempää kuin sekai-
sin ne on jo saatu. Olisiko-
han se sitä edunvalvontaa, 
jota MTK:lta päällimmäise-

nä odotan. Kaupunkikaan ei 
pahemmin kannusta perhei-
tä asumaan syrjäkylillä. 

Antti Jurmun perheeseen 
kuuluu vaimo Eveliina, Joo-
nas 14 v, Julia 11 v, Mirella 3 

v ja Miro 7 kk. Perheen har-
rastuksiin kuuluu metsästys, 
johon koko perhe osallistuu 
innokkaasti. 

Rauni Räisänen 

Tuottajajärjestö on vahva vaikuttaja
MTK Pudasjärven kevät-
kokouksessa keskiviikkona 
18.3. kannettiin huolta sii-
tä, että maataloudessa ele-
tään tällä hetkellä poikkeuk-
sellisen vaikeaa aikaa. MTK 
Pohjois-Suomen edustajana 
paikalla ollut toiminnanjoh-
taja Tarja Backman toi esille 
MTK Pohjois-Suomen laati-
man asiaa käsittelevän julki-
lausuman. 

-Kaikki tuotantosuunnat 
kärsivät huonosta tuottaja-
hintatasosta ja sekaisin ole-
vista elintarvikkeiden maa-
ilmanmarkkinoista. Etenkin 
vastainvestoineet ja nuo-
ret viljelijät ovat ahdingos-
sa. MTK Pohjois-Suomi pe-
räänkuuluttaa valtiovallalta 
vastuuta ja konkreettisia toi-
menpiteitä vaikean tilanteen 
yli pääsemiseksi. Tilojen pe-
lastamiseksi tarvitaan va-
kauttamisjärjestelmä, joka 
sisältää ainakin valtion lai-
nojen lyhennysvapaiden 
käyttöönoton ja valtion ta-
kauksien tarjoamisen yli-

menokauden lainoille.
Meneillään olevat Eu-

roopan Unionin ja Yhdys-
valtojen vapaakauppaneu-
vottelut herättävät huolta 
viljelijäkentässä. Pelkona on, 
että tuotannonaloista eten-
kin maatalous joutuu kaup-
pasopimuksen maksumie-
heksi. Eurooppalainen ja 
etenkin suomalainen maa-
talous perustuu perheviljel-
miin sekä tuotannon, ei vain 
lopputuotteen, puhtauteen, 
laatuun ja eettisyyteen. EU:n 
on neuvotteluissa pidettä-
vä kiinni elintarviketalou-
den periaatteistaan loppuun 
saakka.

MTK järjestönä on vuo-
den alussa vahvistunut met-
sänhoitoyhdistysten tultua 
MTK:n jäseniksi. Nyt maa- 
ja metsätalouden edunval-
vonta on konkreettisesti 
koottu saman katon alle. Jär-
jestöllä on entistä paremmat 
edellytykset toimia vahva-
na vaikuttajana, totesi Tör-
mikoski.

Kokouksen sihteerinä oli Eero Hyttinen ja puheenjohtajana 
toimi Taina Vainio. 

MTK Pudasjärven kevätkokousväkeä kaupungintalon valtuustosalissa. 

Lainoille  
lyhennysvapaata
Huomioita maatalousyrit-
täjien vuosista 2015 ja 2016 
esitteli Pudasjärven osuus-
pankin yritysrahoituspääl-
likkö Elias Rask. 

-Tulotukien viivästymi-
nen merkitsee vastaavaa va-
jausta tilan käyttöpääomaan. 
Tuottajahintojen samanai-
kainen heikko kehitys lisää 
tilojen maksuvalmiushaas-
teita. Esimerkiksi maitoti-
lojen rahavirtojen alennus 
tulee merkitsemään jopa vii-
denneksen pienempää tulo-
kertymää vuositasolla. Toki 
tilanne markkinoilla voi 
muuttua nopeastikin.

Monet tilat selviävät täs-
tä omien maksuvalmiuspus-
kureidensa avulla, mutta 
suosittelemme olemaan en-
nakoivasti asiassa yhteydes-
sä omaan pankkiin. Pankin 
keino tukea tilan maksuky-
vyn säilyttämistä lyhyellä ai-
kavälillä ovat tapauskohtai-

set lainojen lyhennysvapaat, 
opasti Rask. 

ProAgria Oulun energia- 
ja talousasiantuntija Esko 
Viitala selvitti, miten maa-
tiloilla saadaan rahat riittä-
mään. 

-Tukiuudistus huolestut-
taa myös viljelijöitä ja joudu-
taan miettimään miten sel-
vitään suurien muutosten 

keskellä. Kannustan kuiten-
kin tekemään kovasti töitä 
selvitämme vaikean ajan yli, 
parempi aika tulee huonon 
ajan perästä.

Puheenjohtajana kokouk-
sessa toimi Taina Vainio ja 
sihteerinä yhdistyksen sih-
teeri Eero Hyttinen.

Heimo Turunen
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Moottoriajoneuvonen
HUOLTO JA KORJAUS 
ajanmukaisin laittein
●  Pakokaasumittaukset 
 bensa/diesel
●  OBD-mittaukset
●  Boschin vikakooditesteri 

uudemmille autoille
●  4-pyöräsuuntaus
● Ilmastointilaitehuollot
●  Tasapainoitukset 
●  Rengastyöt

UUTTA!
● KULJETAMME
henkilö-/pakettiautot, traktorit 
ym. tavarakuljetusta
● NOSTOTYÖT
Ristikon nostot ym. nostotyöt. 
Henkilönostokorityöt. 
Puukoura + maakahmari

AUTOHUOLTO
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 8-16.30,

puh. korjaamo 040 748 2182
kuljetusauto 040 808 6115
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Hyödynnä MTK 
jäsenetusi jopa 

500 €

Urakointi 
Paavo Valikainen

 ●  Kaivutyöt 10-13 tn 
kaivurit.

●  Sora,murske,ruokamulta,
polttopuita.

●  Kuljetus traktori ja auto.

0400 280 695

Lomituspalvelulaki on 
uudistumassa ja uusi laki 
astuu todennäköises-
ti voimaan vuoden 2016 
alusta. Lomituspalvelu-
jen kehittämistyöryhmä 
on työskennellyt 1.3.2014 
alkaen lakiesityksen kim-
pussa ja työ jatkuu näillä 
näkymin ensi kesäkuun 
loppuun saakka.

Ongelmana on ollut 
se, että Suomen järjes-
telmä on kaukana EU:n 
suuntaviivoista. EU-ko-
missio rinnastaa Suo-
men maatalouslomitus-
järjestelmän yritystukiin, 
vaikka se on osa maata-
lousyrittäjän sosiaalitur-
vaa.

Asiasta käytiin kes-
kusteluja maatalousko-
missaarin kanssa hänen 
vieraillessaan keväällä 
Suomessa. Jonkin verran 
yhteisymmärrystä lie-
nee saatu lisättyä, mut-
ta monta asiaa on vielä 
avoimena. Lakiesityksen 

Lomitus- ja vähän muutakin asiaa
sorvaaminen siihen muo-
toon, että se kelpaa myös 
komissiolle, vaatii vielä 
paljon työtä.

Suomen maatalous on 
perheviljelmävoittoista. Ti-
lalla työskentelee yleen-
sä kaksi henkilöä ja toisen 
yrittäjän tapaturma tai sai-
rastuminen vaikuttaa rat-
kaisevasti tilan töistä sel-
viytymiseen. Euroopassa 
taas tilat ovat yleensä suu-
rempia ja palkattuja työn-
tekijöitä on lähes jokaisella 
tilalla. Yrittäjän sairastumi-
nen ei vaikuta niin ratkai-
sevasti tilan toiminnoista 
selviytymiseen.

Joskus tulee mieleen, 
että Euroopan Unionissa 
voitaisiin ottaa oppia Suo-
mesta. Eikä aina niin päin, 
että Suomi joutuu mukau-
tumaan Unionin säädök-
siin. Toivotaan kuitenkin, 
että yhteisymmärrys löy-
tyy ja maatalouslomitusjär-
jestelmää ei romuteta EU:n 
vaatimuksesta.

Tapaturma- 
vakuutuslakiin  
muutostuulia
MTK Pohjois-Suomen hy-
vinvointivaliokunta ko-
kousti 22.4. Paikalla oli 
MELA:n tapaturmayksikön 
päällikkö Jaana Laine kerto-
massa Maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain uu-
distuksesta, joka astuu voi-
maan vuoden 2016 alussa. 
Uutta lakia sovelletaan lain 
voimaantulon jälkeen sattu-
neisiin työtapaturmiin ja il-
menneisiin ammattitautei-
hin.

Lakia on selkeytetty ja 
uusi MATA-lain sisältö 
seuraa pitkälti uutta työta-
paturma- ja ammattitauti-
lakia. Lakiin on otettu uusia 
määräaikoja. Esimerkiksi 
vahinkoilmoitus on tehtä-
vä Melalle 30 päivän kulu-
essa vahinkopäivästä. Eräi-
tä kustannuksia voidaan 
hakea korvattaviksi vuo-
den kuluessa kustannusten 

syntymisestä. Tarkem-
paa tietoa lain sisällöstä 
saa MELA:n sivuilta sekä 
MELA:n julkaisuista.

Huonona asiana voita-
nee pitää ns. bonusjärjes-
telmän poistumista, joka 
on ”palkinnut” niitä yrit-
täjiä jotka ovat selvinneet 
ilman tapaturmia. Työ-
terveyshuoltoalennus säi-
lyy kuitenkin nykyisen 
tasoisena.

Keväisten tuulten jou-
kossa on nyt näitä ”muu-
toksen tuulia”, jotka 
toivottavasti tuovat mu-
kanaan jotakin muuta-
kin kuin huononnuksia 
ja leikkauksia – aika näyt-
tää.

Sirkka Pankinaho
MTK-Pudasjärven  
lomitusvastaava
MTK-Pohjois-Suomen  
hyvinvointivaliokunnan  
jäsen

• Lietteenlevitys multaimella
• Niittoa piennarmurskaimella:
 ojanvarret ja maisemat

MAATALOUS-
KONEURAKOINTIA

Jurmun Maatila
Juhani  0400 219 597

Maatalousurakointia

Lasse Puhakka
0400 326 162

- Niitto, paalaus, karhotus,
 kuivalannanlevitys myös nurmelle

-  Sorat, murskeet, kaivukonetyöt

-  Nurmen täydennyskylvöt

MF-HUOLTO
ILMASTOINTIHUOLLOT

K-Huolto S. Parviainen
Puh. 040 773 3631

sauli.parviainen@gmail.com

Arla panostaa Pohjois-Suo-
men toimintoihin ja maidon-
hankintaan Oulun ja Lapin 
läänien alueella. Samalla ke-
hitetään ja lisätään yhteis-
työtä Arla Suomi-yhteis-
työryhmässä, johon kuuluu 
kymmenen meijeriä.

Tehtävänämme on tarjo-
ta maidontuottajillemme uu-
denlaisia palveluita myös 
hankintameijereiden tahol-
ta. Yhteistyöryhmämme 
vahvuus on erilaisten osaa-
jien ja osaamisen hyödyn-
täminen yli meijerirajojen. 
Palveluiden kehittämisen ja 
käyttöönoton tavoitteena on 
edelleen olla tukemassa mai-
dontuottajien taloudellista 
menestymistä ja helpottaa 
arjen päätöksentekoa ja su-

Arla panostaa Pohjois-Suomen  
toimintoihin ja tuottajapalveluihin

juvuutta. 
Arla Suomi on valinnut 

kasvustrategian ja me py-
rimme huolehtimaan mai-
dontuottajien kilpailuky-
vystä maksamalla myös 
maidosta kilpailukykyis-
tä hintaa. Maitomarkkinat 
muuttuvat nopeasti ja se 
edellyttää sekä maidontuot-
tajilta että meiltä valppautta 
ja uusien toimintatapojen ja 
teknologian hyödyntämistä. 

Ranuan meijerin myymä-
lä- ja huoltotoiminnot ovat 
maidontuottajiemme käy-
tössä ja tuotevalikoimal-
la pyritään vastaamaan mo-
nenlaisiin tarpeisiin. Ranuan 
meijerissä työskentelee kuu-
si henkilöä.

Pohjois-Suomen hankin-

tapäällikkönä on aloitta-
nut Tuija Linjakumpu 13.4. 
Lähtien. Hän tulee tehtä-
vään Pohjolan Osuuspan-
kin yritys- ja maatalousra-
hoituspäällikön tehtävistä. 
Linjakummulla on lisäksi ko-
kemusta MTK etujärjestöstä 
MTK Lapin toiminnanjohta-
jana sekä MTK n keskuslii-
ton tutkijana ja tutkimussih-
teerinä maatalouspolitiikan 
ryhmässä.

Arla tiedotus

Tuija Linjakummun tavoittaa 
050 562 18 76

tuija.linjakumpu@arlafoods.com
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MTK Pudasjärven johto-
kunta ja aktiiviväki jalkaan-
tuvat Cafe Heinämiehellään 

Cafe Heinämies palvelee

Yhteispelillä paistuvat räiskäleetkin; puheenjohtaja laittaa 
paistamisrasvan ja sihteeri huolehtii paistamisen.

Timo Vähäkuopus sekoittamassa lättytaikinaa Rautia Pu-
dasjärven tapahtumapäivässä tämän talven maaliskuussa. 

Cafe Heinämiehen lättykahvi- ja grillimakkarapalvelut olivat K-supermarketin edustalla mainiossa kevättalven säällä per-
jantaina 24.4. Kuvanottohetkellä töissä ja ihmisiä jututtamassa olivat Eero Hyttinen, Juhani Jurmu, Maija ja Lasse Puhak-
ka, Timo Vähäkuopus, Sirpa Jurmu, Heikki Putula, Sirkka Pankinaho ja Urpo Puolakanaho. 

Ammattikoulun pihapiirissä oli viime lokakuussa konepäivät, jossa tuottajaväki huolehti 
lättykahvitarjoilusta. Paistamisvuorossa on Ulla Rissanen. 

eri tapahtumissa yleisön 
palvelijaksi useita kertoja 
vuodessa. Samalla saadaan 

talkoo- ja palvelutyöllä eu-
roja yhdistyksen toimin-
taan. Kahvila-asiakkaiden 
kanssa jutellaan kaikesta 
ajankohtaisesta – myös ol-
laan kiinnostuneita kuule-
maan tuottajien ajankohtai-
sista asioista. Yhdistyksellä 
on useita räiskälepannuja 
ja kahvinkeitto- ja termos-
pullokalusto, grilli, pöytä-
kalustoa sekä tavaroiden 
kuljettamiseen ja säilyttä-
miseen hankittu peräkärry. 

Puheenjohtaja Juhani 
Jurmun mukaan väkeä töi-
hin on saatu mukavasti ja 
samalla tavataan toisiaan 
ja aina joku mukava yhdis-
tyksen toimintaideakin vi-
riää yhdessä työskennelles-
sä. HT

Vahva osuustoimintape-
rustamme velvoittaa mei-
tä kantamaan omalta 
osaltamme vastuuta toi-
mintaympäristömme me-
nestyksestä. Paikallisena 
toimijana meidän tehtä-
vänämme OP Pudasjär-
vessä on ennen kaikkea 
olla turvaamassa maati-
la-asiakkaittemme arkea 
kokonaisvaltaisesti, ei pel-
kästään rahoittajan roolis-
sa. Kaikkea toimintaamme 
ohjaavat perusarvomme 
ovat ihmisläheisyys, vas-
tuullisuus ja yhdessä me-
nestyminen.

Maatilayrittäjä 
itse on kaikista 
tärkein
Maatilojen vakuuttamisessa 
lähtökohtana on rakentaa 
tilan menestystä tukeva va-
kuutusturva niin henkilöris-
kien kuin maatilan toimin-
nan ja omaisuuden osalta.  
Perustehtävämme mukais-

Parhaat vakuutuspalvelut maatila-asiakkaille OP Pudasjärvestä
ta on varmistaa, että maa-
tilayrittäjät ovat turvanneet 
oman ja lähimmäistensä toi-
meentulon sairaus- ja  
tapaturmatilanteissa sekä va-
rautuneet mahdollisiin ansio-
tulon pysyviin menetyksiin. 
Tähän tarjoamme maatilayrit-
täjille markkinoiden parhaat 
tapaturma- ja sairauskuluva-
kuutukset. Maatilalla henki-
löriskeillä on suuri taloudel-
linen merkitys sekä maatilan 
toiminnan että perheen toi-
meentulon kannalta. Halu-
amme varmistaa, että maati-
la-asiakkaana takaat itsellesi 
nopean ja laadukkaan hoidon 
sekä nopeutat töihin paluuta-
si sairauslomalta, se on oleel-
linen osa perustehtäväämme. 
Kysy lisää terveysturvavakuu-
tuksestamme!

