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PUDASJÄRVI -lehti
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PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 
93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 

PARASTA ISTUTUSAIKAA !!! KARAOKE

 Keittiö avoinna joka päivä  
klo 14.00-21.00  

• pizzaa • À la carte

Lippu 4€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Perjantai 19.8.

Lippu 4€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Wintti
23-04

Ravintolassa palvelemme:
Ma-Ti klo 14.00 - 21.00

Ke klo 14.00 - 01.00
Pe-La klo 12.00 - 04.00

Su klo12.00 - 18.00

Lauantai 20.8.

Wintti
23-04

KARAOKE

ROMEOT
Lippu 10€ 
sis. ep.  

MTK
Pudasjärvi
maaseutulehti 17.8.2011

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050-501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

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

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

www.pohto.fi

Elinvoimaa yrittäjyydestä kehittämisohjelma tarjoaa mahdollisuuden 
oman yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen!

Yrittäjän ammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus alkaa 3.10.2011.
Ilmoittaudu heti tai viimeistään 15.9. mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittauminen:
  Minna Jurvelin puh. 010 843 4521, minna.jurvelin@pohto.fi ja

Martti Engman puh. 010 843 4607, martti.engman@pohto.fi

Elinvoimaa 
yrittäjyydestä

www.rautioky.fi

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

pkt

 MEETWURSTI
 600 g SIIVU

399 pkt

VERI- JA PINAATTI          
OHUKAISET 400 g

119 pkt

NAUDAN PAISTI
JAUHELIHA 400 g

295 pkt

TAIVALKOSKENLEIPOMO
SOKERIMUNKIT
10 kpl 

199 pss

ADUGS
KAURAKEKSIT 
350 g

149 astia

MR MAXI
APPELSIINI MEHU
5,25 l

295

MR MAXI
APPELSIINI LIMSA
2 l 149
6X2 l 790 sis.pantit

TIKKARINAUHA
20 kpl

pss

190

MAXI TUPLA
57 g

4 kpl 200

MEILTÄ LÖYTYY

KOIRAN
TÄYSRAVINNOT
15 kg

alk. 2550

PURURULLA
18 kpl

650

KASSILLINEN MONIVUOTISIA KUKKIA    10,-
(pakkaa kassiin niin paljon kun saat mahtumaan)

Kekkilän puutarhamulta 50l  20,- / 6 kpl 
Kekkilän juuresturve 65l  5,- 
Koristekaali  10,- / 3 kpl

Uusi erä 
mustaherukkaa 

”melalahti”

Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-16

KORISTEPENSAAT 20,-/4 kpl KORISTEPUUT - 20 %
ULKOKRYSANTEEMIT JA SYYSLANNOITTEET !

Seuraavat vastaanottoajat: 
to 11.8., to 8.9., 
to 15.9., to 22.9.

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, 

Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

SIVUT 
2-12

Lasten Venetsialaiset la 27.8. klo 12-14

Venetsialaiset la 27.8 . Jyrkkäkoskella 
Pudasjärvellä klo 20-02
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Huom! Kirkolliset ilmoitukset ovat poikkeuksellisesti sivulla 25.

Puheenjohtajan terveiset

Lomituspalvelut 
kaipaisi uudistusta

Mari Kälkäjä ehtii traktoritöidensä ohessa paijata myös lapsiaan.

Taas se kesä alkaa pikku-
hiljaa kääntyä lopuilleen, ja 
syystyöt painavat viljelijöil-
lä päälle. Rehun syyskor-
juu on parhaillaan käynnissä 
ja sitten alkaa peltojen kun-
nostukset lannan ajoineen 
ja kyntöineen. Mennyttä ke-
sää muistellessa mieleen tu-
lee aikamoiset säävaihtelut. 
On ollut helteitä, mutta pit-
kiltä sadejaksoiltakaan ei ole 
vältytty. Näihin äärisääilmi-
öihin varmaan saadaan tot-
tua, mikäli on uskomista 
erään tutkijan luentoa kuun-
nellessani. Mikäpä siinä, jos 
poutajaksot osuvat rehun-
korjuun aikaan, kuten tänä 
kesänä.

Itselläni on ollut suhteel-
lisen rauhallinen kesä. Työ-
tä on kyllä riittänyt, mutta 
rakennushommia ei tänä ke-
sänä ole ollut. Lomailuun-
kin on jäänyt vähän aikaa. 
Se kannattaisi meillä kaikil-
la viljelijöillä muistaa, että 
pitäisi olla muutakin kuin 
työ. Pitää osata irrottautua 
ja lähteä kotiympyröistä vä-

Varapuheenjohtajan turinoita
hän ajatuksia ja aivoja tuu-
lettamaan. 

Nykyään lomittajat ovat 
sen verran ammattitaitois-
ta väkeä, että heille voi tilan 
hoidon vähäksi aikaa jättää. 
Paljon puhutut lomittajat on 
meille tosi tärkeä ammatti-
ryhmä. Yleensä kyllä lomit-
tajan saa kun varaa ajoissa. 
Tosin sijaisavuissa on ollut 
vaikeuksia, kuten puheen-
johtajakin omassa jutussaan 
kertoilee.

Nämä meidän 60-vuo-
tisjuhlat työllisti kyllä aika 
lailla. Sen verran oli etukä-
teisjärjestelyjä ja kaikenlais-
ta touhua. Mikä parasta, kun 
talkoopäivä lauantaina koit-
ti, niin paljon innostunutta 
porukkaa saapui paikalle. 

Varsinainen juhlapäivä 
onnistui, tulleen palautteen 
perusteella, hyvin. Siitä mi-
nunkin kiitos kaikille muka-
na olleille. Tällaiset tapahtu-
mat ovat mukavaa vaihtelua 
meidän arkeemme ja ovat 
omalta osaltaan auttamassa 
meitä raskaassa työssämme.

Cafe Heinämies on tänä 
syksynä mukana Sarakylän 
Vattumarkkinoilla ja syys-
markkinoilla ammattioppi-
laitoksella. Sieltä saadaan 
taas maukkaat lettukahvit ja 
myynnissä on tietysti mei-
dän lapsiaiheinen ”Heis-
sä on tulevaisuus” -kalente-
ri 2012.

Nyt ei muuta kun hyvää 
syksyn odotusta ja pitäkää 
huolta itsestänne ja lähim-
mäisestänne. 

Timo Vähäkuopus 
MTK-Pudasjärvi
varapuheenjohtaja

MTK-Pudasjärven sihteeri 
Maija Puhakka kertoo, että 
jäsenyys kannattaa jokaisel-
le tilalliselle, sillä jäsenyy-
destä saatavat edut ovat tun-
tuvia, myös taloudellisesti. 
MTK:lta löytyy laaja kirjo 
eri alojen yhteistyökumppa-
neita ja lisäksi järjestö aut-
taa byrokraattisten asioiden 
kanssa. Esimerkiksi lomitus-
asioissa tai lakiongelmissa 
MTK:sta voi löytyä ratkaise-
vaa apua. 

- Jäsenmaksu on todel-
lakin kohtuullinen, koska 
vastineeksi saa paljon hel-
potuksia moniin muihin 
asioihin. Tietenkin riippuu 
tilasta, kuinka paljon ja kuin-
ka konkreettisia edut lopulta 
ovat, mutta jäsenmaksu kyl-
lä maksaa itsensä takaisin 
monin kerroin, kertoo Pu-
hakka.

Vakuutus- ja rahoitusetu-
jen ohella yhteistyösopimuk-
set monien laite-, tarvike- ja 
pelveluyritysten kanssa an-
tavat jäsenmaksulle merkit-
tävää vastiketta ja kohtuul-
listavat tilan menoja. MTK 
on neuvotellut myös etuja jä-
seniensä vapaa-aikaan.

Tukea jaksamiseen
Vaikka Maija Puhakka on 
toiminut MTK-Pudasjärven 
sihteerinä vasta alkuvuo-
desta lähtien, hän on huo-
mannut kuinka paljon jäse-

MTK:n jäsenyys kannattaa  
ja auttaa jaksamaan!

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry on paikallisesti, alueellisesti, 

valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti 
toimiva etujärjestö, jonka toiminnassa pyritään 

edistämään maaseudun kehitystä byrokraattisin 
ja taloudellisin keinoin. Paikallistasolla MTK 

on ennenkaikkea yhteisö, jonka jäsenet saavat 
toisistaan tukea selvitä arjen paineista.

nistöstä saa tukea omaan 
työhönsä. Järjestövaikutta-
minen on Puhakalle uutta ja 
jännittävää, ja katkaisee mu-
kavasti arkityöskentelyn tii-

mellystä, vaikkakin sihteerin 
hommissa on ollutkin opet-
telemista.

- Olen tutustunut parem-
min ihmisiin, jotka olen ai-

kaisemmin tiennyt vain ni-
meltä. Heidän kanssaan 
pääsee porisemaan, ja kuu-
lumisien vaihdon ohella voi 
saada käytännön neuvoja ja 
uusia näkemyksiä käytän-
nön asioihin. Lisäksi toimin-
ta on mukavaa yhdessä teke-
mistä, kehuu Puhakka.

Konkreettisissa asiois-
sa konsultoinnin lisäksi Pu-
hakka nostaa tärkeäksi toi-
minnan tukipilariksi muilta 
maataloustuottajilta saadun 
henkisen tuen. 

- Jokaista maanviljeli-
jää huolestuttaa joskus oma 
työssäjaksaminen. Se auttaa 
myös itseä jaksamaan, kun 
saa huomata, että minä en 
ole ainoa jota väsyttää. Kai 
se on sitä vertaistukea, Pu-
hakka summaa.  

Maija Puhakalla on mie-
hensä Lasse Puhakan kanssa 
noin viidenkymmenen emo-
lehmän tila Tuhansuolla. 
Heidän kaksi poikansa ovat 
vielä sen ikäisiä, että kuluu 
vielä vuosia että he pystyvät 
auttamaan äitiä ja isää maa-
tilan töissä. Perheen yhteiset 
tekemiset täyttävät sen ajan, 
mitä yrittämiseltä ja järjestö-
työltä jää. Ja siitä Maija ha-
luaa pitää kiinnin, että aikaa 
riittää myös yhteisiin harras-
tuksiin. 

Jenny Kärki

Tarkempia tietoja MTK:n yhteistyökumppaneista löytyy järjestön nettisivuilla www.mtk.fi/jasenedut.

Sihteeri Maija Puhakka oli lausumassa yhdessä puheen-
johtaja Mari Kälkäjän (Maijan takana vas.) kanssa 60-v 
juhlavieraita tervetulleeksi.

MTK Pudasjärvi vietti 
kuuskymppisiä 7.8 Hiltu-
rannassa. Juhlista jäi mie-
leen hyviä muistoja ja iloi-
nen ihmisten kohtaaminen. 
On hienoa huomata, että 
sitä paljon kaivattua yhtei-
söllisyyttä ja yhteishenkeä 
todellakin vielä löytyy! Kii-
tos vieraillemme.

Haluan lämpimästi kiit-
tää varapuheenjohtajaa, 
sihteeriä, johtokuntalai-
sia perheineen, talkoolai-
sia, keittiön työntekijöitä, 
Pudasjärven seurakuntaa, 
Pudasjärvi -lehteä ja monia 
muita juhlien onnistumi-
sesta ja lahjoituksista. 

Pudasjärven tuottajayh-
distyksellä menee niin sa-
notusti lujaa. MTK Poh-
jois-Suomen viime vuoden 

toimintakilpailussa sijoi-
tuimme toiselle sijalle, eli se-
kin on osoitus aktiivisesta 
toiminnastamme. On kerätty 
varoja, otettu kantaa ja neu-
voteltu. 

Tärkeintä kuitenkin on jä-
senien etujen ajaminen.  Va-
litettavasti lomituspuolella 
tavoitteisiin ei ole päästy.

Lomituspalvelulaki on 
monilta osin vanhentunut ja 
kaipaisi pikaista uudistus-
ta. Näistä juttelimme MTk 
puheenjohtaja Juha Martti-
lan kanssa. Olimme samaa 
mieltä siitä, että jotain pitää 
tehdä. Paljon viljelty sana 
”PITÄISI” joutaisi romukop-
paan. Joko tehdään tai sit-
ten ei.

Ongelmat painottuvat 
paljolti sijaisapuihin. Lomit-

tajia ei ole äkillisiin tarpei-
siin. Ostolomituksien koh-
dalta on tarkastettu Melalta 
asiaa ja totta on se, että os-
tolomia saa tehdä vain kuu-
kausipalkkalaiset lomittajat. 
Sanotaan helposti, että mi-
tään ei tehdä, mutta lomi-
tusasioissa allekirjoittanut ja 
monet muut ovat kyllä hy-
vin ahkerasti Melaan soitel-
leet. Lakia ei yksi yhdistys 
valitettavasti voi noin vain 
muuttaa.

Eläinlääkäriasioissa asiat 
ovat mielestäni nykyisin hy-
vällä mallilla, ei totisesti mi-
tään valitettavaa! 

Kaiken kiireen keskel-
lä olen hyvin kiitollinen sii-
tä, että johtokuntamme jak-
saa ahertaa meidän kaikkien 
puolesta. Maatiloilla eletään 
hyvin kiireistä aikaa ja silti 
juhlien talkoisiin löytyi po-
rukkaa. KIITOS.

Mari Kälkäjä, 
MTK Pudasjärvi
puheenjohtaja
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Suomalainen.
Paikallinen.

Pudasjärven Osuuspankin omistajia ovat sen
jäseniksi liittyneet asiakkaat, joita on yli 5700.
Valitsemalla pankiksesi Pudasjärven Osuuspankin
valitset vakavaraisen, paikallisen ja itsenäisen
pankin.

Yhdessä hyvä tulee. Osuuspankki
PUDASJÄRVEN

- kattava valikoima tuotteita naudoille, 
 mm. pötsi- ja asetonivalmisteet
- tarvikkeet ja laadukkaammat 
 rehut myös lemmikeille

Tuottajat!
Eläinlääkärin vastaanotolla 

Jyrkkäkoskentie 18 on myytävänä

Pudasjärven eläinlääkärit 
Henri Pätsi ja Miia Konttila

Sairastapauksen niin vaatiessa 
ottakaa yhteyttä eläinlääkäriin

Hoitaja paikalla ark. klo 9-12. 
Hoitaja ei voi luovuttaa varsinaisia lääkkeitä.

Julkaisja: Yhteistyössä MTK Pudasjärvi ja Pudasjärvi-lehti
Vastaavat toimittajat:  Mari Kälkäjä ja Heimo Turunen
Toimituskunta:  Timo Vähäkuopus
Toimittajat:  Asko Kurki, Jenny Kärki
Sivunvalmistus:  Pudasjärvi-lehti Oy
Painopaikka:  Suomalainen Kirjapaino Kajaani

MTK Pudasjärvi maaseutulehti elokuu 2011

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. 08-822 415

Kotiinkuljetus ja
vanhan koneen poisvienti
edullisesti tarvittaessa.

www.expert.fi

Kesätavaroiden
poisto nettohinnoin!

Trimmerit

Puhaltimet

Nestekaasu-
jääkaapit

Kannettavatautojääkaapit

Jäätelö-
koneet

Ruohonleikkurit

Pudasjärven kaupunki, 
Pudasjärven seurakunta, 
MTK Ylikiiminki, 
MTK Kuusamo, 
MTK Taivalkoski, 
MTK Pohjois-Suomi, 
Pudasjärven Yrittäjät ry, 
ProAgria Oulu ry, 
Pudasjärven Osuuspankki, 
Sarakylän alueen kyläseura ry, 
Pudasjärvi-lehti Oy,
Tapiola, 
Valtra, 
Pudasjärven Kukka- 
ja Puutarha, 
Oinas Sylvi, 
Viitala Esko, 
Vähäkuopus Timo 
ja Jumisko Sirpa, 
Kälkäjä Mari ja Marko, 
Törmänen Teuvo ja Terttu, 
Lasanen Annikki, 
Puhakka Maija ja Lasse. 

MTK Pudasjärvi 
kiittää

lahjoituksista 
lasten ja nuorten 

stipendirahastoon:

Vapaampi, hallitumpi,
enemmän maitoa

Kuten kaikissa lypsyjärjestelmissä, on uuden 
Lely Astronaut A4 -lypsyrobotin kehityksessäkin 
tärkeimpänä lähtökohtana ollut lehmä. Lypsyrobotti 
takaa ensiluokkaisen maidonlaadun, samalla kun sen ainut-
laatuiset hallintalaitteet varmistavat, että karjasi on täydellisesti 
Sinun valvonnassasi. Lely Astronaut robottiin voit luottaa täysin. 
Niin myös meihin vuorokauden jokaisena tuntina.  
Se on Lely; luonnollinen tapa lypsää...

Live life Lely!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:
•  Markku Törmikoski 040 901 1244  •  Janne Jurva 040 901 1244  •

 

Lisäkaiverrutukset ja 
Kauneimmat 
muistomerkit

kaikista 
kivilaaduista

Teollisuustie 8  
Puhelin 0400 891 974

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

Meiltä suoraan 
varastosta mm.

- rumpuputket
- vesi- ja viemäritarvikkeet
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Maataloustuottajayhdistys on 
perustettu toimimaan maa-
talousväestön elinehtojen pa-
rantamiseksi ja jäsentensä yh-
dyssiteeksi. 

Ensimmäinen merkin-
tä Pudasjärven yhdistyksen 
olemassaolosta löytyy MTK 
Pohjois-Pohjanmaan Liiton 
vuosikertomuksesta jo vuo-
delta 1947. Vuoden 1948 pu-
heenjohtajaksi on merkitty 
mv Kalle Sarala ja sihteerik-
si johtaja V. Kaikkonen. Toi-
minta lienee ollut kuitenkin 
vasta suunnitteluasteella.

Ensimmäinen säilynyt 
pöytäkirja on peräisin vuo-
delta 1951, jolloin maalis-
kuun 12. päivänä Pudasjär-
ven Osuuskaupan pirtissä 
tuottajayhdistyksen toimin-
ta päätettiin aloittaa uudel-
leen. Kokouksessa oli nyt 
koolla maatalousväkeä pi-
täjän eri puolilta yhteensä 
75 henkeä. Puheenjohtajak-
si valittiin mv Pauli Riekki ja 
sihteeriksi maatalousneuvo-
ja, maatalousteknikko Toivo 
Huotelin, josta tuli Pudasjär-
ven Osuuspankin toimitus-
johtaja vuonna 1952.

50-luku oli jälleen-
rakentamisen aikaa
Maatalous oli 50-luvun alus-
sa monien muutosten ja on-
gelmien paineessa. Soti-
en aiheuttamat menetykset 
tuntuivat vielä monin ta-
voin Pudasjärvellä, oli pal-
jon korjaamista ja uudelleen 
rakentamista. Tämän lisäk-
si maanhankintalain nojalla 
muodostettujen uusien maa-

MTK Pudasjärvi toimii maatalousväestön 
elinehtojen parantamiseksi

tilojen saaminen tuotanto-
kuntoon vaati laajaa raiva-
us- ja rakennustyötä. 

Elettiin kuitenkin ak-
tiivista ja toivorikasta jäl-
leenrakentamisen aikaa. 
Peltopinta-ala oli yli kaksin-
kertaistunut kahdessakym-
menessä vuodessa. Niitty-
talous oli jäänyt, ja jo ennen 
sotia tilalle oli tullut pelto-
viljely timoteineen ja ohri-
neen. Lypsykarjatalous ke-
hittyi kun viljelymenetelmät 
kehittyivät. Yhdistyksen pe-
rustamisen aikoihin saatiin 
Pudasjärvelle maamieskou-
lun opetusohjelmalla toimi-
va kiertävä karjanhoitokou-
lu, jonka peruja on nykyinen 
ammattioppilaitoskin.

Oma Osuusmeijeri 
1961-1977
Kerman keräily aloitettiin 
yhteistyössä Pudasjärven 
Osuuskaupan ja Valion kans-
sa. Nevakiven autot alkoivat 
tuoda pitäjältä kermaa, jon-
ka otti vastaan Osuuskau-
pan Osalassa Reeta Viikinen 
eli Rasva-Reeta. Myöhem-
min kermamäärien kasvet-
tua tehtiin Pietarilaan mai-
don vastaanottoasema. 

MTK Pudasjärvi osallis-
tui maidonkuljetuslinjojen 
järjestelyihin ja uusien lin-
jojen avaamiseen toimimal-
la aloitteentekijänä ja avus-
tajana. Siispä kävi niin, että 
maidon vastaanottoaseman 
tontti Pietarilassa kävi liian 
ahtaaksi. Suunnitelmat joh-
tivat siihen, että perustettiin 
oma osuusmeijeri vuonna 

1961. Meijeri toimi voimak-
kaasti ja mm. välitti rehu-
ja viljelijöille. Pudasjärven 
Osuusmeijerin toiminta lo-
petettiin kuitenkin vuonna 
1977 taloudellisten vaikeuk-
sien vuoksi. 

Jäseniä  
enimmillään 2300
Jäseniä uudessa yhdistyk-
sessä oli vuonna 1951 115. 
Ensimmäinen virallinen 
kannanotto kohdistui val-
tiovallan suunnitelmiin kiel-
tää maasta raakapuutavaran 
vienti. 

Jäsenmäärää pyrittiin 
nostamaan eri keinoin, joista 
tehokkaimmaksi osoittautui 
vuoden 1959 katoavustuk-
set. Piiriliitto sai nimittäin 
Etelä-Suomesta lahjoituksi-
na viljaa ja perunaa jaetta-
vaksi katoalueen viljelijöille. 
Avustuksen saannin ehto-

na oli tuottajayhdistyksen 
jäsenyys. Siispä samaisena 
vuonna jäsenmäärä saatiin 
nelinkertaistetuksi.

Kuusikymmenluvun alus- 
sa jäseniä jo kuitenkin oli 1 
300. Yhdistyksen vetovoi-
maa lisäsi sen aktiivisuus toi-
mia viljelijöiden asiamiehe-
nä. Yhdistyksen jäsenmäärä 
oli korkeimmillaan kuusi- ja 
seitsemänkymmen-lukujen 
vaihteessa, jolloin jäseniä 
oli yli 2 300. Myös peltopin-
ta-ala oli tuolloin korkeim-
millaan. Jäsenmäärä oli vie-
lä 90-luvun alussa noin 1100, 
järjestäytymisasteen ollessa 
46 prosenttia. Nykyinen jä-
senmäärä on noin 430 hen-
keä ja järjestäytymisaste 64 
prosenttia aktiivitiloista. 

Naisia  
johtokuntaan
Vuonna 1971 tuottajayhdis-
tyksen johtokuntaan valittiin 
ensimmäiset naiset, emännät 
Milja Puurunen ja Viivi Pe-
sälä. Sen jälkeen naisedustus 
yhdistyksen johtokunnas-
sa onkin ollut vahva. Vuon-
na -94 yhdistykseen valittiin 
ensimmäinen naispuheen-
johtaja Silja Asmundi. 