Huomio vahinkojen 
ehkäisyyn – tilan  
metsien vakuutta-
mista unohtamatta
Nykypäivänä tärkeä roolim-

me on olla maatilan vahin-
kojen ennaltaehkäisijänä ja 
neuvonantajana. Tässä konk-
reettisena työkaluna toimivat 
ennaltaehkäisevästi maati-
lojen sähkökartoitukset, joi-
ta teemme yhdessä kump-
panimme kanssa. Niillä on 
saatu valtakunnallisesti mer-
kittävä parannus maatilojen 
paloturvallisuuteen. Yli puo-
let maatilojen suurista pa-
lovahingoista syttyy viallisis-
ta sähkölaitteista tai heikko 
laatuisista sähköasennuksis-
ta. Paloriskiä vähentää säh-
köasennusten tarkistaminen 
säännöllisesti. Valitettavan 
moni palo alkaa valaisimis-
ta, jotka ovat joko huonos-
ti tuotantotiloihin soveltu-
via, kuumentuvia tai viallisia. 
Loisteputkivalaisimen turval-
lisuutta voi parantaa  
helposti vaihtamalla sytytti-
met ns. turvasytyttimiksi ja 
pitämällä ne puhtaana pö-
lystä. Suosittelemmekin säh-
kötarkastuksen teettämistä 
kaikilla tiloilla. Tällöin tulipa-

lon riski on merkittävästi pie-
nempi sähkölaitteiden olles-
sa kunnossa. Näin vältytään 
paremmin myös tuotannon 
keskeytyksiltä. Ajoissa ha-
vaittu vika voidaan korjata 
hallitusti.

Maatilan metsä on arvo-
kasta omaisuutta. Metsäva-
kuutuksemme turvaa met-
säsi arvoa ja tuottoa sekä 
antaa turvaa muun muas-
sa myrskyjen ja tulopalojen 
sekä lumi- ja hyönteistuho-
jen varalta. 

Maatilayrittäjänä 
on hyvä muistaa
- Kun tilallasi tapahtuu muu-

toksia, ole niistä aina yhte-
ydessä vakuutusyhtiöösi

- Turvaa lähimmäistesi toi-
meentulo

- Varaudu ansiotulon mene-
tyksiin

- Takaa pääsy nopeasti laa-
dukkaaseen hoitoon 

- Nopeuta töihin paluutasi 
sairauslomalta

Me OP Pudasjärvessä palvelemme 
sinua maatilan vakuutusasioissa:

Asiamies
Mika Kurkela
puh. 010 2530 611
mika.kurkela@pohjola.fi

Asiamies
Mikko Ylitalo
010 2531 597
mikko.ylitalo@pohjola.fi

Keväisin terveisin

 

Elias Rask,  
yritysrahoituspäällikkö
OP Pudasjärvi
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Nyt on kesäleimikon aika. 
Teetä puunmyyntisuunnitelma.

Soita 020 413 7520.

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

HAJATELMIA LYPSYJAKKARALTA
EMÄNTÄ ON viettänyt hiljaiseloa use-
amman kuukauden. Olenhan minä haja-

telmia harrastanut päivittäin ja kirjoitellut 
niitä ylös, mutta sitten ne ovat hautautuneet 

kansioihin ja pöytälaatikoiden syvimpiin nurk-
kauksiin. Välillä hajatelmat ovat olleet niin mollivoittoisia ja mus-
tan puhuvia, ettei niitä ole kannattanut esitellä, olen vain pyöritellyt 
niitä pääni sopukoissa ja jupissut lehmän kylkeen, saanut vastauk-
seksi myötätuntoisen turvan tökkäisyn tai karhean kielen lipaisun.
VIIME VUOSI on jäänyt mieleen erityisesti vaihtelevien säiden 
ja niitten ääri-ilmiöiden vuoksi. Juhannusta vietettiin toppahaalari 
päällä, kun pakkohan se oli grillata keskikesän juhlan kunniaksi. Eikä 
haitannut vaikka juomat otti huoneenlämmöstä ulos, äkkiä ne siellä 
jäähtyivät. Heinäkuulla saatiinkin nauttia sitten lämmöstä ihan liian 
kanssa. Muistelen lukeneeni jostain, että helteet olivat pitkäkestoi-
simmat ja kuumimmat koko sen aikana mitä säiden seurantaa on 
suoritettu, ainakin täällä Suomessa. Ja jos oikein muistan, niin elo-
kuussa taas satoi enemmän kuin koskaan, tai siltä se ainakin tuntui.
SYYSKUULLA alkoivat sitten nämä ns. Venäjä-pakotteet. Näen 
vieläkin silmissäni silloisen pääministerin sanovan uutisissa että 
nämä ei tule vaikuttamaan yhdenkään suomalaisen elämään, ettei 
tarvitse olla huolissaan. Samaan aikaan ilmoitettiin maidon tuotta-
jahinnan laskusta, hetkessä tuloista lähti 10 prosentti pois, mutta 
kulut pysyivät ennallaan. Tämän vuoden puolella on tullut toinen 
samanlainen hinnanpudotus tuottajahintoihin ja kulut ovat pysy-
neet samassa tai jopa nousseet. Viime vuosina maidon tuottajahin-
ta on ollut varsin kohtuullinen, ja jos verrataan eurooppalaiseen 
hintaan niin jopa hyvä. Pitää kuitenkin muistaa se, että Keski-Eu-
roopassa kulut ovat pienemmät verrattuna tänne pohjoiseen ja 
siellä saadaan runsaammat rehusadot ja sato voidaan kerätä use-
amman kerran. Tässä on jo merkittäviä Suomen sisäisiä eroja.
OLEN LUKENUT paljon tuottajien kirjoituksia ja keskustellut 
monen maidontuottajan kanssa ja hyvin monella on huolena sel-
viytyminen. Monet tilat ovat investoineet huomattavia summia ja 
haluavat tuottaa kotimaisia elintarvikkeita kuluttajien tarpeeseen, 
mutta motivaatio alkaa loppua. Välillä tuntuu, että on toisen luo-
kan kansalainen, tekemääsi työtä ei arvosteta, olet suurin piirtein 
eläinten rääkkääjä jos lehmäsi sattuu asumaan parsinavetassa ja yh-
teiskunnan elätti tukieuroineen. Yleensä ne äänekkäimmät puhujat 
ovat niitä, joilla ei ole minkäänlaista käsitystä maataloudesta ja siitä 

työstä mitä täällä oikeasti tehdään. Tai siitä kuinka paljon me työl-
listämme ihmisiä ympäri Suomen maan. Valitettavasti en osaa tark-
koja arvoja sanoa, mutta väitän että kymmeniä tuhansia. 
ENTÄPÄ JOS meillä ei olisikaan maataloutta? Kyllä, ulkomailta 
saisimme elintarvikkeita tuontina, mutta mihin hintaan ja millaista 
laatua? Entäpä kriisitilanteessa? Eiköhän se jokaisella ole oma suu 
lähinnä, joten hyvä olisi olla sitä omavaraisuutta. Ja se työllistävyys, 
tuskin kaikille eläinlääkäreille löytyisi pupua tai kissaa hoidettavak-
si, lisäksi tulee logistiikka, teurastamot, meijerit, neuvojat, lomitta-
jat, seminologit. Lukematon määrä eri alan ammattilaisia me mu-
kaan lukien. Ei kaikille löydy mitenkään työtä jos päätetään aloittaa 
nyt justiinsa maatalouden yt:t, vai liekö ne jo alkaneet?
JOSKUS HUONONA PÄIVÄNÄ, kun seisoo polvia myöten 
siinä lehmän läjässä, tulee mieleen, että olisiko sittenkin pitänyt lu-
kea se aapinen perusteellisemmin? Lähteä palkkatöihin, saada pi-
tää kesälomaa ja vapaita viikonloppuja ilman murehtimista siitä mi-
ten työt sujuu? Saada sairastaa rauhassa silloin kun siihen on syy? 
Miettimättä illalla, kun uni jo painaa silmää, että miksihän se Äpy-
li ei syönyt tai miten ne uudet säädökset ja asetukset vaikuttavat 
meidän tilan arkeen.
TÄMÄN EI OLE tarkoitus olla valitus, vaan saada kaikki ihmiset 
näkemään ja ymmärtämään kuinka tärkeää työtä me näillä tuhansil-
la maatiloilla kautta Suomen teemme. Saada aikaan keskustelua sii-
tä, kuinka arvokas asia oma elintarviketuotanto on koko maalle ja 
miten sekä kuinka paljon se työllistää eri alan ammattilaisia. Surul-
lista on ollut huomata, että osa tuottajista, oli hän sitten maidon-, 
lihan-, tai viljantuottaja arvostelee toista tuottajaa ja vertaa työ-
panosta tai kulueriä. Erityisesti oma huomio on kiinnittynyt siihen 
että eri meijereiden tuottajat ”hyppivät toistensa silmille”. Samas-
sa veneessä ollaan ja jos menestystä halutaan, niin yhteistyö kaikki-
en tuottajien ja tuotantosuuntien kesken on suurin voimavara mikä 
meillä on käytettävissä. 
TÄSTÄ VUODATUKSESTA huolimatta suuntaan kohti lähes-
tyvää kesää valoisin mielin. Kohta puolin saan laittaa nuorison ulos 
nauttimaan vapaudesta ja vihreästä ruohosta. Isäntä on huoltanut 
koneita kevään ja kesän koitoksia varten. Avoimin mielin toivotan 
kaikille toukopoutia ja vihreitä kenttiä.

Emäntä 
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Lapsuuteni vietin aina yläas-
teiän loppuun saakka kotona-
ni Puhoskylän Salmijärvellä, 
eli mielestäni Tolpanvaaran 
paremmalla puolella. Yläas-
teen jälkeen muutin Pudas-
järven keskustaan asumaan 
lukioajaksi, minkä jälkeen 
hain Oulunseudun ammatti-
korkeakoulun liiketalouden 
koulutusohjelmaan. Pääsin 
kouluun, mutta otin saman 
tien välivuoden ja läksin suo-
rittamaan kansalaisvelvol-
lisuuttani Porin prikaatiin 

Kaupungissa on mukava käydä 
- asumaan en sinne jäisi

Kun sydän on maalta, ei miehestä saa 
kaupunkilaista tekemälläkään, toteaa MTK 

Pudasjärven johtokunnan uusi sihteeri Eero 
Hyttinen Puhoksen Salmijärveltä, jonne hän on 
paluumuuttaja kotitilalleen yhdessä perheensä 

kanssa. Hän itse kertoo lyhyesti elämäntarinansa.

Säkylään. Siellä se vuosi vie-
rähti ja kasvatti rasavillistä 
pojasta auktoriteetteja kunni-
oittavan miehenalun.

Sitten alkoi puurtaminen 
Oulun koulussa. Kolmen ja 
puolen vuoden aikana to-
tesin, että kaupungissa on 
mukava käydä, mutta asu-
maan minä en sinne jää. Vä-
liin piti ottaa vielä yksi vuo-
den loma koulusta, kun tuli 
kutsu toiseksi vuodeksi Sä-
kylään. Liiketalous, oikeus 
ja hallinto olivat kuitenkin 

hyvä valinta yrityspainot-
teisen koulutuksen puoles-
ta, sillä heti koulun loputtua 
muutin Pyhännälle, perustin 
toiminimen ja aloin tuottaa 
yksityisesti lomituspalvelu-
ja maataloustuottajille. Töi-
tä sain tehdä niin paljon kuin 
halusin ja kerkesin, mutta en 
oikein tuntenut oloani kotoi-
saksi uudella paikkakunnal-
la. Niinpä päätin pari vuot-
ta touhuttuani pakata taas 
muuttokuorman ja palata ko-
tiseudulle ja alkaa remontoi-
da vanhaa kotitilani navettaa 
uutta käyttöä varten.

Navettaremontti valmis-
tui viime vuoden lokakuussa 
ja nyt tässä odotetaan vyötä 
kiristellen ensimmäisten son-
nien lähtöä teuraaksi. Mieles-
täni päätös oli oikea, sillä nyt 

työnteko tuntuu lähinnä har-
rastelulta. Kylläkin kalliilta 
harrastelulta, mutta kun nu-
meroita paperilla pyörittelee 
muutaman tulevan vuoden 
osalta, niin kyllä tämä maata-
louskin näyttää kannattavan. 
Kutsumustyö ja elämäntapa-
han tämä on, sillä tavallaan 
tässä ollaan koko ajan töissä. 
Mutta toisaalta, kun työstään 
aidosti tykkää, ei tule lasket-
tua tunteja. Ja onhan minul-
la tukenani oma perheeni; 
emäntä Tiia ja juniori Emilia.

MTK Pudasjärven sihteeri 
on osallistunut aktiivisesti 
tuottajajärjestön talkoisiin. 

Kuvassa hän on paistamas-
sa muurinpohjalättyjä Rau-
tia Pudasjärven kampanja-

päivässä maaliskuussa.

Yrjö ja Maire Pertun maito-
tilalla Livolla on juhlittu pe-
räti neljän lehmän 100-ton-
narijuhlia eli lehmillä on 
ylittynyt 100 000 litran tuo-
tosmäärä. Isännän työhuo-
neen seinällä on sitä todista-
vat kunniakirjat. Viimeisin 
100-tonnari on yhdeksän 
kertaa poikinut ayrshire ro-
tuinen Pepita, jonka pal-
kitseminen tapahtui viime 
lokakuussa. Lehmä on poi-
kinut kahdeksan lehmäva-
sikkaa, joista yhden paikka 
on Pepitan vieressä 20 leh-
män, vuonna 1985 rakenne-
tussa, perinteisessä parsina-
vetassa. 

-Kestävyyden takana on 
todella hyvä terveys ja he-

Pertun tilalla neljä 100-tonnaria 
– viimeisin juhla viime lokakuussa

delmällisyys. Pepitan kes-
kituotos on 9881 kg ja par-
haan kauden tuotos on ollut 
11231 kg, kertovat Yrjö ja 
Maire Perttu. 

Edellisiä 100-tonnarileh-
miä ovat olleet Arpa vuon-
na 2002, Emma 2003 ja Nei-
ti 2012. 

Pertut ovat viljelleet Yr-
jön synnyin- ja kotitilaa 
vuodesta 1982, jolloin Yrjön 
vanhemmat luopuivat tilan 
pidosta. Maire on kotoisin 
Taivalkoskelta. He asuvat 
nyt tilalla kahdestaan, kun 
neljä lasta ovat jo lentäneet 
pois kotoa.

Yrjöllä on asentaja-ko-
neistaja-hitsaaja koulutus 
ja myös maamieskoulu on 

Yrjö ja Maire Perttu yhdeksän kertaa poikineen 100-tonnari Pepitan kanssa. 

Yrjön työhuoneen seinällä ovat neljän 100-tonnari lehmän 
kunniakirjat.

käyty. Nuoruudessa hän 
kävi töissä muualla kotoaan 
käsin. Karjanhoitotyöt teh-
dään yhdessä. Traktorityöt 
ovat Yrjön vastuulla.

Peltoa tilalla on vuok-
rapeltoineen 30 hehtaaria 
ja jonkun verran metsää. 
Työt tehdään pääsääntöi-

sesti omalla konekalustolla, 
mutta naapurienkin kanssa 
on joissakin asioissa yhteis-
työtä.

-Suunnitelmissa on pi-
tää toistaiseksi lypsykarjati-
laa nykyisessä muodossa ja 
laajuudessa. 

Suuria investointeja ei 

ole suunnitelmissa. Kun tuo 
eläkeikäkin lähestyy, toteaa 
62-vuotias Yrjö isäntä. 

Pertut ovat olleet MTK 
Pudasjärven jäseniä koko ti-
lanpitonsa ajan.

-Toimintaan emme ko-
vin aktiivisesti ole osallis-
tuneet. Tuottajien pikkujou-

lussa Syötteellä olin sentään 
viime joulun alla, Yrjö tuu-
maili.

Heimo Turunen
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Lypsyrobotti- ja Roborapihattomyynti
Arto Toivanen 046 878 3593

Työkonemyynti
Janne Pietilä 0500 381 619

Ota yhteyttä.

Edullisin ja tuottavin ruokintajärjestelmämme - Lely Vector alk. 45€/vrk (alv 0%)*
- Kustannustehokasta ruokintaa: Sähkön mitatut vrk kulutukset 18-22 kW/h, 
 Traktorin käyttötunteja jopa 500h vähemmän vuodessa
- Työtä helpottava ratkaisu: Säästä jopa 1000 työtuntiasi vuodessa
- Eläinystävällinen ruokintajärjestelmä: Aina tuoretta rehua eläintesi saatavilla

Tehokkain ja luotettavin lypsäjä töihin - Astronaut A4 alk. 49€/vrk (alv 0%)*
- Lypsypalvelusopimus tarjoaa uuden rahoitusvaihtoehdon tilalle, joka ei halua sitoa    
 pääomaa robottiin mutta tarvitsee robotin heti töihin. Lypsypalvelussa maksat vain   
 kk-maksun. Sopimus sisältää robotin asennettuna tilalle sekä huoltosopimuksen.    
 Erillistä käsirahaa ei tarvita. 

JCB Agri - tehokas, tuottava, taloudellinen
- Tuotevalikoimaamme kuuluu mm. maatalouskurottajat, teleskooppiset pyörö- 
 kuormaajat, pienet alle 50-hv pyörökuormaajat sekä Fastrac-traktorit

Kysy lisää kattavasta tuotevalikoimastamme NHK-asiantuntijoilta!
* Vaatii hyväksytyn rahoituspäätöksen

Nurmesta maitolasiin! 
Laadukkaat karjataloustuotteet NHK-Keskukselta

Maksuaikaa 
31.1.2016 saakka!

Lisätiedot www.nhk.fi

Tukihakuaika kiivaimmillaan
Kuluvan vuoden maata-
louden päätukihakuaika 
on parhaillaan menossa. 
Hakuaika päättyy 12.5., 
jolloin päätukihaussa 
olevat tuet on haettava. 
Samaan aikaan päättyy 
mm. ELY-keskukseen 
jätettävällä lomakkeel-
la n:o 289 tukioikeuk-
sien haku kansallisesta 
varannosta uusien vil-
jelijöiden osalta. Uudet 
viljelijät voivat hakea 
tukioikeuksia kerran ti-
lanpidon aloittamisen 
jälkeen viimeistään tu-
kikelpoisen maatalous-
maan hallintaan saantia 
seuraavassa varanto-
haussa. Lisätietoa löy-
tyy Mavin sivulta.

Tukien hakeminen on 
teknisenä suorituksena 
entistä yksinkertaisem-
paa. Sähköisessä tuki-
haussa Vipu-palvelussa 
lomaketietojen tallenta-
minen on jopa helppoa. 
Kasvulohkotiedot voi 
siirtää kätevästi edel-
liseltä vuodelta kulu-
van tukivuoden tietoi-
hin.  Uutena lisänä on 
tullut vaatimus viljelys-
kartan toimittamises-

ta peruslohkoilta, mitkä 
on jaettu useampaan kuin 
yhteen kasvulohkoon.  Se-
kin toimenpide onnis-
tuu helposti Vipu-palve-
lussa karttatoiminnolla. 
Kasvulohkojen pinta-alat 
saadaan selville nopeas-
ti ja helposti.  Tuloksia voi 
hyödyntää viljelysuunni-
telmaa tehtäessä. Perus-
lohkojen muutokset on 
helppo tehdä sähköisenä 
karttakorjauksena. Jos tie-
tokoneessa on suuri näyt-
tö, korjaukset on helppo 
tehdä zoomaamalla kart-
taa riittävän suureksi. Pa-
perilla homma on huomat-
tavasti vaikeampaa. Apuja 
saa tarvittaessa maaseutu-
toimistoista.

Ympäristötukijärjestel-
mä menee tänä vuonna 
uusiksi. Uudet sitoumus-
ehdot on julkaistu Mavin 
sivulla.  Uusi ympäristö-
tukijärjestelmä kohtelee 
intensiivisesti viljeleviä 
karjatiloja kaltoin sikä-
li, että karjanlannan käyt-
tö on rajoitetumpaa kuin 
ennen. Kun karjanlannan 
ravinteet lasketaan täysi-
määräisenä, pellon fosfo-
ritason nousu estää lan-

nan käytön. Sitoumuksen 
ulkopuolelle on jäämässä 
karjatilat, joiden eläinmää-
rä on suuri suhteessa pel-
toalaan.

Ympäristösopimuk-
set korvaavat terminä ai-
emmilla ohjelmakausil-
la olleen ympäristötuen 
erityistukisopimukset. 
Niitä ovat kuluvalla oh-
jelmakaudella kosteikko-
jen hoito, maatalousluon-
non monimuotoisuuden 
ja maiseman hoito, kur-
ki-, hanhi – ja joutsenpel-
lot sekä alkuperäisrotu-
jen kasvattaminen. Niitä 
voi hakea, vaikkei tila oli-
sikaan tehnyt ympäris-
tösitoumusta. Kyläyhdis-
tykset ynnä muut järjestöt 
voivat edelleen hakea ym-
päristösopimuksia. Haku-
ajat on syytä huomioida, 
koska ne vaihtelevat. Li-
sätietoja tukihausta Mavin 
sivuilta. 

Kotieläintukia haetta-
essa on syytä muistaa il-
moittautuminen tukijär-
jestelmään lomakkeella 
numero 184. Ilmoittau-
tuminen voidaan tehdä 
kansallisten ja Eu-tukien 
osalta. Entiset ilmoittau-

tumiset aiemmilta vuosil-
ta eivät ole enää voimassa.

Vielä on syytä muis-
taa Ei-tuotannollisten in-
vestointien hakuaika, 
30.6.2015. Ko. investoin-
nilla haetaan tukea kos-
teikkoinvestointeihin sekä 
perinnebiotooppien ja 
luonnonlaidunten kun-
nostukseen. 

Tukihakuoppaat ovat 
muuttuneet. Kun ennen 
oli tukihakuopas ja täyt-
töohjeet, nykyisin on enää 
tukihakuopas ja sekin säh-
köisenä. Siitä huolimatta 
viljelijä ei vielä pääse vuo-
sittaisesta sisälukuhar-
joituksesta. Tiloille ei ole 
enää painettua opasta lä-
hetetty, mutta maaseutu-
toimistoista sen saa. Säh-
köisenä on enemmänkin 
oppaita, joten mistään ko-
vin suuresta yksinkertais-
tamisesta ei ole kyse. Tu-
kihakuoppaassa on sivuja 
158, täydentävissä ehdois-
sa 101, kansallisten koti-
eläintukien oppaassa 48, 
EU:n kotieläintukien ha-
kuoppaassa 67 sivua, min-
kä lisäksi on luettavissa 
useita sitoumusehtoja eri 
sitoumustyypeille. Kovin 

paljon yksinkertaistamista 
ei tukiehdoissa ole havait-
tavissa. Päinvastoin, mikä-
li illalla unettomuus vai-
vaa, hyvä konsti siihen on 
lukea iltalukemiseksi näi-
tä oppaita ja kas, Nukku-

Matti tulee alta aikayk-
sikön. 

Hannu Nissi
Maaseutuasiamies, 
Oulun  
yhteistoiminta-alue
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

PESULAN VASTAANOTTOPISTE
(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

-15%
MATTOJEN JA VUODEVAATTEIDEN PESUT

Tarjous voimassa 10.5.2015 asti.

virvoitusjuomAt 
0,95 l

0,99
plo

tAffel
sipsit

235-325 g

2 pss

kevyt 
snAc nAkki

12% 280 g

1,09
pkt

1,79
ras

lihApiirAkkA
900 g

3,99
pss

mArinetti
400 g

2,79
ras

forssAn
perunAsAlAAtti

800 g

2,69
ras

hillomunkki
560 g

2,99
pkt

hiillos
grillipihvi

320 g

prego
ilmAkihArrin

29,50

prego
hiusten-
suoristAjA

24,50
äitienpäivämukit
AlkAen

3,90
hemmottelu-
pAkkAus

12,20

tunikA

39,90
mekko

25,80
tunikA

25,60

19,95

pusero

17,50

13,60

äitienpäiväkukAt 
sAApuvAt tiistAinA 5.5.

yöAsut

14,90

finnweAr
sukAt

4,50 hierontArullA
+ vehnätyyny

13,90

2,49
prk

suvisilli
580/250 g

sis. pantin 0,20

mAustetut
leipälAstut

6 eri makua

0,99
pss5,00

pAlvelemme:
to 30.4. klo 9-18
pe 1.5. klo 11-18
äitienpäivänä

 su 10.5. klo 11-18

HOX! 

VANHANAJAN 

VENETERVAT MEILTÄ!

uutuutenA
sisustusköyDet

AitA-, kAtiskA- jA 
minkkiverkot

meiltä
kAlAstustArvikkeet

3,50
hAjuveDet
AlkAen

keittiön
kuivAuskAApin

ritilät

puutArhAhArA

14,90
puutArhAhArAvA
14 piikkinen

18,90

toDellA 
iso 
lehtihArAvA

19,50

liesi 
AlkAen

koDinkoneet:

299,- jääkAAppi
AlkAen 199,-

esim.

tiski-
kone 299,-

pyykin-
pesu-
kone 399,-

siemen-
perunAt

nyt
meiltä!
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0207 30 3003
teollisuusvaate.fi

Tuomo Vääräniemi
040 586 3389

Suomen Teollisuusvaate Oy

LUOTA AMMATTILAISIIN!

www.vianor.f i / raskaatrenkaat

Member of Nokian Tyres

Varmaa jälkeä ympäri vuoden

Tervetuloa
tutustumaan laajaan

tuote- ja palvelu-
valikoimaamme!

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

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,1704 e/min (alv. 23 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,0595 e/min (alv. 23 %).

Vianor Pudasjärvi: Ouluntie 73, P. 010 401 3910.  Avoinna: ma-pe 8-17, la 9-13
Vianor Oulu: Pauketie 12, 90410 Oulu P. 010 4013460.  Avoinna: ma-pe 8-17
Vianor Kuusamo: Revontulentie 2, Kuusamo, P. 010 4013930.  Avoinna: ma-pe 8-17

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

Heikki Putula on vuodesta 
1994 lähtien isännöinyt Pel-
tolan tilaa vaimonsa Merjan 
kanssa. Hän palasi nyt MTK-
Pudasjärvi tuottajayhdistyk-
sen johtokuntaan kahden 
vuoden tauon jälkeen. Aiem-
min hän on ollut johtokun-
nassa vuodesta 1995 lähtien.

– Kiva tänne oli pala-
ta työskentelemään tuttujen 
kanssa. Toiminnan ansiosta 
pysyy hyvin ajan hermolla ja 
pääsee vaikuttamaan halu-
amiinsa asioihin, Putula to-
teaa.

Heikki Putulan mieles-
tä tuottajat elävät parhail-
laan todella huonoja aiko-
ja. Tuottajahintoihin on nyt 
tullut huomattava alennus ja 
epävarmuus tulevaisuudes-
ta on monilla päällimmäise-
nä huolena.

– Kyllä tuottajahinnat 
ovat aika raskaasti menneet 
alaspäin ja tämän alemmas 
eivät voi enää mennä, hän 
sanoo ja jatkaa:

– Varmaa on vain se, että 
huomennakin täällä vielä 
syödään!

Maatalousyrittäjät protes-
toivat näyttävästi tämän vii-
kon maanantaina 27.4. juuri 
näitä tuottajahintoja vastaan 
ja tarjosivat 20 paikkakun-
nalla pyttipannua 30 sen-
tin hintaan. Tämä pyttipan-
nuannos oli painoltaan 250 
grammaa ja siihen sisältyi 
kananmuna ja kahden desin 
kevytmaito.

Tästä alaspäin 
ei voi enää tuottajahinnoissa mennä

– Tähän on menty ja täs-
tä on vain yksi suunta – ylös-
päin! Heikki Putula toteaa 
tempauksesta.

Kerrottakoon, että Maa ja 
Metsätaloustuottajain Kes-
kusliiton mukaan nämä pyt-
tipannujen ainekset maksai-
sivat kaupassa kuluttajalle 
noin 1,5 euroa.

Uutta peltoa  
raivaamalla 
Vuosi sitten Heikki Putu-
la kertoi Maaseudun tu-
levaisuus lehdessä, että 
maatilojen laajentaminen 
Maito-Suomessa vaatii uu-
den pellon raivaamista

– Laajentaminen on vält-
tämätöntä, jos aiotaan pitää 
tilat kannattavina, Putula sa-
noi.

Laajentamisessa on se on-
gelma, että esimerkiksi Kor-
pisen kylällä kaikki pellot 
ovat viljelyssä ja raivaami-
nen on ainoa mahdollisuus. 
Peltolan tilallakin lisää pel-
toa tarvittaisiin noin 30 heh-
taaria rehuntuotantoon ja 
lannan levitykseen. Toisaal-
ta uusien peltojen tekemi-
nen on kovan työn takana ja 
niiden saaminen viljelykun-
toon kestää 5-6 vuotta.

Putulan tilalla on vuon-
na 2009 valmistunut, ohja-
tulla eläinliikenteellä oleva, 
105 lehmän robottinavetta. 
Tällä hetkellä tilalla on noin 
90 hehtaaria peltoa viljelyk-
sessä. Putulan perheessä on 

Putulan navetassa on 105 lypsävää, joiden lypsäminen ta-
pahtuu kahdella lypsyrobotilla.

Heikki Putula (keskellä) keskustelemassa johtokunnan jä-
senten Timo Vähäkuopuksen ja Juhani Jurmun kanssa 
Cafe Heinämies palvelupäivässä K-supermarketin pihalla. 

kymmenen lasta, viisi tyttöä 
ja viisi poikaa. Maatila työl-
listää lisäksi ulkopuolista 
työvoimaa noin kahden hen-
kilötyövuoden verran.

Tuottajayhdistykses-
sä toimimisen lisäksi Heik-

ki Putula on viranomaislau-
takunnan puheenjohtaja, ja 
Pudasjärven Maamiesseura-
liiton puheenjohtaja.

Asko Kurki,  
kuvat Heimo Turunen

Vuosikausien uusien teh-
dasinvestointipäätösten hil-
jaisuus sai odotetun pää-
töksensä, kun Äänekosken 
biotehtaan rakentamispää-
tös julkaistiin tiistaina 21.4. 
Biotehdashanke on Suomen 
metsäteollisuuden historian 
suurin. Rakentaminen mak-
saa 1,2 miljardia euroa, ja 
valmistuttuaan tehdas käyt-
tää kuitupuuta 6,5 miljoo-
naa kuutiometriä vuodessa. 
Lisäystä entiseen puunkäyt-
töön tulee yli neljä miljoo-
na kuutiometriä. Puuta pitää 
tulla uudella tehtaalle rek-
kakuorma keskimäärin joka 
viides minuutti ja lisäksi 70 
junanvaunun verran päiväs-
sä. Sellua taas tehtaalta läh-
tee kohti vientisatamaa 35 
junavaunua päivässä. Ra-
kennustyöt alkavat välittö-
mästi. Tehtaan koekäyttö al-
kaa keväällä 2017, ja tehtaan 
on määrä valmistua vuoden 
2017 kolmannella neljännek-
sellä. Nimellistuotannossa 
tehdas on kesällä 2018. Ra-
kennusajan työllistävä koko-
naisvaikutus on noin 6 000 
henkilötyövuotta. Myös Ou-
lun Nuottasaaren tehdas al-
kaa jalostamaan kuitupuuta 
syyskuun loppupuolella nor-
maaliin tahtiin. Kesän 2015 

Metsillä Suomi uuteen nousuun
perusteellisen huoltoseisokin 
takia kuitupuutoimituksia on 
jouduttu jarruttelemaan.