Tupailtatoiminta on ollut 
vilkasta koko tuottajayhdis-
tyksen toiminnan ajan. Ve-
tonaulana oli tupailloissa 
näytetyt rainat. 1970-luvul-
la suunniteltiin lomaemän-
tätoimintaa, vastustettiin 
Siuruan allashanketta, seu-
rattiin Hankkijan ja SOK:n 
kiistoja ja vaadittiin rahti-
avustusta takaisin. Tupail-
toja pidettiin milloin minkä-
kin asian tiimoilta, ja niillä 
oli tärkeä merkitys kyläläis-
ten elämässä niin virkistymi-
sen kuin tiedon lisäämisen-
kin näkökulmista. 

1980-luku alkoi maata-
louspoliittisten asioiden 
merkeissä kun tuottajil-
le järjestettiin jäsenäänestys 

maataloustuloratkaisusta. 
Tuottajaväki tuntui ole-

van halukas voimakkaisiin-
kin järjestöllisiin toimenpi-
teisiin omia etuja ajaessaan. 
Kattojärjestö sai nyt, ku-
ten aiemminkin useaan ot-
teeseen, olla panemassa jäi-
tä hattuun jäsenkunnalleen 
pyrkiessään hoitamaan maa-
talouspolitiikkaa neuvotte-
luteitse. Yhteisten asioiden 
hoitamiseen ja maanviljeli-
jäväestön elintason paran-
tamiseen on siis täällä ollut 
aina tahtoa ja rohkeutta. 

Lomitusjärjestelmä 
tärkeä
90-luvulla elettiin maatalou-
dessa voimakkaan murrok-
sen aikaa. Tuli bonussopi-
muksia ja liityttiin Euroopan 
unioniin. Viljelijät saivat tot-
tua kovaan paperirumbaan. 
Pudasjärvelläkin moni vil-
jelijä heitti hanskat tiskiin 
ja lopetti tuotannon. Järjes-
tö joutui uusien haasteiden 
eteen. Koulutettiin EU-avus-
tajia neuvomaan tiloja vil-
jelykarttojen piirtämisessä 
ja papereiden täytössä. Ti-
lat vähenivät, mutta samal-
la peltopinta-alat ja tuotanto 
kasvoivat voimakkaasti.

2000-luvulle tultaessa ti-
lojen kasvu on vaan jatku-
nut. Se on asettanut viljelijän 
voimavarat koville ja sen ta-
kia lomitusjärjestelmä on tul-
lut yhä tärkeämmäksi. Yh-
distys on joutunut lukuisia 
kertoja ottamaan kantaa lo-
mitusjärjestelmän toimivuu-
teen. Tämä onkin nykyisin 
yksi merkittäviä yhdistyk-
sessä hoidettavia asioita.

Suomalainen ruoka 
puheenaiheeksi
Nykyvuosina toiminta on ol-
lut vilkastumaan päin. Kään-
ne lähti vuonna 2009 jol-
loin järjestettiin Vanhanajan 

maatalousnäyttely ja julkais-
tiin Emäntäkalenteri. Tästä 
saatiin innostusta nykyiseen 
toimintaan, joka on ollut vil-
kasta. 

Viimevuoden Isäntäka-
lenteri ja Isäntäpäivät olivat 
jatkoa tapahtumille. Suoma-
laisen ruuan puolesta puhu-
minen on ollut meidän toi-
minnassa tärkeällä sijalla 
nykyvuosina. On oltu kau-
poissa, lehdissä ja muuten-
kin valistettu kuluttajia ruu-
an alkuperästä. Tänä vuonna 
teemana on lapset ja nuoret, 
joista julkaistaan kalenteri 
ensi vuodelle. 

Aktiivista ja toimivaa 
jäsenistöä tarvitaan
Myöskään edunvalvontatyö-
tä ei ole unohdettu. On hoi-
dettu mm. lomitus-, eläinlää-
käri- ja poroasioita. Voidaan 
sanoa, että tuottajajärjestöä 
tarvitaan jatkossakin viljeli-
jöiden ja sidosryhmien asi-
oiden hoitoon. Niin kuin 
monessa muussakin toimin-
nassa, kaikki on kiinni vetä-
jistä, jos he jaksavat olla in-
nostuneita, niin yhdistyskin 
toimii. Myös aktiivista ja toi-
mivaa jäsenistöä tarvitaan.

Yhdistyksen puheenjoh-
tajina ovat toimineet Pau-
li Riekki, Antti Kärki, Eevert 
Puurunen, Väinö Sutinen, 
Esko Jokikokko, Toivo Kela, 
Juho Vesteri, Silja Asmun-
di, Kari Peuraniemi ja Mari 
Kälkäjä. Sihteereinä ovat ol-
leet Toivo Huotelin, Risto 
Rusko, Ahti Sarajärvi, Kau-
ko Nevanperä, Soini Juujär-
vi, Jaakko Siuruainen, Asta 
Manninen, Liisa Putula, Esko 
Viitala, Taina Vainio,Veli 
Hyttinen ja Maija Puhakka.

Maataloustuottajain Pu-
dasjärven yhdistyksen his-
toriaan viitaten voimme nyt 
olla varmoja siitä, että sen 
johtokunta nykyisen pu-
heenjohtajansa Mari Kälkä-
jän ja sihteerinsä Maija Puha-
kan johdolla joka tilanteessa 
tekee voitavansa jäsenkun-
tansa hyväksi.

Historiikin kirjoitti Timo 
Vähäkuopus Leena Pesälän 
aiemman historiikin pohjal-
ta

MTK:n syyskokous pidettiin vuonna 2009 seurakuntatalossa. Kokouksessa puheenjohtajuudesta luopui pitkäaikai-
nen puheenjohtaja Kari Peuraniemi ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mari Kälkäjä, joka edelleen on yhdistykses-
sä vetovastuussa.

www.mtkpudasjarvi.kotisivukone.com

Vanhanajan Maalaisnäyttelyn järjestäminen heinäkuussa 
2009 Liepeen pappilassa oli käänteen tekevä MTK Pu-
dasjärven toiminnassa. Siitä alkoi edelleen jatkuva vilkas 
toiminta. Kuvassa lypsykilpailu käynnissä. Lypsyllä eräs 
nuorimmista osallistujista. Kuva Esko Viitala.

HISTORIIKKI
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Silja Asmundi, (oik.) varapuheenjohtaja kiinnittää Liisa Pu-
tulalle MTK:n ansiomerkkiä, jonka hän sai ansioistaan maa-
taloutuottajien hyväksi tekemästään työstä. Vuosi oli 1990.

Veli Hyttinen on liikkuva 
maatilallinen – kahdella tavalla

Monelle pudasjärviselle on 
aurinkoisen ja tomeran luon-
teensa ansiosta tullut tutuksi 
Liisa Putula Korpisen kyläl-
tä. Monissa muissakin yh-
distyksissä vaikuttanut Liisa 
Putula valittiin MTK-Pudas-
järven sihteerin pestiin vuon-
na 1982 Asta Mannisen tilal-
le, ja hän pysyi paikassaan 
aina vuoteen 1993 asti.

- Kuvitelmat sihteerin 
tehtävistä olivat aivan erilai-
set kuin mitä käytäntö osoit-
ti. Luulin, että se riittää kun-
han pöytäkirjaa pitää, mutta 
sitten ilmeni kaikkea muuta-
kin, mitkä piti opetella käy-
tännössä kaikki itsenäisesti, 
naurahtaa Putula, mikä vies-
tii siitä, että kommelluksia-
kin matkan varrella on käy-
nyt.

Tupailtojen tunnelmia
Sihteerin tehtävissään vauh-

Toiminnan nainen:
Liisa Putula

tiin päästyään Putula oli 
järjestämässä myös monet 
MTK-Pudasjärven:n Tupail-
lat, jotka olivat siihen aikaan 
suosittuja maataloustuotta-
jien jutustelu- ja kahvittelu-
tapahtumia. Vielä 80-luvulla 
Tupailloissa istuttiin tilallis-
ten omissa pirteissä, vuoro-
tellen eri puolilla pitäjiä.

Sittemmin Piirimiesilloik-
si ja nykyään Tuottajailloiksi 
kutsutuissa tapahtumissa on 
perinteisesti käynyt joko val-
takunnan tason MKT-toimi-
joita tai oman piirin jäseniä 
puhumassa päivän poltta-
vista aiheista. Nykyään ilto-
jen kävijät ovat harventuneet 
tilojen myötä, ja kasvavi-
en tilakokojen vuoksi myös 
nykyiset viljelijät ovat entis-
tä kiireisempiä. Tuottajaillat 
ovat kuitenkin säilyneet tär-
keinä keskustelutapahtumi-
na maataloustuottajille.

Sihteerin ominaisuudessa 
Liisa Putula emännöi myös 
noin kaksikymmentä vuot-
ta sitten MTK-Pudasjärven 
40-vuotisjuhlat, jotka järjes-
tettiin Koskenhovissa yhdes-
sä MTK:n piirikokouksen 
kanssa. 

- Juhla sattui olemaan oi-
kein lämpimänä päivänä ja 
tapahtumassa syötiin Rit-
va Ronkaisen laittamaa lo-
hikeittoa. Välillä jännitti lop-
puuko lohikeitto kesken, 
mutta hyvin se saatiin riittä-
mään suurelle porukalle.

Pojasta polvi paranee
Nykyään Liisa Putulan ja hä-
nen miehensä Aarne Putulan 
maatilan toimintaa jatkaa 
heidän poikansa Heikki Pu-
tula perheensä kanssa. Ny-
kyiselle tilalliselle oli jo nuo-
rena selvää, että hän jatkaa 
vanhempiensa jalanjälkiä:

- Ku minä oon iso, nii mi-
nulla on sata lehmää ja putki-
lypsykone, kuulutti 3-vuoti-
as Heikki Putula nähdessään 
Pudasjärven ensimmäisen 
putkilypsykoneen!

Muutama vuosi sitten 
Heikki Putula rakennut-
ti vaimonsa Merjan kanssa 
uuden pihattonavetan, jossa 
lehmäpaikkoja on 79, ja päi-
tä yhteensä löytyy tällä het-
kellä 140.

Heikki Putula kulkee 
vanhempiensa jalanjälkiä 
myös järjestöaktiivin pes-
tissä. Vuodesta 1995 MTK-
Pudasjärven johtokunnassa 
vaikuttanut mies kertoo, että 
riippuu lähinnä omasta ak-
tiivisuudesta, kuinka paljon 
järjestötoiminnasta saa irti.

- Toiminnan ansiosta py-
syy hyvin ajan hermolla ja 
pääsee vaikuttamaan halu-
amiinsa asioihin. Toisaalta 
tänäkin kesänä on ollut pal-
jon tekemistä uuden nave-
tan parissa, joten aikatau-
lujen sovittaminen on ollut 
haastavampaa, kertoo Heik-
ki Putula.

Jenny Kärki

Liisa Putulan pihamaalla perunoiden 
varret ovat nousseet jo komeasti. 

Veli Hyttinen on puhoslai-
nen maatilallinen, joka on 
jakanut karjankasvatustoi-
mintansa kahdelle paikka-
kunnalle. Lisäksi hän on 
aktiivinen liikuntaharras-
tuksen parissa, joten liikettä 
piisaa sekä jäsenissä että tilo-
jen välillä. 

Veli Hyttisen perheeseen 
kuuluu vaimo Saija ja kak-
si poikaa; seitsemän vuotta 
täyttävä Ossi ja kaksivuotias 
Jarno.Velin ja Saijan tiet koh-
tasivat lähes viisitoista vuot-
ta sitten Siikalatvalla, jossa 
Veli työskenteli maitotilayri-
tysneuvojana. Velin vahva 
maausko innosti myös tuol-
loin puutarhuriksi opiskel-
leen Saijan jatkamaan opin-
toja agrologiksi, joksi Veli oli 
jo aiemmin valmistunut Koi-
vikosta, jonne suuntasi Pu-
dasjärven Maatalousoppilai-
toksen jälkeen.

Hyttisillä on nykyään 
noin sadan emolehmän pi-
hattonavetta Pyhännällä, 
mutta emot vasikoineen lai-
duntavat molempien tilojen 
pelloilla. Suurin osa Hytti-
sen pelloista ja kotipaikka 
Tarmola sijaitsee Salmijär-
vellä.

- Kyllä autoon tuli paljon 
kilometrejä, varsinkin alku-
vuosista kun oli vielä lypsy-
karjaa, josta luovuimme pari 
vuotta sitten. Enää ei tarvitse 
niin paljoa ajella edestakai-
sin, koska Puhoksen tilalla 
on osa-aikainen työntekijä, 
joka auttaa varsinkin kiirei-
simpinä aikoina, kertoo Hyt-
tinen.

Yhdistysaktiivisuutta 
MTK-Pudasjärven sihtee-
rinä vuosina 1999-2010 toi-
minut Hyttinen on edelleen 
tuottajayhdistyksen jäsen. 

Sihteerivuosina kokouksia ja 
koulutuksia oli runsaasti ja 
Hyttinen saikin yhdistysak-
tiivin urasta paljon ajan-
kohtaista tietoa ja mukavia 
muistoja:

- MTK-Pudasjärven sih-
teerille kuuluu kaikenlainen 
juoksevien asioiden hoitami-
nen ja se on muutoinkin hy-
vin sosiaalista hommaa. Sain 
paljon uusia tuttuja viljelijä-
väestöstä ja tällainen verkos-
toituminen on varsinkin ny-
kyajan maataloustuottajille 
erittäin tärkeää, kertoo Hyt-
tinen.

Yhdistysaktiivisuutta 
Hyttinen on pitänyt yllä toi-
miessaan aikoinaan myös 
Puhoskylän Urheilijoiden 
puheenjohtajana noin kym-
menen vuoden ajan. Tällä 
hetkellä hän toimii Lihakun-
nan hallituksen jäsenenä.

Vapaa-ajasta  
voimia arkeen
Veli Hyttinen on vapaa-ajal-
laan myös aktiivinen säh-
lynpelaaja, mutta myös jal-
kapallo lukeutuu yhdeksi 
suosikkilajeista. Pyhännäl-
lä välimatkat harrastusten 
pariin eivät ole niin pitkät, 
joten kun Hyttisen sähly-
joukkue pelaa neljännessä 
divisioonassa ensi kaudel-
la, niin mukaan kerkeää pa-
remmin. 

- Kävimme viikonloppu-
na Kurenpoikien seniori-
joukkueen kanssa Louhella, 
Venäjällä pelaamassa jalka-
palloa. Oli oikein mukava ja 
reipashenkinen reissu. Tiet 
olivat siinä kunnossa, että 
160 kilometrin matkaan ku-
lui bussilla noin kuusi tuntia, 
mutta perillä tunnelma oli 
sitäkin vastaanottavaisem-
pi. Täytyy sanoa, että paikal-
liset osaavat kyllä arvostaa 
jalkapalloa, Hyttinen nau-
rahtaa. Viime vuonna voit-
toisa Pudasjärven jalkapal-
lojoukkue Kurenpojat hävisi 
tällä kertaa niukasti Louhen 
ammattimaiselle joukkueel-
le, ja kolmanneksi tuli Kuu-
samon joukkue. 

Jenny Kärki

Liikuntaharrastukset ovat Veli Hyttiselle tärkeitä kuin 
myös linnustaminen.

Veli Hyttinen poikiensa 
Ossin ja Jarnon kanssa.
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Järjestömies tuntee alansa

Kari Peuraniemeltä luonnistuu myös teknisemmät hommat, kuten kunnon maatalon 
isännältä kuuluukin.

Kari Peuraniemi oli MTK-
Pudasjärven puheenjohtaja-
na kunnioitettavat 15 vuot-
ta, ja jäsenenä hän on ollut 
siitä saakka, kun suvun tilal-
la tehtiin sukupolven vaih-
dos vuonna 1987.  Nykyisin 
hänellä on kaikkiaan 24 leh-
mää tilalla, jonka isäntänä 
hän edustaa kolmatta suku-
polvea.

Ilman yrittäjähenkisyyttä 
ei maataloustuottajana pär-
jää. Avain menestyvään toi-
mintaan on pitkän kokeilun 
ja tarkastelun tulos: kuinka 
saadaan menot alas ja tulot 
ylös ja samalla optimoidaan 
työmäärä. Peuraniemen mu-
kaan ilman lepoa mistä ta-
hansa ammatista saa tar-
peekseen: 

- Yksi parhaista asiois-
ta, jonka MTK:n uran aika-
na sain neuvoteltua, oli os-
tolomien tuki Pudasjärven 
kaupungilta, joka on edel-
leen voimassa. 120 lomatun-
tia lisää vuodessa on maa-
taloustuottajalle suuri apu 
jaksamiseen ja pärjäämiseen 
työssään, ja tällaista ei kovin 
moni kunta tarjoa, Peuranie-
mi kertoo.

Peuraniemen mielestä EU 
on jonkin verran laittanut 
kapuloita maataloustuottaji-
en rattaisiin. Tukijärjestelmä, 
joka perustuu peltohehtaa-
reihin eikä tilan tuottavuu-
teen, ei kannusta oikeisiin 
asioihin; työnsä kunnol-
la tekemään tottuneet pitä-

vät pelloista kuitenkin hy-
vää huolta. 

- Tukijärjestelmän pitäi-
si kannustaa laadukkaaseen 
työhön. Lisäksi EU on aihe-
uttanut byrokraattista kiu-
saa sekä yhdistykselle että 
itse tuottajille; ylimääräises-
tä pykälien noudattamisesta 
tulee automaattisesti enem-
män töitä ja kuluja. Mutta 
siitäkin on selvitty asennoi-
tumalla oikein ja tekemäl-
lä töitä parhaansa mukaan, 
Peuraniemi toteaa.

Nuoresta vitsa  
väännettävä
Peuraniemi aloitti yhdistys-
uransa MTK:n Nuorten tuot-
tajien osastossa, mutta myö-
hemmin samat ihmiset olivat 
myös tuottajayhdistyksen 
johtokunnassa, joten Nuor-
ten tuottajien osasto lakkau-
tettiin.

- Nuorilla, jotka ovat juu-
ri perustamassa perhettä ja 
astumassa remmiin, ei riitä 
enää jaksamista tai kiinnos-
tusta yhdistystoimintaan. 
Sama ilmiö on myös esimer-
kiksi puoluetoiminnassa, 
mutta maataloustuottajien 
maatilat myös kasvavat ja se 
teettää koko ajan enemmän 
töitä, Peuraniemi perustelee.

Myös Peuraniemen maa-
tila on kasvanut edellisten 
sukupolvien jälkeen: Peu-
raniemen isän aikana tila 

tuotti noin kolmekymmen-
tätuhatta litraa maitoa vuo-
sittain, ja nykyään luku on 
ylittänyt jo seitsenkertaisen 
määrän. Kasvava toiminta 
tarvitsi myös kehittyvät tuo-
tantotilat, joten ensimmäiset 
kymmenen vuotta tilan isän-
tänä Peuraniemellä meni ra-
kentaessa uusia rakennuksia 
pihapiiriin.

- Navettaan mahtuisi rei-
lu 50 päätä ja lehmiä on nyt 
24. Kyllä tämän kokoisel-
la tilalla saa aivan riittävän 
toimeentulon, ja tulevaisuu-
dessa karjan kokoa pitäisi 
ennemmin pienentää, kun 
ikää tulee lisää. Lisäksi pel-
toa on päälle neljäkymmentä 
hehtaaria ja metsääkin vajaa 
sata, joten työtä kyllä riittää.

Työn lisäksi Peuranie-
men vapaa-aika kuluu myös 
maanläheisissä harrastuksis-
sa: metsästys, kalastus ja ui-
minen pitävät isännän fyysi-
sesti ja henkisesti kunnossa.

- Täällä harrastaminen 
on helppoa, metsälle pää-
see kun ovesta astuu ulos ja 
vettäkin näkee talon luota 
joka suunnassa. Uimassa tu-
lee käytyä talvisin Kurenal-
la, joen kunto pysyy hyvänä 
talvelvellakin ja jaksaa kesäl-
lä tehdä pitkää päivää. 

Jenny Kärki

Ilman yrittäjähenkisyyttä ei maa-
taloustuottajana pärjää. Kari hoi-
taa kaikenlaisia askareita nave-
tassa itse.

ELOKUUN PLUSSATARJOUKSET

Atria 
BROILERIN FILEESUIKALEET

300-400 g

Ilman korttia 6,98/2 rs (11,63-8,73 kg) yksittäin 3,49 rs

Voimassa 4.-31.8.2011

Etu K-Plussa-kortilla
-28 %500500

Atria 
ohuet paahdetut LEIKKELEET

200 g (11,25 kg)

Ilman korttia 5,70/2 pkt (14,25 kg) yksittäin 2,85 pkt

Voimassa 4.-31.8.2011

Etu K-Plussa-kortilla
-21 %450450

2 rs
2 pkt

Snellman Kunnon 
NAKKI- JA JUUSTO 
NAKKIMAKKARA
400-500 g (7,48-5,98) kg

299299
pkt Etu K-Plussa-kortilla

-28 %

Ilman korttia 4,19/pkt (10,48-8,38 kg) 

Voimassa 4.-31.8.2011

Valiojogurtti
MAUSTETUT JOGURTIT
(ei laktoositon, A+, Vanilla)

1 kg (1,49 kg)

149149
tlk Etu K-Plussa-kortilla

-21 %

Ilman korttia 1,89/tlk (1,89 kg) Voimassa 4.-31.8.2011

Sähkötie 1, p. 0207 890 450
ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

Valio Aamupala
SULATEJUUSTOVIIPALEET

Etu K-Plussa-kortilla
-10 %390390

Ilman korttia 4,38/2pkt (10,95 kg), yksittäin 2,19 pkt 

Voimassa 4.-31.8.2011

200 g (9,75 kg)

2 pkt

Fazer
ISOT PAAHTOLEIVÄT
450-700 g (3,31-2,13 kg)

Ilman korttia 1,75-2,25/ps (3,18-3,89 kg), 

Voimassa 4.-31.8.2011

Etu K-Plussa-kortilla
-14-33%149149

Sarakylän Vattumarkkinoilla 20.-21.8.

Cafe Heinämies
lättyjä, kahvia sekä jäätelöä

Tuottajien

Tervetuloa!

Kuvassa Cafe Heinämies palvelemassa 
Pudasjärven markkinoilla v. 2010.

www.mtkpudasjarvi.kotisivukone.com
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Kaksi perhettä saa uuden navetan

Vanhaan latoon on rakennettu lisäsiipi ja kymmenisen metriä jatketta: tuloksena on viiden-
kymmenen lehmän parsinavetta.

Kosamon veljesten lehmät pääsevät uusiin tiloihin alku-
syksystä.

Sami Kosamon alle kolmevuotiaat pojat ovat vielä siinä 
iässä, että aika menee rattoisammin isän polvella kuin ra-
kennushommissa.

Lehmillä on hyvät oltavat kauniissa maisemissa Kosa-
monjärven rannalla.