Vaikkakin Äänekosken 
tehdasinvestointi on Pu-
dasjärveltä kaukana, tulee 
se vaikuttamaan meidän-
kin puunkysyntään. Julki-
suudessa on esitelty karttoja 
Äänekosken tehtaan puun-
hankinta-alueesta, joissa 
Pulkkilasta lähtien puunkul-
jetussuunta kääntyy pohjoi-
sesta etelään. Myös osa Kai-
nuun puista kääntynee kohti 
Äänekoskea. Silloin Oulun 
ja Kemin puuntarve täyte-
tään niin Koillismaalta, La-
pista kuin Ylä-Kainuusta 
päin. Selvittelyn alla on par-
haillaan myös Kuopion ja 
Kemijärven biojalostusteh-
dashankkeet. Toivottavasti 
nämäkin toteutuvat kohtuul-
lisella aikajänteellä. Lisään-
tyvä puunkäyttö on todella-
kin tervetullutta!

Positiivista on sekin, että 
kaikki poliittiset puolu-
eet vannoivat ennen vaale-
ja biotalouden nimiin. Olisi-
kin perin kummallista, jos 
positiivisten päätösten jul-
kituleminen ei jatkuisi myös 
valtiovallan taholta. Poliit-
tisia päätöksiä odotellaan 
myös kuntatasolta, jotta ko-

timaisen energian käyttö li-
sääntyisi. Kuntapäättäjillä on 
valttikortit käsissään, miten 
asiat kehittyvät.

Pudasjärvellä sekä koko 
Koillismaalla mekaaninen 
puunjalostusteollisuus on to-
della vahvalla pohjalla. Pu-
dasjärvi tunnetaan edelläkä-
vijänä julkisten rakennusten 
rakentajana kotimaisesta hir-
restä. Tätä positiivista kehi-
tystä tulee jatkaa.

Metsänomistajilla on nyt 
syytä jatkaa määrätietois-
ta metsien hoitamista sekä 
pyrkiä niiden täysimääräi-
seen hyödyntämiseen. Teh-
dään uudistamistyöt kun-

Pudasjärven Metsäpäivän aikana maaliskuun lopulla torilla 
metsäasioita pidettiin monipuolisesti esillä. Kuva Metsän-
hoitoyhdistys Pudasjärven esittelypisteestä. 

nolla, hoidetaan ajoissa 
nuoret metsämme, pyritään 
saamaan korjuutoiminta, siis 
leimikot ympärivuotisesti 
korjattavaksi parantamalla ja 
tihentämällä metsätieverkos-
toa. Siten turvaamme raaka-
ainevarmuuden takaamisen 
uusien investointipäätösten 
perustaksi.

Summa summarum: 
mahdollisuudet metsien 
hyödyntämiseen ovat in-
vestointipäätösten myötä 
ratkaisevasti parantuneet. 
Kiitos siitä!

Antti Härkönen,  
MHY Pudasjärvi ry

Keskustan 
Pohjois-Pohjanmaan piirin 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
la 9.5.2015 klo 12 

Oulussa Hotelli Lasaretissa 
(Kasarmintie 13). 

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö

Aluekokoukset klo 10.00 
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen 

tarkistus klo 9-11.30.

Pudasjärveltä piirikokoukseen osallistujia 
pyydetään tarkistamaan viralliset 
kokousedustajat sekä ottamaan 

mukaan valtakirjat. 

Kokousmatkaa tulee käyttää mahdollisuuksien 
mukaan kimppakyytejä.
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Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Seppo Miettunen
040 822 5321

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Jari Nykänen
040 653 0122

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä Oy - Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831 - Fax  08 851 4016
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Oulu

Rovaniemi

Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

maitoa Suomesta

Ranuan Meijeri Oy
Fazerintie 2, 97700 Ranua, p. 040 722 5569

www.ranuanmeijeri.fi

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

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

MONIPUOLISET RM-HUOLTOPALVELUT 
  JA MEIJERIN TUOTTAJAPALVELUT

YOUR 
WORKING
MACHINE

> VAltRA-MYYjäSI, AGCO SUOMI OY 
     Topi Väänänen, 0407597204 

Voimassa kesäkuun loppuun. 
Valtra rahoitusehtojen 

mukaan.

Valtra is a worldwide brand of AGCO. 

KAIKKI VAIHTO- JA ESITTELYKONEET

Koroton maksuaika vuoden 2015 loppuun.

Traktori 0%

Jokaisella 
kasvulla on 
tarinansa

Ensimmäisen kerran Kinnusen perheen myllyn 
kivi liikahti yli puoli vuosisataa sitten. Siitä 

lähtien yritys on tehnyt  merkittävää yhteistyötä 
pohjoisten viljelijöiden kanssa jalostaakseen 

maan parhaista antimista monipuoliset tuotteet: 
Kinnusen Tähti-rehut ja Kinnusen Myllyn jauhot.

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusenmylly.fi
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MTK Pohjois-Suomi järjes-
ti maanantaina 27.4. mie-
lenilmauksen maatilojen 
vaikean taloustilanteen ta-
kia Kauppatorilla Oulus-
sa ja Kajaanissa. Tuottajat 
protestoivat ruokatuotto-
jen epäreilua jakoa elintar-
vikeketjussa myymällä pyt-
tipannua ja maitoa 30 sentin 
tuottajahinnalla. Protesti 
järjestettiin samanaikaises-
ti kaikkiaan 20 kaupungissa 
ympäri Suomen. 

MTK Pohjois-Suo-
men liiton puheenjohta-
ja Jari Ahlholm esitti pai-
kalla kutsutuille kauppojen 
edustajille vaatimuksen-
sa tuottajien ja suomalai-
sen elintarviketeollisuuden 
vaikean tilanteen helpotta-
miseksi. Tuottajat vaativat 
päivittäistavarakaupalta 
toimia kotimaisen ruuan-
tuotannon ja sen työpaik-
kojen turvaamiseksi sekä 
läpinäkyvyyttä ruuan ku-
luttajahinnan muodostu-
misesta. Kauppaketjujen 
toivottiin myös suosivan 
kotimaista ja paikallista 
ruokaa sekä tuomaan ruo-
an alkuperä pakkausmer-
kinnöillä nykyistä parem-
min esille. 

Järjestöt vaativat myös 

Tuottajien tavoitteena ruokatuottojen reilu jako ketjussa
seuraavalta hallituksel-
ta toimia, jotka paranta-
vat tuottajan asemaa ruo-
kaketjussa. Tuottajien 
mielestä tilanteen korjaa-
miseksi Suomeen tarvitaan 
myös EU-lainsäädännön 
mukaisten tuottajaorgani-
saatioiden toiminnan mah-
dollistava laki ja kauppa-
tapojen reiluutta valvova 
asiamies.

Pyttipannua syömään 
saapuvilla oli protestissa 
mahdollisuus halutessaan 
osoittaa tukensa tuottajil-
le reiluuttamalla eli maksa-
malla pyttipannusta tuot-
tajahintaa korkeamman 
summan. Tapahtumassa oli 
mahdollista laittaa nimensä 
adressiin reilumman ruu-
an tuottajaosuuden puo-
lesta. Reiluuttaminen ei ol-
lut kuluttajille vaikeaa, sillä 
MTK Pohjois-Suomen lii-
ton kahdessa tapahtumassa 
aterian keskihinnaksi tuli 52 
senttiä. Annoksia myytiin 
yli 750 kappaletta. Ruoka-
teltoille Oulun ja Kajaanin 
Kauppatorille muodostui 
pitkät jonot ja tapahtumis-
sa käytiin hyvää keskuste-
lua tuottajien ja kuluttajien 
välillä.

Tuottajien tavoitteena ei 

Oulun kauppatorilla Pyttipannuruoka-annoksia nautittiin runsaasti, jopa oli välillä jonoja. 

Tuottajat laittamassa Oulussa pyttipannuannoksia palvelumielellä hymyissä suin vaka-
vasta asiasta huolimatta.

KUUSAMON JUUSTON VAHVAT MAUT
TEHTAANMYYMÄLÄ

PAIMENPOIKA
Kitkantie 110

Avoinna ma-pe 9-17

KUUSAMON
TROPIIKKI

TEHTAAN-
MYYMÄLÄ

RUKA 20 km

LENTOKENTTÄ JA 
KESKUSTA 5 km

5

is a worldwide brand of AGCO.

is a worldwide brand of AGCO.

www.konekesko.fi/masseyferguson

TESTATTUA TEHOA JA 
TALOUDELLISUUTTA*

SUORITUSKYKYÄ
ILMAN KOMPROMISSEJA

Mf 7616 Dyna-6 Efficient

Suomalainen 6-sylinterinen Agco Power -moottori
Maksimiteho 160 hv
Maksimiteho EPM 185 hv
Suurin vääntömomentti 677Nm
Suurin vääntömomentti EPM 790 Nm
Selkeä ja vaivaton 24+24 Dyna-6 ECO -vaihteisto

• Kuljettajien mukaan paras  
ajovoimansiirto

• Tieajossa selkeästi taloudellisin
• Parhaat huoltopisteet
• Ketterä - mittausten perusteella 

pienin kääntöympyrä
• Parhaat kulkutilat ja tilavan  

tuntuinen ohjaamo
• Loistava hinta-laatusuhde  

(pisteen hinta)

*Koneviesti 2/2015

Vakiovarusteena mm:
• 110 l/min hydrauliikka
• Ilmastointi
• Ilmaistuin
• Mekaaninen ohjaamojousitus
• Etulokasuojat
• Quadlink -etujousitus
• 2 sähkölohkoa
ja paljon muuta

Ota yhteyttä Massey Ferguson-myyjääsi: Mikko Ylitalo 0400-984 830
NYT RAJOITETTU ERÄ HETI KEVÄTTÖILLE

ollut ruuan kuluttajahin-
nan nostaminen, vaan ruo-
katuottojen reilumpi jako 
ketjussa. 

Sirpa Törmikoski
järjestöagrologi, MTK 
Pohjois-Suomi
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Ruokinnan parhaat 
asiantuntijat palveluksessasi
Olemme saavuttaneet asiakkaiden syvän luottamuksen korkeatasoisilla 
tilarehuilla ja kivennäistuotteilla. Suomen parhaat ruokinnan ammattilaiset 
ovat suunnitelleet ja valmistaneet yli 1300 erilaista tuotetta juuri Sinua 
varten. Liity sinäkin menestyjien joukkoon!

www.agrimarket.fi, www.suomenrehu.fi, www.valitsesopiva.fi

Jokainen tila on erilainenSOPIVASOPIVASOPIVASOPIVASOPIVASOPIVA
VALITSE

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!
 Rumpuputket erikoishinnoin täysissä nipuissa. 

Tule ja pyydä tarjous!

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

Kauttamme muun muassa

kattopellit ja 
tarvikkeet. 

Kauttamme myös 
rännit,  

kattoturvatuotteet ja 
rakennuspeltityöt, 
myös asennettuna

Nibe 
aurinkojärjestelmät

navettojen 
käyttöveden

 lämmitykseen.
ma, ti, to, pe 10-19
ke 10-16
lauantai suljettu

sunnuntai suljettu
juhlapyhien 
aattona 10-15

Kevään tapahtumia
Kansalaisopiston kevätnäyttely
10.4.-5.5. Vapaa pääsy. Näyttely avoinna: ma-
ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu
Kulttuurikeskus Pohjantähti,  Teollisuustie 1

Kansalaisopiston  
Käsillä ja sydämellä -näyttely
10.4.-5.5.  Vapaa pääsy.  Avoinna: ma-ke klo 
15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti,  Teollisuustie 1

Hyvän Olon Messut
la 9.5. klo 9-15. Tuomas Sammelvuo -sali, 
Tuulimyllyntie 4

Lasten ja nuorten 
töiden näyttely
8.5.-3.6. Vapaa pääsy.
Näyttely avoinna: ma-ke 
klo 15-20, la-su klo 14-17,
to-pe suljettu.
Kulttuurikeskus  
Pohjantähti,  Teollisuustie 1

Erä- ja 
luontoilta kirjastossa
to 7.5. klo 18-19.
Vapaa pääsy, Pudasjärven 
kirjasto, Tuulimyllyntie 4

Tiedustelut  Pasi Ahonen 
P. 040 566 9472

Alv 0%

Koneet suoraan Euroopan johtavilta 
konetehtailta-edullisesti ilman välikäsiä!

NYT KANNATTAA TOIMIA!

Pyörät 
650,-

Jeantil EVR 11-7
tarkkuuslevitin 29.900€ Jeantil GTI 8500

imupainevaunu 14.990€

Jeantil PR 2000 
paalisilppuri 14.950€JF Stoll 420

karhotin 5.190€

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

ojan huuhtelulaite 8.950€

4.950

9.300

5.490€
Osta nyt, 

maksa vasta 
31.12.2015

15.500€

9.250€

Tiedustelut  Pasi Ahonen 
P. 040 566 9472

Alv 0%

Koneet suoraan Euroopan johtavilta 
konetehtailta-edullisesti ilman välikäsiä!

NYT KANNATTAA TOIMIA!

Pyörät 
650,-

Jeantil EVR 11-7
tarkkuuslevitin 29.900€ Jeantil GTI 8500

imupainevaunu 14.990€

Jeantil PR 2000 
paalisilppuri 14.950€JF Stoll 420

karhotin 5.190€

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

ojan huuhtelulaite 8.950€

4.950

9.300
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Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

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

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA 
SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Tervetuloa!

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTIPORAUKSIA

Alkuvuosi on ollut suur-
ten muutosten aikaa maa-
taloudessa. Tuottajahinnat 
ovat olleet alamaissa ja vas-
taavasti tuotantopanoksien 
hinnoissa ei juuri ole tapah-
tunut muutoksia.  Ulkomais-
ta kermajuustoa on myyty 
jopa alle 4 €/kg. Keskimää-
rin yhteen juustokiloon ku-
luu maitoa 10 litraa joten 
voidaan laskea että maito-
litrasta kuljetuksineen, jalos-
tus ja markkinointi huomioi-
den voitaisiin maksaa vain 
0,40 €/litra. Tosiasiallisesti 
tuote on myyty reilusti tap-
piolla ja usein suurin kärsijä 
on alkutuottaja. Myös uudis-
tunut EU-byrokratia on tuo-
nut oman ihmetyksensä ke-
vääseen. Samanaikaisesti on 
tapahtunut monia negatiivi-
sia asioita jotka ovat aiheut-
taneet enemmän tai vähem-
män taloudellisia ongelmia. 

Esko Viitala
Energia- ja  
talousasiantuntija
ProAgria Oulu 

Talouden tsekkilista
Talouden hallintaa voidaan parantaa seuraavilla toimilla:
1. Pyri pitämään maksuvalmius kunnossa. Tee kassabudjetti ja seuraa sen toteu-

tumista. Hae tarvittaessa muutosta ennakkoveroihin.
2. Jos laskujen maksussa on ongelmia, kokoa tiedot tiedossa olevista tuloista ja 

menoista. Laita laskut tärkeysjärjestykseen, selvitä lähiajan rahoitustarve, neu-
vottele maksuajoista velkojien kanssa ja neuvottele pankin kanssa tarvittaes-
sa rahoitusjärjestelyt.

3. Ota käyttöön erilliset pankkitilit maa- ja metsätaloudelle sekä yksityistalou-
delle. Seuraa aktiivisesti kummankin tilin rahaliikennettä. Sopeuta tarvittaessa 
myös yksityistalouden menot vastaamaan tuloja.

4. Suunnittele peltoviljely ja kotieläintuotanto sekä niihin liittyvät maataloustuki-
ratkaisut.

5. Suunnittele ja kilpailuta tarvikehankinnat.
6. Ota mahdolliset löysät pois tuotannosta. Selvitä ja suunnittele miten yritykse-

si tuotantoa voidaan tehostaa ja kannattavuutta parantaa.
7. Selvitä yhteistyön kehittämismahdollisuudet muiden tilojen ja yrittäjien kans-

sa. Yhteistyö on voimaa.
8. Suunnittele kaikki kone-, rakennus- ja peltoinvestoinnit ennen toteutusta. In-

vestoi harkiten ja kannattavasti.
9. Suunnittele oman ja vieraan pääoman käyttö sekä lainojen lyhennysaikataulut. 

Ole riittävän ajoissa yhteydessä rahoittajaasi varsinkin jos näköpiirissä on on-
gelmia.