Puhoskylällä Kosamonjär-
ven rannassa veljekset Sami 
ja Pasi Kosamon vanha lato 
saa parhaillaan uudet sisuk-
set sekä hieman jatketta. La-
dosta tehdään tulevaisuu-
dessa kasvavaa karjaa varten 
entistä navettaa suurempi. 
Sisäleveyttä uudella nave-
talla on hieman yli yksitois-
ta metriä, joten lehmiä mah-
tuu päät vastakkain kahteen 
riviin yhteensä viitisenkym-
mentä.

- Ensivuonnahan se näh-
dään, että onko tämä koko 
vielä riittävä. Jos alkaa näyt-
tää siltä, ettei kaksi perhettä 
elä tällä määrällä, niin sitten 
kait se täytyy laajentaa lisää, 
pohtii Sami Kosamo.

Näkyvin lisäys vanhaan 
latoon, on noin kymme-
nen metrin jatkeen jälkeen 
on myös aivan uusi siipi, jo-
hon saadaan maito-, kone- ja 
tankkihuoneet. Uuden na-
vetan ulkoiseen olemukseen 
panostetaan vasta myöhem-
min, kunhan kiireet hellittä-
vät ja lehmät saadaan syk-
syksi katon alle.

- Koska on kyse mata-
lan budjetin projektista, täs-
tä uudistuksesta on pyritty 
tekemään mahdollisimman 
paljon itse. Sähköasennuk-
siin käytämme ammattilai-
sia, ja muutama on nyt aut-
tamassa. Jos koko ajan olisi 
ollut apureita, niin nopeam-
min olisi selvitty, Sami Kosa-
mo toteaa.

Suunnitelmissa veljeksil-
lä oli aikaisemmin rakentaa 
aivan uusi pihattonavetta pi-
hapiiriin, mutta kustannus-
tehokkaista syistä päädyttiin 
rakentamaan uusi navetta jo 
valmiiseen rakennukseen. 

Kun sukupolven vaihdos 
tuli Kosamoiden tilalla ajan-
kohtaiseksi vuonna 2009, si-
saruksista sekä Sami että 
Pasi Kosamo tunsivat isänsä 
tilan jatkamisen omaksi kut-
sumuksekseen.

- Kyllä meillä kummalla-
kin pojalla oli halut jatkaa, 
niin eipä sitä tohdittu arval-
lakaan valintaa tehdä. Pää-
dyimme sitten maatilayhty-
mään ja olemme olleet varsin 
tyytyväisiä päätökseen. Nyt 
etsimme sitä kannattavinta 
tuotantotapaa kummallekin, 
kertoo Sami Kosamo.

Molemmat pojat asuvat 
tilan lähellä vaimojensa ja 
pienten lasten kanssa. Van-
hemmät asuttavat navetan 
lähimmäistä asuinrakennus-
ta.

- Tästä on hyvä katsella 
vierestä kun pojat ahertavat 
ja pyöritellä peukaloita. Vä-
lillä on saattanut toki käydä 
siirtämässä traktoria, mutta 
hyvin pojat ovat tässä pär-
jänneet, poikien isä Veikko 
Kosamo naurahtaa.

Jenny Kärki

Ilmastointijärjestelmän huollot, myös paikanpäällä

Konetyö P. ylikoski
Varastotie 5 Pudasjärvi • Huoltoauto

www.konetyo.com
040 731 4430

Asunnot ja mökit
Pudasjärveltä välittää

Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

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

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

MF-HUOLTO ISOKÄÄNTÄ
Hankkija-Maatalous Oy. Sopimushuolto. Kesko Oy.

ILKKA ISOKÄÄNTÄ
Vesaisentie 5, 90900 Kiiminki 
Puh/fax (08) 8161 619
Matkap. 040 589 4647
 0400 388 987
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MTK Pudasjärvi vietti 
60-vuotisjuhlaa sunnuntaina 
7.8. Pudasjärven kirkossa oli 
juhlajumalanpalvelus, jonka 
toimitti kirkkoherra Kimmo 
Helomaa. MTK Pudasjärven 
edustajat avustivat muun 
muassa tekstien luvussa ja 
kolehdin kannossa. 

Kirkosta siirryttiin Hiltu-
rannan leirikeskukseen, jossa 
juhlaruokailu oli kotimainen 
ruoka –teemalla. Seinällä oli 
taulu, jossa oli selostettu eri 
ruokien alkuperä. 60-vuotis-
juhla pidettiin Hilturannan 
pihalle pystytetyssä teltassa. 
Avaussanat lausui puheen-
johtaja Mari Kälkäjä, jon-
ka jälkeen juhlapuheen piti 

”Heissä on tulevaisuus” –kalenteri julkistettiin
MTK Pudasjärvi 60-vuotisjuhla:

MTK:n puheenjohtaja Juha 
Marttila. Hän otti kantaa 
juhlan teemana olleen koti-
maisen ruoan puolesta. 

-Nyt on oikea aika tuoda 
joka yhteydessä esille sitä, 
miksi suomalainen ruuan-
tuotanto on parasta maa-
ilmassa ihmisten, luonnon 
ja tuotantoeläinten kannal-
ta. Yhtä tärkeää on kertoa, 
että markkinoiden puris-
tuksessa viljelijän tilipussi 
on jatkuvasti ohentunut. Jos 
markkinoita ei saada hallin-
taan, katoaa yrittäjien halu ja 
mahdollisuus toiminnan ke-
hittämiseen. 

Erityisesti lihantuotan-
nossa olemme ajautuneet 

kestämättömään tilantee-
seen. Suomalainen kuluttaja 
haluaa kotimaisia tuotteita, 
mutta tietämättään joutuu 
syömään tuontitavaraa. Vä-
hittäiskaupassa pakkausmer-
kinnät on saatava kuntoon. 
Varsinainen häpeätahra ovat 
ravintolat, hotellit ja julkiset 
ruokapalvelut, joihin suu-
rin osa tuontilihasta menee. 
Ruuan alkuperää hämärry-
tetään täysin tietoisesti. 

-On myös moraalitonta, 
että suomalaisen koululai-
sen ja vanhuksen lautasella 
on ruokaa, joka on tuotettu 
meillä kielletyin menetelmin. 
Kysymys on paitsi tuottaji-
en epäreilusta kilpailutilan-

teesta myös moraalinen. Jos 
yhteiskunta asettaa oman 
maan yrittäjille tiukat laatu-
vaatimukset, ei huonompia 
tuotteita saisi ilmestyä aina-
kaan verorahoilla kustannet-
tuihin ruokapöytiin. 

Ruuan ympärillä tapah-
tuu paljon positiivisia asi-
oita. Lähiruoka on löydet-
ty uudelleen. Luomussa on 
paljon markkinavetoista kas-
vupotentiaalia. Yhä useampi 
kuluttaja haluaa viestiä ruo-
kavalinnoillaan omasta ar-
vomaailmastaan. Ruuan al-
kuperä kiinnostaa, jos se on 
kohtuutyöllä selvitettävissä. 

Viljelijöiden  
investoinnit  
elävöittävät kyliä
Pudasjärven kaupungin ter-
vehdyksen esitti kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja Eero Oinas-Panuma. Hän 
kiinnitti huomiota kylien 
vilkkaaseen toimintaan, ky-
lätapahtumien runsauteen 
sekä siihen, että Pudasjärvel-
lä viljelijät eri puolilla Pudas-
järveä ovat tehneet suuria 
investointeja, jotka elävöittä-
vät haja-asutusaluetta ja ky-
lien elämää. Oinas-Panuma 
toivoi, että viljelijät saisivat 
myydä tuotteitaan suoraan 
tilalta muun muassa lihaa. 

-Suoramyynti suoraan 
kuluttajalle toisi piristys-
tä monelle maatilalle. Täl-
laiselle toiminnalle näyttää 
olevan myös lisääntyvässä 
määrin kysyntää. Puheensa 
lopuksi Oinas-Panuma luo-
vutti kaupungin viirin juhli-
van yhdistyksen puheenjoh-
taja Mari Kälkäjälle. 

Johtokunnan jäsen Sirkka 
Pankinaho esitti historiikin, 
josta on tiivistetty esitys toi-
saalla lehdessä. 

MTK Pohjois-Suomen 
tervehdyksen esitti johto-
kunnan jäsenille viirien jaon 
yhteydessä puheenjohtaja 
Harri Peltola Puolangalta.

Pudasjärven Yrittäjien 
tervehdyksen esitti Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien hal-
lituksen jäsen Heimo Tu-
runen, toivoen myönteistä 
jäsenkehitystä kummassakin 
yhdistyksessä. 

Sitkeästi työtä  
kotimaisen ruoan 
puolesta
Muistamisten yhteydessä 
lampuri Antti Holmströmil-

le lahjoitettiin huomionosoi-
tuksena puukko, koska hän 
on esimerkillisesti ja sitke-
ästi tehnyt työtä kotimaisen 
ruoan puolesta. Toiminnas-
saan hän on lähestynyt myös 
valtakunnan päättäjiä. 

Antti Holmström käyt-
ti huomionosoituksen jäl-
keen puheenvuoron, jossa 
kiitti MTK:n johtoa, että jär-
jestö on aktiivisesti tuonut 
lähiruokakulttuuria ja koti-
maisuutta esille. 

-Pitää vain edelleen vaa-
tia päättäjiltä, nimenomaan 
poliitikoilta ja virkamiehiltä, 
asioiden yksinkertaistamis-
ta. Minulle kerrottiin Taival-
koskella MTK:n kokoukses-
sa, että 25 yhdistystä järjesti 
keväällä lähiruokapäivänä 
asiaa koskevia tapahtumia, 
Pudasjärvi oli tässä mukana. 
Olemmekin valmiita mene-
mään sinne, missä lähiruo-
kaa kulutetaan, elikkä kulut-
tajien pariin. 

Kun päästään kuluttaji-
en kanssa yhteisellä aalto-
pituudella lähiruokavaati-
muksissa, saadaan asialle 
suurempi painoarvo. Kulut-
tajilla on valtava halu ostaa 
tiloilta suoramyyntinä lihaa 
suoraan, jossa kolmatta osa-
puolta ei tarvita. Tällä het-
kellä on myönteinen tahto-
tila suoramyynnin suhteen, 
poliitikoilla, viranomaisilla, 
tuottajilla ja ennen kaikkea 
kuluttajilla. Juridinen puo-
li vain näyttää olevan kanto-
na kaskessa. Maitopuolella 
on myös kovaa liikehdintää 
suoramyynnin sallimisen 
puolesta. Mikä olisi sen pa-
rempaa lähiruokatoimintaa, 
kuin tuottajan ja kuluttajan 
kohtaaminen markkinatilan-
teessa, tuumaili Holmström. 

Juhlassa laulettiin yhteislauluina Arvon mekin ansaitsemme ja maakuntalaulu Kymmenen virran maa. Edessä kau-
punginjohtaja Kaarina Daavittila, Olga Oinas-Panuma, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, 
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, MTK Pudasjärven puheenjohtaja ja aviopuoliso Mari ja Marko Kälkäjä MTK Pu-
dasjärven varapuheenjohtaja ja aviopuoliso Sirpa Jumisko ja Timo Vähäkuopus.

Juhlajumalanpalveluksessa Pudasjärven kirkossa tekstin 
lukijoina toimivat Heikki ja Merja Putula. 

Kirkosta siirryttiin 60-vuotisjuhlaan leirikeskus Hilturantaan. 
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Johtokunnan  
jäseniä muistettiin
Yli 10 vuotta johtokunnan 
jäseninä toimineita muistet-
tiin MTK:n viirillä, jonka sai-
vat Sirkka Pankinaho, Urpo 
Puolakanaho, Timo Vähä-
kuopus, Juhani Jurmu, Mari 
Kälkäjä, Heikki Putula, Veli 
Hyttinen ja Kari Peuranie-
mi. 

Juhlan juontajana toimi-
nut yhdistyksen varapu-
heenjohtaja Timo Vähäkuo-
pus esitteli ensi vuodelle 

Alpo Puhakka hauskuutti yleisöä EU-direktiivien moni-
mutkaisuutta ja koomisuuttakin käsittelevällä monologil-
la. Kauniisti MTK –tekstillä koristeltu puhujarakennelma 
on Timo Vähäkuopuksen käsialaa.

”Heissä on tulevaisuus” ka-
lenterin, jossa kuvamallei-
na esiintyi tuottajien lap-
sia. Heitä kaikkia muistettiin 
lahjalla. 

Huumoripitoisen, juhlaan 
kirjoitetun EU-direktiiveis-
tä kertovan monologin esit-
ti Alpo Puhakka. Musiikkia 
esitti kanttori Keijo Piirainen 
sekä hänen säestyksellään 
laulua Kirsi Kipinä. 

Heimo Turunen

Juhlaruokailussa oli teemana kotimainen ruoka. 

Antti Holmströmiä (oikealla) muistettiin kotimaisen ruoan sinnikkäästä puolustamises-
ta puukko –muistolahjalla. Kiitospuheessaan Holmström kiinnitti huomiota myös tiloilta 
suoramyynnin ajankohtaisuuteen. 

Yli 10 vuotta johtokunnan jäseninä toimineita muistettiin MTK:n viirillä, jonka saivat Sirkka Pankinaho, Urpo Puola-
kanaho, Timo Vähäkuopus, Juhani Jurmu, Mari Kälkäjä ja Heikki Putula. Kuvasta puuttuivat Veli Hyttinen ja Kari Peu-
raniemi. 

Sirkka Pankinaho jakamassa ”Heissä on tulevaisuus” vuoden 2012 kalenterin lapsi-
malleille lahjat. 

Kirsi Kipinä laulaa Keijo Piiraisen säestyksellä.
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Teuvo Törmänen viettää leppoisia eläkepäiviä Kurenalla, 
mutta ikävä Livon maatilalle ei ehdi yllättää kun sielläkin 
pääsee käymään milloin haluaa.

Pitkän linjan järjestöaktiivi:  

Teuvo Törmänen

NEUVOMME JA 
AUTAMME KAIKISSA 
METSÄNOMISTUKSEEN 
LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Alueneuvojat:
Härkönen Antti  puh. 0400-157 422 Siurua, Aittojärvi  
Juurikka Hannu puh. 0400-183 351  Syöte,Livo, Pärjänsuo, Iinattijärvi,    
Sotkajärvi
Tuomaala Tuomo puh. 040-715 7293  Puhos, Korpinen, Ervasti, Jaalanka
Tyni Jari puh. 0400-286 499  Sarakylä, Yli-Livo   
Perttu Jussi puh. 040-760 8939 Hetekylä, Kollaja, Pudasjärvi, 
  Ruottisenharju
Pesiö Matti puh. 0400-318 607  Kuivaniemi, Oijärvi
Toimisto:   
Illikainen Ulla puh. 020 413 7520   Toimistonhoitaja
Perttu Jussi puh. 040-7608939 vt.Toiminnanjohtaja, metsätilojen välitys

Osoite: PL 62 Toritie 1, puh. 020 4137520, fax 835 319
www.mhy.fi

KEMERA-tukea voit saada mm.
• nuoren metsän ja taimikon hoitoon
• metsänviljelyyn
• kunnostusojitukseen

metsänhoitoyhdistys
PUDASJÄRVI

Tiesithän, että alueneuvojasi voi hoitaa puukaupan 
puolestasi valtakirjalla. Soita ja kysy lisää!

LISÄ
Kumppanuus-

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Ari Salmela	 040	537	2715	 Pudasjärvi
Mika Luusua	 0400	153	665	 Taivalkoski	ja	Kuusamo

Kotimaisen 
lihatuotannon 

luottokumppani!
A-Rehulta saat kotieläintilallesi 

tuottavat rehut ja toimivat tarvikkeet.

Pekka Törmäsen kanssa peltohommissa ovat lapset Ella ja Jonne. Kuva on otet-
tu tänä kesänä lauantaina 13.8. Traktorin perässä on pyöröpaalain eli nurmisadon 
korjuuseen tarkoitettu korjuukone

Lähes alusta asti MTK-Pu-
dasjärven jäsenenä on ollut 
Livolta kotoisin oleva Teu-
vo Törmänen. Pudasjärven 
tuottajayhdistyksen tehtä-
vissä hän on toiminut piiri-
miehenä, tilintarkastajana ja 
piirikokousedustajana.

- MTK:n teema on säily-
nyt koko sen toiminta-ajan 
samana ja edelleen se koe-
taan ammatti- ja etujärjestö-
nä. Maatalouden neuvontaan 
liittyvä toiminta on muuttu-
nut ehkä hieman kankeam-
paan suuntaan, Törmänen 
arvioi.

MTK:n jäseneksi Törmä-
nen tuli vuoden 1951 tie-
noilla, mutta muistamansa 
mukaan hän ei aivan keren-
nyt Pudasjärven tuottajayh-
distyksen perustajajäseniin 
mukaan, koska oli tuolloin 
maamieskoulussa Mäntsä-
lässä. Törmänen on säilyttä-
nyt jäsenyytensä Pudasjär-
ven tuottajayhdistyksessä ja 
on ollut siis MTK-Pudasjär-
ven jäsen lähes sen koko his-

torian ajan.
Yli 50 vuotta luottamus-

tehtävissä uskotulle jär-
jestöaktiiville on kerennyt 
karttua kokemusta aina pai-
kallis- ja piiritason tehtävistä 
valtakunnan edustustasolle 
asti. Livojoen maamiesseu-
rassa luottamustehtäväkoke-
muksien keräämisen Törmä-
nen aloitti vuonna 1956. Sen 
jälkeen tehtäviä on kertynyt 
tähän päivään saakka erilai-
sista maa- ja metsätalousyh-
distyksistä, mm. Metsänhoi-
toyhdsityksen hallinnossa 36 
vuotta.

Vastuuta jo varhaisella 
iällä

Virallisesti Törmänen 
aloitti maatilan omistajana 
vuonna 1960, jolloin hän osti 
tilan osuudet äidiltään ja si-
saruksiltaan. Alkutöikseen 
hän rakensi uudet navetta- 
ja asuinrakennukset toiselle 
puolen Livojokea, sillä edel-
liseen paikkaan ei kulke-
nut tietä. Siitä saakka karjan 
koko ja toiminta on ollut kas-

vavaa ja kehittyvää.
Tosiasiassa Törmänen 

kantoi vastuuta perheen 
maatilasta jo nuorempana. 
Törmänen oli 13-vuotias kun 
hänen isänsä kaatui Kiestin-
gin taistelussa vuonna 1941. 

- Äiti leskeksi jääty-
ään johti tilaa, mutta neljäs-
tä lapsesta vanhimpana mi-
nun täytyi alkaa oppia ottaa 
vastuuta melko nopeasti ja 
sitä mukaa kun ikää ja voi-
mia kertyi, niin vastuu siir-
tyi enemmän äidiltä minul-
le. Valtio auttoi sotaorpoja 
siten, että saimme kahden 
vuoden ammattikoulutuk-
sen, joten osaaminen karttui 
siinäkin, Törmänen muiste-
lee.

Törmäsen ja hänen per-
heensä toimeentulo on tullut 
aina pääasiallisesti karjata-
loudesta, mutta myös met-
sätaloudella on ollut hyvin 
suuri merkitys. Tilan sata 
metsähehtaaria ovat anta-
neet työtä ja toimeentuloa 
omalta osaltaan. Kiinnos-
tus metsänhoitoon ja puun-
tuottamiseen, kuin myös 
yksityismetsätalouden jär-
jestötoimintaan on lähtöi-
sin myös jo varsin varhaisil-
ta vuosilta.

Jälkipolvet huolehtivat 
maatilasta

Teuvo Törmänen jäi eläk-
keelle sukupolvenvaihdok-
sen myötä vuonna 1989, jol-
loin tilan vuokralaisiksi 
tulivat Teuvo Törmäsen poi-
ka Pekka ja hänen vaimonsa. 
Kesäkuussa 1994 pariskunta 
osti tilan.

Teuvo Törmäsen lapsista 
Pekalla oli kovin halu pääs-
tä jatkamaan isänsä työtä, 
ja maatalousoppilaitoksessa 
hankittu osaaminenkin pää-
si kunnolla käyttöön. Täl-
lä hetkellä Pekka Törmänen 
pyörittää Livolla luomutilaa, 
joka on noin neljänkymme-
nen lehmän emolehmätila. 

- Aikoinaan siirryimme 
luomuun aivan taloudellisis-
ta syistä, luomutilan pitämi-
nen osoitteutui lähes saman 
tien kannattavammaksi kun 
apulantojenkin hinnat nou-
sivat niin korkealle, kertoo 
Pekka Törmänen.

Jenny Kärki
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TUOTE           |      TUOTEKUVAUS                              |     HINTATUOTE            |      TUOTEKUVAUS |                    HINTA

hinnat voimassa 1.-31.8.2011.

VAsIKAN-herKKu-mysLI

• Kypsennetty täysrehu kaikille vasikoille
• Sisältää kivennäiset, vitamiinit ja

hivenaineet

trIOWrAP-KäärINtäKALVOt
• Nyt on aika tilata käärintäkalvot
• Väri: valkoinen
• 750 mm x 1 500 m

+ vero + rahti

20,90€ /25 kg säkki

RAISION ELOKUUN
TARJOUKSET

tILAuKset: tero Jokelainen 040-546 4184
hanna saastamoinen 044-781 8936

rANGer 360 GLyFOsAAttI
•Monsanton valmistama laadukas
perusglyfosaatti
•Teho: juolavehnä, jos käyttää suuria
käyttömääriä menee myös muita.
•Käyttömäärä: 3 l/ha + kiinnite 0,5 l tai
yksinään 4 l/ha.

+toimitusmaksu 30€/toimitus + vero

59€ /20l astia

tOtAL COVer PLus
KäärINtäVerKKO
• Euroopassa suosittu käärintäverkko
• Leveys 1,23 m ja 1,30 m
• Rullassa 3 600 m verkkoa
• UV-suojattu, kestää säällä kuin säällä

66,68
ALK.

+ vero + rahti, 15 kpl/lava

146,- /kpl1,23 m x 3 600 m

1,30 m x 3 000 m 136,- /kpl

+ vero + rahti

uusIA tuOtteItA: PAstAt JA BOLuKset

meGABrICK CALCIum BOLus 20 KPL 47,90

COrreCt VOmKICK PAstA 12 KPL 86,50
COrreCt CALCIPrO PAstA 12 KPL 45,30

COrreCt KOmBINAtION PAstA 12 KPL 53,90

BOVI KALC. KALCIum BOLus 48 KPL 199,00
heLOsAN utAreVOIDe (1 KG) 6 KPL 77,90

+ vero + postimaksu 10 €

COrreCt eNerGI PAstA 12 KPL 43,20

Hyvä kasvaa 
omasta maasta.

Lähialueen viljasta jalostuvat laaturehut

Tähti-rehuissa on kotimaisen viljan osuus ollut aina 
korkea. Käyttämämme vilja tulee oman maakuntamme 
viljatiloilta, jotka ovat jo vuosikymmenten ajan tuottaneet 
korkealaatuista viljaa, useimmiten Suomen parasta.