10. Päivitä pitkän aikavälin taloussuunnitelmaa, jotta tiedät kannattavuus- ja mak-
suvalmiusnäkymät tuleville vuosille. Näin pystyt hahmottamaan taloudelliset 
liikkumavarasi.

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

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com
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Varaosat – korjaamo
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Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
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040 589 3358 KoskitraktoriKoskitrucks

Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com
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Varaosat – korjaamo
040 481 4711
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KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

Pitkään valmisteltu MTK:n 
järjestöuudistus astui voi-
maan tämän vuoden alus-
ta. Metsänhoitoyhdistyksis-
tä tuli MTK:n keskusliiton 
jäseniä. Keskusliiton metsä-
linjan edustajina maakun-
tatasolla ja alueellisen met-
säedunvalvonnan tekijöinä 
toimivat metsälinjan kent-
täpäälliköt, joita MTK Poh-
jois-Suomen alueella on 
kaksi: Markku Ekdahl Ou-
lussa ja Heikki Rahko Ka-
jaanissa. Heidän toimin-
ta-alueensa eivät noudata 
maakuntajakoa ja molem-
mat palvelevat omilla eri-
tyisosaamisalueillaan koko 
MTK:n metsälinjaa tiimien 
kautta. Kenttäpäälliköt ovat 
myös keskeisiä toimijoita 
paitsi metsänhoitoyhdistys-
ten keskinäisen yhteistyön 
myös tuottajayhdistysten ja 
metsänhoitoyhdistysten vä-
lisen yhteistyön rakentami-
sessa.   

Sekä metsänhoitoyhdis-
tysten että tuottajayhdistys-
ten jäsenmaksut ovat tul-
leet maksuun tänä keväänä. 
Koska laskut tulivat mil-
tei yhtä aikaa, monella ti-
lalla on pohdittu, mikä ero 
on metsänhoitoyhdistyk-
sen jäsenmaksun ja tuotta-
jayhdistyksen jäsenmaksun 
välillä. Useimmilla maati-
loillahan on sekä peltoa että 
metsää. 

Sekä tuottaja- että met-
sänhoitoyhdistykset päät-
tivät itsenäisesti jäsenmak-
suistaan viime syksynä. 
Keskusliiton suositus oli, 
että metsähehtaarien paino-
arvo tuottajayhdistysten jä-

Järjestöuudistuksen 
ensimmäinen vuosi

senmaksuissa alenisi asteit-
tain ja perusjäsenmaksua 
vastaavasti korotettaisiin. 
Etenkään metsävaltaisissa 
kunnissa tämä ei kuitenkaan 
ole helposti toteutettavis-
sa, koska metsähehtaarien 
merkitys tuottajayhdistyk-
sen jäsenmaksukertymästä 
voi olla huomattava. Osas-
sa metsänhoitoyhdistyksis-
tä taas on siirrytty kiinteään 
jäsenmaksuun, toisissa se 
taas vaihtelee metsäpinta-
alan mukaan. Voitanee to-
deta, että elämme vielä har-
joitteluaikaa uudistuneessa 
järjestössämme ja myös jä-
senmaksujen määrittämi-
seen liittyvät käytännöt 
varmasti selkeytyvät ajan 
myötä. Paikallista yhteen-
sovittamista käytännöissä 
olisi kuitenkin viimeistään 
nyt syytä ruveta tekemään 
tuottajayhdistysten ja met-
sänhoitoyhdistysten välillä.

MTK:n tuottajayhdistys-
ten kolme keskeistä tehtä-
vää ja myös etua jäsenistölle 
ovat edunvalvonta, jäsen-
palvelut ja yhteisöllinen toi-
minta. Jäsenpalveluihin 
kuuluvat keskusliiton, tuot-
tajaliiton ja tuottajayhdis-
tysten jäsenilleen neuvot-
telemat jäsenedut. Nyt kun 
MTK:n järjestökentässä toi-
mii kahdenlaisia yhdistyk-
siä, metsänhoitoyhdistyksiä 
ja tuottajayhdistyksiä, jä-
senetujen rooli jäsenyyksis-
sä on tupannut menemään 
sekaisin. Myöskään asiaa 
koskeva viestintä ei ole ol-
lut onnistunutta.  

On selkeää, että jo edun-
valvonnallisista syistä pel-

toa ja metsää omistavan 
MTK:n jäsenen on syytä 
olla jäsenenä molemmis-
sa, sekä metsänhoito- että 
tuottajayhdistyksessä. Pel-
kästään toisen jäsenyyden 
kautta ei myöskään voi saa-
da kaikkia MTK:n jäsenetu-
ja käyttöönsä. Esim. MTK 
Pohjois-Suomen neuvotte-
lemat jäsenedut, jotka nä-
kyvät mm. maaliskuussa 
ilmestyneessä Uutisjyvät –
jäsenlehdessämme, ovat 
vain tuottajayhdistysten jä-
senten käytössä. Samoin on 
luonnollisesti tuottajayh-
distysten omille jäsenilleen 
neuvottelemien etujen lai-
ta. Valtakunnalliset MTK:n 
jäsenedut ovat pääosin mo-
lempien yhdistysten jäsen-
ten käytettävissä, mutta 
myös niissä on tehty eriy-
tystä. Mm. monien MTK:n 
jäsenten hyödyntämä jä-
senetu Lähitapiolan vakuu-
tuksista on jaettu metsä –ja 
tuottajayhdistysten jäsenten 
kesken niin, että vain tuot-
tajayhdistyksen jäsenyydel-
lä voi saada jäsenalennuk-
sen maatilavakuutuksesta. 
Metsänhoitoyhdistyksen jä-
senet saavat taas etuna alen-
nuksen metsävakuutukses-
ta. MTK:n EU-avustajien 
palvelujen vastuuvakuutus 
pätee vain tuottajayhdistys-
ten jäsenien kohdalla. 

Toisaalta, ilman metsän-
hoitoyhdistyksen jäsenyyt-
tä ei ole mahdollista saa-
da metsänhoitoyhdistyksen 
tarjoamia metsänhoito- ja 
puunmyyntipalveluja jä-
senhintaan. Ilman metsän-
hoitoyhdistyksen jäsenyyt-

tä ei myöskään voi olla 
mukana PEFC-metsäserti-
fioinnin piirissä. Metsän-
hoitoyhdistyksillä on myös 
omia, niiden jäsenilleen 
neuvottelemia jäsenetuja. 

On iloinen asia todeta, 
että MTK järjestö kokonai-
suutena pystyy tarjoamaan 
jäsenilleen laajan paletin jä-
senetuja. Kokonaisuuteen 
kannattaa käydä tutustu-
massa MTK:n nettisivuilla 
www.mtk.fi.

Tarja Bäckman
toiminnanjohtaja, MTK 
Pohjois-Suomi ry

Toiminnanjohtaja Tar-
ja Bäckman. Kuva Studio 
PSV.

SORKANHOITAJA
EERO KAIKKONEN
p. 040 591 2196
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Esim. juhlateltta 4x8 m 32-42 hlö 
220 €/viikonloppu tai 2 vrk noudettuna.

Myös toimitettuna ja kasattuna. 
Kysy tarjous. Varaa omasi heti. 

Nyt meiltä uudet teltat ja 
tarvikkeet vaikka kesän juhliin!

Valio on päättänyt jatkaa 
100-prosenttisesti uusiutuvien 
maitotölkkien käyttöä kolme 
kuukautta kestäneen testivai-
heen jälkeen. Kokonaan uu-
siutuvista raaka-aineista val-
mistetut maitotölkit otetaan 
käyttöön aluksi Valio Luo-
mu™ maidoissa ja piimässä 
liukuvasti toukokuusta alkaen.

– Saimme kuluttajilta erit-
täin positiivista palautetta tes-
tivaiheen aikana, ja siksi on 
luonnollista edetä kohti koko-
naan uusiutuvien maitotölkki-
en pysyvämpää käyttöä. Aluk-
si tuomme 100-prosenttisesti 
uusiutuvat pakkaukset luomu-
maitoihimme, koska luomu-
tuotteiden ostajat arvostavat 
entistä ekologisempia pakka-
uksia erityisen paljon, katego-
riapäällikkö Mirva Tollet Va-
liolta perustelee.

Valio haluaa lisätä uusiutu-
van raaka-aineen osuutta pak-
kausmateriaaleissa. Tavoit-
teena on, että tulevaisuudessa 
Valio voisi käyttää laajamit-
taisesti maitotölkkejä, jotka 
on valmistettu 100-prosent-
tisesti uusiutuvista raaka-ai-
neista. Kokonaan uusiutuvien 
maitotölkkien laajamittaisem-
pi käyttöönotto täytyy teh-
dä asteittain, sillä pakkauksis-
sa käytettävän kasvipohjaisen 
muovin saatavuus on vielä ra-
jallista. Kokonaan uusiutuvis-
ta materiaaleista valmistetun 
pakkauksen tunnistaa 100 % 

Valio jatkaa uusiutuvien  
maitotölkkien käyttöä

uusiutuvaa materiaalia -mer-
kinnästä.

Kuluttajat arvostavat 
ekologisuutta
Kokonaan uusiutuvista mate-
riaaleista valmistettua maito-
tölkkiä testattiin Valio Eila® 
kevytmaitojuomissa tammi-
maaliskuussa 2015. Yli 1 500 
kuluttajaa vastasi kyselyyn.Yli 
80 prosenttia kuluttajakyse-
lyyn vastanneista piti koko-
naan uusiutuvia pakkauksia 
edistyksellisinä, koska ne sääs-
tävät luontoa ja luonnonvaroja. 
Yli 90 prosenttia kannatti sitä, 
että Valion maitotölkit olisi-
vat jatkossa täysin uusiutuvis-
ta raaka-aineista valmistettuja. 

Valio sai testijakson alussa 
kuluttajilta palautetta testatta-
van maitotölkin pehmeydestä. 
Valio ja pakkaustoimittaja Tet-
ra Pak muuttivat tölkkiaihion 
rakennetta jo testivaiheen aika-
na, minkä jälkeen kielteistä pa-
lautetta ei enää tullut.

Kokonaan uusiutuvassa 
maitotölkissä uusiutuvista ma-
teriaaleista valmistetaan kaikki 
pakkauksen kartonki- ja muo-
viosat. Kartonki tehdään puu-
kuidusta, ja uusiutuva muovi 
valmistetaan sokeriruokoteol-
lisuuden sivuvirtana muodos-
tuvasta kasvietanolista. Kun 
maitotölkit valmistetaan ko-
konaan uusiutuvista materi-
aaleista, vähennetään riippu-
vuutta öljystä ja säästetään 

luonnonvaroja.

Maitotölkki kierräte-
tään entiseen tapaan
Kokonaan uusiutuvista raa-
ka-aineista valmistetun mai-
totölkin voi kierrättää samalla 
tavalla kuin nestekartonkipak-
kaukset yleensäkin. Pakkaus 
tulee siis huuhdella, kuivata, 
litistää ja pakata ja viedä sen 
jälkeen kartonkikeräysasti-
aan. Jos maitotölkissä on kork-
ki, sen voi jättää paikoilleen tai 
halutessaan irrottaa ja hävit-
tää energiajätteenä. Uusiutuva 
pakkaus ei ole biohajoava.

Muutkin Valion tölkit 
entistä uusiutuvampia
Valio Luomu™ maitojen ohella 
myös Valion muissa maitotöl-
keissä uusiutuvien raaka-ainei-
den osuus kasvaa. Valio ottaa 
kaikissa korkillisissa, harjakat-
toisissa maitotölkeissä käyttöön 
korkit, joissa sekä korkki että 
sen kaulaosa ovat täysin kas-
vipohjaisesta muovista valmis-
tettuja. Aikaisemmin kaulaosa 
ei ollut uusiutuva. Näin ollen 
Valion korkilliset, harjakattoi-
set maitotölkit valmistetaan jat-
kossa yli 88-prosenttisesti uu-
siutuvista materiaaleista. Osa 
tölkeissä käytettävästä muovis-
ta on edelleen öljypohjaista ma-
teriaalia, joka ei ole uusiutuvaa.  

Valio tiedotus

Tekemällä turvatekoja
vähennät maatilasi
vahinkoja –
samalla saat etuja ja
alennuksia LähiTapiolasta.

Lue lisää www.lahitapiola.fi/maatilat
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Pudasjärven kaupungin-
hallituksen kokouksessa 
28.4. keskusteltiin hankin-
tayhteistyösopimuksen uu-
distamisesta. Oulun kau-
punki ja lähialueen kunnat 
ovat tehneet hankintayh-
teistyötä vuodesta 2008 läh-
tien. Sopimuksen keskeiset 
muutokset liittyvät tieto-
järjestelmiin, maksuosuuk-
sienlaskentaan ja toiminta-
tapojen selkiinnyttämiseen. 
Sopimuksen uudistamista 
on valmisteltu hankintayh-
teistyösopijapuolten väli-

Hankintayhteistyöllä säästöjä kaupungille
sissä neuvotteluissa syksyn 
2014 ja talven 2015 aikana.

Hankintayhteistyön 
hyödyt ovat olleet kiistat-
tomat. Useiden hankinta-
prosessien yhteydessä on 
tullut ilmi, että tarjoajat pi-
tävät Oulun hankintayh-
teistyösopimuksen laajui-
sia kilpailutuksia erittäin 
tärkeinä ja oman liiketoi-
mintansa kannalta keskei-
sinä. Lisäksi useamman 
ostavan tahon yhdistetyt 
volyymit lisäävät hankin-
nan mielenkiintoa toimit-

tajien suuntaan. Näin ollen 
tarjoajat osallistuvat kil-
pailutuksiin aktiivisesti ja 
kilpailutukset ovat tehok-
kaita. Hankintayhteistyö 
mahdollistaa sen osapuo-
lille myös hintasäästöt ja 
hankintasopimusten pie-
nemmät elin kaarikustan-
nukset, kun jokainen toi-
mija ei kilpailuta samoja 
tavaroita ja palveluita erik-
seen. Sopimus on Oulun 
kaupungin ja yhdeksän lä-
hialueen kunnan ja usean 
eri toimijan välinen.

Muita asioita
Kokouksessa hyväksyttiin 
vuoden 2015 päällystystöi-
den urakoitsijaksi edulli-
simman tarjouksen tehnyt 
NCC Roads Oy. Päällystys-
urakan kohteina ovat kau-
pungin keskustaajamassa 
Tuulimyllyntien ja Suoja-
kujan päällystäminen, Syöt-
teen alueella Isosyötteentien 
ja Syötekeskuksentien pääl-
lystäminen sekä pienet paik-
kaustyöt. Urakkaan lisäksi 
kuuluu Tuulimyllyntien ja 

Suojakujan luiskien multaus 
ja kylvö.