On ensiarvoisen tärkeää, että maakuntamme maatalouden 
alkutuotannolle on olemassa paikallinen jalostaja. 
Kinnusen Mylly Oy:n myllytuotteiden ja TÄHTI-rehujen 
valmistus Utajärvellä on tärkeä osa viljatuotteiden 
jalostusketjua pellolta aina kuluttajan pöytään.

Käytä Kinnusen Myllyn tuotteita: edistät oman alueesi 
hyvinvointia.

Utajärvi       Puh. (08) 5144 715      www.kinnusenmylly.fi      kinnusenmylly@kinnusenmylly.fi

l y p s y k o n e h u o l t o
PASI  MÄLLINEN

0400 580 567
www.lypsykonehuolto.fi
plm@lypsykonehuolto.fi

Jyrkkäkosken leirintäalueella 

ammattitaidolla opettajana
JOUSIAMMUNNAN SUOMENMESTARI

Sopii 10-110 vuotiaille.  
Kurssimaksu 50 €. 
Ilmoittautumiset   
17.08.2011 mennessä.

19-21.08  sekä  2-4.09.2011

JOUSIAMMUNTAKURSSI

Puh. 0400 – 109 006

JOUSIAMMUNTAKURSSI

Ilkka Hallenberg 

Jos energiapuun hakkuukohteella on runsaasti koneellista 
hakkuuta haittaavaa pienpuustoa, on sen raivaus mahdol-
lista tehdä hakkuun yhteydessä samalla laitteella kuin hak-
kuu. TTS (Työtehoseura) kokeili tällaista menetelmää Met-
ka eli Metsäenergiaa kannattavasti -hankkeessa Risutec L3A 
-hakkuulaitteella.

Kokeet tehtiin kahdella kohteella, joista ensimmäinen oli 
koivuvaltainen nuoren metsän kunnostuskohde ja toinen 
mäntyvaltainen ensiharvennus. Kummallakin kohteella ver-
tailtiin kahta menetelmää:

Ennakkoraivattu-menetelmässä energiapuu hakattiin 
joukkokäsitellen kokopuuna koealalta, jolta metsuri oli kaa-
tanut raivaussahalla kaikki rinnankorkeudelta neljää sentti-
metriä pienemmät puut.

Ennakkoraivaamaton-menetelmässä hakkuuta haittaa-
van pienpuuston raivaus tehtiin hakkuun yhteydessä Risu-
tec L3A –hakkuulaitteella.

Hakkuulaitteella tehtyyn raivaukseen käytettiin koivu-
kohteella neljännes ja mäntykohteella lähes 30 prosenttia te-
hotyöajasta eli työajasta, johon ei sisälly mitään keskeytyk-
siä. Energiapuun hakkuun yhteydessä tehdyn koneellisen 
raivauksen tuottavuus oli koivukohteella nelikertainen ja 
mäntykohteella kaksinkertainen metsurin tekemään ennak-
koraivaukseen verrattuna.

Koetulosten perusteella Risutecin hakkuulaitteella teh-
ty koneellinen raivaus energiapuun hakkuun yhteydes-
sä on jo lupaava vaihtoehto verrattuna metsurin tekemään 
ennakkoraivaukseen ja sen jälkeiseen koneelliseen hakkuu-
seen ainakin olosuhteissa, joissa raivattavaa on runsaasti ja 
raivattavien puiden koko melko suuri. Menetelmän kustan-
nuskilpailukyvyn varmistamiseksi tarvittaisiin kuitenkin li-
säkokeita useammassa olosuhteessa useammalla kuljetta-
jalla. Pidempiaikaisella seurantatutkimuksella tulisi hakea 
tälle menetelmälle sopivimmat olosuhteet, kuten raivatta-
van puuston määrä hehtaarilla ja puun koko.

Raivaus mahdollista samalla 
koneella energiapuun 
hakkuun yhteydessä
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Pudasjärvi  Veli Nikula  p. 0500-295 107  
Puolanka  Esa Kanniainen  p. 0500-188 245
Ranua  Jarmo Salmela  p. 0500-295 093 
Posio  Jukka Hiltunen  p. 0500-295 083
Iin seutu  Matti Heinonen  p. 050-329 5744
Taivalkoski  Kaarlo Aikio  p. 050-570 7574

Metsäliitto on valtakunnallinen puunostaja ja metsänomistajan 
yhteistyökumppani. Ota rohkeasti yhteyttä.

www.metsaliitto.fi

Puuta ostavat:

Tänä vuonna perustettu 
Bioklapi Oy on aloittanut 
brikettien eli jättiläiskokois-
ten bellettien valmistami-
sen Kontiotuotteen vieres-
sä, kaupungin omistamissa 
vuokratiloissa entisessä mei-
jerissä. Viimeksi tila on ol-
lut käytössä liikuntasalina. 
Bioklapi Oy:n toimitusjoh-
taja ja pääosakas Rauno Sal-
mela kertoo, että heinäkuun 
aikana on laitettu briketti-
tuotanto pystyyn ja nyt on jo 
tehty pieniä tuotantosarjoja. 
Ensimmäinen valmistuserä 
Kaukokiidon varastoon Ou-
luun on tarkoitus toimittaa 
lähiaikoina.

Bioklapi Oy:n käyttä-
mällä brikettien valmistus-
tekniikalla saadaan aikaan 
briketti, joka poikkeaa ta-
vanomaisista briketeistä, joi-
ta näkyy olevan myynnissä 
yleisesti marketeissa ja huol-
toasemilla. 

Tällä menetelmällä val-
mistetut briketit antavat 
käyttäjälle seuraavat hyö-
dyt tavanomaiseen brikettiin 
nähden, eli palaa tehokkaas-
ti ja pitkään hyvällä hyötys-
uhteella, saadaan syntymään 
oikea hiillos, joka pysyy ari-
nan päällä ja briketin katkai-
seminen/paloittelu onnis-
tuu helposti.

Suomessa toimivia  
tuotantolaitoksia  
vain muutama
Rauno Salmela kertoo, että 
yrityksellä on riittävästi va-
rastotilaa omassa tuotanto-

Bioklapien tuotanto 
alkoi Pudasjärvellä
tilassa ja tuotetta voidaan 
tehdä varastoon niin halu-
tessa. Tämän lisäksi tuottei-
ta varastoidaan Kaukokiito 
Oy:n terminaalissa Oulussa. 
Automaation avulla Salme-
la pystyy hoitamaan yksin 
koko tuotannon aina raa-
ka-aineista valmiisiin pak-
kauksiin, ainakin toistaisek-
si. Salmela toivoo että yritys 
kehittyisi siten, että muuta-
mien avainhenkilöiden palk-
kaaminen olisi tulevaisuu-
dessa mahdollista tehdä.

Bioklapi Oy:n pääasiakas-
ryhmä on yksityistaloudet 
lähes koko Suomen alueella. 
Kotitaloudet voivat noutaa 
tuotteet suoraan tehtaalta tai 
halutessaan tuotteet toimite-
taan ns. kotiovelle.

– Toivottavasti täältä Pu-
dasjärveltäkin ja lähialueil-
ta löytyisi meille asiakkaita. 
Tuotetta kannattaa kokeilla 
kotona, vaikka omia poltto-
puita löytyy metsästä ja va-
rastosta. Uskon vahvasti, 
että käyttäjät yllättyvät bri-
ketin tuomista hyödyistä; te-
hokas, pieni varastointitilan 

tarve sekä käytön helppo-
us. Voi olla että myöhemmin 
joko oma terveys on esteenä 
polttopuun valmistukseen 
tai yksinkertaisesti vapaa-ai-
kaa ei ole riittävästi huoleh-
timaan polttopuun valmis-
tuksesta, Salmela sanoo ja 
jatkaa:

– Sähkö ja öljy maksavat 
noin 10 centtiä kilowattitun-
nilta. Briketeillä kustannuk-
set ovat noin puolet hal-
vemmat kuin sähköllä ja yli 
puolet halvempi öljyyn ver-
rattuna.

Aiemmin konepaja-alal-
la tuotantopäällikkönä työs-
kennelleen Rauno Salmelan 
mielestä yrityksen sijainti 
heti Kontiotuotteen vieressä 
on ideaalinen. Sopivaa raa-
ka-ainetta on riittävästi, eikä 
kuljetuskustannukset Kon-
tiotuotteelta – briketti teh-
taalle ehdi muodostua kovin 
suureksi. Myös Pudasjärven 
kaupunki on ottanut uuden 
yrityksen vastaan erittäin 
hyvin. 

Asko Kurki

Brikettejä voidaan käyttää kaikissa kodin tulisijoissa. Briketin ominaispaino on lähes 
kolminkertainen verrattuna normaaliin puuhun, joten brikettejä ei tarvitse laittaa tulipe-
sään kuin n. 1/3-osa normaali määrästä. Kaikille asiakkaille annetaan ohjeistus briket-
tien käytöstä. Ilmankosteus ei näitä brikettejä haittaa, mutta kastumista tulee välttää jot-
ta briketit eivät tuhoudu.

Joensuun Ammattikorkea-
koulussa Bioenergia-asi-
antuntijan koulutuksen 
suorittanut Rauno Salme-
la kertoo, että yrityksen ka-
lusto trukki, kuorma-auto, 
briketöintiasema sekä pak-
kauskoneet ovat hankittu 
tänä keväänä.

Tuotantolinjat on rakennettu siten, että yksi käyttäjä voi 
huolehtia koko tehtaasta. 
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Pudasjärven Osuuspankki 
oli päättänyt lahjoittaa 7 000 
euroa Pudasjärven Osuus-
pankin 100-vuotisjuhlara-
hastosta Paavo Tolosen sää-
tiölle taiteilijan ensimmäisen 
säätiön järjestämän näytte-
lyn yhteydessä. Lahjoitus 
julkistettiin torstaina 11.8. 

Juhlarahastosta huomattava 
lahjoitus Paavo Tolosen säätiölle

osuuspankilla pidetyssä ti-
laisuudessa.

Julkistamistilaisuudessa 
puhui hallituksen puheen-
johtaja Hannu Honkanen. 
Hän kertoi, että Pudasjärven 
Osuuspankki haluaa omal-
ta osaltaan tukea Paavo To-
losen säätiön toimintaa sekä 

taiteilija Paavo Tolosen elä-
mäntyön vaalimista ja las-
ten sekä nuorten taidekasva-
tusta. 

– Paavo Tolosen säätiö 
nähdään merkittävänä uute-
na toimijana pudasjärveläi-
sen henkisen hyvinvoinnin 
tukemisessa ja edistämises-

sä, puheenjohtaja teroitti.
Lahjoituksen vastaanot-

ti Paavo Tolonen säätiön pu-
heenjohtaja, maaherra Eino 
Siuruainen. Hän kertoi ol-
leensa mustikkametsässä, 
kun hän sai tiedon asiasta.

– Olin erittäin ilahtu-
nut tästä peruslahjoitukses-
ta. Minä toivon, että Tolosen 
henkinen perintö alkaa tääl-
lä nyt kasvattamaan nuoria. 
Tämä on erinomainen asia, 
mutta hyvältä pankilta ei voi 
muuta odottaa, hän totesi.

Puheenjohtaja Hannu Honkanen luovuttaa 7000 euron 
lahjoituksen maaherra Eino Siuruaiselle. Kuvassa taustal-
la kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panu-
ma, Tolosen pojat Ilkka ja Marko sekä Pudasjärven Osuus-
pankin toimitusjohtaja Teuvo Perätalo.

Myös tilaisuudessa mu-
kana ollut Paavo Tolosen 
poika Marko Tolonen ker-
toi, että Pudasjärven Osuus-
pankki on aina ollut hyvä hä-
nen isälleen. Isän näyttelyitä 
on pidetty pankin tiloissa ja 
pankki on hankkinut monia 
hänen töitään, esimerkik-
si Pirttikahvilassa työn, jos-
sa on esillä monia pudasjär-
veläisiä.

Myös kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Eero Oi-
nas-Panuma oli kaupungin 
puolesta iloinen pankin ja 
säätiön välisestä yhteistyös-
tä.

– Tämä yhteistyö kantaa 
tulosta ja vie pitkälle, hän sa-
noi.    

Toimitusjohtaja Teu-
vo Perätalo kertoi, että Pu-
dasjärven Osuuspankilla on 
omistuksessa kolme Tolo-
sen maalaamaa muotoku-
vaa, kolme Tolosen muuta 

työtä ja pankin pihalla oleva 
Pudasjärven ainoa julkinen 
veistos Kasvun käyrät. Kult-
tuurikeskus Pohjantähdessä 
on nyt olevassa näyttelyssä 
esillä Tolosen maalaus Pirt-
tikahvilassa vuodelta 1975 
ja lapsia esittävä Rakentajat 
vuodelta 1980.

SADASTA TOISELLE – 
Pudasjärven Osuuspankin 
100-vuotisjuhlarahastosta on 
lahjoitettu tänä vuonna Jyrk-
kärock- tapahtumalle 2.750 
euroa, Nuorten eräleirille 
500 euroa ja Nuorten valo-
kuvaus-/luontovalokuvaus-
kurssille 500 euroa. Rahaston 
sääntöjen mukaan rahas-
ton varoilla on tarkoitus tu-
kea ja edistää monipuolista 
henkistä ja taloudellista hy-
vinvointia ja menestystä Pu-
dasjärven Osuuspankin toi-
mialueella.

Asko Kurki

Kaupunginhallitus antoi 16.8 
kokouksessaan Liikenne- 
ja viestintäministeriölle Jari 
Jussilan laatiman lausunnon 
laajakaistahankkeesta.  

Laajakaistahanke käyn-
nistyi hallituksen periaa-
tepäätöksellä joulukuussa 
2008. Hankkeen tavoitteena 
on nopeiden laajakaistayh-
teyksien rakentaminen sel-
laisilla alueilla, joihin näi-
tä verkkoja ei kaupallisesti 
todennäköisesti rakenneta. 
Päämääränä on, että vuo-
den 2015 loppuun mennessä 
huippunopeat 

100 Mbit/s valokuitu-
yhteydet olisivat enintään 
kahden kilometrin pituisel-
la kiinteällä tai langattomal-
la tilaajayhteydellä saavu-
tettavissa yli 99 prosentissa 
vakinaisista asunnoista sekä 
yritysten ja julkishallinnon 
organisaatioiden vakinaisis-
ta toimipaikoista.

Tavoite on hyvä, kun-
nianhimoinen ja osuu juu-
ri oikeaan tarpeeseen var-
sinkin haja-asutusalueiden 
elinvoiman säilyttämiseksi ja 
lisäämiseksi. Hyvät tietolii-
kenneyhteydet ovat elineh-
to alueellemme yksityisten 
ihmisten, elinkeinoelämän 
ja julkishallinnon palvelujen 
käyttöön ja kehittämiseen.

Tavoite tukee voimak-
kaasti koko Suomen asuttu-
na pitämistä ja ihmisten pär-
jäämistä kotiseuduillaan.

Teliasonera purkaa pois 

Toimivalla laajakaistaverkolla 
edistetään hyvinvointia

lankayhteyksiä, jotka ovat 
vuosikymmeniä olleet pu-
helin- ja tietoliikenneyhte-
yksien perusta ja ovat sitä 
edelleenkin monilla seu-
duilla.

Maakuntaliittojen otta-
minen toteuttajiksi on hyvä 
ja johdonmukainen tapa nii-
den paikallistuntemuksen 
takia.

Arvio toteutuksesta
Suunniteltu toteutus ei toi-
mi suurimmassa osassa nii-
tä alueita missä tietolii-
kenneyhteyksien tarve on 
kaikkein kovin eli todella 
harvaan asutulla alueilla. 
Operaattorit eivät ole ryh-
tyneet toteuttamaan tuet-
tujakaan hankkeita, koska 
ne ovat kannattamattomia. 
Erityisesti tämä koskee val-
takunnallisia isoja operaat-
toreita kuten Teliasonera ja 
Elisa. Finnet-ryhmän paikal-
liset operaattorit eri paikka-
kunnilla Pohjois-Suomessa 
esimerkiksi KPO Kainuun 
puhelinosuuskunta sitä vas-
toin ovat aktiivisia raken-
tajia ja osa niistä rakentaa 
kylien laajakaistayhteyksiä 
ilman tukeakin!

Liikenne- ja viestintämi-
nisteri ja –ministeriö ovat 
laittaneet  itsensä todella li-
koon laajakaistahankkeen 
puolesta. Tavoitteisiin on 
kuitenkin vielä matkaa var-
sinkin Pohjois-Pohjanmaan 
ja Lapin alueilla.

Erityisesti huolettaa 
oman maakuntamme Poh-
jois-Pohjanmaan alue, jossa 
ei ole saatu yhtään hanket-
ta liikkeelle, vaikka tarvetta 
olisi todella runsaasti. Vaik-
ka Sonera on alueellam-
me yleispalveluvelvoitteen 
omaava operaattori, ei tue-
tutkaan yhteyksien raken-
tamiset tunnu kiinnostavan. 
Päinvastoin langattomissa 
yhteyksissä muut operaatto-
rit ovat Soneraa aktiivisem-
min toteuttaneet yhteyksien 
rakentamista myös harvaan 
asutuille alueille. Sonera ei 
täytä sille asetettua yleispal-
veluvelvoitetta alueellam-
me.

Pohjoispohjanmaan liitto 
on toiminut aktiivisesti laa-
jakaistayhteyksien aikaan-
saamiseksi, mutta tuloksia ei 
ole vielä tullut.

Tukijärjestelmän toimin-
ta on liian hidasta erityisesti 
rahoituksen toiminnan kan-
nalta. Ensimmäisiä rahoi-
tuspäätöksiä on tehty vasta 
hiljattain vaikka rahoitusjär-
jestelyt ovat olleet käynnis-
sä jo kolmisen vuotta. Toimi-
jalta (operaattori) vaaditaan 
hyvä kassa ja joustavat ra-
hoitusjärjestelyt hankkeen 
toteuttamiseksi koska rahoi-
tus tulee vasta jälkikäteen.

Usko suurten operaatto-
rien tavoitteiden mukaiseen 
toimintaan saamiseksi on 
mennyt joten vaihtoehdoksi 
jää alueiden omatoimisuus. 

ehdotuksia  
toteutukseen ja 
tukijärjestelmän 
tarkistamiseksi:
Nykyinen tukiprosentti 66 
prosenttia on saatava 80 pro-
senttiin. Silloin operaatto-
reiden kiinnostus kasvaa ja 
syntyy myös kilpailua kuka 
saa hankkeen toteuttaa. Sa-
malla tulee mahdollisek-
si hoitaa verkon toteutus ja 
toimintaosuuskuntien kaut-
ta. Kuntien on voitava taata 
hankkeen rahoitus 100 pro-
senttiin saakka. 

Liittymien hinnoittelu on 
saatava ”mokkuloiden” ta-
solle eli aloitus 100 eur + 30 
- 40 eur/kk. 

Jari Jussila esittelemässä laaja-
kaista-asiaa Hirvaskoskella Kert-
tu- ja Kauko hankkeen tilaisuu-
dessa viime toukokuussa.

Edulliset liittymis- ja 
käyttömaksut edistävät ta-
sa-arvoista paikasta riippu-
matonta palvelujen saantia 
ja käyttöä. Toimivan verk-
kopalvelun aikaansaamisek-
si tarvitaan riittävästi pysy-
viä asiakkaita. Tämän takia 
pieni liittymiskynnys ja koh-
tuullinen kuukausikustan-
nus ovat välttämättömiä riit-
tävän volyymin saamiseksi.

Rahoitusjärjestelmän on 
oltava nopea ja joustava. 
Kohtuullinen maksatusaika 
olisi noin kolme kuukautta.

Hanke on saatava toteu-
tettua koko alueella (kun-
ta, seutukunta, toiminta-
alue tms.) samanaikaisesti 
1-3 vuodessa. Palvelujen ke-

hittäminen onnistuu parem-
min, kun koko asiakaskunta 
saadaan palvelun piiriin no-
peasti.

Hankkeen nopea läpi-
vienti edellyttää voimakkai-
ta ja kannustavia toimenpi-
teitä sekä operaattoreiden 
(operaattorit ja osuuskun-
nat) että palvelujen järjestä-
jien suuntaan.

Näillä toimenpiteillä edis-
tetään merkittävästi hyvin-
vointia ja selviämistä koko 
Suomen alueella. Samalla lä-
hestymme pitkän askeleen 
muita johtavia maita tieto-
yhteiskunnan palveluiden 
toteuttamisessa. (ht)
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LAUANTAI 
10.00  Metsätaitokilpailu
12.00  Markkinoiden avaus
  - markkinapakina
   - vuoden kyläläisen palkitseminen
  - Oulunkaaren vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalon puheenvuoro
14.00  Metsätaitokilpailun palkintojen jako
16.00  Markkinatori suljetaan

SUNNUNTAI 
10.00  Jumalanpalvelus
11.00  Kirkkokahvit
12.00  Kansanedustaja Tytti Tuppuraisen puheenvuoro, 
 Sarakylän koululaisten musiikkiesityksiä,  
 thaimaalainen tanssiesitys.                 
15.00  Vattumarkkinat päättyvät

SARAKYLÄN 22. VATTUMARKKINAT 
20.-21.8. SARAKYLÄN KOULULLA

Tervetuloa vattumarkkinoille!
Sarakylän alueen kyläseura

Tiedustelut: 
Kaisa Nivala 040-8393 812

Sekä lauantaina että sunnuntaina Pölkky-pojat Oy:n ja L&T Biowatti Oy:n 
nuoren metsän hakkuunäytös modernilla korjuukalustolla.
Molempina markkinapäivinä Sarakylän koululla kauppiaita, 
emännillä kuivalihavelliä, nokipannukahvia, Jouko Keskiahon sahataidetta ym. ym.

Sarakyläntie 5426

Ruuhensuolta, Pudasjärveltä 
lähtöisin olevan 27-vuotiaan 
Tuomo Hanhisuannon in-
nostus metsien hoitoon läh-
ti jo lapsuudesta.

– Isän kanssa tuli kuljet-
tua metsissä ihan nuoresta 
poikasesta ja 5. luokalla toi-
voin joululahjaksi moottori-
sahaa. Metsäalalle olen aina 
halunnut, kertoo Hanhisu-
anto. Luonto on metsästys-
tä ja kalastusta harrastavalle 

Pölkky-pojat hoitavaa metsät 
hellävaraisesti asiantuntemuksella

Hanhisuannolle tärkeä ja iso 
osa elämää. Eipä ihmekään, 
että Hanhisuannon yritys 
Pölkky-pojat Oy panostaa 
metsänhoidollisissa asioissa 
ympäristöystävällisyyteen ja 
hellään puunkorjuuseen.