Tekninen toimi on kil-
pailuttanut Pudasjärven 
kaupungin ja kaupungin 
omistuksessa olevien kiin-
teistöyhtiöiden puoles-
ta sähköenergian margi-
naalin kaudelle 1.1.2017 
– 31.12.2018, sekä option 
vuosille 2019 ja 2020. Tar-
jouskilpailun perusteella toi-
mittajaksi valittiin Nordic 
Green Energy. Hankittavan 
sähköenergian tämänhet-
kinen määrä on vuosittain 

noin 8 000 MWh.
Tälle vuodelle tieavustuk-

siin on varattu 48 000 euroa, 
joista tien hoitoon tarkoitet-
tuihin perusavustuksiin on 
suunniteltu käytettävän 42 
000 euroa ja erityiskohtei-
den avustamiseen 5 500 eu-
roa sekä kaupungin toimesta 
tapahtuviin höyläyksiin 500 
euroa. Määräraha on varattu 
siten, että avustusta voidaan 
myöntää 290 euroa kilomet-
riä kohden, ja että avustet-
tavan tien vähimmäispituus 
on 100 metriä. JK

Kansallisen Veteraanipäivän 
juhlaa vietettiin Pudasjär-
vellä maanantaina 27.4. Juh-
laan oli erityinen aihe, koska 
Lapin sodan päättymises-
tä on kulunut tasan 70 vuot-
ta. Tuomas Sammelvuo -sali 
täyttyi ääriään myöten, sillä 
kunniavieraina oli sotiemme 
veteraaneja ja juhlayleisönä 
pudasjärveläisiä koululaisia 
ja nuoria. Musiikillisesta oh-
jelmasta vastasi Kansalais-
opiston puhallinorkesteri, 
kuorolaulua ja muita esityk-
siä olivat järjestäneet koulu-

Veteraanisukupolven työ kestää edelleen

laiset. 
Juhlapuhujan, maakun-

tajohtaja Pauli Harjun vies-
ti nuorille oli, että vete-
raanisukupolven periksi 
antamattomuus kantaa vielä 
tähänkin päivään. Veteraa-
niperinteen siirtämistä nuo-
rille Harju painotti tärkeänä, 
sillä veteraaneilta olemme 
saaneet suomalaisen sivis-
tyksen ja selkärankaa nykyi-
selle ja myös tuleville suku-
polville. Veteraanien neuvot 
ovat olleet järeää luokkaa, 
kunnioitus on veteraaneja 

kohtaan suurta. Kuitenkin 
kovin pian tulee aika, kun 
Suomessa ei ole veteraane-
ja. Harju pohti puheessaan 
myös sitä, että sotien aika-
na kaveria ei jätetty pulaan. 
Näin pitäisi olla tänäkin päi-
vänä, vaikka teknologian ke-
hittyminen on mahdollista-
nut kanssakäymistä tavalla, 
josta ei ennen osattu unek-
siakaan. Koulukiusaaminen 
on saanut näin uusia välinei-
tä. Kaiken mitä sanot tai teet 
netissä pitäisi olla sellais-
ta, että sen voisi sanoa myös 

kasvotusten. Rauhan vuosia 
on nyt jo 70 ja se antaa luvan 
juhlaan. Kiitollisuus vete-
raaneja kohtaan välittyi Har-
jun puheessa. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timosen mukaan Pudasjär-
velle merkityksellinen päi-
vä oli Lapin sodan alkami-
nen 1944 syyskuussa, sillä 
ensimmäiset laukaukset am-
muttiin nykyisen Hetekylän 
tien risteyksen kohdilla. La-

pin sota päättyi 27. päivä-
nä huhtikuuta, kun viimei-
setkin saksalaiset sotilaat 
vetäytyivät Suomen käsi-
varresta Norjan puolelle. So-
dan päätyttyä alkoi Suomes-
sa jälleenrakennustyö. Työtä 
tehtiin myös sotakorvaus-
ten maksamiseksi Venäjäl-
le. Erityisen paljon työtä teh-
tiin, jotta saatiin Suomi taas 
asuttavaksi ja perheille kodit 
ja toimeentuloa. Tätä muis-
toa painotettiin juhlassa. Ve-
teraanit ovat Suomen jälleen 
rakentaneet ja antaneet meil-
le jälkipolville asuttavak-
si vapaan maan. Uhraukset 
olivat suuria. Pudasjärvel-
lä palvelukseen astui pari 
tuhatta nuorta miestä, 421 
heistä palasi sankarivainaji-

na. 
Kirkkoherra Juha Rau-

halalla oli hartauspuhe ja 
hän lähetti seppelpartion 
sankarihaudoille. Puheen-
vuoroja käyttivät myös Pu-
dasjärven Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Paavo Pikku-
aho ja aikaisempi Pudasjär-
ven kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila. 

Tasavallan presidentin 
myöntämät Suomen Val-
koisen Ruusun ritarikunnan 
1 lk kunniamerkkien saa-
jia olivat tänä vuonna Mart-
ta Lantto ja Esko Piri. Merkit 
luovutti juhlassa Paavo Pik-
kuaho.

Hanne Vähäkuopus

Presidentin myöntämät kunniamerkit luovutettiin juhlassa Esko Pirille (avustajana Eero Ahonen) ja Martta Lantolle (avus-
tajana Kaarina Daavittila). Merkkien luovuttaja kunnallisneuvos Paavo Pikkuaho takana. 

Juhlapuheen piti maakuntajohtaja Pauli Harju. 

Musiikkia esittämässä Lakarin koulun kuoro.
Tuomas Sammelvuo -sali täyttyi ääriään myöten, sillä kunniavieraina oli sotiemme vete-
raaneja ja juhlayleisönä pudasjärveläisiä koululaisia ja nuoria.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus 
ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkis-
tä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. 
alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 
20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

SEKALAISTA

OSTAMME TAI 
VUOKRAAMME

Pudasjärveltä 
remontin vaativan 
omakotitalon tai 

rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpö-

verkkoon tai jolla on 
puulämmitys tai muu 

edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. 

Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Ostetaan kaikki 
Toyota Hiacet 

käteisellä, myös epäkuntoiset ja 
verovelkaiset.

Nouto kotipihasta.
Tarjoa myös muitakin paketti- ja 

lava-autoja!
Puh. 040 365 0292

OKT-tontti - RAKENNA! Tie-
tääkseni ainoa jäljellä oleva 
asemakaavarantatontti Pudas-
järven keskustassa. Haapoka-
ri, Parkkilantie, Karikuja, Ii-joen 
pohjoisranta. Rakennusoike-
utta: kaksi kerrosta ja 250 m2. 
Luonnonkaunis oma kangas-
ranta. P. 045 610 8017.

Opel Astra-G-Caravan 2.0DTI 
vm.2000, ajettu n. 349 tkm, 
katsastettu 16.4-15, 1500 €. P. 
040 513 6146.

Lauantaina Lakarin alueelta 
avaimen löytäjälle suurkiitok-
set.

Opel Astra vm. 2003 aj.114000 
km, ilmastointi sekä vetokouk-
ku. P. 040 820 7170.

Aurinkokello jalustoineen, 
(esim. mökille), h. 50 €. P. 044 
582 2015.

Naisten vakio ja vaihdepyöriä,  
miesten/poikien maastop., tyt-
töjen/poikien pyöriä ja nuori-
sopyöriä, rälläysp. Muutama 
lastenpyörä. Keväthintaan, 
siistikuntoisia. Lisäksi monen-
laisia pöytiä, yksi uusikin. P. 
040 504 2814.

Kairan Kuidun asiakkaita on 
kytketty käyttöön jo lähes 
tuhat. Taivalkosken alueella 
ensimmäisenä laajakaistayh-
teys kytkettiin Metsäkylän 
ja Jokijärven suunnan tilaa-
jille. Pudasjärvellä vastaa-
vasti ensimmäiset liittymät 
kytkettiin Livon, Syötteen ja 
Rytinkisalmen alueilla. Syk-
syn aikana otettiin käyttöön 
kaikki viime kesänä raken-
netut yhteydet. Kairan Kui-
dun rakentamishanke on 
tällä hetkellä suurin työnal-
la olevista Viestintäviras-
ton avustamista kohteista. 
Hankkeen mittavuudesta 
kertoo esimerkiksi se, että 
valokuitua vedettiin Taival-
kosken ja Pudasjärven kun-
tien alueilla viime kesän ai-
kana yhteensä noin 1000 
kilometriä. Matkaa voidaan 
havainnollistaa vaikkapa sil-
lä, että sama kilometrimäärä 
on Helsingistä Sodankylään. 

Kairan kuitu siirtämässä  
paikkakunnan uuteen aikaan

Työmailla työskenteli par-
haillaan yli 80 ihmistä. 

Tulevan kesän  
rakentamissuunnitelmat
Tulevana kesänä Pudasjär-
vellä rakentaminen jatkuu 
Puolangantien suunnassa, 
Puhoksella, Jaurakalla ja Ku-
rentien varressa. Lisäksi ra-
kentamisohjelmassa ovat 
Jongun-, Aittojärven, Ala-
Siuruan, Ylisiuruan, Kontti-
lan, Asmuntin, Kipinä-Kol-
lajan, Taipaleenharjun ja 
Hetekylän alueet. Talven ai-
kana on tehty näille alueil-
le suunnittelua. Tällä hetkel-
lä näille rakentamattomille 
alueille voi liittymiä saada 
vielä rakentamisaikaiseen 
edulliseen sadan euron liit-
tymähintaan. 

Taivalkoskella rakenne-
taan taajaman ulkopuolella 
vielä lähinnä Koitila-Inkee 
ja Jurmu-Loukusa alueilla, 

sekä Taivalkosken taajamas-
sa.

IPTV kiinnostaa
Kairan Kuidun liittymän ti-
lanneiden palveluihin kuu-
luu myös IPTV-palvelu. 
TV-ohjelmien katselu vaatii 
erillisen digiboksin hankin-
nan. Näitä bokseja myyvät 
alan liikkeet Pudasjärvellä 
ja Taivalkoskella. Tällä het-
kellä näyttää sille, että val-
taosa liittymän tilanneista 
ottaa käyttöön myös IPTV-
palvelut.

100 Mb:n nopeudella toi-
miva yhteys on siirtänyt Pu-
dasjärven ja Taivalkosken 
alueen ihmiset kokonaan 
”uuteen aikaan”, kuten eräs 
Kairan Kuitu Oy:n asiakas 
asian ilmaisi. Yhteiskunnan 
yleinen digitalisoituminen 
jatkuu kiihtyvällä vauhdil-
la. Yhä enemmän palvelui-
ta siirtyy verkkoon. Hyvi-

nä esimerkkeinä tästä ovat 
jo lähes kaikkien kansalais-
ten käyttämät pankkipal-
velut. Myös verohallinnon 
tietojärjestelmät ovat hyvä-
nä esimerkkinä siitä, mihin 
suuntaan kehitys kulkee. 
Verkossa tapahtuva kau-
pankäynti yleistyy nopeas-
ti. Kaikki edellä mainittuun 
palveluun liittyvä tiedon-
välitys vaatii entistä nope-
ampia yhteyksiä. Verkko-
ympäristössä mukaan ovat 
tulleet liikkuvat kuvat (vi-
deo) ja ääni, jotka vaativat 
entistä nopeampia yhteyk-
siä. Ihmisten vaatimustaso 
kasvaa, eivätkä katkeilevat 
ja viiveellä toimivat yhtey-
det enää täytä tämän päivän 
tarpeita, tulevaisuudesta pu-
humattakaan. 

Mikko Kälkäjä
toimitusjohtaja

Kauden viimeiset uintikisat 
pidettiin Puikkarissa sun-
nuntaina 19.4. ja mukana oli 
17 innokasta uimaria ja pel-
lehyppääjää. Raadin päätök-
sellä pellehyppääjien par-
haan asun palkinnon sai 
Sofia Harju vauva-asullaan. 
Lopuksi nähtiin loistavia 
hyppyjä isommilta pojilta, 
Juho-Pekka Luhtaniemeltä ja 
Jussi Hemmilältä. Pojat hyp-
päsivät erilaisia kierrehyp-
pyjä, tuplavoltteja ja tupla-
kierrevoltteja. Todettiin, että 
sellaisiin hyppyihin pitääkin 
jo harjoitella tosissaan.  Nyt 
jäädään kesätauolle ja harjoi-
tellaan luonnonvesissä uin-
tia ja vaikka pellehyppyjä. 
Syksyllä jatketaan uudella 
innolla.

Aini Seppänen

Uintikisat ja pellehyppyjä
Tulokset:
Tytöt 7v. vapaa 25m 1. Sara 
Leino 35.6
Pojat 7v. Vapaa 15m 1. Jark-
ko Muranen 20.1, 2. Elias Yli-
lehto 25.7
Tytöt 8v. Vapaa 15m 1. Ron-
ja Ylilehto 24.8, 2. Aada Kipinä 
30.1, 3. Selena Stenius 36.5. 
Tytöt 9v. Vapaa 25m 1. Ven-
la Leino 30.7
Pojat 9v. Vapaa 25m 1. Niila 
Isojärvi 48.6
Pojat 10v. Vapaa 25m 1. Joo-
nas Muranen 24.3, 2. Joona Ta-
karautio 25.7, 3. Jere Leino 
30.2, 4. Väinö Kyngäs 36.2. 
Pojat 10v. Selkä 25m 1. Jere 
Leino 33.6
Tytöt 11v. Vapaa 25m 1. 
Anni Runni 23.3, 2. Sofia Har-
ju 24.4. 
Tytöt 11v. Selkä 25m 1. Anni 
Runni 26.2, 2. Sofia Harju 28.6

Tytöt 12v. Vapaa 50m 1. Ja-
nette Takarautio 45.5
Tytöt 12v. Selkä 50m 1. Ja-
nette Takarautio 52.6
Tytöt 13v. Rinta 50m 1. Sii-

Kevään viimeisessä uintikisassa oli mukana 17 innokasta 
uimaria ja pellehyppääjää.

ri Runni 59.5
Pellehyppykisa: 1. Jaakkko 
Muranen 29p, 2. Niila Isojärvi 
27p, 3. Janette Takarautio 26p

Laavu-hanke puhuttaa pu-
dasjärveläisiä. Etenkin syr-
jäkylillä asuvat laittavat toi-
voaan hankkeen suomiin 
mahdollisuuksiin.

Projektipäällikkö Tii-
na Tauriainen kertoi hank-
keen kautta kehitettävän uu-
sia malleja tuottaa ja toteuttaa 
kaupungin peruspalveluja si-
ten, että ne ovat kaikkien saa-
tavilla, asiakaslähtöisiä ja 
kustannustehokkaita toteut-
taa. Hankkeen avulla halu-
taan selvittää millainen kes-
tävä ja kustannustehokas 
malli sopii hyvinvointi- ja 
työllisyyspalvelujen tuotta-
miseen. 

Maatilan emännälle 
lastenhoitoapua? 
- Palkkatuella on mahdollis-
ta saada apua maataloustöi-
hin ja kotiapuun. Esimerkiksi 
lastenhoitorinki sopisi hyvin. 
Teemme tiivistä yhteistyö-
tä kyläyhdistysten ja toimi-
joiden kanssa. Sivukylillä on 
huomattu tuntemus paikalli-
sista asukkaista, mutta miten 
tavoitetaan tarpeet?

Kolmas sektori ja 
työttömät?
- Kolmas sektori on ottanut 
positiivisella aktiivisuudel-
la hankkeen vastaan ja yh-
teistyökuvioita on viritelty jo  
useampien kanssa. Kyläyh-
distysten, järjestöjen ja yrittä-
jien kanssa on jo aloitettu yh-
teistyökuvioita. Palkkatukien 
rahoituskanavat avautuvat 
touko-kesäkuun vaihteessa. 
Työttömät ovat odottavaisin 
mielin ja positiivisia toivoen 
työllistymisen helpottuvan. 
Omatoimisia yhteyden otto-
jakin on, Tauriainen selvitti. 

Useita  
pilottiyhdistyksiä
Yhtenä pilottiyhdistyksenä 
hankkeessa toimii Korpisen 
kyläyhdistys, joka on alus-
tavasti sitoutunut hankkee-
seen. Heillä on jo kokemusta 
työllisyyspalvelujen tuotta-
misesta. He ovat työssään to-
teuttaneet ryhmätoiminnal-
lisuutta ja saavuttaneet sen 
kautta hyviä tuloksia erityi-
sesti pitkäaikaistyöttömien ja 
erityisen tuen tarpeessa ole-
vien henkilöiden kohdalla.  
Tätä samaa mallia halutaan 
kehittää edelleen ja mallin-
taa myös muiden kyläyhdis-

Laavu-hankkeella 
etsitään uusia malleja

tysten ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa. Korpi-
sen kyläyhdistyksen malli 
on hyödyntänyt toiminnas-
saan myös vertaisasiantunti-
juutta ryhmänohjauksessa ja 
tuonut sitä kautta toimintaan 
vaikuttavuutta ja mahdollis-
tanut palvelun asiakaslähtöi-
syyden.

Verkostoituminen ja 
yhteistyö
Tauriainen tähdentää, että 
yhteistyö ja verkostoitumi-
nen on tärkeää. Näin mah-
dollistetaan esimerkiksi pal-
velujen oikeanlaisuus ja 
oikean aikaisuus. 

Hankkeessa kehitetään 
laaja-alaisesti kunnan perus-
palveluja niin, että ne ovat 
asiakaslähtöisiä, vaikutta-
via ja kustannustehokkaita. 
Tätä kautta parannetaan pal-
velujen vaikuttavuutta ja asi-
akkaiden mahdollisuuksia 
vaikuttaa käyttämiinsä pal-
veluihin.

- Hankkeen tavoitteena 
on osallistavan budjetoin-
nin avulla kehittää kolman-
nen sektorin toimintaa siten, 
että ne pystyvät halutessaan 
vastaamaan osittain työlli-
syyspalvelujen tuottamisesta 
kunnalle. 

Työn uudelleen  
määrittäminen 
Hankkeen ryhmä toimii 
6-12 kuukautta, minkä sisäl-
lä asiakkaat voivat olla seu-
raavissa toiminnoissa: al-
kukartoitus, suunnitelma, 
yhdistysaktiviteetti, osa-aika-
työ, kuntouttava työtoiminta, 
työkokeilu ja palkkatukityö. 

- Lisäksi hankkeessa hae-
taan uusia mahdollisuuksia 
toimia vastuullisena yhteis-
kunnan jäsenenä auttamal-
la naapureita, huolehtimal-
la ikääntyvästä omaisesta tai 
toimimalla muuten oman lä-
hiyhteisön aktiivisena jäse-
nenä. Tätä kautta hankkees-
sa haetaan keinoja määritellä 
”työ” uudelleen lisäämällä 
ihmisten aktiivisuutta, hy-
väksyntää ja tarpeellisuuden 
tunnetta

- Rohkeasti yhteyden ot-
taminen Laavu- hankkeen 
työntekijöihin, koska olem-
me täällä ihmisiä varten, Tii-
na Tauriainen toivoo. 

Rauni Räisänen

Laavuhanketta esiteltiin yhdistysten illassa 15.4. Pohjan-
tähdessä. Illan vetäjä Ritva Kinnulan kanssa keskustele-
massa hankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen ja pro-
jektikoordinaattori Marjo Nurmi. 
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Vaativan kuntoutuksen 
fysio-, lymfa-, allas- ja jalka-terapiapalvelut. 

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella.
Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

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

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi 
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

Jukolantie 1, Pudasjärvi. Lisätietoja 040 726 1518
Toiminta-alueena Pudasjärvi, Taivalkoski, Ranua. www.terameri.com

fysioterapeutit Riitta Tiainen ja 
Jarno Saari, toimintaterapeutit 
Heidi Perkiö ja Katja Kuusento

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-20.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30 
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

PIZZERIA,
GRILLITUOTTEET JA 

KAHVILA

HAMMASLÄÄKÄRI

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot

-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt

 (kotikäyntejä Sarakylän   
 alueella)

Ajanvaraukset p. 0500 558 368, 050 347 0261. Jukolantie 6, Pudasjärvi

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JUNNA

- hieronta
-  lymfaterapia

- parafiinihoito käsille
-  Fysio Shop -tuotteet 

KOTIHOITOPALVELUT kuntohoitaja PÄIVI JUNNA 

Monipuoliset fysioterapiapalvelut yli 30 vuoden kokemuksella

Kebab pizzeria
Pudasjärvi

ma-to  11.00-21.00
pe  11.00-05.00
la  12.00-05.00
su  12.00-20.00
p. 040 474 4700

AVOINNA:

Oikopolku 2C, 93100 Pudasjärvi

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
  p. 040 1951 732  

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi, 
p. 044 337 7833, aki@tauonpaikka.fi

Lounas arkisin klo 10-14.
Meiltä myös pizzat, burgerit ja kebabit.

Tervetuloa! Lauantaisin pizza- ja 
kebabbuffet.

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

PALVELEMME:
ma-ti 10-14,

ke-pe 10-18, la 12-19
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* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät
* Rentouttavat maastoretket

RATSASTAMAAN!

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

Kesäleirit löytyy kotisivuilta, tutustu ja varaa!

KESÄLEIRIT 2015:

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.
www.hirvaskoski.fi

PAINOPALVELUITA

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

GPS tutkat
-  HUOPIKKAAT
- HUOPAKUMI-

SAAPPAAT, MUCK 
BOOTSIT ja 
Parkanon NAHKA-
SAAPPAAT

-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY-  

VARUSTEET
-  CAMOFLEECET
-  KUMISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin

-  KALAVERKOT:
 laajin valikoima
-  Akkulämmitteiset 

HANSKAT JA LIIVIT
-  KETTU ym. PILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ASEET JA 
 ERÄTARVIKKEET YM.
-  OTSALAMPUT 
 150-2500lum
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITDOG ENERGIA  
TANKKAUS JA 

 PALAUTUS 
 JUOMAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua. 
Myös lohi-riisi, lammas-riisi, peura-peruna, 

lohi-peruna, kala-riisi ym. erikoisruuat 
edullisesti.

HauHau lohi-riisi vehnätön 
koiranmakkara 15€/12 kpl

RATSASTUSPALVELUJA

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

LAKIPALVELUITA PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

TERAPIAPALVELUT, PSYKOTERAPIAA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.
Hoidamme asianne nopeasti ja tehokkaasti.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, rikos- riita ja hakemusasiat.

Puh. 040 144 6888
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Heikinkatu 17 B 10, 90100 Oulu

toimisto@eijaheikkinen.fi

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 

lämmitysvesiverkostostojen saneeraukset 
Uponor komposiitti järjestelmällä.

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

KATTOKOLMIKKO OY
Konesaumakattojen ammattilainen

Rakennuspeltityöt
0400 383 168, 040 518 3341, 

050 532 3712
www.kattokolmikko.fi

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

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

www.koillispaja.fi
koillispaja@koillispaja.fi

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

PELTITYÖT JA
TARVIKKEET
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 3.5. klo 11  Jouni Vikström
Su 10.5. klo 11  Eero Pokela

Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 3.5.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi 

Toiminta on tarkoitettu 6-12-vuotiaille lapsille ja nuorille.  Päiväleirit alkavat pääsääntöisesti klo 10 ko-
koontumisella seurakuntatalolle ja päättyvät samaan paikkaan klo 15.  Viikon sisällöstä ja poikkeuksista 
ilmoitamme leirikirjeessä.  Päivään kuuluu lämmin ruoka.  Ilmoittautuminen aina viikoksi kerrallaan tulee 
tehdä pe 15.5. mennessä nuorisopalveluihin.  Yhteistyössä Pudasjärven kaupunki, seurakunta ja Pohjois-
Suomen aluehallintovirasto.  Lisätietoja Tarja Väisänen ja Marja-Sinikka Luokkanen.

KESÄKERHO- JA KESÄKAHVILATOIMINTAA LAPSILLE, 
PERHEILLE JA IKÄIHMISILLE
Kesäkerho Liepeessä 3 – 5 vuotiaille 1 – 30.6. Kesäkerho kokoontuu maanantaisin, tiistaisin, torstaisin 
ja perjantaisin klo 9 – 15. Kukin lapsi saa olla päivittäin kesäkerhossa kolmen tunnin ajan. Kotoa laitetaan 
välipala mukaan. Ennakkoon ilmoittautumista kesäkerhoon ei ole.  Lisätietoja Marja-Sinikka Luokkanen.
Kesäkerhot ikäihmisille v. 23-24 klo 09-15 maanantaisin Koivukodilla, tiistaisin Tuohikodilla, keskiviik-
koisin Yläkartanossa ja torstaisin Valokissa.  Ohjelmasta vastaavat nuorisotoimen kesätyöntekijät sekä 
yksiköiden henkilökunta.  Lisätietoja Tarja Väisänen
Kesäkahvila seurakuntakodilla keskiviikkoisin 1 – 30.6.2015 klo 11 – 14. Kesäkahvilaan ovat kaikenikäi-
set tervetulleita. Kesäkahvilan vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijä ja lastenohjaaja. Toiminta on sisä- ja 
ulkotiloissa säästä riippuen.  Lisätietoja Marja-Sinikka Luokkanen.  

Nuorisopalvelut tiedottaa 2/2015
PÄIVÄLEIRITOIMINTA
Aika Toiminnan pääsisällöt

Viikko 23 hinta 10 € luonto ja liikunta; sis. mm. uimakoulua

Viikko 24 hinta 10 € luonto ja matkailu; sis. mm. retken Syötteen luontokeskukseen

Viikko 25 hinta 10 € luonto ja eläimet; sis. mm. retken Ranuan eläinpuistoon

Viikko 26 hinta 10 € luonto ja erätaidot; sis. mm. luontoleirin 6-8-vuotiaille Hilturannassa ja 

 9-12-vuotiaille Pitkällä lammella ja retken liikuntapuistoon

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KESÄRETKI

Torstai 2.7. Perjantai 3.7. Lauantai 4.7.
klo 8.00 lähtö nuorisotilojen 
edestä majoittautuminen 
mökeissä Powerpark
kulttuurimatka pohjalaisuu-
den sydämeen, Härmään

yhteinen aamupala
Powerpark
klo 15 toimintaa ryhmissä oman 
valinnan mukaan
A: Värikuulapeli
B: Ratsastusta ja kotieläimiä
C: Kauneussauna, tarvittaessa 
lapsiparkki
D: Powerpark
illalla yhteinen grillijuhla; sauno-
mista, uintia ja kesähubailua

yhteinen aamupala
Tuurin kyläkauppa
klo 21 Pudasjärvellä

Kesäretki tehdään Huvivaltio Powerparkkiin to-la 2-4.7.2015.  Retken hinta on 60 euroa / osallistuja, sis. 
matkat, majoituksen, ohjelman / pääsyliput ja osan ruokailuista, alle 2-vuotiaat maksutta.  10-vuotiaat tai 
alle vain täysi-ikäisen huoltajan mukana.  Ilmoittautuminen tapahtuu pe 15.5. mennessä nuorisotoimis-
toon.  Lisätietoja Tarja Väisänen.

HYVINTOINTIKIOSKI
Hyvinvointikioski on uudenlaista sukupolvien välistä kanssakäymistä lisäävää toimintaa, joka keskittyy hyvin-
vointia lisäävien palveluiden, tekojen ja asioiden ympärille, ilman maksua.  Tarpeen ja tuotteen määrittelee 
yli 65-vuotias kioskille tuleva asiakas – ”Mitähän Teille saisi olla?”.  Kioskissa kesätyötään tekevä nuori pyrkii 
tarjoamaan asiakkaan tarvitsemaa palvelua osaamisensa mukaan – ”Olkaapa hyvät ja kiitos”

Hyvinvointikioski on avoinna Vanhustentaloyhdistyksen kerhohuoneella arkisin 29.6.-12.7.2015 klo 10-
14, poikkeusohjelmaa muina päivinä.  Kioskissa on tällä hetkellä tarjolla itsenäisesti asuville ikäihmisille mm. 
kaveri kävelyretkelle tai kirjastossa käyntiin, lähimmäinen jumalanpalvelukseen tai naapurissa vierailuun, aut-
taja pieneen siivoukseen tai pullan leivontaan, onnentuoja kalastusretkelle tai syntymäpäiväjuhliin ja kaivattua 
kantoapua tarjoushaukalle.  

Kioskin henkilökunta tarjoaa kioskissa kaikille yhteisiä toimintoja seuraavasti; Kesäteatteriretki Taivalkos-
kelle Päätaloviikon tunnelmiin su 5.7., hinta 10 euroa /hlö ja maksuton retkipäivä kotiseutumuseoon to 9.7.  
Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti kioskiin teatteriretkelle to 2.7. mennessä ja kotiseutumuseoon ti 7.7. 
mennessä – tarkemmat aikataulutiedot saa ilmoittautumisen yhteydessä.  Puutarhajuhlat ja hyvinvointikios-
kitoiminnan päätöstilaisuus Vanhustentaloyhdistyksen kerhohuoneen piha-alueella su 12.7. klo 13-15, vapaa 
pääsy.  Lisätietoja Tarja Väisänen

HAETAAN PUDASJÄRVELÄISIÄ YRITYSKUMMEJA
Ryhmä 15-17 vuotiaita pudasjärveläisiä nuoria on lähdössä markkinoimaan kotipaikkakuntansa, palveluita 
ja tuotteita 30.7.-4.8. Kuopioon, Joensuuhun ja Lahteen.  Mikäli haluat yrityksesi tuotteita / palveluita esille 
kyseisille paikkakunnille, niin ota yhteyttä pe 8.5. mennessä ryhmän puheenjohtajaan Olga Oinas-Panumaan 
044 3569063 tai nuorisopalveluihin.  Työstämme yhdessä asiaa eteenpäin.  Lisätietoja Tarja Väisänen

Tulossa ja tiedossa auringonpaistetta, vesisadepäiviä,  
virkistäviä tuulia ja kesätapahtumia, mm.
NUORTEN KESÄ 2015 avajaistapahtuma on Jyrkkäkoskella to 28.5. klo 9-11.  Tapahtumassa on mm. 
paneeli, ammattikioski sekä valtuutettujen infopiste vaikuttamisesta ja osallisuudesta.  Tilaisuudessa julkis-
tetaan lasten ja nuorten valitsema Vuoden 2015 Nuorisoteontekijä, Mika Timonen vuonna 2014.  Yhteis-
työssä ovat nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, yläkoulu, Pudisfoorumi, valtuutetut, Pudasjärven Urheilijat 
ja muut tahot.  Lisätietoja Tarja Väisänen
MATCH SHOW koiratapahtuma Pudasjärven torilla ti 30.6. yhteistyössä Pudasjärven koiraharrastajat 
ja nuorisopalvelut
HOX! Kirjastotalon nuorisotilat ovat suljettu 1.6.-2.8.2015.  

KIITOKSIA
Haluamme nuorten kanssa antaa SUUREN KIITOKSEN halauksien ja lämpimien ajatusten kera Lions Clu-
bille uudesta biljardipöydästä sekä kaikille muille nuorisotilojen remonttiin tavalla tai toisella osallistuneille 
– Meidän on yhteinen tämä elämä.

YHTEYSTIETOMME
Pudasjärven kaupunki, nuorisopalvelut
Tarja Väisänen, vapaa-aikaohjaaja / lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämistyö,  
040 5262765, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi
Jari Pekkala, nuorisotyöntekijä, 0400 703307, jari.pekkala@pudasjarvi.fi

Pudasjärven seurakunta, lapsityö
Marja-Sinikka Luokkanen, lapsityönohjaaja, 040 571429, marja-sinikka.luokkanen@evl.fi

Luontoliikuntaleiri 
10–14-vuotiaille
8.-10.6.2015

Leirillä ohjelmassa ratsastusta ja tallitöitä (2x3h), melon-
taa, toimintarasteja ja suunnistusta, uintia sekä eri pele-
jä. Leiri pidetään OSAO:lla ja ympäristössä. Yöpyminen 
oppilasasuntoloissa. Leirillä tarjotut ruuat (aamupala, 
lounas, päivällinen, iltapala) kuuluvat leirin hintaan. 

Ohjaajina leirillä Elina Wachira ja Jenni Ylilehto. 

Leirin hinta 50 €/hlö
Ilmoittautumiset 29.5. mennessä  
jenni.ylilehto@pudasjarvi.fi tai 040 912 4369
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje, 
jossa tarkemmat tiedot!
Leirin järjestää: Pudasjärven Nuorten Tuki ry ja Pudasjärven per-
hekeskusyhdistys ry sekä OSAO, Liikuntaa kaikille- hanke, Iijoen 
erämelojat ry, Liike Ay ja Punaisen Ristin Pudasjärven osasto. 

”Kuvia luonnosta” -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 1.3.-29.4. klo 
10-16. 
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Puikkarin edestä, kävellään, juostaan, hol-
kätään yhdessä. Voit ottaa vaikka koirasikin mukaan lenkkeilemään.Kunto-
tanssit Koskenhovilla maanantaisin klo 19.-21. Osallistumismaksu. 
Kelkkakauden päättäjäiset Pikku-Syötteellä pe-su 1.5.-3.5. Rinteistä 
löytyy isoista ja pienistä hyppyreistä koostuva hyppylinja. Kiihdytyslinja ja 
snowcross rata.
Koululaisten uintikisat ke 6.5. klo 9-45-15 Virkistysuimala Puikkari, Tuu-
limyllyntie 4.
FC Kurenpojat - Ajax Sarkkiranta la 9.5. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Hyvän Olon Messut la 9.5. klo 9-15. Monipuolista ohjelmaa, arvontaa, 
tuote-esittelyjä ja -myyntiä. Messukahvila avoinna. Tuomas Sammelvuo -sali, 
Tuulimyllyntie 4.

Koskenhovilla 
su 3.5.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Nuorittalla Pömilässä 
(Nuorittantie 76)

Toukokuun bingot 

Tervetuloa!