– Pyrin mieluummin 
markkinoimaan yritystä-
ni metsäpalveluyritykse-
nä kuin metsäurakointina. 
Monitoimikoneeni ovat kes-
kivertoa pienemmät, joten 

metsänhoito onnistuu siis 
keskimääräistä vähemmil-
lä vaurioilla. Etsimme aina 
metsälle parhaan vaihtoeh-
don ja vältämme turhaa met-
sän myllerrystä. Tämä on 
paras tapa toimia niin asiak-
kaan kuin luonnon kannal-
ta, Hanhisuanto painottaa. 
Kohteisiin, jonne ei koneilla 
pääse, on mahdollista palka-
ta myös metsäaliurakoitsijoi-
ta tekemään työtä jalan.

Tuomo Hanhisuanto oppi arvostamaan luontoa jo pienenä poikana. Nyt oppi siirtyy Ee-
meli-pojalle yhteisten harrastusten kautta.

Pölkky-poikien monitoimikoneen jättämää korjuujälkeä. Nykyaikaisessa metsänhoidos-
sa pyritään välttämään turhaa runtelemista.

Hanhisuanto on ollut 
metsäalalla niin opiskelija-
na kuin työntekijänä aina 
armeijasta pääsyn jälkeen. 
Kokemusta ja näkökulmaa 
alalta onkin kertynyt kym-
menen vuoden ajalta en-
sin vieraan palkkalistoilla ja 
vuodesta 2009 omassa yri-
tyksessä Pölkky-Pojat Oy:ssä 
kahden muun osakkaan 
kanssa. Alkuun yritys toimi 
Raahen alueella mutta pian 
Hanhisuantoa houkuteltiin 
jo Pudasjärvelle. Lokakuus-

sa 2010 Hanhisuanto osti 
yrityksen kokonaan itselleen 
tehden samalla sopimuksen 
Pudasjärvelle. Nykyään yri-
tys työllistää kuusi työnte-
kijää ja töitä paiskitaan kah-
den monitoimikoneen kera. 
Hanhisuoanto kiittää mo-
tivoituneita ja sitoutuneita 
työntekijöitään hyvästä alus-
ta Pudasjärvellä.

Pölkky-pojat nähdään 
myös Sarakylän vattumark-
kinoilla, jossa esitetään työ-
näytös.

– Harvemmin metsän 
isännät tulevat katsomaan 
työtämme metsiin, joten ajat-
telimme tulla itse isäntien ja 
emäntien luo. Meillä on vat-
tumarkkinoilla ensiharven-
nuskohde, joten ihmiset pää-
sevät seuraamaan läheltä 
millaista on huolellinen, ny-
kypäiväinen metsätyö.

Ritva Moilanen
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Talkoolaisten kesken retkeillään Opastetulla retkellä tutustuttiin muun 
muassa Kiimingin kirkkoon, Koite-
lin koskeen sekä Jauhiaisten museoon, 
missä oli esillä pudasjärveläisen ku-
vanveistäjän Kari Tykkyläisen näyt-
tely. Aikaisemmin on retkeilty muun 
muassa Rovaniemellä, Iissä, Posiolla ja 
Taivaskoskella. Seuraava retki järjeste-
tään ensi kesänä.

Retkiin sisältyy kyyti, ruokailu sekä 
opastus ja mukaan on päässyt 5 euron 
omavastuulla. Kaikki, jotka ovat teh-

Lauantaina puolen päi-
vän aikaan markkinat avaa 
Sarakylän kylätoimikunnan 
puheenjohtaja Esko Piippo 
ja markkinapakinan pitää 
Kauko Kuukasjärvi. Ohjel-
maan kuuluu myös vuoden 
kyläläisen palkitseminen, 
joka viime vuonna oli va-
paa taiteilija Eero Leinonen. 
Sunnuntai aloitetaan juma-

VATTUMARKKINOITA JO 22 VUOTTA

Sarakylän vattumarkkinoille osallistuu 500-600 ihmistä päivittäin. 
Kuva viime vuodelta sunnuntain päiväjuhlasta.

Jouko Keskiaho on tuttu karhun- ym patsaiden te-

konäytöksien tekijä Sarakylän Vattumarkkinoilla. Työnäytökset ovat yksi osa markkinaperinnet-
tä. Tänä vuonna on Pölkky-poikien työnäytös. 
Viime vuonna nähtiin peltotöistä useita eri näy-
töksiä, josta kuva. Kuva Timo Vähäkuopus.

Lauantaina käyttää puheenvuoron Oulunkaa-
ren vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo.

lanpalveluksella ja kirkko-
kahveilla. Myöhemmin pu-
humaan tulee ensimmäisen 
kauden oululainen kansan-
edustaja Tytti Tuppurainen 
ja nähdäänpä markkinoilla 
Sarakylän koululaisten mu-
siikkiesityksiä sekä thaimaa-
laista tanssia. 

Markkinoiden molempi-
na päivinä paikalla on tie-

tysti torimyyjiä – niin uusia 
kuin vanhoja markkinakon-
kareita. Torikauppiaille löy-
tyy paikkoja, vaikkei vara-
usta olisi tehty etukäteen. 
Lisäksi markkinoilla näh-
dään esimerkiksi Jouko 

Keskiahon sahataidetta ja 
maatalousnaiset tarjoavat 
kuivalihavelliä ja nokipan-
nukahvit. Sarakylän vattu-
markkinoilla käy päivittäin 
500–600 henkeä. (RM)

Sarakylässä 22.–21. elokuuta 
järjestetään XXII vattumark-
kinat. Tämän vuoden tee-
maksi on valittu nykypäiväi-
nen metsien hoito. 

Markkinoilla järjestetään 
esimerkiksi lauantaiaamu-
na perinteinen metsätaito-
kilpailu ja Pölkky-pojat Oy 
& Biowatti Oy esittävät mo-
lempina päivinä työnäytök-
sessä miten nuoria metsiä 
hoidetaan modernilla kor-
juukalustolla.

Oululainen kansanedusta-
ja Tytti Tuppurainen puhuu 
Vattumarkkinoilla.

Sarakylän kylä-
seuran talkoolai-
sille järjestetään 
joka kesä ret-
ki, joka suuntau-
tui tänä kesänä 
Kiiminkiin. Ret-
keläiset kuunte-
lemassa selos-
tusta Kiimingin 
kirkosta ja sen 
hautausmaan 
ympärille talkoil-
la rakennetusta 
kiviaidasta.

Sarajoen kyläseuran talkoolaisten kesken tehdään retki joka vuosi, 
viimeisin retki käytiin Kiimingissä tiistaina 2.8. 

SARAKYLÄN KAUPASSA

LOPPUUNMYYNTI

myynti muulloin puh:
0400-188 021, 0440-188 021

Lauantaina 20.8.2011 
klo. 10.00-15.00

(loppuunmyynti ei koske elintarvikkeita)

neet kyläseuran eteen työtä, noteera-
taan retkiä järjestettäessä. Työtuntien 
määrää tai tehtäväkuvaa ei katsota, 
vaan retkille pääsevät kaikki talkoisiin 
tavalla tai toisella osallistuneet.

– Olemme todella kiitollisia kaikil-
le talkoolaisille. Olemme tehneet val-
tavasti töitä emmekä olisi onnistuneet 
ilman vapaaehtoisia, kiittää Saraky-
län kyläseuran markkinatoimikunnan 
puuhanainen Kaisa Nivala. (RM)

Tervetuloa!
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Opettaja Aira Siuruainen-
Kalliolan laatima päivän 
ohjelma koostui pääasiassa 
musiikista ja runoista Kult-
tuurikeskuksen sisätilois-
sa ja sisäpihan juhlateltassa. 
Puheenvuoroja käyttivät To-
losen säätiön puheenjohtaja, 
maaherra Eino Siuruainen, 
Paavo Tolosen perheen edus-
tajat, kulttuurineuvos Tuure 
Holopainen sekä Pudasjär-
ven kaupunginvaltuuston 
ja –hallituksen puheenjoh-
tajat. Huomionosoitukset ja 
kaupunginjohtajan onnit-
telut oli toivottu osoitetta-
van Paavo Tolosen varain-
keruutilille käytettäväksi 
säätiön toimintaperiaattei-
den mukaisesti ja tukemaan 
erityisesti pudasjärveläisten 
lasten ja nuorten taidekasva-
tusta ja taideopintoja. 

Kemijärvellä vuonna 1936 
syntyneen ja Pudasjärvel-
lä vuonna 2009 kuolleen tai-
teilija Paavo Tolosen töistä 
oli koottu taidenäyttely, jos-
sa oli esillä 35 työtä. Määrä 
on vain hyvin pieni osa To-
losen kaikista töistä. Esillä 
oli 1970-90 luvulla maalattu-
ja töitä sekä viimeisinä elin-
vuosina vaikean sai-rauden 
keskellä maalattuja teoksia – 
myös viimeisin vuonna 2009 
maalattu ”Meduusoja” kes-
keneräinen työ, joka oli tai-

Kaupunginjohtajan merkkipäivä ja Tolosen taidenäyttelyn avajaiset:

Onnistunut juhlapäivä yhteistyössä
Taiteilija Paavo Tolosen taidenäyttelyn avajais-

juhlassa ja kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilan 
60-vuotis merkkipäiväjuhlan yhteisissä juhlissa 

kävi torstaina 11.8. noin 700 juhlavierasta. 
Kutsuvierastilaisuudet olivat Pohjantähdessä klo 
11 ja klo 14 sekä kaikille avoin Elokuunjuhla klo 

18, joihin osallistui 450 henkeä. Lisäk- 
si myöhemmällä illalla Jyrkkäkosken huvikes-
kuksessa pidetyssä kaiken kansan Eloillassa 
oli kolmisensataa henkeä, joten päivän aikana 

juhlallisuuksiin osallistui noin 750 henkeä. 

teilijan työhuoneen telinees-
sä. Kulttuurikeskukseen oli 
rakennettu myös Paavo To-
losen työhuone, joka kuului 
yhtenä osana näyttelyyn. 

Näyttelyä ylläpitävä Paa-
vo Tolosen säätiön perusti-
vat kuluvan vuoden maalis-
kuussa Tolosen perikunta ja 
Pudasjärven kaupunki. Ta-
voitteena on kerätä kattavas-
ti taiteilijan teoksia ja pitää 
niitä yleisön nähtävillä. Tar-
koituksena on myös Tolosen 
taiteellisen perinnön vaali-
minen sekä kuvataiteeseen 
liittyvän kulttuurityön edis-
täminen. Vuonna 2013 Poh-
jantähteen pyritään järjestä-
mään taiteilija Tolosen koko 
tuotantoa esittelevä näytte-
ly. 

Tolonen ymmärsi kor-
piseutujen kasvatteja
Aamupäivän juhlan avannut 
Tolosen säätiön puheenjoh-
taja, maaherra Eino Siuru-
ainen kertoi olleensa keski-
koulussa ja lukiossa useita 
vuosia Paavo Tolosen oppi-
laana. 

-Hän oli erinomainen 
opettaja, innostaja, ymmär-
täjä ja kulttuuripersoona. 
Pohjoisen ihmisenä hän ym-
märsi meitä korpiseutujen 
kasvatteja. Hän osasi vah-
vistaa meidän juuriltamme 

lähtevää vahvuutta, poh-
joisen ihmisen sitkeyttä ja 
pyrkimistä vaatimattomista 
oloista elämässä eteenpäin. 
Taiteilija Paavo Tolonen jät-
ti meidän ikäluokkaamme 
merkittävän kasvatukselli-
sen ja innostuksen jäljen. Hä-
nen mittavassa tuotannossa 
on tallentunut ja puhutellut 
vaikuttava kehitysalueiden 
ihmiskohtaloiden kuvaus ja 
uskon syvimpiä kysymyksiä 
pohtiva taide. 

Siuruainen kiitti puheen-
sa lopuksi kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittilaa, jonka 
henkilökohtainen panos sää-
tiön perustamiseksi on ollut 
merkittävä. 

Taide rikastuttaa 
elämää
Pudasjärven kaupunginval-
tuustoon puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuman mukaan 
parhaiten voidaan kunnioit-
taa taiteilija Paavo Tolosen 
elämäntyötä panostamalla 
tulevaisuuteen. 

-Hän on omalla esimer-
killään osoittanut, kuinka 
myös taiteen saralla, ulkoi-
sesti vaatimattomista olois-
ta, kaukaa pohjoisesta voi 
kohota mittaviin saavutuk-
siin. Tähän tarvitaan lahjak-
kuuden lisäksi sinnikkyyttä, 
luovuutta ja todellista tai-
teen paloa.  -Meidän tulee kaikella ta-

paa tukea ja kannustaa nuo-
riamme. He tarvitsevat roh-
kaisua, jotta he uskaltavat 
tuoda oman luovuutensa 
esille. Taide eri muodoissaan 
rikastuttaa meidän kaikki-
en elämää. Tässä suhteessa 
taiteilija Paavo Tolosen elä-
mäntyö ja monialainen taide 
pystyy puhuttelemaan myös 
nuoriamme eri elämänvai-
heissa.  Sillä on erityisen 
paljon annettavaa eriastei-
seen taiteen opetukseen, to-
tesi Oinas-Panuma ja toivoi, 
että taiteilija Paavo Tolosen 
erittäin laaja-alainen jäämis-
tö voisi palvella esimerkik-
si Lapin Yliopiston taiteiden 
tiedekunnan opetusta. 

Lasten ja nuorten tai-
dekasvatusta tuetaan
Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki piti 
avauspuheen iltapäivän ja 
illan tilaisuudessa. Hän va-

kuutti, että säätiön kautta 
tullaan kehittämään ja tuke-
maan pudasjärveläisten las-
ten ja nuorten taidekasvatus-
ta ja taideopintoja. 

 – Monet Tolosen maa-
laamat taidetyöt kuvaavat 
lapsen maailmaa puhuttele-
vasti. Niissä näkyy lapsista 
välittyvä ilo ja onni sekä ai-
dosti myös ne lapsiperheen 
herkät hetket aamuvarhai-
sesta iltahetkeen. Tolonen on 
onnistunut kuvaamaan ihmi-
set ja sen maiseman niin, että 
taidetöissä olevien ihmisten 
piirteissä on jokaiselle katso-
jalle näkyvissä tuttuja ihmi-
siä. Tolonen teki myös mer-
kittäviä suuria taideteoksia 
Pudasjärvelle, Puolangalle ja 
Simoon sekä moniin julkisiin 
tiloihin eri puolille Pohjois-
Suomea. Sankarivainajien 
muistomerkki hautausmaal-
lamme kertoo väkevästi sii-
tä hetkestä kun sota oli päät-
tynyt.

Taiteilija Tolosen maalauksia oli koottu niin aulaan, kuin eri huoneisiin Pohjantähdessä. Näyttely sai hyvän vastaan-
oton reilusti yli 400. vierailijalta. 

Paavo Tolosen työhuone

Ruoka- ja kahvitarjoilu oli järjestetty Pohjantähden vie-
reen telttaan. 
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Seurakuntakeskuksen altta-
ritaulu ja Rauhanyhdistyk-
sen toimitalon seinällä oleva 
suuri taideteos puhuttelevat 
katsojia. Niissä näkyy ja vä-
littyy väkevästi Paavo Tolo-
sen syvällinen hengellinen 
viesti tämän ajan ihmiselle. 

Onnittelusanoissaan kau-
punginjohtaja Daavittilalle 
Riekki totesi luottamushen-
kilöiden vetäneen yhdes-
sä kaupunginjohtajan kans-
sa kolme vuotta Pudasjärvi 
-rekeä.

-Tie ei ole aina ollut tasai-
nen ja kuormassakin on ol-
lut riittävästi kokoa. Yksin 
olisimme varmasti luovutta-
neet, mutta yhteistyön ”nyt-
kän” avulla on rekeä aina 
vaan laitettu liikkeelle. 

Urheiluseura  
kiitteli yhteistyöstä
Kaiken kansan eloillassa il-
lalla kaupungin kanssa yh-

teistyössä juhlan järjestänyt 
Pudasjärven Urheilijat on-
nitteli Daavittilaa. Puheen-
johtaja Seppo Sammelvuo 
kiitteli kaupungin panosta 
ja myönteistä suhtautumis-
ta Jyrkkäkosken aktiiviseen 
toimintaan.

Tanssin makuun Elojuh-
lassa päästiin oikein kun-
nolla kun ”Vielä Vähän 
Virtaa”-yhtye ryhtyi soit-
tamaan kunnon perinteis-
tä tanssimusiikkia aloittaen 
ohjelmansa onnittelulaulul-
la Kaarinalle juuri kun kau-
punginjohtaja saapui paikan 
päälle. Päivänsankari kuki-
tettiin ja istutettiin tuoliin la-
valle onnittelulaulun ajaksi. 

Viileä ilta lakkasi hytisyt-
tämästä kun päästiin hum-
pan ja tangon makuun. Paita 
märkänä väännettiin väljällä 
lattialla iloisesti eikä ketään 
jätetty seinäruusuksi.

Tunnelma vain parani, 

jos mahdollista, kun Teuvo 
Kalliolan hanuriryhmä so-
listinaan Aira Siuruainen-
Kalliola laittautui lavalle. 
Nautittavan musiikin, sota-
ajalta nykypäivään, tahdissa 
nilkat naksui ja lantiot keinui 
rattoisasti sykkeen noustessa 
monesti yli sallitun rajan.

Ilta päättyi Vielä Vähän 
Virtaa - yhtyeen toiseen set-
tiin ja lopuksi kauniisiin lop-
puvalsseihin.

Ilta oli tilaisuuden juonta-
jan Jari Jussilan mukaan on-
nistunut ja rentouttava. 

-Päivän muidenkin tilai-
suuksien esitykset ja puheet 
olivat myös hienoja – todel-
lista taidetta. Koko tanssipo-
rukka onnitteli Kaarinaa hie-
non päivän päätteeksi. 

Näyttely sai  
hyvän vastaanoton
Kaarina Daavittila kertoi 
juhlan jälkeisenä viikon-
loppuna, että juhlapäivästä 
jäi  hänelle ja koko perheel-
le hyvä mieli. Kokonaisuus 
jossa taiteilija Tolosen sääti-
ön asia oli koko juhlapäivän 
ajan ykkösasiana ja voimak-
kaasti esillä, oli meidän tah-
tomme. 

-Päivä oli edistämässä 
kulttuuria sekä nuorten tai-
deopiskelua. Olen myös to-
della iloinen, että Tolosen 
taidenäyttely sai erittäin hy-
vän vastaanoton ja sitä pi-

dettiin onnistuneena. Näyt-
telyn kokosi ja teokset valitsi 
kulttuurineuvos Tuure Ho-
lopainen yhdessä Oulun tai-
demuseon kanssa, toki pu-
dasjärveläisten avustamana. 

Näyttelyn aikaansaamiseksi 
oli todella tehty suuri ja asi-
antunteva työ, kiitteli Daa-
vittila. 

Heimo Turunen ja 
Asko Kurki

Juhlapäivän aikana oli runsaasti musiikkiesityksiä. Esiintymisvuorossa Sarakylän koulun oppilaat. 

Eino Siuruainen ojensi puheensa lopuksi kukat Paavo 
Tolosen puoliso Laimi Toloselle, joka on Siuruaisen mu-
kaan merkittävästi vaikuttanut säätiön perustamiseen ja 
taiteilijapuolison elämäntyökokonaisuuden kokoamiseen 
ja sijoittamiseen Pohjantähden kulttuurikeskukseen. 

Tukholman kulttuuritalolla yli 30 vuotta työskennellyt Liisa Puurunen ihasteli taidenäyt-
telyssä Paavo Tolosen omakuvaa. – Juuri tuollainen hän oli silloin, kun hän saapui Pu-
dasjärvelle. Hän oli todella hieno, charmikas ja tyylikäs henkilö, josta kaikki pitivät. Ja 
hänellä oli hieno auto, entinen Tolosen oppilas muisteli vieläkin vähän ihastuneena. 

Puolankalainen Ängstinen 
tyttöbändi Traumaryhmä 
teki tähänastisen histori-
ansa pohjoisimman keikan 
kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittilan 60-vuotispäivän 
merkeissä pidettyyn Eloil-
taan Jyrkkäkoskelle. Noin 
puolen tunnin keikan heit-
tänyt Traumaryhmä omisti 
puolicoverinsa ”Aina töis-
sä” Kaarina Daavittilalle ja 
keikan aikana bändin kei-
kalla vieraillut mezzofal-
setti Luigi Rubatto ojensi 
puolankalaisten tutulle ja 
pidetylle Daavittilalle syn-
tymäpäivälahjaksi Hankala 
akka -pinssin. Lahjan saa-
tesanoissa kehotettiin ot-
tamaan pinssin sisältö ta-
voitteeksi, koska sitä taitoa 
tarvitsee kunnan johtoryh-
mätyöskentelyssä. Ennen 
keikan alkua Traumaryh-
mä laittautui esiintymis-
kuntoon takahuoneessa. 
Kuva: Unto Moilanen.
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Metsähallituksen luonto-
palvelut hankkii Syötteen ja 
Kylmäluoman retkeilykoh-
teiden huollon jatkossa yrit-
täjiltä. Keväällä käynnistet-
ty hankintakilpailu on saatu 
päätökseen ja uusi toiminta-
tapa käynnistyy syyskuun 
alussa. 

– Tätä huoltotyötä on teh-
ty paljon työllistämisvaroilla 
ja porukan saaminen näihin 

Retkeilykohteiden huolto yrittäjille
töihin on ollut epävarmaa. 
Toisaalta tekijät vaihtuivat 
turhan usein, puistonjohtaja 
Matti Hovi kertoi tiedotus-
tilaisuudessa Syötteen luon-
tokeskuksessa torstaina 11.8.

Uudessa toimintatavas-
sa Syötteen ja Kylmäluoman 
alueet on jaettu kolmeen 
osaan. Kullekin osalle on va-
littu yrittäjät, joiden kanssa 
tehtiin kolmivuotiset sopi-

mukset.
– Tähän tilanteeseen pää-

dyttiin kahdesta syystä. Pi-
tempiaikaisilla sopimuksilla 
saadaan samat tekijät säily-
mään tehtävissä. Toisaalta 
valtion tuottavuusohjelma 
antaa katon sille, paljonko 
henkilöitä voi olla valtiol-
la kirjoilla. Näin joudum-
me turvautumaan ulkopuo-
liseen apuun, puistonjohtaja 

tähdensi.
Suunnittelija Vesa Simo-

nen kertoi, että kilpailutuk-
seen osallistui peräti 11 yri-
tystä, joten hyvästä joukosta 
päästiin valinnat tekemään. 
Valinnoissa hintoja paino-
tettiin 60:llä ja laatua 40 pro-
sentilla.

Syötteen Pudasjärven 
puolen huollon sai Mark-
ku Rytinki Syöte Experience 

Oy, joka on järjestänyt moot-
torikelkkasafareja Syötteellä 
kahden vuoden ajan. Syöt-
teen Taivalkosken puolen 
huollon sai Matti Salonpää, 
joka työskentelee Pudasjär-
ven kaupungin palveluk-
sessa liikuntapaikkojen hoi-
tajana. Syötteen huoltotyöt 
Matti tekee toiminimen puit-
teissa vaimonsa kanssa 26 
vuoden kokemuksella. 

Kylmäluoman alueen 
huollon sai opastuskeskuk-
sen leirintäalueen yrittäjä 
Harri Väisänen Experience 

KL Oy. Yritys on vetänyt lei-
rintäaluetta 2,5 vuoden ajan.

Kolmivuotisten huolto-
sopimusten yhteisarvo on 
249.000 euroa.

Polttopuiden hankinta 
sopimuksessa
Nyt solmitut polttopuu- ja 
jätehuoltosopimukset kä-
sittävät alueen autio- ja päi-
vätupien, laavujen, kotien 
ja muiden taukopaikkojen 
polttopuu- ja jätehuollon. 
Yrittäjä hankkii käytettävän 
polttopuun.

Jätehuollon osalta yritys 
huoltaa kompostoivat käy-
mälät ja kuljettaa käymä-
läjätteen edelleen kompos-
toitavaksi Metsähallituksen 
jatkokompostoriin. 

Ylläpitohuolto käsittää 
myös retkeilyreittien, erilais-
ten taukopaikkojen ja raken-
teiden kunnon ja siisteyden 
ylläpidon sekä reiteille kaa-
tuneiden puiden raivauk-
sen. (AK)

Puistonjohtaja Matti Hovi.Huoltotyöyrittäjiksi valittiin vas. Matti Salonpää, Markku Rytinki ja Harri Väisänen. Suunnittelija Vesa Simonen

Juhlarahastosta huomattava 
lahjoitus Paavo Tolosen säätiölle
Pudasjärven Osuuspankki 
oli päättänyt lahjoittaa 7 000 
euroa Pudasjärven Osuus-
pankin 100-vuotisjuhlara-
hastosta Paavo Tolosen sää-
tiölle taiteilijan ensimmäisen 
säätiön järjestämän näytte-
lyn yhteydessä. Lahjoitus 
julkistettiin torstaina 11.8. 
osuuspankilla pidetyssä ti-
laisuudessa.

Julkistamistilaisuudessa 
puhui hallituksen puheen-
johtaja Hannu Honkanen. 
Hän kertoi, että Pudasjärven 
Osuuspankki haluaa omal-
ta osaltaan tukea Paavo To-
losen säätiön toimintaa sekä 
taiteilija Paavo Tolosen elä-
mäntyön vaalimista ja las-
ten sekä nuorten taidekasva-
tusta. 

– Paavo Tolosen säätiö 
nähdään merkittävänä uute-
na toimijana pudasjärveläi-
sen henkisen hyvinvoinnin 
tukemisessa ja edistämises-
sä, puheenjohtaja teroitti.

Lahjoituksen vastaanot-
ti Paavo Tolonen säätiön pu-
heenjohtaja, maaherra Eino 
Siuruainen. Hän kertoi ol-

leensa mustikkametsässä, 
kun hän sai tiedon asiasta.

– Olin erittäin ilahtu-
nut tästä peruslahjoitukses-
ta. Minä toivon, että Tolosen 
henkinen perintö alkaa tääl-
lä nyt kasvattamaan nuoria. 
Tämä on erinomainen asia, 
mutta hyvältä pankilta ei voi 
muuta odottaa, hän totesi.

Myös tilaisuudessa mu-
kana ollut Paavo Tolosen 
poika Marko Tolonen ker-
toi, että Pudasjärven Osuus-
pankki on aina ollut hyvä hä-
nen isälleen. Isän näyttelyitä 
on pidetty pankin tiloissa ja 
pankki on hankkinut monia 
hänen töitään, esimerkik-
si Pirttikahvilassa työn, jos-
sa on esillä monia pudasjär-
veläisiä.

Myös kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Eero Oi-
nas-Panuma oli kaupungin 
puolesta iloinen pankin ja 
säätiön välisestä yhteistyös-
tä.

– Tämä yhteistyö kantaa 
tulosta ja vie pitkälle, hän sa-
noi.    

Toimitusjohtaja Teu-

vo Perätalo kertoi, että Pu-
dasjärven Osuuspankilla on 
omistuksessa kolme Tolo-
sen maalaamaa muotoku-
vaa, kolme Tolosen muuta 
työtä ja pankin pihalla oleva 
Pudasjärven ainoa julkinen 
veistos Kasvun käyrät. Kult-
tuurikeskus Pohjantähdessä 
on nyt olevassa näyttelyssä 
esillä Tolosen maalaus Pirt-
tikahvilassa vuodelta 1975 
ja lapsia esittävä Rakentajat 
vuodelta 1980.

SADASTA TOISELLE – 
Pudasjärven Osuuspankin 
100-vuotisjuhlarahastosta on 
lahjoitettu tänä vuonna Jyrk-
kärock- tapahtumalle 2.750 
euroa, Nuorten eräleirille 
500 euroa ja Nuorten valo-
kuvaus-/luontovalokuvaus-
kurssille 500 euroa. Rahaston 
sääntöjen mukaan rahas-
ton varoilla on tarkoitus tu-
kea ja edistää monipuolista 
henkistä ja taloudellista hy-
vinvointia ja menestystä Pu-
dasjärven Osuuspankin toi-
mialueella.

Asko Kurki

Puheenjohtaja Hannu Honkanen luovuttaa 7000 euron lahjoituksen maaherra Eino Siuru-
aiselle. Kuvassa taustalla kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, Tolo-
sen pojat Ilkka ja Marko sekä Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Teuvo Perätalo.

Konekauppa Huhta  040 538 9626
Maatalous Ahonen  040 587 0856
Rakennustarvike Valkola  040 538 3681

Honda 420 FM Fourtrax 4X4
NYT ERIKOISHINTAAN!

5990,-
 + TOIMITUSKULUT 250,00 EUR 

RAJOITETTU ERÄ! 
(tähän hintaan)

Honda BF2,3  
PERÄMOOTTORI
NYT ERÄ HINTAAN

689,-
Honda BF 5 4 T  

PERÄMOOTTORI 
NYT VAIN

1190,-

Rautia K-Maatalous Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi puh. 040 771 5755  

JAHTIKAUDEN 
TARJOUKSET

Rakennustarvike/Lvi Paukkeri  040 754 5071
Kauppa   020 752 8260

Tarjoukset voimassa 
vain loppuviikon 

tai niin kauan kuin 
varattu erä riittää.

Avoinna
ma-pe 8-17
la 9-14  

SORKANHOITAJA
EERO KAIKKONEN
p. 040 591 2196
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Tarjous koskee peruskoululaisia, ammattikoululaisia sekä lukiolaisia eikä sitä voi yhdistää 
Valitse 2 maksa 1 -hinnoitteluun. Voimassa Specsavers Optikko liikkeissä 15.–29.8.2011. 
Suosittelemme ajanvarausta.

KOULULAISILLE 
ILMAISEN NÄÖN-
TUTKIMUKSEN.

SPECSAVERS TARJOAA KAIKILLE 

ILMAN OSTOPAKKOA.

Sis. PENTAX-vakioyksiteholinssit. Muut linssit ja lisät hinnaston mukaan. 

SILMÄLASIT
YKSITEHO-
LINSSEILLÄ ALK. 29 €

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

 PUDASJÄRVI :   Kauppatie 5  , puh.   040 821 1819  . Avoinna   ma-to 9-17, pe 9-16, la suljettu    Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 

OSAOsta ammattilaiseksi
Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven 
yksikkö kouluttaa ammattilaisia:

•	hevosalalle	(hevostenhoitaja,	
	 ratsastuksenohjaaja)
•	prosessiteollisuuden	alalle		 	 	
	 (sahaprosessin	hoitaja)
•	matkailualalle	(matkailupalvelujen	tuottaja)
•	 sähköalalle	(sähköasentaja)
•	 sosiaali-	ja	terveysalalle	(lähihoitaja)

Aikaisemmin suoritettu ylioppilastutkinto tai 
ammatillinen	 perustutkinto	 luetaan	 hyväksi,	
jolloin	opiskeluaika	lyhenee	ja	voit	hakea	suo-
raan 2. vuosiluokalle.

Lisätietoja: 
opintoasiainsihteeri	
Mari	Ruttonen	p.	010	27	21975,	
opinto-ohjaaja	Pirkko	Vänttilä	
p. 010 27 23889

OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO
PUDASJÄRVEN YKSIKKÖ
JYRKKÄKOSKENTIE 18 A, 93100 PUDASJÄRVI
PUHELIN 010 27 21085 
WWW.OSAO.FI
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OSAOn Pudasjärven yksikössä perinteiset syysmarkkinat 24.9.2011. 
Tervetuloa	myymään,	ostamaan	ja	viihtymään!

Turvaa itsesi, turvaat 
tilasi ja perheesi. 

Keskittäjälle 

parhaat edut 

myös Ta
piola 

Pankista!

Tilasi ja perheesi tarvitsevat sinua. Miten käy, jos joutuisit pois pelistä? 
Räätälöi nyt itsellesi sopiva Maatilayrittäjän Omaturva. Sen avulla elämä 
jatkuu yllättävissäkin tilanteissa ilman suurempia elintason notkahduksia 
tai omaisuuden myymistä. Jos olet MTK:n jäsen, saat lisäksi tuntuvat edut. 

Tutustu: tapiola.f /myomaturva – tai kysäise omalta edustajaltasi. i

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 
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-30% -40% JOPA -50%

OMPELU-JA SAUMAUSKONEIDEN

P O I S T O M Y Y N T I

TO-PE 25.-26.2. KLO 10-18, ZEPPELIN KESKUSTORITO 18.8 KLO 10-17 PUDASJÄRVI K-SUPERMARKET

Panacon Kattopalvelut Oy  VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI  |  W W W. PA N AC O N . F I

Panacon Kattopalvelut Oy  VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI  |  W W W. PA N AC O N . F I

JATKA KATTOSI KÄYTTÖIKÄÄ!

Huollamme vartti-, pelti- ja tiili-
katot vaivattomalla sekä kestä-
vällä pinnoitusmenetelmällä 
–satojen kattojen kokemuksella.

Huollamme vartti-, pelti- ja tiilikatot vaivattomalla 
sekä kestävällä pinnoitusmenetelmällä –takuutyönä,
satojen kattotöiden kokemuksella. Soita ja kysy lisää!

Teemme alueellasi kattohuoltotöitä. 
Varaudu syksyn sateisiin ja tilaa nyt
ilmainen katon kunnon arviointi!

Hyvin tehty työ on kannattavuutemme 
perusta ja tyytyväinen asiakas paras 
markkinointikanavamme.  Kun valitset
meidät, saat takuun mutkattomasta 
palvelusta ja siististi hoidetusta työstä.

Tyytyväiset 

asiakkaat 

tulevat meiltä

Muista

kotitalousvähennys

jopa 6000€k

Tyytyväiset 

asiakkaat 

tulevat meiltä!

SOITA JA

KYSY ALUEESI

REFERENSSI-

KOHTEISTA

Pinnoituksella
lisää käyttöikää katollesi

Panacon Kattopalvelut Oy
VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI

WWW.PANACON.FI

Huollamme vartti-, pelti- ja tiili-
katot vaivattomalla sekä kestä-
vällä pinnoitusmenetelmällä 
–satojen kattojen kokemuksella.

Hyvin tehty työ on kannattavuutemme 
perusta ja tyytyväinen asiakas paras 
markkinointikanavamme.  Kun valitset
meidät, saat takuun mutkattomasta 
palvelusta ja siististi hoidetusta työstä.

Muista

S O I T A  J A  T I L A A  I L M A I N E N  K U N T O A R V I O  K A T O L L E S I !  

SOITA JA TILAA ILMAINEN KUNTOARVIO KATOLLESI! 

PANACON ILMOMALLIT SUOMELAN 1/4 (90X125) KOKOON FIKSATTUNA  + yksi s-lehti malli.
Kuvat ovat mallikuvia, jotka vaihdetaan oikeisiin hyväksynnän jälkeen. Joten älkää kiinnittäkö huomiota epätarkkuuksiin tms. häröihin.
Logosta ja muusta ilmeestä pyrin saamaan vähän skarpimpaa ja dynaamisempaa. Näin pieni ilmoitustila on aika huono ilmaisemaan linjaa,
kun painoarvo on enemmän huomion puolella.

Hyödynnä kotitalousvähennys ja
varaa kattoremonttisi jo tänään!

Panacon Kattopalvelut Oy VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI  |  W W W. PA N AC O N . F I

Huollamme vartti-, pelti- ja tiilikatot vaivattomalla
sekä kestävällä pinnoitusmenetelmällä –takuutyönä,
satojen kattotöiden kokemuksella. Soita ja kysy lisää!

Teemme alueellasi kattohuoltotöitä. 
Varaudu syksyn sateisiin ja tilaa nyt
ilmainen katon kunnon arviointi!

JATKA KATTOSI 
KÄYTTÖI KÄÄ!

PUH. 0440 227 733 

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 

Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki Puh. 040 588 2055
SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)

Annin Patinapuoti

- Kierrätys- ja uusiotuotemyymälä
- Ompelimo
TUOTTEITA: 
- Nuorten laaja vaate- ja asustevalikoima
- Naisten vaatteet ja asusteet
- Miesten vaatteet
- Sisustustuotteet
- Merkkikenkiä ja laukkuja

TERVETULOA
KIERRÄTYSSIRKUS  
PATINAPUOTIIN!

Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046-582 4610
(KÄYNTI SUOJALINNAN SISÄPIHALTA)

avoinna ma-pe klo 10.00-17.00

Järjestää: LC Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, valon
ja tulen juhla

Tervetuloa!

Jyrkkäkoski

Musiikista vastaa 
Sway orkesteri.

Lasten Venetsialaiset
La 27.8. klo 12-14

Järjestää MLL Pudasjärvi

Venetsialaiset la 27.8 .
Jyrkkäkoskella 

Pudasjärvellä klo 20-02

www.pudasjarvi-lehti.fi

Turvallisuuden ammattilainen

Käsisammuttimien tarkistukset, 
huolto ja myynti. 
Palo- ja pelastussuunnitelmat 
sekä muut paloturvallisuus-
 ja työturvallisuus tuotteet.

Yhteyshenkilö Mika Pyhäjärvi puh. 050 502 2019

Temrex Oy Kempeleentie 7 A 90400 Oulu
mika.jaakkola@temrex.fi • www.temrex.fi

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n Verkko-ope-
tuksen kehittämishanke ja Pudasjärven TE-toimiston 
OpinTori toteuttavat Verkko-oppimisen teemapäi-
vän Pudasjärvellä tiistaina 30.8. Päivän aikana käsi-
tellään verkko-oppimisen perusasioita, kuten miksi 
ja miten opiskella verkon kautta, verkko-oppimiseen 
liittyviä tieto- ja viestintäteknisiä osaamistarpeita 
sekä laitteisto- ja välinevaatimuksia. 

-Verkko-opetus antaa opiskelumahdollisuuksia 
sellaisille, joille tavalliseen luokkahuoneopetukseen 
osallistuminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista, 
toteaa projektipäällikkö Sari Ojala Koillis-Suomen Ai-
kuiskoulutus Oy:stä. Verkon kautta, joko kokonaan 
etäopiskeluna tai monimuotoisesti, voi tänä päivä-
nä opiskella lyhyistä kursseista aina korkeakoulutut-
kintoon saakka. Varsinkin aikuisväestölle verkos-
sa opiskelu antaa enemmän valinnanvaraa. Pienillä 
paikkakunnilla koulutustarjonta ei välttämättä vas-
taa yksittäisten opiskelijoiden tarpeita. Aikuiset ovat 
usein myös kiinni asuinpaikassaan perheen ja työn 
vuoksi. Verkko-opiskelu mahdollistaa ajasta ja pai-
kasta riippumattoman opiskelun. Teemapäivässä on-
kin esillä pari tositarinaa paikallisten ihmisten onnis-
tuneista verkko-opinnoista. 

Verkko-oppimisen teemapäivänä verkko-opetus-
tarjontaansa esittelevät alueen oppilaitokset. Mu-
kana ovat myös mm. Rovaniemen Ammattikorkea-
koulu sekä Lapin yliopiston Avoin yliopisto, hekin 
etäyhteydellä Rovaniemeltä Pudasjärvelle. Teema-
päivän järjestäjät tarkastelevat mahdollisuutta to-
teuttaa päivän anti verkon kautta siten, että myös ko-
toa ja työpaikoilta voitaisiin liittyä verkkoistuntoon, 
tulematta paikan päälle. (ht)

Tietoa 
verkko-oppimisen 
mahdollisuuksista

1-v SYNTTÄRIT!
Paljon kiitoksia asiakkaille

mukavasta vuodesta!
Kiitoksena Teille20%ETUKUPONKI

Voi käyttää palveluihin.
Etukuponki voimassa vuoden loppuun. (leikkaa talteen)

Lisäksi synttäriviikon tarjouksia
BCshampoot / 
hoitoaineet
isot pullot

Colour mask

KC kestovärejä 
kotivärjäreille
BC sun sarjan 
shampoo / 
hoitoaine

1290
kpl

990
kpl

1290
kpl990

kpl
Wellan uudet muotoilu 
/ hiustenhoitotuotteet 32ota

maksa
Tervetuloa!

Parturi-Kampaamo

Landella
Ouluntie 194 A, 93420 JURMU

Ajanvaraukset 040 5816 936 • Avoinna Ma-La



21nro 33 PUDASJÄRVI lehti

349€ 

Nuottasaarentie 4 - OULU •  Puh. 040-7511 092   Avoinna arkisin 8 - 17
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Myynti:
Kimmo Junttila - 045 6749626
Jani Klasila - 040 5347409
Varaosat:
Arvi Seppänen - 040 7078531

KALSIITTI KALKKI

alv 0%

/rekka (n. 38 tonnia) 

Tilaukset heti, toimitus elokuun aikana. 
Maksuehto 31.12.2011.

meiltä edullisesti!  Soita ja tilaa! 
Maksuehto nyt 17.10.2011.

+ rahti.

Konekaupan vahvat merkit meiltä!

Koulut alkoivat tiistaina

Pudasjärveläiset koulut 
avautuivat tiistain 16.8. pit-
kän loman viettäneille oppi-
laille. Tämänvuotinen kou-
lunalku oli siinä mielessä 
poikkeuksellinen, että kou-
luremontit mutkistivat ja 
hankaloittivat koulujen al-
kua etenkin ensimmäisinä 
viikkoina. Esimerkiksi Rim-
minkankaan koulun oppi-
laat opiskelevat Rimminkan-
kaan lisäksi kansalaisopiston 
ja Fortumin tiloissa, liikunta-
hallilla ja Hilturannassa.

Lukion ja Rimminkan-
kaan va. rehtori Eeva Har-
ju oli erityisesti huolissaan 
seitsemäsluokkalaisista. He 
joutuvat siirtymään linja-au-

toissa toisiin opetustiloihin, 
vaikka heille kulkeminen on 
muutenkin opettelua. Heil-
le se on varmaan myös stres-
saava tekijä.

Toinen huolenaihe Har-
jun mielestä on Rimmintie, 
missä liikkuu autoja, moot-
toripyöriä, mopedeja, pyöriä 
ja jalankulkijoita. Oppilail-
le liikuntahallilla järjestetys-
sä informaatiotilaisuudessa 
vanhempi konstaapeli Iikka 
Isoviita ja nuorempi kons-
taapeli Joona Ukonaho Pu-
dasjärven poliisista kehotti-
vat mopoilijoita käyttämään 

Pudasjärven poliisit antoivat turvallisuusohjeita oppilaille 
liikuntahallilla järjestetyssä Rimminkankaan koulun alun 
informaatiotilaisuudessa.

Eeva Harju

autotietä tilanteen ja jalan-
kulkijoiden kulkemisen hel-
pottamiseksi. 

Edelleen keskustan oppi-
lailla, jotka tulevat Rimmin-
kankaalle Lakarin ja Pietari-
lan suunnalta on ongelmana 
siltatyömaa, joka jatkuu vie-
lä muutaman viikon ja vain 
toinen kevyenliikenteen 
väylistä on käytössä. Oppi-
laiden pitää tulla alikulun 
kautta Rimmin tielle, eivätkä 
he saa ylittää Kuusamon tie-
tä. Paikka on todella vaaral-
linen, vaikka siinä on nyt 50 
km/h nopeusrajoitus. (AK)

Monet ekaluokkalaiset saatettiin 
kouluun ensimmäisenä koulupäi-
vänä. Kuva Lakarin koululta.

Oppilaat kuuntelivat tarkkaavaisina, kun poliisit paljastivat pitävänä moporatsian.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Tarjoukset nähtävissä myös
www.pudasjarvi-lehti.fi

1590

LASTEN
VERKKAHOUSUT

SUKAT
pkt

ERI VÄREJÄ 
100% PUUVILLA

JOUSTO VYÖTÄRÖ
TASKUILLA

1990

NAISTEN

3 PARIA

995

690

PUSERO

995

1590

NAISTEN
HOUSUT

1850
JAKKU

LEGGINSSIT
1450

FLANELLI
ALUSPAITA

1995

POOLOPUSEROT

MIESTEN
690

750

JUSSI
NEULEPUSERO
1995

ALE

ALE

• T-PAITOJA
• HOUSUJA
• SUKKIA
• KODINTEKSTIILEITÄ

ALEALEALEALEALE

VIELÄ LÖYTYY
ALE
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Kansainvälinen onkikilpailu Hirvaskoskella
joukon ihmisiä koolle; ka-
uimmaiset vieraat olivat Bel-
giasta ja Ruotsista. Likimain 
sadan ihmisen voimalla vie-
tettiin mukava ilta onkimi-
sen, musiikin ja kisailujen 
merkeissä, unohtamatta her-
kullisia puffetin antimia. 

Onkikilpailussa oli sar-
jat aikuisille ja lapsille. Pie-
nimmän kalan saanut sai 
Kala-Eemelin arvonimen ja 
palkinnon. Aikuisten sarjan 
tiukan kisan voitti Pentti Ste-
nius ja lasten sarjassa Maria 
Hiltula sai narrattua pienim-
män kalan. 

Kinnusen Pekan “koppa-
volvo” loihti ilmoille musiik-

Kalakisaan valmistautumista ja osa kyläläisistä jäi yleisöksi kilpailijoita kannustamaan

kia ja myös elävää musiikkia 
kuultiin Alpo Laakkosen ja 
Timo Pesiön taituroimana. 
Pekka toi mukanaan myös 
golfmailoja, joilla saattoi har-
joitella osumaa palloon. 

“Kännykänheitto” oli 
meidän kylällä uusi laji. 4,8 
kiloa painava NMT-puhe-
lin sai sen verran kyytiä, että 
kisa jouduttiin keskeyttä-
mään ensimmäisen kierrok-
sen jälkeen kahvan irrottua. 
Ensi kesäksi täytynee apa-
raatti vahvistaa siihen mal-
liin, että kestää useamman-
kin maahan tulon. Naisten 
sarjan pisimmän kaaren sai 
aikaan Martta Timonen ja 

miesten sarjan voitti pienen 
spekuloinnin jälkeen Mark-
ku Herukka. Spekuloin-
tia aiheutti se, kun heitettä-
vä “kännykkä” oli Markun 
omaisuutta. Oli ilmeistä, että 
harjoittelukertoja oli takana. 
Lasten “Lippiksenheiton” 
voitti Jarno Vääräniemi pi-
simmällä heitolla.

Näin saatiin vuoden 2011 
Kala-Eemelit leivottua. Nyt 
on hyvä jatkaa syksyä koh-
ti ja uusia tapahtumia. Kes-
kiviikkona 17.8. klo 18 on 
Pikkaraisen rannassa yhteis-
työssä seurakunnan kanssa 
järjestettävä nuotioilta, Pik-
ku-Venetsialaiset ovat per-

jantaina 26.8. Blomsterin 
rannassa. Siellä on luvassa 
valojen leikkiä ja musiikkia 
mukavan yhdessä olemisen 
ja hyvän syötävän kera. 

Onnistuneen tapahtuman 
takana on aina joukko ihmi-
siä, siispä kiitos kuuluu heil-
le. Kiitos Maija ja Paavo, kii-
tos Merja ja Markku, kiitos 
Sinikka, kiitos Pekka, kiitos 
Martti, kiitos Alpo ja Timo, 
kiitos Tulitauko ja kiitos 
kaikki tapahtumaan osallis-
tuneet. 
“Tyynen järven pintaa lipuu 
sorsaäiti poikineen, soutajan 
airo lempeästi rikkoo veden 
pinnan. 

Jostain kaukaa kuuluu koi-
ran haukuntaa, Toisella ran-
nalla maamies korjaa sato-
aan.
Nuotio hiipuu hiljalleen, Kuu 
laskee siltansa ylle veen. 
Niin laskeutuu tienoo yön 
syliin, Heräten aamulla jäl-
leen, kotikyliin.”

Lämpimiä syyspäiviä toivo-
tellen,

Paula Ylitalo
Hirvaskosken 
kyläyhdistyksen pj.

Mato koukkuun ja 

kalaa narraamaan. 

Lauantai-illan 13.8 lämpi-
mässä auringonpaisteessa 
kisailtiin Kala-Eemelin tit-
telistä Hirvasjärven rannal-
la Nikkilässä. Hirvaskosken 
kyläyhdistyksen järjestämä 
tapahtuma keräsi mukavan 

Onkijat levittäytyivät Hirvasjärven rannalle.

Pudasjärven Urheilijoiden 
Heikki Kuurola sai SM ho-
peaa 14-vuotiaiden poikien 
keihäänheitossa yleisurhei-
lun poikien ja tyttöjen 14-15 

Nuoret menestyivät hyvin SM-kisoissa

HIPPO YU-kisat Hippo -yleisurheilukilpailuissa oli maa-
nantaina 15.8 Suojalinnan kentällä 170 nuorta kilpailijaa 
sekä runsaasti myös kannustajia ja katsojia. Kisoista tar-
kemmin ensi viikolla.

v kisoissa 12.-14.8. Varkau-
dessa. Tällä kertaa Heikin 
keihäs lensi 62,49 metriä jää-
den kuitenkin ykköseksi 
heittäneestä Oliver Helande-

rista reilun viisi metriä. He-
lander heitti 68, 10, joka on 
ikäluokan Suomen ennätys-
tulos.

Kerrottakoon, että Arto 
Kuurolan ja Erkki Moilasen 
valmentama Heikki heitti 
Posiolla viime maanantaina 
tuloksen 63,13. Tänä kesänä 
Heikin heittoihin on tullut li-
sää yli 13 metriä. Nyt kesän 
ollessa lopuillaan Andreas 

Thorkildseniä fanittava 
Heikki haluaa näin lehden 
välityksellä kiittää kaikkia 
sponsoreitaan.

Varkauden kisoisssa Las-
se Moilanen juoksi poikien 
14-vuotiaiden sarjassa lau-
antaina 800 metriä aikaan 
2,15,62 ja sijoittui 15. Sun-
nuntaina kaksi tonnia meni 
hienosti aikaan 6,27,73 ja si-
joitus oli 10.

Heidi Ylilehto taas si-
joittui yleisurheilun 16-17 v 
SM-kisoissa 12.-14.8. Jyväs-
kylässä hienosti moukarissa 
8. sarjassa N16. Heidi heit-
ti oman ennätyksensä 44,16. 
(AK)

Pudasjärveläiset menes-
tyivät hyvin nuorten yleis-
urheilun SM-kisoissa. Ku-
vassa Arto Kuurola, Heikki 
Kuurola, Lasse Moilanen ja 
Heidi Ylilehto.

Liisa Pöllänen aloitti työnsä 
Pudasjärven kansalaisopis-
ton päätoimisena taide- ja 
taitoaineiden opettajana elo-
kuun alkupuolella. Koulu-
tukseltaan Pöllänen on tai-
teen kandidaatti ja hän on 
suorittanut opettajan pe-
dagogiset opinnot. Taiteen 
maisterin opinnot hänellä 
ovat loppusuoralla. Hän on 
opiskellut Lapin yliopistos-
sa kuvataidekasvatusta, Ou-

Taide- ja taitoaineisiin uusi opettaja
lun yliopistossa yleistä his-
toriaa ja elokuvatutkimusta 
sekä ollut vaihto-oppilaana 
Itävallassa Linzin taideyli-
opistossa.

Taiteessa Liisa Pölläsen 
sydäntä lähellä on pitkään 
ollut kuvapastelli- ja vesi-
värimaalaus sekä uudempa-
na erikoistumisalana media; 
elokuvien ja animaatioiden 
tekeminen. Liisa Pöllänen on 
syntyisin Taivalkoskelta ja 

taideinnostus iskikin jo nuo-
rena Taivalkosken kansalais-
opistossa Eeva-Kaisa Jakki-
lan oppilaana. Liisa Pöllänen 
on toiminut kuvataiteen 
tuntiopettajana Haapave-
dellä Jokihelmen opistossa, 
jossa syttyi innostus kansa-
laisopistotyöhön. Hänellä on 
kokemusta myös taiteenpe-
rusopetuksesta, joten hänen 
osaamisensa tuo odotettua 
lisävahvistusta Pudasjärven 
kansalaisopiston taiteenpe-
rusopetukseen. Liisa Pöllä-
sen vastuualueeseen kuuluu 
erityisvastuu taiteenperus-
opetuksen suunnittelusta 
ja laajentamisesta nykyisel-

Liisa Pöllänen on kansalaisopiston uusi taide- ja taitoai-
neiden opettaja. Kuva Tuula Haverinen.

tä alueelta (sirkus, kuvatai-
de, musiikki) myös tanssi-, 
ilmaisu- ja näyttämötaitee-
seen.

Opetuksessa Liisaa oh-
jaa ajatus ”Taide kuuluu kai-
kille - niin sen tekeminen 
kuin siitä nauttiminenkin”. 
Vapaa-ajallaan hän harras-
taa elokuvia, matkustelua ja 
mökkeilyä. (ht)
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Ota yhteys p. 040 1951 732

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

syötteeN mAANsIIrtO Oy

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 syöte
Jari särkelä, p. 0400 374 259

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Palveluhakemisto

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA.

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

meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

myös asennettuna.

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

TAKSEJA

Palveluhakemisto 
on edullista

 ilmoitustilaa!

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

VUOKRAKONEITA

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Tule käymään! 
Lasken sinulle tarjouksen 

taloyhtiönne isännöinnistä.
Avoinna ma, ke, pe

klo 10-14
huOm! Puhelinpäivystys

joka päivä

Jukolantie 4, Pudasjärvi
p. 050-345 3680

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA

METSÄSTYKSEEN, 
KALASTUKSEEN YMS.

Pudasjärven  
Luontaistuote

Puistotie 2
040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentit
Karvojen poisto sokerilla / vahalla 
etre-belle ihonhoitotuotteet,
Laufwunder jalkahoitotuotteet

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

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

LUONTAISTUOTTEITA

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

5,-/25kpl, 47,-/250kpl

AsEET jA PATrUUnAT
Kiekkopatruunat  
tarjouksessa:

65,-/250kpl
- Tähtäinkiikarit
- Goretex-puvut ja kengät
- sAVOTTA-tuotteet
- Retkiruuat
- Koirien juoksutuslaitteet  
polkupyörään
- Flexit, pannat ja taluttimet
- HotkimisenEstoKupit
- Furminaattorit karvanpoistoon
Hau-Hau vehnätön kana-riisi

24,-/15kg
Myös TEHO-ruuat koirille 
treeniin ja metsästykseen.
NERO-perusruoka

Kaupungin halvin!
35,-/30kg

lyijy
teräs

KAUNEUDENHOITOA

LAHJATAVAROITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Kulumassa oleva kesä on ol-
lut suosiollinen pikkulintu-
jen pesinnälle. Kotipihojen 
pöntöissä pesineet sini- ja ta-
litiaiset sekä kirjosiepot sai-
vat hyvissä ajoin ensimmäi-
sen poikueensa siivilleen, 
joten joillakin on jo toinen 
poikue lennossa. Poikasil-
leen itikoita ja perhosia pyy-
dystäneet lintuemot ovat 
saaneet olla ahkeria huo-
lehtiessaan jälkikasvustaan. 
Sinitiaisen poikaset saivat 
keskikesällä jopa kaksi ruo-
ka-annosta kymmenen mi-
nuutin sisällä. 

Luonto ja lintumaail-

Pikkulintujen pesiminen onnistunut
ma on ihmeellinen. Tänäkin 
kesänä siitä näin ja kuulin 
muutaman hyvän esimer-
kin. Helena ja Jouko Ylileh-
to saivat Korpisen kodissaan 
seurata olohuoneen ikkunas-
ta käsin, miten lintulaudalle 
hetkessä pesänsä tehnyt lin-
tu muni munat, hautoi ne ja 
huolehti poikasista. Tuntuu 
aivan uskomattomalta, mi-
ten ravitsevaa ruokaa itikka-
mössö voi olla. Noin kahdes-
sa viikossa neljä poikasta sai 
höyhenpukunsa ja pyrähti 
siivilleen. 

Lintua yritettiin porukal-
la tunnistaa ja todennäköi-

sesti se oli lehtokerttu, vaik-
ka muitakin ehdokkaita on 
ollut. Mikään helposti tun-
nistettava se ei ollut, sillä 
yleisväriltään lintu oli har-
mahtava, kuten aika moni 
muukin pikkulintu on. Sel-
kä oli harmahtavanruskea 
ja vatsa vaalea. Yhtenä vaih-
toehtona saattaisi olla myös 
harmaasieppo, joka ei ole 
ranttu pesäpaikan suhteen. 
Samanlainen lintu nimittäin 
pesi talon toisella puolen 
olevan sähkömittarikaapin 
päällä olleeseen muovikup-
piin. Siihenkin lintu sai mah-
tumaan neljä poikasta, jotka 

kaikki varttuivat lentokyky-
kyisiksi parissa viikossa.

Lieneekö kukaan muu ih-
metellyt pääskysten ja kiu-
rujen vähenemistä? Joitakin 
vuosia sitten sivukylillä niitä 
lenteli ja lauloi aivan eri mal-
liin kuin tänä kesänä. Käkien 
määräkin on selvästi vähe-
nemään päin. Sekin on tun-
tunut hieman oudolta, kun 
heinäkuun lopulla käki kuk-
kui. 

Lieneekö kukaan muu 
kuullut sellaistakaan, että 
isokoskelo tekisi pesänsä 
rintamamiestyyppisen talon 
vintille. Sellainen ihme on 
tapahtunut Jaurakalla Mä-
kelän talossa jo viime kesänä 
ja kuten tänä kesänä. Lienee-

kö kyseessä sama lintu. Talo 
ei sijaitse aivan rannalla, jo-
ten emolla on kuljetettavana 
poikasensa vilkasliikenteisen 

maantien toiselle puolelle jo-
kivarteen. Matkaakin kerty-
nee noin sata metriä. (rr)

Jouko Ylilehdon kädessä on kupissa pesineen linnun 
pesä. Jos joku tunnistaa linnun kuvassa olevien poikas-
ten perusteella, voisi ottaa yhteyttä: p. 0400 385 281 tai 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi 
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 
€, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on 
ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista)

Lukion hyväkuntoiset (lähes uu-
denveroiset) fysiikan, kemian, 
historian ja musiikin 1 kurssien 
kirjat sekä uskonnon 2 kurssin 
kirja. Hinnat 20€/kirja. Tekstaa 
P. 046 5949 184.

Myydään lehtikuusitukkeja noin 
23m3 sahapuun hinnalla. P. 
0400 157 422.

Kuivaa koivuhalkoa suursä-
keissä, pituus 30, 40, 50 cm. 
Edullisesti kuljetuksineen. Va-
raudu talven tuloon. Puh. 0400 
384 485.

MYYDÄÄN  omakotitalo n.7 km 
keskustasta. Rakennusv -78, 
hinta 85 000 €. Kuvia ja lisä-
tietoja nettiasunto.com. Myös 
puhelimitse 040 589 5267.

Kurenalla olevaa tuoretta n. 60 
cm pitkää koivuhalkoa n. 7 pi-
nometriä. Hinta 140 €, p. 0400 
190 912, 040 732 2076.

Myydään tai vuokrataan RT-
kaksio 61 m2 os. Rimmintie 4 A 
2, Heikkilän huonekaluliikkeen 
lähellä. Heti vapaa! Puh. 040 
721 5087.

Pudasjärven keskustasta 
102,5 m2  toimistotilaa. Puh 040 
577 5811. 

3 h + k Pudasjärven keskus-
tassa. Puh. 0400 187 795.

VUOKRATTAVANAMyytävänä kunnossa oleva 
värirelevisio,   pöytä ja kak-
si penkkiä. Otetaan Abban ja 
Souvareiden cd-levyjä. Ote-
taan vastaan kunnossa olevia 
cd-soittimia. Puh. 044 251 328.

Volvo 240 DL Bensa. Vm. -86, 
kahdet renkaat (kesä ja talvi). 
Katsastettu. Hp. 400€. puh. 
044-5136 134.

Mazda 626 vm.90 ei katsastet-
tu. Katsastus kuntoon laitettu, 
hyvä kunto  hp. 270€. Puh. 044 
914 8508.

Toyotan  talvirenkaat, hyvät.
Jako 4 x 100 ho. 110€. Puh. 
044 914 8508.

Puhoskylässä rivitalo-
yksiö sekä kaksio

Siistit. Kauppa n. 150 m, 
järvenrantaan 300 m. 

Vuokra alk. 283 e 
(sis. lämpö) 

Puh. 045 233 0987

VuOKrAttAVANA

Erään messun jälkeen sakastissa oli hämmentynyt tun-
nelma: jos jokin asia olisi vielä voinut mennä enemmän 
pieleen, olisi se ollut jo melkoinen ihme. Unohduksia, 
lipsahduksia, teknisiä murheita – homma meni sinne 
päin, muttei kyllä kohdilleen. Onneksi on viikon her-
moloma tämän jälkeen, yksi työntekijöistä huokaisi. It-
sekin kummastelin, miten yhteen jumalanpalvelukseen 
sattui niin monta sattumusta. 
Tulevan sunnuntain jumalanpalveluksissa keskitytään 
kuulemaan uskollisuudesta Jumalan lahjojen hoitami-
sessa. Kristittyjä muistutetaan siitä, että heidän vel-
vollisuutensa on käyttää annettuja lahjoja ja mahdol-
lisuuksia viisaasti sekä vastuullisesti. Joskus vain käy 
niin, että vaikka antaa kaikkensa ja tekee parhaansa, tu-
loksena on sutta ja sekundaa. Olo ei tunnu kovin vii-
saalta eikä vastuulliselta. Enemmänkin surulliselta. 
Epäonnistuneelta.

Onneksi totesimme jo sakastissa porukalla, että vii-
saus ja täydellisyys tulevat jostain muualta kuin meis-
tä. Meidän ei tarvitse olla täydellisiä. Me saamme tehdä 
virheitä ja epäonnistua. Siitä huolimatta meitä kanne-
taan ja kannatetaan. On lohduttavaa todeta: saan olla 
oma itseni. Jos me ihmiset olisimme niin hyviä ja kelpo-
ja kuin itsellemme uskottelemme, mihin Jumalan Pojan 
sovitustyötä tarvittaisiin? Me olemme erehtyviä ja syn-
tisiä. Siitä huolimatta Jumala luottaa meihin ja rakastaa 
meitä. Siitä huolimatta hänen lupauksensa meille ovat 
voimassa. Siihen on hyvä tukeutua epäonnistumisien 
ja pettymysten hetkellä.

Tarina kertoo toimittajasta, joka vieraili ortodoksi-
luostarissa ja kyseli munkilta, mitä he siellä tekevät. 
Vastaus kuului: Kaadumme ja nousemme ylös. Kai 
täällä muutakin tehdään, seurasi hämmentynyt kysy-
mys. Kaadutaan taas ja noustaan taas ylös, tuli järkäh-
tämätön vastaus. Epätoivoisena toimittaja yritti uu-
delleen: Mitä te sen jälkeen teette? Munkki hymyili ja 
vastasi: Kaadumme vielä ja nousemme vielä ylös. 

Tällaista on elämä luostarin muurien ulkopuolella-
kin: me lankeamme syntiin, mutta me saamme Jumalan 
armon avulla nousta jälleen ylös ja jatkaa matkaa. Il-
man Jumalaa me heikot ihmiset emme pääsisi ylös. Ih-
misen uskollisuus on sisukasta yrittämistä eteenpäin, 
mutta uskollisuus nousee uskosta – ja se on aina Juma-
lan lahjaa.

Rukoilemme: Herra, anna minulle ym-
märrystä, auta minua olemaan uskolli-
nen palvelijasi. Tapahtukoon minussa, 
elämässäni, kaikissa toimissani sinun 
tahtosi. Tee sanasi mukaan. Aamen.

 Kimmo Helomaa
 vs. kirkkoherra

KOMPUROINTIA
Hartauskirjoitus

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

Halutaan ostaa haulikko 12 kal-
berinen, päällekkäis-piippuinen 
yhdellä liipasimella. P. 040 
8426448.

OSTETAAN

Lähes kolmannes Pudasjärven vastaanoton hoidontar-
peenarvioon eli ajanvarausnumeroon (08) 587 566 00 
tulleista puheluista koskee aivan muita asioita kuin 
ajanvarausta. Ajanvarausnumeroa ruuhkauttavissa 
puheluissa kysytään muun muassa fysioterapeutin ja 
neuvolan puhelinnumeroa sekä tietoa omaishoidon-
tuesta. Esimerkiksi toukokuussa numeroon tuli vajaa 
1900 puhelua, joista alle puolet, vajaa 800 kappaletta, 
koski ajanvarausta sairaanhoitajalle tai lääkärille. 

Ajanvarausnumeroa kutsutaan hoidontarpeen arvi-
on numeroksi. Puheluun vastaa sairaanhoitaja, joka ar-
vioi, onko tarvetta kiireelliselle tai kiireettömälle ajan-
varaukselle, ja antaa ohjausta ja neuvontaa itsehoitoon. 
Toukokuussa kiireellisiin ajanvarauksiin johti alle nel-
jännes kaikista puheluista. Kiireettömiä ajanvarauksia 
koski noin joka seitsemäs puhelu. Muut puhelut koski-
vat laboratorio- tai röntgenajanvarauksia ja -tuloksia, 
lääkityksen ohjeistusta ja muuta neuvontaa. 

Röntgen- ja laboratorioajanvarauksille on myös 
omat numeronsa, kuten diabetes- ja astmahoitajalle, 
terveydenhoitajille, reseptien uusintaan ja niin edel-
leen. Ajanvarausnumeroa ei tule käyttää numerotie-
dusteluihin. Jos ei ole varma numerosta, Oulunkaaren 
vaihde, (08) 587 561 00, yhdistää asiasta parhaiten tie-
tävälle työntekijälle. 

Vain kiireelliset  
asiat kello 7-10 
Kiireettömissä asioissa hoidontarpeen arvion nume-
roon tulee soittaa vasta kello 10 jälkeen. Kiireettömiä 
asioita ovat muun muassa ajanvaraukset sairaanhoita-
jalle tai lääkärille vuosikontrolliin, korvahuuhteluun, 
ompeleidenpoistoon, luomien poistoon ynnä muihin 
toimenpiteisiin. Laboratoriovastauksia voi kysyä kello 
13 lähtien, kun vastaukset ovat valmiina. 

Kiireettömissä asioissa ei kannata soittaa maanan-
taina, jolloin puheluita tulee lähes kaksi kertaa enem-
män kuin muina päivinä. Pahin ruuhka on päivittäin 
kello 8-9, jolloin tunnin sisällä hoidetaan suurin osa 
koko päivän soitoista. Jonotusaikojen keskiarvot vaih-
televat päivän mittaan kahdesta sekunnista 27 minuut-
tiin riippuen soittoajankohdasta. 

Soittopyyntö jätetään  
ykköstä painamalla 
Jos puheluun ei ole ehditty vastata viiden minuutin ai-
kana, automaattinen nauhoite neuvoo asiakasta jättä-
mään soittopyynnön. Ohjeen jälkeen asiakas voi pai-
naa puhelimestaan 1-näppäintä. Puhelimeen ei tarvitse 
sanoa mitään, vaan painamisen jälkeen puhelu katke-
aa, ja asiakkaan puhelinnumero siirtyy hoitajien ta-
kaisinsoittolistalle. Hoitaja alkaa soittaa asiakkaille 
takaisin viimeistään kello 13. Jos asiakas ei vastaa pu-
helimeen, hoitaja yrittää tavoittaa asiakasta vielä toi-
sen kerran hetken kuluttua. Kaikille pyynnön jättäneil-
le soitetaan takaisin saman päivän aikana. 

Jos asia on kiireellinen, ei tule jättää soittopyyntöä 
tai sulkea puhelinta, vaan odottaa sairaanhoitajan vas-
taamista. Puhelun katkaiseminen ja uudestaan soitta-
minen vie asiakkaan uudestaan jonon päähän. 

- Laki ohjeistaa, että terveysasemalle pitää saada ar-
kisin virka-aikana yhteys viiden minuutin kuluessa. 
Jos ei pystytä vastaamaan viidessä minuutissa, pitää 
olla mahdollisuus jättää soittopyyntö, johon vastataan 
saman päivän aikana. Näin meillä on, toteaa vastaan-
oton palveluesimies Kirsi Kipinä.

Välitöntä apua tarvittaessa esimerkiksi sairauskoh-
tauksen tai vakavan tapaturman sattuessa soitetaan 
suoraan hätäkeskuksen numeroon 112.

Pudasjärven 
terveysasema 
tiedottaa:

Hoidontarpeen arvioon 
eli ajanvarausnumeroon
turhia puheluita

Oikaisu

Pudasjärvi-ledessä nro 32 
uutisoimme, että Etelä-Ruot-
sista Blekingestä kotoisin 
oleva Oscar Ysberg virve-
löi Marikaisjärvestä yli seit-
semän kiloisen hauen. Se oli 
toimittajan tekemä kalava-
le, kun hauen todellinen pai-
no oli 2,4 kg. Pahoittelemme 
virhettä.

Kadonnut Kawasakin avaimet, 
toisessa merkintä Kawasaki, 
toisessa punainen pää. Ilmoita 
puh. 0400 699 735. Palkkio.

Annetaan kaksi valurautaista 
likakaivon kantta ja valmiiksi 
leikattua matonkudetta. p. 040-
5781 361.

Lahjoitetaan mustat 3:n istut-
tava nahkasohva + kaksi no-
jatuolia Kipinässä. P. 044 529 
1325.

SEKALAISTA

Messu kirkossa su 21.8. klo 
10, Jaakko Sääskilahti, Keijo Pii-
rainen. Kirkkotaksi lähtee seu-
rakuntakodin pihasta klo 9.30, 
kyydin omavastuu 3 € edesta-
kainen matka. 
Jumalanpalvelus Sarakylän 
koululla su 21.8. klo 10, Kimmo 
Helomaa,  Jukka Jaakkola. 
Kesäkahvila kaikenikäisille 
kirpputorin tiloissa (Pappilantie 
7) keskiviikkoisin klo 12-14. Poi-
ketkaapa rupattelemaan kahvi-
kupposen äärelle. 
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat Haukiputaalla 2.- 4.9. 
Seurakunta  järjestää juhlille 
matkan la 3.9. lähtö seurakunta-
kodilta 11.30 ja paluu n. 21.00.
Matka on ilmainen, ruokailun 
jokainen maksaa itse.  Ohjel-
massa on lähetystilaisuuksia ja 
Afrikkamessu. Lähetysjuhlien 
tarkka ohjelma on osoittees-
sa  www.oulunhiippakunnanla-
hetysjuhlat.fi  ja seurakunnan il-
moitustaululla. 
Piispan sauvakävely lauantai-
na 27.8. klo 12. Lähdemme liik-
keelle Liepeen pappilasta. Kak-
si reittiä (n. 2km ja 5km) kauniin 
luonnon keskellä antavat loista-
vat puitteet liikunnallisen ilon 
jakamiseen toinen toistemme 
kanssa. Lenkin jälkeen on tar-
jolla terveellistä pikkupurtavaa 
ja Kimmo-kirkkoherran harta-
us. Tämä tapahtuma on syksyn 
sauvakävelyiltojen avaus. 
Varhaisnuorten kerhonoh-
jaajaksi!? Seurakuntamme jär-
jestää yhteistyössä Haukipu-
taan seurakunnan kanssa kaksi 
viikonloppua (16.-18.9. ja 25.-
27.11.) kestävän kerhonohjaaja-
koulutuksen. Kerhon pito alkaa 
jo ensimmäisen koulutusviikon-
lopun jälkeen. Kerho pidosta 
maksetaan pientä palkkiota. Il-

moittautuminen Tiinalle (tiina.
inkeroinen@evl.fi tai 040-571 
46 36) viimeistään to 8.9. Tiina 
on lomalla 28.8. saakka. Kerho-
asioista voi kysellä ennen Tiinan 
töihin tuloa Väyrysen Markolta.
Isoskoulutukseen ilmoit-
tautuminen alkaa! Rippikou-
lun käyneet nuoret voivat il-
moittautua isoskoulutukseen 
ti 30.8. mennessä joko sähkö-
postilla (marko.vayrynen@evl.
fi) tai tekstiviestillä (040-752 
43 87/Marko). Ensimmäinen vii-
konloppukoulutus on Hilturan-
nassa 3.-4.9. Lisätietoja koulu-
tuksesta saa Rimmin ruokalan 
aulan ilmoitustaululta sekä Mar-
kolta. 
Päiväkerho Paukkerinharjun 
koululla perjantaisin 10-12, jos 
tarvitset kuljetusta soita 040-
7460513/Palosaari. Päiväkerho 
Hirvaskosken koululla perjan-
taisin 14-16. Kuljetusta tarvit-
sevat soita numeroon 0400-
387230/Poijula. 
Seurakuntatalon kerholais-
ten kerhopäivät – ja ajat ovat 
nähtävillä seurakuntakodin päi-
väkerhotiloissa 15.8.  lähtien. 
Soittoaika kerhoajoista perjan-
taina 19.8.  klo 9 – 15 p. 040 
5714629. 
Lapsiparkki seurakuntakodilla 
päiväkerhotiloissa ma 29.8. klo 
10- 13. Parkki on tarkoitettu 1 
– 6 – vuotiaille, parkkiin otetaan 
kerrallaan 15 lasta ja paikan voi 
varata etukäteen 08-8823100.  
Lapsille laitetaan välipala kotoa 
mukaan. 
Perhekerho seurakuntako-
dilla ke 31.8. ja to 1.9. klo 10 – 
13 (voit valita jommankumman 
kerhopäivän)  ja Livon kylätalol-
la ma 29.8. klo 10 -13. 
Rauhanyhdistys: seurakunta-
päivät Kurenalan ry:llä la 20.8. 
klo 18 ja su 21.8. klo 13 (Matti 
Taskila, Antero Niemikorpi).  Il-
takirkko seurakuntakodissa su 
21.8. klo 18 (Jaakko Sääskilahti, 
Kimmo Helomaa, Antero Nie-
mikorpi) 
Kastettu: Severi Aappo Lauri, 
Bettiina Olivia Takarautio, Vilho 
Antti Johannes Kesti, Nelli So-
fia Piri 
Haudattu: Pekka Antero  
Määttä 55 v
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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 toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 21.8.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17.00-
20.00 omatoiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja 
uudet kerholaiset.
Ite-Taidepuisto Eeteni, Avoinna taiteen ystäville elokuun loppuun 
saakka. Parkkilantie (876)
Kivikilpailu Pudasjärven kupunginkirjastossa, alkanut to 16.6., loppuu 
31.8.  Tiedä tai arvaa mitä kivi sisältää? Pudasjärven kirjasto järjestää 
kilpailun, jossa sinun pitää tietää tai arvata mitä kirjastossa esillä oleva 
kivi sisältää. Kivi vaihdetaan aina viikon välein. Kaikkien vastanneiden kes-
ken arvomme kirjapalkintoja, jotka on lahjoittanut kirjakauppias Aune 
Ekdahl.
Zumbat siirtyvät Lakarin koululle su. 14.8 alkaen! Ke klo 18 ja su klo 
19. Su 21.8 ei Zumbatuntia!  Lisätietoja www.bomzika.fi
Jukka Nivakosken Maalauksia ja sarjakuvia 1.8.-31.8. Taidehuone 
Pudikissa. Avoinna ma-ke 15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu.                          
Jyrkkäkoskella tanssit La 20.8. tanssit alk. klo 21.
Tanssit Möykkälässä Tanssit la 27 klo 21 alk. Tanssittaa Tukkijätkät.
Vattumarkkinat Sarakylän koululla, kaksipäiväiset 20.-21.8.2011, 
alkaa klo 10 la 20.8. loppuu su 21.8. klo 17.
Venetsialaiset Jyrkkäkoskella 27.8. klo 20-02. Maksuton nonstop-
bussikuljetus Kurenalta ja takaisin. Järj. LC Pudasjärvi.
Lasten Venetsialaiset Jyrkkäkoskella 27.8. klo 12-14. Jär. Pudasjär-
ven MLL.
Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä 29.8. klo 20. Kolme 
kertaa kesän aikana osallistuneiden kesken arvotaan liikunta-aiheisia 
palkintoja.

19. ELOMARKKINAT
Taivalkoskella 26 - 27.8.2011

Tervetuloa kokemaan 
markkinatunnelmaa Taivalkoskelle! 

Ohjelmassa mm: 
Taivalkosken näyttämön sketsiviihdettä, 
livemusiikkia, 
puolustusvoimien kalustoesittely, 
K-maatalous kone-esittely

palkintoina grillikota ja ajettava ruohonleikkuri

ELOMARKKINA-ARPAJAISET

Taivalkosken Yrittäjät Ry

MUSTAHERUKKAA
Itse poimittuna 1,5€/kg

Marjomäen Puutarha 
Puolangantie 956
P. 040 704 8927, 0400 575 010

Koulutusinfo 
Pudasjärven Te-toimistossa 
Jukolantie 1 
to 18.8 klo 9.30 – 11.00

Huonekalupuusepän, -verhoilijan, -entisöijän, 
-pintakäsittelijän ja sisustusalan koulutuksista.

Teuvan aikuiskoulutuskeskus, 
Jorma Uusi-Laitila puh. 0500 298 851. 
jormau@teakoy.fi 

Keski- ja Pohjois- Pohjan-
maan maakunnalliset kylä-
päivät pidettiin Kannuksessa 
elokuun toisena viikonvaih-
teena. Kyläpäivien järjes-
telyvastuuta vuorotellaan 
vuosittain maakuntien vä-
lillä. Viime vuonna kyläpäi-
vät olivat Pudasjärven Syöt-
teellä. 

Pohjois-Pohjanmaan Ky-
lät ry ja Keskipohjalaiset Ky-
lät ry ovat todenneet yhteiset 
kyläpäivät järkevimmiksi. 
Kyläasioissa tarpeet eivät 
kunnioita eivätkä kumartele 
ihmisten määräämiä rajoja. 
Kylien ihmisten kipuilut ja 
onnistumiset ovat hyvin sa-
mantapaisia maakuntarajo-
jen molemmin puolin.

Suurimpia haasteita ovat 
kylien vähentyvät voimava-
rat, ja vaikuttamismahdol-
lisuudet yhteiskunnallisissa 
muutoksissa. Alkuperäistä 

Kylätoiminnan huomista rakentamaan
opiston maaseutuasioiden 
tutkija Kari Leinamo. Hänen 
mukaansa kuntaliitoksia, 
sotepiirejä- ja kuntayhtymiä 
perustettaessa on unohdettu 
sosiaalinen vaikuttavuustar-
kastelu ja jos sitä on sivuttu, 
niin aikaväli muutoksessa 
elämiseen on otettu liian ly-
hyenä. Kansalaiskeskustelu 
on hyvinkin ohuella pohjal-
la, nopeita päätöksiä tehdään 
valtiovallan ”porkkanaraho-
jen” houkuttamana. 

Leinamon mukaan kunti-
en päättäviin elimiin pitäisi 
valita aitoja kylien puolesta 
puhuvia kyläaktiiveja toisin 
sanoen hän usuttaa äänes-
tämään kyläpoliitikot takai-
sin. Silloin hänen mukaansa 
toteutuisi parhaiten kunta-
laisen edustaminen julkisten 
palvelujen käyttäjien vink-
kelistä ja valintoja tehtäessä 
niiden vaikuttavuus arkeen 

Eteenpäin kulkevien ky-
lien nykyinen ns. liiketoi-
mintahan noudattaa kautta 
maan lähes samaa linjausta, 
on kesäteatteria, tanssilavaa 
tai kylätaloa, ja tietenkin yh-
teisöllistä peruskylätoimin-
taa.

Ne kylät, jotka panosta-
vat tulevan suunnitteluun, 
rohkeasti hankkeistavat nii-
tä ja toteuttavat suunnitel-
mansa, pärjäävät muutos-
rytinässä passiivisia kyliä 
paremmin. Yksilöllisen ide-
an voi kuka vaan heittää il-
moille, mutta yhteisöllisen 
idean toimintaan saamiseen 
ja käynnistämiseen tarvitaan 
sitkeää ja kovaakin arvoste-
lua kestävää kyläaktiivien 
valiojoukkoa. 

Malliesimerkkejä erilai-
sista toimintatavoista tehdä 
yhdessä valottivat Kylmä-
länkylä Muhokselta, Sydän-
maankylä Kärsämäeltä sekä 
Vetelin Patanankylä ja Ul-
lavan kyläyhdistys, joka on 
uusin kyläläisten perustama 
Kokkolan monikuntaliitok-
sen jälkimainingeissa. 

Kyläpäivien osallistujil-
le jäi paljon lisäpohdittavaa, 
kotikuntiinsa ja kyliinsä vie-
täväksi uusien virikkeiden ja 
puhujien antamien ärsykkei-
den kautta. 

Laimi Shemeikka 
kuvat Tuula Alakastari

Yksilöllisen idean voi kuka vaan heittää ilmoille, 
mutta yhteisöllisen idean toimintaan saamiseen ja 
käynnistämiseen tarvitaan sitkeää ja kovaakin ar-

vostelua kestävää kyläaktiivien valiojoukkoa. 

Kyläpäivillä tutustuttiin kyliin. Häm-
mästeltiin muun muassa Eskolan ke-
säteatterin talkoilla tehtyjä raken-
nelmia, jossa katettuun kesäteatteri 
mahtuu 300 henkilöä.

Yli-Kannuksen kyläkeskuksessa sihteeri Anja Jussila esitteli historiaa, jota kuuntelemassa Pohjois-Pohjan-maan Kylät ry:n puheenjohtaja Laimi Shemeikka ja hal-lituksen jäsen Heikki Kumpula kuuntelevat. 

kylätoiminnan peruskart-
taa piirretään parhaillaan ai-
van uusiin malleihin ja kan-
timiin, halusivatpa kylät sitä 
tahi ei.

Mistä rakennetaan ha-
ja-asutusalueiden ihmis-
ten huomisen uskoa, kun 
vanhaa rakennetta armot-
ta viedään? Saadaanko ky-
liin uutta elämän makuista 
mallia lähestymällä kunti-
en asioista päättäviä tahoja 
kumppanuusmielessä esim. 
palveluissa yhteistyön mah-
dollisuutta tarjoamalla?

Kylien edustajat saivat 
pureskeltavakseen Sytyn 
(Suomen Kylätoiminta ry) 
Kylien liiketoiminta-asia-
mies Juha Kuisman puheen-
vuoron myötä uuden vuo-
situhannen kylätoimintaa, 
siitä miten mahdollistetaan 
palvelusopimusten kautta 
työtä ja toimeentuloa kylille 
ja saadaan kylät takaisin yh-
teiskunnan muutosrytmiin 
mukaan.

Kuntaliitoksia ja palvelu-
rakenteiden muutosaallon 
syvyyttä pohti Vaasan Yli-

saataisiin nopeasti esille. 
Kyläkierroksella tutustut-

tiin Kannuksen kahteen ak-
tiiviseen kyläyhdistykseen, 
Eskolaan ja Yli-Kannuksen 
kylään.  Eskolan kylä on rai-
vannut tiensä osuustoimin-
nan ja oman kiinteistöyhti-
ön tuloksellisuuden kautta 
Valtakunnan Vuoden Kyläk-
si saakka. 

BINGO-TELTTA 
MOLEMPINA PÄIVINÄ
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Käyttövuorohakemukset tulee toimittaa os. 
Pudasjärven kaupunki PL 10, 93100 Pudasjärvi, 
tai heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi. 
Tiedustelut  puh. 
0400 346 097 Heino Ruuskanen, 
040 585 6227 Sampo Laakkonen

LIIKUNTAHALLIN JA KOULUJEN 
LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT 
HAETTAVANA
Ajalle 5.9.2011 – 25.5.2012 vuorot 
on  haettavana pe.26.8.2011 mennessä

Pudasjärven kaupunki/Liikuntapalvelut

Kaupunginhallitus 
kokoontui Puhoksella

LA 20.8. klo 21-02
Tiina Pitkänen & Pequeno

Puolen yön aikaan 
alkaa naisten tunti.

Maran Karaoke (K-18)  DISKO
Liput: 12 €/ 8 € (alle 18-v.)

PUDASJÄRVI 

27.8.
VENETSIALAISET

3.9.
Anniina Mattila

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

10.9.
Lasse Hoikka & Souvarit

Pudasjärven kaupungin-
hallitus piti kokouksensa 
tiistaina 9.8 Puhoksen Lo-
makeskuksella. Samalla kau-
punginhallituksen jäsenet 
tutustuivat Puhoksen Loma-
keskuksen tiloihin ja uuteen 
lämpökeskukseen. Lämpö-
keskuksen jälkeen tehtiin 
vielä rivitalon uusittujen se-
nioriasuntojen katselmus, 
joka herätti myönteisiä mie-
lipiteitä asuntojen laadun ja 
varustelutason ansiosta. 

Catering- ja ohjelmapal-
veluyritys Sunrise Cate-
ringin tiloissa tapahtuneen 
kahvittelun aikana Puhok-
sen kalastuskunnan edustaja 
Erkki Turpeinen kertoi Pu-
hosjärven kalastuksen hoi-
tosuunnitelmasta ja matkai-
lukäyttömahdollisuuksista 
alueella sekä niiden vaati-
mista toimenpiteistä.

Puhosjärvellä toimii kak-
si kalastuskuntaa, yksityi-
siä vesialueen omistajia sekä 
valtion vesialue, jota hallin-
noi Metsähallitus. Useista 
toimijoista johtuen olisi alu-
eelle mitä pikimmiten perus-
tettava yhteinen yhdistys, 
joka mahdollistaisi kehitys-
hankkeet, kuten venereittien 
viitoituksen ja karikoiden 
merkinnän sekä muun infra-
struktuurin kehittämisen yh-
teistyössä osakkaiden ja pai-
kallisten yrittäjien kanssa. 
Näin olisi mahdollista saada 
hankkeisiin sekä valtion että 
Eu; n rahoitusta.

Puhoksen lomakeskuk-
sen johtaja Juri Bespalow ja 
yrityksen projektimies Kari 
Salmelainen esittelivät yri-
tyksen hankkeita ja suun-
nitelmia, jotka eivät kilpai-
le Isosyötteen kanssa vaan 
luovat lisäarvoa ja mah-
dollisuuksia koko alueelle 

luontomatkailun kysynnän 
kasvaessa yhä voimakkaam-
min.

Kalamatkalle ja 
BioYty –hankkeissa 
mukana
Kaupunginhallitus päätti, 
että Pudasjärven kaupunki 
sitoutuu Kalamatkalle -hank-
keen kuntarahoitusosuu-
teen 15 630 euroa. Hanke 101 
272 euroa rahoitetaan ke-
hittämisrahastosta. Kalas-
tusmatkailun kehittämiseen 
tähtäävän hankkeen ensim-
mäisessä vaiheessa pilotti-
alueeksi otetaan merkittävin 
osa Iijoen vesistön kalastus-
alueesta rajauksena Oulun 
kaupungin (Yli-Ii) ja Pudas-
järven kaupungin alueet. 
Hankesuunnittelun valmis-
teluvaiheessa hankkeeseen 
on ennakkoilmoittautunut 
Yli-Iin ja Pudasjärven alueel-
ta noin 45 toimijaa/yritystä.

Pudasjärven kaupunki si-
toutuu myös hakuvaiheessa 
olevaan BioYty-hankkeeseen 
ja varaa sille rahoituksen 
vuosille 2011, 2012, 2013 ja 
2014 yhteensä 11.800 euroa. 
Hanke (268.744 euroa) ra-
hoitetaan kehittämisrahas-
tosta. BioYty-hanke on Poh-
Bio hankkeen jatkohanke. 
Pohjois-Pojanmaan ELY-
keskuksen kanssa käytyjen 
neuvottelujen perusteella 
PohBio-hankkeelle oli mah-
dollisuus hakea jatkohan-
ketta. Hyvien tulosten vuok-
si jatkohankkeen hakeminen 
oli perusteltua. Alustava 
hankehakemus on edennyt 
ELY-keskuksen käsittelyssä 
myönteisesti. 

Syötteen kyläyhdistys ry 
oli lähettänyt kaupungin-
hallitukselle 30.5.2011 kir-

jeen koskien Syötteen kylä-
taloa. Kyläyhdistys katsoo, 
että heillä on oikeus rahalli-
seen korvaukseen Syötteen 
kylätalon kuntoa koskevien 
kielteisten mainintojen joh-
dosta. Kylätalolla väitettiin 
olevan muun muassa home-
ongelma, mikä ei pidä paik-
kaansa. Pudasjärven kau-
punki pahoittelee ja pyytää 
anteeksi tapahtunutta ja toi-
voo yhteistyön jatkuvan 
myönteisenä, mutta ei katso 
kaupungilla olevan korvaus-
velvollisuutta asiassa.

Hallitus puolsi Paavo Vä-
häkuopuksen, Janne Moila-
sen ja Kristiina Lallukka & 
Pertti Heikkisen rakennus-
paikkojen poikkeuslupaha-
kemuksia.

Pudasjärven kaupunki 
on rakentanut vuonna 2009 
Kurenalan lämpökeskuksel-
ta Rimminkankaan lämpö-
keskukselle kaukolämmön 
siirtoputken, joka on ereh-
dyksessä sijoitettu Juha Rah-
kamaan omistamalle maal-
le ilman maanomistajan 
lupaa. Kaukolämpöputki 
kulkee keskeltä asemakaa-
van mukaista rakennuspaik-
kaa aiheuttaen ongelman 
alueelle mahdollisesti ra-
kennettaessa. Työalueelta on 
poistettu puusto ja luovu-
tettu edelleen kaivajan toi-
mesta. Maanomistaja Juha 

Rahkamaan ja kaupungin 
välillä käydyissä neuvotte-
luissa päädyttiin ratkaisuun, 
että kaupunki ostaa Juhala 
tilasta 3821 neliömetrin alan 
38 10 euron kauppahinnalla 
sekä kaupunki maksaa 1790 
euroa vahingonkorvaus-
ta. Osapuolten näkemykset 
määräalan käyvästä hinnas-
ta erosivat toisistaan, joten 
Kiinteistöneliö Antti Lehdol-
ta pyydettiin kiinteistöarvio, 
joka auttoi kauppahinnan 
määrittelyssä. 

Putken siirtokustannukset 
ovat korkeahkot, mikä puol-
si myös kaupan tekemistä. 
Määräala sijaitsee samassa 
korttelissa Rimminkankaan 
koulukiinteistön kanssa, 
mikä saattaa opetustilojen 
mahdollisten keskittämis-
ten kautta tuoda tulevaisuu-
dessa ostetulle maa-alueelle 
käyttötarvettakin.  

Olli Ihme pyytää eroa 
kaupungin luottamustoimis-
ta paikkakunnalta poismuu-
ton vuoksi. Luottamustoimia 
ovat kaupunginvaltuutettu, 
valtuuston vaalilautakun-
nassa Auri Haatajan varajä-
senyys sekä kaupunginhalli-
tuksen jäsenyys. Valtuustoon 
nousee Keskustan ensimmäi-
nen varavaltuutettu Heikki 
Putula. 

 
Asko Kurki

Puhoksen lomakylän projektimies Kari Salmelainen esit-
teli yrityksen hankkeita ja suunnitelmia sekä kaupungin-
hallituksen jäsen Kari Tykkyläinen, joka saapui kokouk-
seen moottoripyörällään.

Kaupungin hallitus tutustui kokouksen alussa Puhoksen entisellä koulukiinteistöllä Puhoksen Lomakes-
kuksen tiloihin, uuteen lämpökeskukseen, rivitalon uusittujen senioriasuntoihin sekä Sunrise Cateringin 
tiloihin ja toimintaan. Kuva Kari Salmelainen. 
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