Pe 1.5. klo 18.45, päävoitto 150€
Pe 8.5. klo 18.45, päävoitto 200€
Pe 15.5. klo 18.45, päävoitto 200€, 
Pe 22.5.  klo 18.45, päävoitto 120€
Pe 29.5.  klo 18.45, päävoitto 120€

to 7.5. klo 17-19 Palvelukeskuksessa
Vieraana Pudasjärven apteekista  

farmaseutti Leila Kylmänen.                           
Vertaistuki ryhmää jatkaa taas syksyllä 3.9.

Lisätietoja: aila.kalkaja@gmail.com p. 044 593 7282 tai
        soile.karehaverinen@hotmail.com p. 040 589 5157

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys

PUDASJÄRVEN 
VERTAISTUKIRYHMÄ 

KOKOONTUU 
VIELÄ TÄLLE KEVÄÄLLE

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Kipinän Vesiosuuskunnan 
VARSINAINEN 

KOKOUS 
(vuosikokous)

pe 8.5.2015 klo 18 Kipinän koululla.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!
Hallitus

Seulan 
Vesiosuuskunnan 

YLEINEN KOKOUS 
Toivolassa 

su 17.5.2015 klo 12. 
Hallitus

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS 
pidetään 12.5.2015 klo 18.00

Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1, Pudasjärvi
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen järjestäytyminen; valitaan kokouksen puheenjohtaja, 

sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja kokouksen osanottajat.
3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 

1.1.2014 – 31.12.2014 sekä tilintarkastuskertomus
4. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisetä hallitukselle ja toimitus-

johtajalle tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014
6. Päätetään 2014 ylijäämän käytöstä.
7. Päätetään hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja 

tilintarkastajien palkkiot.
8. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen ja hallituksen varajäsenet.
9. Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
10. Päätetään miten kutsu osuuskunnan kokouksiin toimitetaan.

Asiakirjat: Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä Pudasjärven 
Vesiosuuskunnan toimistossa os. Tuotantotie 8, Pudasjärvi, 
4.5.-11.5.2015, arkipäivinä ma-pe klo 9-11 ja 12-15. 

Pudasjärvi 27.4.2015
Pudasjärven Vesiosuuskunta, hallitus

Työkeskuksen 
taidepiirin 

kevätnäyttely 
2015

4.5. - 31.5.2015
kirjastossa

Kirjasto avoinna
ma-ti 10.00-19.00
ke 10.00-16.00
to-pe 10.00-19.00
la-su suljettu
pyhien aattona 10.00-15.00

Pudasjärven kirjasto
Tuulimyllyntie 4
93100 Pudasjärvi
Puh. 040 826 6434

Pudasjärven kansalaisopisto, kulttuuritoimi ja kirjasto

Avajaiset 4.5. 
klo 13.00

Pudasjärven Yrittäjät ry
SENIORIYRITTÄJIEN

LOUNASKOKOKOONTUMINEN
ke 6.5. klo 11 Jukolan Pirtti.

Vierailijana Kairan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kälkäjä. 
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON KEVÄTTOIMINTAA
Puhelin: 040 8266 431, 040 5088 490

Musiikinopettaja 0400 646 132, taide- ja 
taitoaineiden opettaja 050 4096 653

Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

POHJOISSAAMEN KURSSI  12980003 
AUDITORIO/Risten Mustonen  27.4.-28.5.2015 
MA ja TO 17.00-19.00  30 €
Pohjoissaamen kielen alkeet. Kurssi on tarkoitettu kaikille poh-
joissaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Kurssille eh-
tii vielä mukaan.

KIERRÄTYSKORUTYÖPAJA  110300101 
KUVATAIDELUOKKA/Katri Luttinen 7.5.2015 
TO 16.30-20.15  10 €
Työpajassa valmistetaan kivoja ja yksilöllisiä koruja kierrätysmate-
riaalista kuten napeista, pitseistä, paperista, pyörän sisäkumista ja 
tölkin nipsuista. Ota mukaan kotoasi löytyvää kierrätysmateriaa-
lia. Opettajalta löytyy myös materiaalia ja häneltä voi ostaa koruo-
sia. Ilmoittautuminen 5.5. mennessä.

LIVON KARHUNVEISTOVIIKON  
KERAMIIKKAKARHU -TYÖPAJA 110320016
13.-16.5.2015  KE-LA 12.00-16.00
LIVON ENTINEN KOULU/Vuokko Nyman
Livon karhunveistoviikolla valmistetaan karhuja omaksi iloksi tai 
tehdään ehdotuksia pudasjärvisen liikelahjan tai matkamuisto-
esineen valmistamiseksi. Kurssin päivämaksu on 5 €. Tiedustelut 
Vuokko Nyman, puh. 050 4096 653.

LAPSET - ISOVANHEMMAT -
TAIDEVIIKONLOPPU  1103000031
13.-14.6.2015  LA-SU 12.00-15.00 
KUVATAIDELUOKKA/Vuokko Nyman
Isovanhempien ja heidän lastenlastensa yhteinen taideviikonlop-
pu, jossa piirretään, maalataan, tehdään press-print -painantaa ja 
muovaillaan savea. Materiaalit voi ostaa opettajalta. Kurssimaksu 
5 €/henkilö. Ilmoittautuminen 3.6.2015 mennessä.

ERÄ- JA METSÄSTYSKURSSI NAISILLE jatkuu la 9.5. klo 9.00-
12.00 ampumaradalla

MEHILÄISHOIDON KURSSI jatkuu la 9.5. klo 13.00-18.00 musii-
kinteorialuokassa

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

ITÄMAINEN TANSSI - kevät  110500001 
SALIKKI/Simona Muwazi  jatkuu 15.6.2015 saakka 
MA 18.00-19.30  25 €
Kurssilla opetellaan itämaisen tanssin perusliikkeitä, rytmiä, ko-
reografiaa sekä venytellään. Kurssille toivotaan lisää opiskelijoi-
ta.

ZUMBA EASY  830100151 
SALIKKI/Simona Muwazi  jatkuu 16.6.2015 saakka 
TI 16.30-17.15  20 €
Zumba Easy on helppoa zumbaa, edetään hitaammin ja kesto on ly-
hyempi, joten kurssi sopii hyvin senioreille tai sellaisille, jotka eivät 
voi osallistua tavalliseen zumbaan.

ZUMBA A - kevät  83010016 
SALIKKI/Simona Muwazi  jatkuu 16.6.2015 saakka 
TI 17.30-18.30  30 €
Sopii kaikille, myös sellaisille, jotka eivät ole harrastaneet mitään 
liikuntaa aikaisemmin. Peruslatinalaiset rytmit, kuten merengue, 
salsa, cumbia, reggaeton.

ZUMBA B - kevät  83010017 
SALIKKI/Simona Muwazi  jatkuu 18.6.2015 saakka 
TO 17.00-18.00  30 €
Hyvin hikinen ja hauska tunti täynnä erilaisia latinalaisia rytmejä ja 
liikkeitä.

ZUMBA Hirvaskoski - kevät  830100190 
HIRVASKOSKEN KOULU/Simona Muwazi 
jatkuu 17.6.2015 saakka  KE 18.00-19.00 
30 €

BODY TONING  830100152 
SALIKKI/Simona Muwazi  jatkuu 15.6.2015 saakka 
MA 17.00-17.45  25 €
Body Toning -kurssilla treenataan lihasvoimaa. Käytetään musiikkia 
ja tiettyjä liikesarjoja. Tempo on hyvin hidas. Käytetään 1-1,5 kilon 
käsipainoja, kun tehdään erilaisia liikkeitä ja liikesarjoja. Kurssilais-
ten kannattaa ottaa mukaan omia käsipainoja (0,5-1,5 kg naisil-
le/1,0-2,5 kg miehille) ja mahdollisesti pieni joogamatto.

BODY TONING - Hirvaskoski 830100191
HIRVASKOSKEN KOULU/Simona Muwazi  TO 18.30-19.15
jatkuu 18.6.2015 saakka  25 €

VESIVOIMISTELU  83010049 
PUIKKARI/Elina Wachira  13.-27.5.2015 
KE 15.00-16.30  10 €
Vesivoimistelussa opetellaan erilaisia voimistelu- ja sukellustemp-
puja yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Lisäksi tunneilla harjoitellaan 
hyppyjä ja notkeusharjoituksia. Tunneilla voidaan myös valmistel-
la lyhyitä esityksiä. Kurssi on tarkoitettu 4.-6.-luokkalaisille. Kurssi-
maksun lisäksi uimahallimaksu. Enintään 10 opiskelijaa.

KESÄNYRKKEILY  83010013
SALIKKI/Janne Ahonen  3.6.-29.7.2015 
KE 17.30-18.45  27 €

PERINTEINEN TAEKWON-DON 16. KESÄLEIRI 
TUOMAS SAMMELVUO -SALI/Janne Ahonen 15.-17.5.2015 
PE 17.30-21.00, LA 10.00-21.00, SU 10.00-18.00 36 €
Leirillä myös vesitaekwon-do -harjoituksia. Leirimaksu sisältää 
5 €:n uintimaksun. Leirimaksu maksetaan paikan päällä ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Lisätietoja kansalaisopiston kotisivuilta 
https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/index.asp Kurssit -> 
Liikunta ja terveyskasvatus -> Liikunta

LASTEN JA NUORTEN 
NÄYTELMÄKESÄLEIRI  11020008
SALIKKI/Kaarina Nevanperä  12.-14.6.2015 
PE 17.00-22.00, LA 9.00-18.00, SU 9.00-16.00 27 €

Kansalaisopiston kevätnäyttely
Pohjantähdessä avoinna 5.5.2015 saakka

Lasten ja nuorten kevätnäyttely
8.5. - 3.6.2015 Pohjantähdessä

Avajaiset pe 8.5.2015 kello 18.00-20.00
Esillä lasten, nuorten ja erityisryhmien töitä.

Pohjantähden näyttelyt avoinna ma-ke klo 15.00-20.00, la-su klo 14.00-
17.00, to-pe suljettu. Järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

Työkeskuksen taidepiirin näyttely 
kirjastossa 4. - 31.5.2015. Avajaiset ma 4.5.2015 klo 13.00

Tervetuloa näyttelyihin!

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia 
kaupungintalon 
aukioloajoissa
Vappuaatto to 30.4. klo 8-15 
Vappu pe 1.5.  suljettu 
Ke 13.5.  klo 8-15 
Helatorstai 14.5.  suljettu

Aluehallintovirasto on tarkistanut Pudasjärven kunnassa 
sijaitsevan Sivakkasuon (Jakosuon) turvetuotantoalu-
eelle 8.10.2004 myönnetyn ympäristöluvan nro 78/04/1 
lupamääräykset ja samalla lupa on muutettu määräai-
kaiseksi. 
www.avi.fi/lupatietopalvelu

Dnro PSAVI/171/04.08/2013

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN  
ANTAMISESTA

Pudasjärven 
Sos.dem.työväenyhdistys 

Juhlapuhujana on 
Mikko Salmi. 

Tervetuloa perinteiseen

Perinteistä 
ohjelma ja 

hernekeittoa 
tarjolla lopuksi. 

Pudasjärven paikallisjärjestö

Tervetuloa!

TYÖVÄEN 
VAPPUJUHLAAN

perjantaina 1.5.2015 klo 12 
Pudasjärven torille
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KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas
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KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

ONNEA ÄIDEILLE

MUISTA ÄITIÄ MYÖS LAHJAKORTILLA!

POISTOERÄ KESÄKENKIÄ 
JUHLAAN JA ARKEEN! Alkaen 10 €

Muistathan Äitejä su 10.5.
PAITULI

Alkaen

19,80

NAISTEN 
NEULETAKKI

39,50
NAISTEN 
JAKKU

43,50

RIEKERILTÄ
KEVÄTUUTTA!

Alkaen 59,90

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE. markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Remontin 

tilanneille 

piipunpellitys 

kaupan päälle! 

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2, Pudasjärvi

P. (08) 822 001, 040 524 2545
Avoinna 1.5.–31.8. ma–pe 9.00–17.00

Verenpaine, - sokeri, hemoglobiini,  
CRP tulehdusarvo, keliakia ja  
helikobakteeritesti, PEF   
(uloshengityksen huippuvirtaus).

Kolesteroli 
(kok. kolesteroli päivä tai paastoarvo), 
Eritelty kolesteroli 
(kok. kol. + HDL + LDL+TC/HDL suhde 
+ trigly) paastoarvo= ravinnotta 12h, 
korkeintaan lasi vettä.

Kehonkoostumusmittaus 
(paino, painoindeksi, rasva%, lihas ja 
luumassa%, vesi% sisäelinrasva=
keskivartalolihavuusluokitus, 
kehon fyysinen ikä) 
Koostumusmittaukseen tulijat 
mielellään klo 11.00 jälkeen.

Voit valita yhden tai useamman mittauksen 
tarpeesi mukaan, kysy edullinen pakettitarjous!

Puh. 040 564 4390

TERVEYDENHOITAJAN MITTAUKSET
TORSTAINA 7.5. klo 9.00 – 17.00

Tarjouksia! 

Maistiaisia! 

Arvontaa!

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

JOPO 1 v   

365€

ILONA 1 v 299€
AIKUISTEN 3 v 

329€POLKUPYÖRÄT

Alkaen

NUORTEN JA 
LASTEN 
POLKUPYÖRÄT 

Alkaen

199€
Meiltä myös polkupyörän satulat, 

lukot, renkaat ym. tarvikkeet

Kevään 2015 odotettu uutuus!

MS 201 C-M
● 1,8 kW/2,4 hv
● 3,9 kg
● M-Tronic

699€

● 2,3 kW/3,1 hv
● 4,5 kg
● 42,6 cm3

● M-Tronic

MS 241 C-M

659€

Ärhäkkä 
monitoimikone

● 1,3 kW/1,8 hv
● 3,5 kg
● ErgoStart 
 kevytkäynnistys

MS 193 C-E

Pikkujätti!459€

● 1,2 kW/
   1,6 hv
● 4,1 kg

MS 170
Laadukas pikkusaha

199€

● 2,2 kW/3,0 hv
● 8,4 kg
● 45,6 cm3

FS 460 C-EM K
Vahva metsäraivuri

899€

543 XP
● 2,2 kW/3,0 hv
● 4,5 kg
● 43,1 cm3 599€

Legendaarisen 242 manttelinperijä

OREGON 
KOMBIKANNU 
kaatonokilla 
+ ylitäyttösuulakkeella

29,90€

435
Yleissaha

●  1,6 kW / 2,1 hv
● 4,2 kg
● 40,9 cm3 299€ERIKOISERÄ AMMATTIKÖYTTÖÖN 

HYVÄKSYTTYJÄ METSURIN TURVAVARUSTEITA!
TURVA-AVOHAALARIT 120€
TURVAPUSERO 90€
TURVASAAPPAAT 80€
KYPÄRÄ 30€

260€

Tai kaikki edelliset 

YHTEENSÄ

FS 260 C-E

699€

Pudasjärvi Tutuksi julkaisu valmistumassa!
Tämän vuoden tapahtumista 
kootaan Tapahtumakalenteri, 

johon kootaan kaikista  
tapahtumista tiedot. 

Tapahtumien järjestäjä:  
ilmoitathan tapahtumat  

maksutta julkaisuun.

Pudasjärven yhdistyksistä julkaistaan luettelo. Jos toi-
mihenkilöitä on äskettäin muuttunut, ota yhteyttä.
Yrityksistä julkaistaan luettelo: Nimi, osoite, puhelin. 
Jos ilmoitusmyyjä ei ole vielä soittanut, 
ota yhteyttä yhteystietojen saamiseksi julkaisuun.
Julkaisussa on myös hyvää ilmoitustilaa, ota yhteyttä!
Pudasjärvi Tutuksi 2015 valmistuu toukokuussa ja jae-
taan jokaiseen talouteen Pudasjärvellä.
Julkaisua on tilattavissa/saatavilla eri tapahtumissa, 
sekä matkailijoiden, mökkiläisten ja ohikulkijoiden 
suosimissa paikoissa. 

Ota yhteyttä ke 6.5. mennessä:
Sirkka-Liisa Tuomaala 050 313 6344, ilmoitukset@vkkmedia.fi

Heimo Turunen 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi


