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Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14, elokuun lauantait suljettu

 www.huonekaluliikeheikkila.fi

Viiden tähden
 

Mattohuolto

Mattopesulan
palvelupiste

Huonekalujen kasaus ja kuljetus on ilmaista 
–vuodesta 1962!

KOTIIN JA LOMA-ASUNTOON

rullaverhot
screen- ja

sälekaihtimet
markiisit
varaosat

Lana lankkuryhmä
150 cm

Aava runkosänky 
5-vyöhykkeinen pussijousisto, 
jäykkyys hard.
8 cm profiloitu vaahtomuovi 
sijauspatja ja jalkasarja

(492€)
393€
80x200 cm

(521€)
416€
90x200 cm

(617€)
493€
120x200 cm

(711€)
568€
140x200 cm

Stemma 
peitto + tyyny 

25€

(985€)
788€
160x200 cm

Mila 3-sohva 
195 cm

649€

Mila divaanisohva 
215 cm. 
Kimmovaahto 
istuintyynyt!
Käännettävät 
ympäriverhoillut 
istuin- ja 
selkätyynyt

749€

(1041€)
832€
180x200 cm

tuoleilla

598€
penkeillä

Saatavana 
myös päädyt

790€

inari vuodesohva
vuode 133x190cm

ovh. 1394€

Alkaen

1150€

”Mykkyrässä, pelon kanssa, 
vihaisena, solmussa, 

surullisena, ahdistuneena?”

Tarja Hemmilä
ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
mielenterveyden ensiapukouluttaja
sosionomi

Varaa aika:
puh. 044 243 6610
mielenaallot@gmail.com
www.mielenaallot.fi

Ensimmäinen käynti (60 min.) ilmainen.

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 08 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Gynekologin ja yleislääkärin sekä 
työterveyslääkärin vastaanotto.

-  Asiantuntija- ja  
isännöintipalvelut 

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

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

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

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

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

93100 Pudasjärvi

KaiKenlaiset 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut Kauttamme. 
omakustannekirjojen tekemiset ja 

painamiset. Kysy tarjous.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281 

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

044 700 2577
Jukolantie 18,
93100 Pudasjärvi
kosmetologisenja@gmail.com
löydät minut myös
facebookista ja instagramista

Kasvo, käsi ja jalkahoidot
Ultraäänihoidot
Timanttihionta
Mikroneulaus

Gua Shakasvohoidot

Ripsien ja kulmien
kestovärjäykset

Ripsien kestotaivutus
Kulmien laminointi
Ripsien pidennykset

Meikkaukset
Juhlakampaukset

Geelikynnet
Kestolakkaukset
Parafiinihoidot

Intialainen päänhieronta
Kuumakivihieronta
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Pudasjärven Vuokratalot Oy 
Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi. P. 050 409 8190 

asuntotoimisto@pudasjarvi.fi

Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.
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PUDASJÄRVEN YRITTÄJIEN TIEDOTUSLEHTI  2021
Pudasjärvi yrittää-lehti on 
luettavissa netissä: 
www.vkkmedia.fi  
klikkaa linkistä: Lehdet

www.yrittajat.fi/pudasjarvi

Julkaisija: Pudasjärven Yrittäjät ry

Vastaava toimittaja: Tommi Niskanen, Pudasjärven Yrittäjät ry

Toimitus ja ilmoitukset: Markku Knuuttila, Pudasjärven Yrittäjät ry, 
 Heimo Turunen, VKK-Media Oy

Sivuvalmistus: VKK-Media Oy/Katariina Niemitalo

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

Mahdolliset palautteet:	 VKK-Media	Oy	p.	0400	385	281,	vkkmedia@vkkmedia.fi

PUdaSjärVi

PUDASJÄRVI yrittää

P U d a S j ä r V i

ISoJA MUUTokSIA yRITySkenTÄSSÄ

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

Suomessa on seurattu ko-
ronakriisin aikana tarkasti 
konkurssimääriä. Kehitys 
on ollut maltillista, vaikka 
kriisi on iskenyt lujaa mo-
nille toimialoille. Se on tie-
tenkin hyvä asia.

Tilastokeskuksen mu-
kaan tammi-kesäkuussa 
2021 laitettiin vireille 4,2 
prosenttia vähemmän kon-
kursseja kuin viime vuoden 
vastaavana aikana. Tam-
mi-kesäkuussa 2021 on lai-

tettu vireille 1298 konkurs-
sia.

Maltilliseen konkurssike-
hitykseen ovat vaikuttaneet 
yritystuet, konkurssilain 
väliaikaiset muutokset sekä 
se, että monet yrittäjät ovat 
hyödyntäneet yrityksiin 
kertyneitä varoja ja sijoitta-
neet niihin lisää, jos siihen 
on ollut mahdollisuuksia. 
Myös talouden tunnelmissa 
tapahtunut nopea käänne 
parempaan on vaikuttanut.

Lopettamiset  
kovassa kasvussa
Tiedämme kuitenkin, että 
konkurssi ei ole tavallisin 
tapa lopettaa yritystoimin-
ta. Tyypillisempää on vain 
lopettaa, laittaa pillit pus-
siin.

Yritysten lopettamises-

sa onkin tapahtunut selvää 
kasvua. Kesällä Tilastokes-
kus julkisti tuoreimman 
tilastonsa loppuvuodesta 
2020. Se kertoo, että viime 
vuoden viimeisellä neljän-
neksellä lopettaneiden yri-
tysten määrä kasvoi viiden-
neksellä.

Yrityksiä lopetettiin lo-
ka-joulukuussa 2020 7562 
kappaletta, mikä on 21 
prosenttia eli noin 1300 
yritystä enemmän kuin vas-
tavana ajankohtana 2019. 
Lopettavien määrä kasvoi 
lähes kaikilla toimialoilla. 
Esimerkiksi kaupasta hävi-
si viime vuoden viimeisen 
vuosineljänneksen aikana 
yli 1100 yritystä. Se näkyy 
väistämättä monen pitäjän 
katukuvassa.

Suhteellisesti eniten lo-
pettaneiden määrä kasvoi 

Lapissa (41 %) ja Kainuussa 
(40 %). Se kertoo ko. maa-
kuntien vaikeuksista.

Uusia onneksi 
syntyy paljon
Vaikka yrityksiä on paljon 
lopetettu, myös uusia pe-
rustetaan – ja onneksi entis-
ten vuosien tahtiin. Vuoden 
2021 ensimmäisen neljän-
neksen aikana perustettiin 
suunnilleen yhtä pal-jon 
yrityksiä kuin 2020 vastaa-
vana ajankohtana. 

Uusia yrityksiä perus-
tettiin 2021 ensimmäisen 
neljänneksen aikana 12403 
yritystä. Määrä on suurin 
viime vuosiin. Se kertoo us-
kosta yrittäjyyteen ja myös 
luottamuksesta tulevaan. 
Kun uusia yrityksiä syntyy, 
se lupaa Suomelle hyvää.

Yrittäjien, yritysten ja 
niiden työpaikkojen kan-
nalta on aivan olennaista, 
että koronatilanne saadaan 
kääntymään, tartuntalu-
vut laskuun ja rokotukset 
hoidettua. Sen pitää tapah-
tua Suomessa, mutta myös 
maailmalla. Siten pystym-
me turvaamaan talouden 
suotuisan kehityksen ja 
kohtuulliset palvelut kaikil-
le Suomessa asuville.

MIKAEL 
PENTIKÄINEN

Kirjoittaja on  
Suomen Yrittäjien  

toimitusjohtaja.

kATSoTAAn, PAnoSTeTAAn JA 
InVeSToIDAAn RohkeASTI TULeVAISUUTeen 
Tämä Yrittäjä teemalehti on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
toteuttama kokonaisuus yh-
dessä VKK-median kanssa. 
Lehti julkaistaan perintei-
sen Markkina-/Kesälehden 
tilalla. Haluankin kiittää 
kaikkia lehteen osallistunei-
ta tahoja niin ilmoitus tilaa 
ostaneita, kuin haastatte-
luihin osallistuneita yhteis-
työstä. Pudasjärven Yrittäjät 
saa ilmoitustuotoista varoja, 
yrittäjille tarjottaviin palve-
luihin ja kylän elinvoimaa 
parantaviin tapahtumiin.

Viimeiset reilu puolitoista 
vuotta on opettanut meille 
paljon riskien hallinnasta, 
terveysturvallisuudesta ja 
yhteiskuntamme haavoittu-
vuudesta. Erittäin tärkeässä 
roolissa on ollut esimerkik-
si ruokahuollossa Suomen 
korkea omavaraisuusaste. 
Tästä on ehdottomasti pi-
dettävä huolta ja kehitettä-
vä. Se on huoltovarmuus-
kysymys ja samalla Suomen 
ja myös pohjoisien alueiden 

elinvoimakysymys. Korona 
on varmasti myös opettanut 
päättäjiä valtio-omisteisien 
yrityksien myynnistä ja nii-
den vaikutuksesta huolto-
varmuuteemme.

Yritykset ja yrittäjät ovat 
saaneet kokea monenlaisia 
kohtaloita. Yrittäjät ovat 
sinnikkäitä. Ylivoimaisesti 
suurin tapa, miten yrittäjät 
ovat sopeuttaneet toimin-
taansa koronan kourissa, 
on ollut omasta toimeentu-
losta tinkiminen. Tämä on 
selvästi tullut esille yrittäjil-
le tehdyssä tutkimuksessa. 
Vastaukset ovat samanlaiset 
niin Pudasjärvellä kuin koko 
Pohjois-Pohjanmaan alueel-
la. 

Tutkimuksessa tuli myös 
esille, että pudasjärviset 
yritykset ovat selvinneet 
poikkeusajasta keskivertoa 
pienemmin vaurioin, mutta 
samalla tulevaisuuden osalta 
ollaan enemmän varauksel-
lisia, kuin Pohjois-Pohjan-
maalla keskiarvoisesti. Toi-

votankin kaikille yrittäjille 
onnea ja rohkeutta katsoa 
tulevaisuuteen ja panosta-
maan, kehittämään sekä in-
vestoimaan tulevaisuus mie-
lessä pitäen.

Uusi kaupunkistrategia 
sekä hankintaohje ovat ete-
nemässä käytäntöön. Tämä 
huolella käyttöön otettuna 
luo elinvoimaa ja kehittää 
paikallista palvelumarkki-
naa. Tässä tärkeä rooli on 
myös työnsä aloittavalla uu-
della kaupunginvaltuustolla. 
Toivotan onnea ja voimia 
kaikille julkisen puolen pää-
töksentekijöille, tehtäessä 
tärkeitä päätöksiä muista-
maan, että kuntien ja myös 
valtion toiminnan mahdol-
listaa yritystoiminta.

Tämä asia usein unoh-
tuukin yhteiskunnassamme. 
Valtion ja kuntatalous pe-
rustuu lähes täysin yrityk-
sissä oleviin työpaikkoihin ja 
näistä työpaikoista työnteki-
jöiden maksamiin veroihin, 
sekä yrityksien maksamiin 

yhteisöveroihin.
Helposti keskustelu kes-

kittyy julkisiin palveluihin 
ja niiden järjestämiseen ja 
työpaikkoihin. Kuitenkin 
julkisia työpaikkoja ei voida 
toteuttaa ilman verotuloja, 
mitkä tulevat yrityksistä ja 
niiden työntekijöiden pal-
koista.

Kuluttajien on myös hyvä 
muistaa, ”Suosi Suomalais-
ta” on vastuullista kulutta-
mista ja samalla teemme 
itsellemme palveluksen, kun 
tuemme niin kunta-, kuin 
valtion taloutta.

Monilla aloilla Pudasjär-
vellä on työvoimapulaa, yrit-
täjät ja kaupungin päättäjät 
usein miettivät, miten mark-
kinoimme Pudasjärveä hou-
kuttelevana asuinpaikkana 
ja hyvänä paikkana yrittää. 
Kaikista tärkeimmässä roo-
lissa tässä ovat Pudasjärven 
asukkaat. Pudasjärvellä on 
paljon hyvää ja kehumisen 
arvoista, jopa poikkeuk-
sellista verrattuna moniin 

muihin Pohjois-Suomen 
paikkakuntiin. Lähes 8000 
pudasjärveläistä, jos kertoo 
hyviä asioita paikkakunnas-
ta ja viestii positiivisesti, on 
se parasta markkinointia 
paikkakunnalle, sitä ei voi 
millään rahalla ostaa.

Vuosittainen yrittäjän 
päivä 5.9. lähenee, se onkin 
mainio aika meistä jokaisen 
miettiä yrityksien, yrittäjien 
merkitystä yhteiskunnallem-
me ja nostaa lippu salkoon 
juhla päivän kunniaksi! 

ToMMI NIsKANEN
Puheenjohtaja, 

Pudasjärven yrittäjät ry

Tervetuloa maanantaina 6.9. kello 8 
yhteiseen suomen lipun nostamiseen 

kaupungintalon edustalle ja kaupungin 
tarjoamille aamukahveille. Mukana virkamies- ja 

luottamushenkilöjohtoa. 
Tervetuloa Yrittäjien syysretkelle (myös ei jäsenet 

tervetulleita) Kylpylähotelli Rauhalahteen Kuopioon pe-su 
17.-19.9. Linja-auto lähtee Pudasjärveltä pe 17.9. klo 10 
Oikopolun tilausajolaiturista. Paluu sunnuntaina illan 

suussa. Tarkempi ilmoitus toisaalla lehdessämme.
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Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja 
KuKKa Ky, PiHlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

www.tili-tekno.fi

Yrittäjä!
Luovu papereista ja siirry

sähköiseen taloushallintoon:
● Ostolaskut ● Myyntilaskutus ● Mobiili app

- yritysten perustamiset
- perinteiset kirjanpidot
- sähköinen taloushalinto

- veroasiat
- palkanlaskennat
- muut toimistopalvelut

A. REPOLA OY

Puh. (08) 822 330 / 040 730 1513.
e-mail aila.repola@pp.inet.fi

os. Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi

TILI- JA VERO-
ASIAINTOIMISTO

Jalkahoitola StressiPiste
* Jalkojenhoitoa

* C.E. Vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Tervetuloa!
Pirjo Leino

Varastotie 5, 
93100 Pudasjärvi

P. 040 187 1760

kAUPUngInJohTAJA ToMI TIMonen:

kyLIen VeToVoIMAA
Meillä Pudasjärvellä on 
koko ajan vahvistuvaa näyt-
töä siitä, että kylien elin-
voimaisuus on merkittävä 
asia koko kaupungin kehit-
tymisen kannalta. Olem-
me tietoisesti panostaneet 
yhteisöllisyyteen ja kaikilta 
kaupungin kulmilta nou-
sevien ideoiden ja toimin-
tamallien esille tuomiseen. 
Kylien merkitys huomioi-
daan myös tuoreessa kun-
tastrategiassa, jonka vahva 
tahtotila nojaa siihen, että 
Pudasjärvi on aito luonnon-
läheinen kyliensä kaupunki, 
joka perustaa menestyksen-
sä omiin vahvuuksiinsa.

Uudessa kuntastrate-
giassa lupaamme kaupun-
gin toiminnoissa noudattaa 
hyvää paikallisuuden huo-
mioivaa hankintapolitiikkaa 
sekä varata siihen riittävät 
resurssit ja ammattitaidon. 
Toimintatapaa on vielä tar-
kemmin määritelty tuorees-
sa hankintaohjeistuksessa. 
Näemme, että hyvä hankin-
tapolitiikka luo elinvoimaa 
ja kehittää paikallista pal-
velumarkkinaa. Tavoitteena 
on, että kaupunki tiedottaa 
avoimesti hankinnoistaan 
ja käy jatkuvaa vuoropuhe-
lua mahdollisten tarjoajien 

kanssa. Hankintaprosessi 
on syytä nähdä kokonaisuu-
tena, jossa tärkein työ teh-
dään jo ennen varsinaista 
kilpailutusta. Sitoutuminen 
uuteen toimintamalliin vaa-
tii resursseja ja paneutu-
mista niin kaupungilta kuin 
yrittäjiltä. Huolehditaan yh-
dessä, että tämä toteutuu.

Pudasjärvellä on koko 
maan ja miksei maailman-
kin mittapuiden mukaan 
erinomaisia esimerkkejä 
onnistumisista niin yrit-
tämisen, yhteisöllisyyden, 
tapahtumien, rakentami-
sen, asumisen, palvelujen, 
harrastamisen, vapaa-ajan 
kuin matkailunkin osalta. 
Parasta tässä on, että näitä 
menestysreseptejä löytyy 
enemmän tai vähemmän 
kaikilta kyliltä. Jollakin kul-
malla vauhti on kovempaa, 
mutta hyvään pyritään ja 
yleensä erinomaisuuteen 
päästään rauhallisemmalla-
kin tahdilla. Ylimpänä kau-
pungin viranhaltijana ei voi 
olla kuin ylpeä tästä meidän 
yhteisestä porukasta, joka 
parhaansa tekee, että elämä 
Pudasjärvellä on merkityk-
sellistä ja parempaa.

Maailman onnellisin 
kansa hyvinvointipalve-

Yrittäjien ja yksityisen toimeliaisuuden avulla ra-
kennetaan pohjaa myös julkisille verovaroin tuo-
tetuille palveluille, sanoo kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen.

luineen nojaa vahvasti 
yrittäjyyteen ja yrityksien 
menestymisen kautta kerty-
vään lisäarvoon, josta työtä, 
toimeentuloa ja veroeuroja 
kertyy. Aina kun keskuste-
lemme tulevaisuuden ke-
hittymismahdollisuuksista, 
pitäisi muistaa, että vain 
yrittäjien ja yksityisen toi-

meliaisuuden kautta voi-
daan rakentaa pohjaa myös 
julkisille verovaroin tuote-
tuille palveluille.

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Kulta- ja 
hopeakorut. 

Kellojen ja korujen 
myynti ja huolto. 

Meiltä myös lahjakortit.
Asiakkaiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin. 

84 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

yRITTÄJÄn TUkIVeRkko  
– UUSI PALVeLU yRITTÄJÄn TUekSI
Yrittäjyydessä ja elämässä 
ylipäätään vuodet eivät aina 
ole veljiä keskenään. Erityis-
tä globaalia haastetta ja sen 
vaikutuksia yritystoimin-
taan olemme saaneet todis-
taa kuluneen reilun vuoden 
aikana. Osalla yrityksistä 
liiketoiminta on kasvanut ja 
kehittynyt, osalla puolestaan 
supistunut tai jopa päätty-
nyt. Yrittäjällä on hyvä olla 
ympärillään osaavaa ver-
kostoa ja olemmekin Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjissä 
yhdessä alueen Yrityskum-
mien kanssa käynnistäneet 
alueellisen Yrittäjän tuki-
verkko-palvelun. Palvelu 
on suunnattu kaikille poh-
jois-pohjalaisille yrittäjille, 
jotka kaipaavat rinnalleen 
keskustelijaa ja sparraajaa. 
Kyseessä on avoin matalan 
kynnyksen luottamukselli-
nen palvelu, jossa yrittäjällä 
on mahdollisuus keskustella 
mieltä painavista asioista, 
liittyivätpä ne sitten liiketoi-
mintaan tai omaan vointiin. 

Yrittäjä voi ottaa palve-
luun yhteyttä: Jos yrityksen 
taloudellinen tilanne on 
heikentynyt, jos oma jaksa-
minen huolettaa, jos kokee 
olevansa yksin tekemässä 

päätöksiä ja kaipaa tietoa 
saatavilla olevista palveluis-
ta, jos yrityksen toiminta on 
vaikeutunut äkillisesti tai 
pitkään jatkuneista syistä.

Mitä tukiverkkopalve-
lu tarjoaa? Langan päässä 
on kuuntelija, jolla on ym-
märrystä yrittäjän arjesta ja 
liiketoiminnan lainalaisuuk-
sista, yrittäjä saa nopean 
tilannearvion ensisijaisesti 
hoidettavasta asiasta ja apua 
vaihtoehtojen pohtimiseen, 
yrittäjä saa ajantasaista tie-
toa muista palveluista (mm. 
rahoitus, tervehdyttäminen, 
saneerausmenettely, omis-
tajanvaihdos, mentorointi, 
jaksaminen). Palvelu on 
maksutonta. Taustalla toi-
mii Yrityskummien lisäksi 
laaja asiantuntijaverkosto 
yrittäjää lähellä olevista ta-
hoista.

Palvelun puhelinnumero 
on 050 3437 490 yhteyden-
ottopyynnön voi jättää myös 
sähköisesti www.ppy.fi -si-
vuilta. 

yksin ei kannata 
jäädä
Alueellisen tukiverkko-
palvelun lisäksi yrittäjän 

käytössä on myös Valta-
kunnallinen Yritys-Suomi 
Talousapu- neuvontapal-
velu, joka auttaa ja neuvoo 
talous- ja maksuvaikeuksis-
sa olevia yrittäjiä. Neuvojat 
ovat yrityksen talouden- ja 
terveyttämisen asiantunti-
joita. Tämäkin palvelu on 
maksutonta ja vain puhelin-
soiton päässä. 

Yksin ei kannata jäädä, 
olipa yrittämisen tilanne 
mikä tahansa. Paikalliset 
yrittäjäyhdistykset tarjo-

avat oivallisen väylän tavata 
yrittäjäkollegoita. Lisäksi 
maakunnan alueella toimii 
useita erilaisia yrittäjäver-
kostoja, uusimpana PPY on 
käynnistämässä kasvuyrit-
täjien verkostoa. Lisätietoa 
löytyy jäsenviesteistä ja net-
tisivuilta.

KIrsI ANTTILA, 
Järjestöpäällikkö, 

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät 

Järjestöpäällikkö Kirsi Anttila.

Syötteen Maansiirto Oy

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

Jari Särkelä  p. 0400 374259
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liiKenneKoulu
KyytiPojat

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

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

Tervetuloa!

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. Syötteeltä n. 33 km.

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

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

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste

• Matkahuollon pakettipiste 
• DB Schenker noutopiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Rytingin Kauppa Oy

M-market Rytinki

0400 387 230 

TAKSIPALVELUT
Poijula

SenIoRIyRITTÄJILLÄ VILkASTA 
ToIMInTAA MAAkUnnALLISeSTI, 
MyöS PUDASJÄRVeLLÄ
Seniorijäsenyys on aktii-
viyrittäjätoiminnasta luopu-
neelle jäsenyrittäjälle mah-
dollisuus jatkaa toimintaa 
yrittäjäjärjestön parissa. 
Heillä on paljon arvokasta 
kokemusta ja tietoa yrittä-
jyydestä siirrettäväksi nuo-
relle yrittäjäpolvelle. Se-
nioritoimintaan osallistuu 
myös seniori-iän saavutta-
neita aktiiviyrittäjiä. 

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien senioritoiminta 
on saatu koronatauon jäl-
keen käyntiin kesäkuun ai-
kana. Olemme aikaisempien 
teams-kokousten lisäksi 
kokoontuneet pohtimaan 
mitä tilaisuuksia senioreille 
voisimme järjestää loppu-
vuonna, koska aikaisemmat 
suunnitelmat ovat koronan 
vuoksi peruuntuneet. Kas-
votusten kokoontuminen 
on useiden mielestä mielui-
sampi tapa ja oli riemukas-
ta tavata monien kuukau-
sien eristäytymisen jälkeen. 
Osallistuminen oli sen mu-
kaisesti runsas. 

Viimeisin toteutunut yri-
tysvierailu oli pari vuotta 
sitten Pudasjärvelle. Tutus-
tumiskohteena hirsiraken-
taminen, maankuulu Hirsi-
koulu, Kontiotuote Oy sekä 
osallistuminen paikkakun-
nan markkinoille Pudasjär-
ven seniorit ovat kunnostau-

Pohjois-Pohjanmaan senioriyrittäjät vierailivat pari vuotta sitten Pudasjärven markkinoilla. Jutun kir-
joittaja sirkka Arola toinen vasemmalta. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien senioriyrittäjien aktiivisen puuhamiehen 
Tauno Bräysyn 70-vuotispäivillä käytiin heinäkuussa onnittelukäynnillä. Pu-
dasjärven Heimo Turunen kolmas vasemmalta, jutun kirjoittaja sirkka Arola 
keskellä. 

PUDASJÄRVen yRITTÄJÄT hALLITUS  2021
Puheenjohtaja
Tommi niskanen
K-supermarket Pudasjärvi
040 555 3639
tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Varapuheenjohtaja
Marko Rautio
Kaappi- ja Levypalvelu rautio Ky
050 501 9090
marko@rautioky.fi

P U d a S j ä r V i

Sihteeri
Markku knuuttila 
Mainostoimisto Matarese
040 555 8766
markku.kuuuttila@matarese.fi

Rahastonhoitaja
Aila Repola
Tili- ja Veroasiaintoimisto a. repola Oy
08 822 330
aila.repola@pp.inet.fi

Pekka kinnunen 
Pudasjärven Hanttihommat
0400 381 548
pekkaeinari.kinnunen@
gmail.com

Tapio Poijula
Poijulan Taksi
0400 387 230
poijulantaxi@gmail.com

Anne Pääaho
Puhoskylän Lähikauppa ay
040 571 3645
anne.h.paaaho@gmail.com

henna Ryhänen 
Halla Cafe&Catering
045 695 9925
hallacatering@gmail.com

tuneet mm. Heimo Turusen 
aktiivisen toiminnan joh-
dosta ja kokoontuneet sään-
nöllisesti vuosien ajan sekä 
järjestäneet tapahtumia ja 
vierailuja yrityksiin. Usei-
den vuosien ansiokkaasta 
työstä yksityisen yrittäjyy-
den hyväksi luovutettiin 
25.5.2021 Heimo Turuselle 
Suomen Yrittäjien kultainen 
ansiomerkki hänen 70-vuo-
tispäivänään. 

Vuosikymmeniä sitten 
Suomi liittyi Euroopan 
Unioniin. Pohjois–Pohjan-
maan yrittäjillä oli mahdol-
lisuus esiintyä muiden suo-
malaisten yrittäjien kanssa 

eurooppalaisille Brysselissä 
ns. Mini-Eurooppa projek-
tissa 1995 kesän ajan, ja 
kuinkas muuten Pudasjärvi, 
Taivalkoski ja Kuusamo oli-
vat näyttelyssä suurimmalla 
kapasiteetillä alueeltamme. 
Positiivinen suhtautuminen 
ja toimeen tartutaan asenne 
kantaa pitkälle, silloinkin 
kun olimme toipumassa 
vaikeasta pankkikriisistä. 
Nyt tulevaisuus näyttää va-
loisammalta, kunhan jouk-
kokokoontumiset pysyvät 
aisoissa ja nuoriso saa roko-
tuksen. 

Senioreilla oli tapaami-
nen elokuussa Limingan-

lahden luontokeskuksessa 
ja heinäkuussa käytiin on-
nittelukäynnillä Tyrnävällä 
Tauno Bräysyn 70-vuotis-
merkkipäivänä. Syksy tekee 
tuloaan ja rentouttavaa olisi 
tehdä retki Oulusta Kuu-
samoon parhaaseen ruska 
aikaan, upeat värit pitkin 
matkaa siivittävät perillä ul-
koilemaan, mikä aikaisem-
pien hellekuukausien aika-
na on jäänyt vähemmälle.

sIrKKA AroLA
puheenjohtaja 

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät senioriryhmä
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Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna

•  Seulotut kivet, sepelit,  
 hiekat ym.
•  Suursäkeissä  
 myös kaikki lajit.
• Hiekoitushiekka.
• Maa-ainekset.

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

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai tilaa 
maa-ainekset rakentamiseen!

Kauttamme saatavana myös 
aurinkosähköjärjestelmät.

Mitsubishi ilmalämpöpumppuihin sekä aurinko-
sähköjärjestelmiin saatavana joustava rahoitus.

RSK Niemitalo
040 545 2509 

rskniemitalo@gmail.com

IlMaläMPö-
PuMPPujeN 
aSeNNuS ja 

MyyNtI

 www.yrittajat.fi/liity

SyöTTeen SALAISUUDen VeRhoA 
RAoTeTTIIn keSÄn AIkAnA 
SoMeVAIkUTTAJIen AVULLA
Kesän aikana saimme Syöt-
teelle vieraaksemme muuta-
mia kotimaisia some-vaikut-
tajia. Vaikuttajamarkkinointi 
on tullut yhä voimakkaam-
min mukaan myös matkailu-
markkinointiin ja usein sitä 
tehdään uusien kohderyhmi-
en löytämisen vuoksi. 

Syöte oli mukana mm. 
Eeppinen Rodtrip3 Youtube 
sarjassa ja katsojia on elokuun 
alussa jo huimat 93 000. En-
siesitys oli 16.7. Useissa kom-
menteissa tuli ilmi, että moni 
haluaakin sarjan innoittama-
na tulla meille vierailemaan. 

”Ylipäänsä kyllä ihmette-
len. miksen oo kuullut Syöt-
teen alueesta enemmän. La-
dut jo tsekattu talvea varten.” 
”Tänne on päästävä uudes-
taan talvella. Joko saa varata 
ja ilman kameroita?” 

Kommentit ovat suoria lai-
nauksia vaikuttajilta heidän 
vierailunsa jälkeen. Olemme-
ko siis Syötteenä epäonnis-
tuneet markkinoinnissa vai 
olleet niin taitavia ja pitäneet 
Syötteen salaisuutena, jonka 
vain harvat ja valitut tietävät? 
Selkeästi kuitenkin vahvuu-
temme on pienuus ja kom-
paktius sekä näin korona-ai-
kana olemme turvallinen 
kohde, joka on meille selkeä 
vahvuus. 

Syötteen kesä on ollut 
vilkas. Luontoliikkujia on 
riittänyt ja pyöräily on enti-
sestään nostanut päätään. 
Investoinnit pyöräilyyn ovat 
siis kannattaneet. Syötteen 
Luontokeskuksen väen mu-
kaan heinäkuu on ollut kaik-
kien aikojen vilkkain kuu-
kausi. Majoittajat ovat myös 
kertoneet kilvan loistavasta 
kesästä. On heitetty ilmaan 
ennustuksia jopa kaikkien ai-
kojen parhaasta heinäkuusta. 
Kiitos näistä iloisista uutisista 
kuuluu tietysti kaikille kesän 
asiakkaillemme. 

Syöte näkyikin tänä kesä-
nä mukavasti valtakunnalli-
sissa kanavissa sekä lisäksi 
Oulun alueen markkinointia 
tehostettiin. Olimme muka-
na myös kaikessa VisitOulun 
tekemässä kotimaan mark-

kinoinnissa seututoimijana. 
Tänä kesänähän Oulusta pää-
si ensimmäistä kertaa kuute-
na lauantaina Saaga Travelin 
bussilla Syötteelle päiväksi 
retkeilemään. Tästä päänava-
uksesta olin itse erityisen ilah-
tunut, koska olemme mukana 
Visit Finlandin Sustainable 
Travel Finland ohjelmassa, 
tekemässä kestävämpää mat-
kailukohdetta. 

Minulla kävi muutamia 
ystäviä kylässä kesän aikana. 
Tuntureiden huipuilta avau-
tuvat upeat vaaramaisemat 
saivat vieraani haukkomaan 
henkeään. Jokainen heistä 
ymmärsi nyt miksi minä olin 
rakastunut Syötteen aluee-
seen kesällä 2019. Pelkät mai-
semat eivät tietysti riitä, mut-
ta Syötteen alueen upeat reitit 
ja monipuoliset palvelut kyllä 
houkuttelevat Suomen eteläi-
simmälle tunturialueelle. 

Toivomme täällä Syöt-
teellä, että kotimaiset asiak-
kaat löytävät Syötteelle myös 
syksyllä. Entisestään kaunis 
tunturimme näyttää ruskan 
väreissä entistäkin kauniim-
malta, jos se on edes mah-
dollista. Olisikohan tarvetta 
ruskabussille Oulusta, joka 
ottaisi kyytiinsä myös paikal-
lisia Pudasjärveltä ja lähikylil-
tä? Ja toivottavasti mahdolli-
simman moni pudasjärvinen 
osallistuu Luppovesi palaa 

Minna saksalaisen pyöräilyvaikuttajan ja kuvaajan 
kanssa. Vieraat vakuuttuivat syötteen pyöräily-
mahdollisuuksista. 

Minna Hirvonen saksalaisten bloggarinaisten kanssa, joihin syöte teki ison 
vaikutuksen.

Pytky Oy 

Pytky Cafe pytkycafe     

 www.pytkycafe.fi

- Pytky Cafe 
- Tilausravintola Parttio Bistro
- Matkailu- ja elämyspalvelut
- Hyvinvointipalvelut
- Siivouspalvelut
- Pytkyn oma yleinen uimaranta ja venevalkama
Vuokrattavana:
Upea AuroraHut Lemmenlaiva luksus-igluvene 
Naamankajärven rannassa, kysy lisää!
 Sup-lautoja ja soutuvene.
Syötekyläntie 382, 93280 Syöte
045 2724441 tai 040 5292317/Mari
pytkyoy@gmail.com

PYTKY Oy

www.pytkycafe.fi
Pytky Cafe pytkycafe     

- Pytky Cafe
- Tilausravintola 
  Parttio Bistro
- Matkailu- ja elämyspalvelut
- Hyvinvointipalvelut
- Siivouspalvelut
- Pytkyn oma yleinen 
   uimaranta ja venevalkama

Vuokrattavana:
Upea AuroraHut  
Lemmenlaiva luksus-igluvene
Naamankajärven rannassa, 
kysy lisää!
Sup-lautoja ja soutuvene.

Syötekyläntie 382, 
93280 Syöte
045 272 4441 tai 
040 529 2317/Mari
pytkyoy@gmail.com

PyTky Oy 

 www.pytkycafe.fi

päivätapahtumaan lauantai-
na 4.9. 

Viime viikolla Syötteellä 
vieraili saksalainen pyöräily-
vaikuttaja kuvaajansa kera. 
Emännöin heitä alkuviikon 
ja Syötteen toimijat hoitivat 
pyöräilyopastukset. Myös he 
vakuuttuivat Syötteen pyöräi-
lymahdollisuuksista ja ilmai-
sivat kiinnostuksensa tulla 
uudestaan. Viikko jatkui kol-
mella saksalaisella bloggari-
naisella, joihin Syöte teki ison 
vaikutuksen. Syötteen yrit-

täjät ja toimijat tekevät työtä 
isolla sydämellä ja se kuu-
lemma näkyy sekä kuuluu. 
Paremmin ei viime viikosta 
olisi voinut onnistui, kuin me 
yhdessä teimme. 

Minunkin rakkauteni 
Syötteeseen on siis vain vah-
vistunut tämän kesän aikana. 

MINNA HIrVoNEN 
Toiminnanjohtaja, 

syötteen 
Matkailuyhdistys ry 

Myös kalliomurskeet.

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

TERVETULOA KAHVILLE 
JA LOUNAALLE!

AVOINNA:
  mA-PE 11-15 
  LA ja sU suljettu

KOTIRUOKA-
LOUNAs 

ma-pe klo 11-13
toimitamme ruokaa myös 
kotiovelle ja työpaikoille.
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Tomi Illikainen

Ajanvaraukset: 040 148 0553. Kauppatie 5, Pudasjärvi

koulutettu hieroja / urheiluhieroja

Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 

•  klassinen hieronta
•  urheiluhieronta
•  passiiviset venyttelyt 

lihastekniikalla

•  lihaskalvohieronta
•  kinesioteippaus
•  henkilökohtainen 

liikunnanohjaus.

Maksuvälineenä käy:

• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti
Suksien voitelupalvelu

1.10. lähtien palvelen uusissa tiloissa Lonikantie 4. 

PUDASJÄRVeLLÄ on oIkeASTI PALJon 
TAITUReITA – MyöS yRITTÄJISSÄ
Pudasjärvellä on suuri mää-
rä taitavia eri alojen esiin-
tyjiä ja asioiden tekijöitä. 
Usein nämä osaavat ihmiset 
jäävät vain pienen oman 
lähipiirin iloksi ja tietoon. 
Vaatimattomuusko vai roh-
keuden puuteko pitää nämä 
ansiokkaat ihmiset suu-
remmalta yleisöltä piilos-
sa? Ihailtavan ja yllättävän 
poikkeuksen tekivät laula-
jalahjakkuudet Sirkku Löp-
pönen ja Jari Ranua esiin-
tyessään kotiseutujuhlassa. 
Seurakunnan järjestämäs-
sä musiikkihetkessä viime 
torstaina saatiin kuulla lisää 
Jari Ranuan komeaa laulua 
sisarensa Riitta-Liisa Lam-
pelan piano- ja urkusäestyk-
sillä.

Näiden hienojen laulajien 
ja soittajan esiintymiset ovat 
oiva esimerkki ja kannustus 
muille taiteen ja kulttuurin 
esiintyjille ja tekijöille pon-
nauttaa itsensä ja kykynsä 
näkyville. Toki tarvitaan 
tuki- ja kannustushenkilöitä 
mahdollistamaan esiinty-
mistilaisuudet ja muutenkin 
toimimaan vahvoina eteen-

päin tuuppareina. Paikka-
kuntamme monitaitoiset 
taiteilijat ja tomera kult-
tuuriohjaaja Birgit Tolonen 
ovat vuosien varrella rai-
vanneet itseluottamuksen 
ja esiintymislavalle nousun 

rohkeuden polkua monille 
pudasjärvisille taitureille. 
Monen kuntamme musii-
kinharrastajan, soittajan 
ja laulajan, musiikillisena 
kirittäjänä ja opettajana on 
toiminut kiitettävästi kant-

torimme Keijo Piirainen.

Rohkeita ja 
lahjakkaita esiintyjiä 

kiittäen,
soINTu VEIVo

M-tavaratalon kauppiasyrittäjä Jari ranua yllätti myönteisesti kuulijat esittä-
mällä duettona laulua sirkku Löppösen kanssa. Esiintyjät kertoivat harjoitel-
leensa laulua sekä myös duettoesityksiä kansalaisopiston musiikkipiirissä.

P. Outila Oy

KiiPeilevä metsuri 
teKee 

PihaPuiden 
KaatOja

Vakuutukset kunnossa.

Paavo Outila

p. 040 913 3655

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

yhÄ USeAMPI VALITSee 
VALokUIDUn!
Sanotaan, että valokuitu-
yhteys on ylivertainen tie-
donsiirtotapa – ja näinhän 
se on! Yhä useammassa ko-
dissa, vapaa-ajanasunnossa 
ja yrityksissä käytetään ny-
kyään valokuituyhteyksiä. 
Pudasjärven ja Taivalkos-
ken alueiden oma paikalli-
nen operaattori Kairan Kui-
tu Oy rakentaa vuosittain 
kymmeniä uusia liittymiä 
ja joka vuosi liittymiä ra-
kennetaan enemmän kuin 
edellisenä vuotena. Tarve 
luotettaville ja nopeille yh-
teyksille kasvaa koko ajan ja 
mm. koronan myötä asioita 

hoidetaan yhä enemmän 
etänä sähköisesti.

Lähes 70 prosenttia 
Kairan Kuidun asiakkais-
ta käyttää aktiivisesti ku-
luttajaliittymiin sisältyvää 
IPTV-palvelua. Tällä pal-
velulla voidaan siis korvata 
antenniverkko kokonaan 
ja katsoa televisiota inter-
netin kautta. IPTV vaatii 
vain pienen erillisen digi-
boksin, joka voidaan liittää 
myös hieman vanhempiin 
televisioihin. IPTV-palvelu-
paketti sisältää 20 kanavaa 
HD-laatuisina sekä mo-
biili-tv palvelun. Palvelus-

ta tarkemmin osoitteessa 
www.maxivision.fi/kuitu-
verkot 

Syötteen alueella on 
käynnissä varsinainen lo-
ma-asuntojen rakentamis-
buumi. Rakennuksen perus-
tusvaiheessa kuituyhteyden 
varalle kannattaa asentaa 
noin 50 mm halkaisijaltaan 
oleva sileä suojaputki kiin-
teistön tele/sähkökeskuk-
selta suoraan sokkelin ali 
kohti lähimmän tien reu-
naa. Tällöin kuitu voidaan 
tuoda rakennukseen kä-
tevästi myös jälkikäteen. 
Uusimmat sisäverkkomää-

räykset eivät koske yksit-
täisiä loma-asuntoja, mutta 
suosittelemme asentamaan 
sähköurakan yhteydessä te-
leverkkokaapelit + -pistok-
keet myös loma-asunnoille. 
Moni rakentaja onkin ollut 
etukäteen yhteydessä ja var-
mistanut, kuinka kannattaa 
toimia rakennusvaiheessa, 
ja toki yhä useampi mökin 
rakentaja samalla myös ti-
laa kuituyhteyden.

Hyvää syksyn 
odotusta toivottaen,

Kairan Kuitu oy
Raskaan kaluston 

määräaikais-, muutos- ja 
rekisteröintikatsastukset sekä 

jarrusovitukset

Kevyen kaluston määräaikais-, 
muutos- ja rekisteröintikatsastukset

Kilpa-autojen kuntokatsastukset

Ajoneuvojen rekisteröintipalvelut

www.haapalehdonkatsastus.fi   Lisätietoja 0400 795 900

Varaa aika 0400 164 654
Meillä on nyt uusi, tilava pakastin. Koko kauppa hoitui 
taaskin totuttuun tapaan vain yhdellä puhelinsoitolla. 
Kiitos mutkattomasta kaupankäynnistä ja nopeasta toi-
mituksesta Pudas-Kone ja Kyösti! 

Elin lapsuuteni maatalossa. Kesällä, heinäntekoai-
kana meillä syötiin usein jäätelöä, vaikka meillä ei ollut 
pakastinta eikä jääkaappiakaan, koska ei ollut edes säh-
köjä silloin. Mutta jäätelöä saatiin tilaamalla meijeristä. 
Maitoauto toi jäätelöt meijeriltä paluukuorman mukana. 
Jäätelöpaketti oli pakattu kaksiosaiseen 1 litran styroksi-
laatikkoon, jonne oli laitettu mukaan hiilihappojääpalo-
ja – tiedättehän: sellaisia kovia, kuivia ja mahdottoman 
kylmiä jään näköisiä kalikoita – jotta jäätelö pysyisi kyl-

mänä. Noita styroksilaatikoita kertyi kesän mittaan aika-
moinen määrä ja niistä tehtiin kalanpyydysten merkkejä 
ja kukkaruukkuja.

Hiilihappojäällä sitten leikittiin, siitä pystyi tekemään 
”vissyvettäkin”. Kun haarukalla painoi hiilihappojääpa-
lasta, se rämisi ja parkui aika pahalla äänellä.

Kyllä siinä opittiin monta muutakin asiaa maatalossa 
lapsuutta elettäessä!

Niin kuin sekin, että kannattaa suosia oman paikka-
kunnan yrityksiä.

ToIVo MIETTINEN

MeILLÄ on nyT UUSI, TILAVA PAkASTIn!

romuautot ja 
metalliromut
Myös kuparit, messingit ym. ym.

nyt romulla Hyvä Hinta! 
emme veloita noudosta.

Olemme virallinen vastaanottopiste.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

merkittävä metalliromun kerääjä

"

ostetaan ja noudetaan
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Romekievarintie 1, 
93280 Syöte
P. 045 200 0212 
info@rentsafaris.fi www.syoterentsafaris.fi

VUOKRAUSPALVELUT
moottorikelkat
läskipyörät
lumikengät
ahkiot
rattikelkat ja pulkat

RENTAL SERVICES
snowmobiles
fatbikes
snowshoes
skiing sledges
sleds and ”weel sleds”

RAUTIO
~kalustaa unelmasi~

`

Keittiöt, liukuovikaapistot
ja kaikki kiintokalusteet

suoraan paikalliselta
valmistajalta.

www.rautiokalustaa.fi
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PUDASJÄRVI 
– PARAS PAIkkA yRITTÄÄ JA TehDÄ TöITÄ      

Pudasjärvellä toimivien yritysten kotipaikat ja yritysmäärät.

Pudasjärven Kehitys Oy:s-
sä on otettu käyttöön kaksi 
uutta tietokantaa Vainu ja 
Visitory. Uutta tietoa tar-
vitaan alueen yritysten ke-
hittämisen ja alueella val-
misteltavien investointien 
tueksi. Vainun kautta saam-
me yleistietoa mm. yritys-
ten määristä, toimialoista, 
liikevaihdosta, tuloksesta 
ja sijainnista. Lisäksi Vainu 
ilmoittaa mm. yrityksissä 
olevista rekrytoinneista. Vi-
sitory on matkailutoimialal-
le suunniteltu tietokanta. 
Visitoryn kautta saamme 
tietoa matkailumääristä, 
matkailijoiden kotimaasta, 
majoituksen käyttöasteesta, 
käytetystä rahasta sekä vii-
pymästä kuukausittain. 

Pudasjärvellä toimii 

Vainu -yritystietokannan 
mukaan 582 yritystä. Luon-
nollisesti Pudasjärven kes-
kustan alueella toimii eniten 
yrityksiä, mutta Syötteeltä 
ja Sotkajärveltä löytyy myös 
vahvat yrityskeskittymät. 
(Kuva) Pudasjärvi on ky-
liensä kaupunki, sitä se on 
myös yrittäjyyden suhteen. 
Yrittäjiä toimii eri puolil-
la pitäjää ja yrittäjyys luo 
alueelle uutta elinvoimaa. 

Maa-, metsä- ja kala-
talouden toimialalla on 
yhteensä 105 yritystä, ra-
kennusalalla 73 yritystä, 
tukku- ja vähittäiskauppa 
ja moottoriajoneuvojen kor-
jausalalla 65 yritystä. Teol-
lisuusalalla on 37 yritystä, 
majoitus- ja ravitsemusalal-
la 33 yritystä. 

Kun kaikki toimialat ve-
detään yhteen, saadaan yri-
tysten liikevoiton keskiar-
voksi 5,9%. Tulosta voidaan 
pitää varsin hyvänä, koska 
monia toimialoja on rokot-
tanut korona. Kaikkiaan 
liikevaihto on tipahtanut 
0,7% edelliseen tilikauteen 
verrattuna. Vainun tilastot 
päivittyvät sitä mukaan, 
kun yritysten tilinpäätös 
vahvistuu. 

Tarkastellaan hieman 
kasvualoja kuten puutuo-
teteollisuutta ja matkailua. 
Teollisuuden tulos Pudas-
järvellä on vahvistunut 
21,4% edelliseen verrattuna 
ja liikevoitto on 6,5%. Ma-
joitus- ja ravintola-alan lii-
kevaihdon muutos on -0,3 
edelliseen kauteen, silti 

PUDASJÄRVen eLInkeInokUULUMISIA

liikevoittoa tehdään 8,3%. 
Matkailualalla ollaan kii-
tollisia siitä, että kotimaan 
asiakkaat ovat löytäneet 

palvelut koronaepidemian 
aikana. 

Pudasjärven 
Kehitys oy, 

rIIKKA TuoMIVAArA, 
toimitusjohtaja

TyöPAIkkoJA TARJoLLA 
– LöyDÄ PAIkkASI PUDASJÄRVeLTÄ
Pudasjärvellä eletään vahvan kasvun ai-
kaa. Uusia työpaikkoja on tarjolla runsaas-
ti eri toimialoilla. Hakusanalla Pudasjärvi 
saadaan 52 avointa työpaikkaa. Lisäksi 

yrityksissä on monia työtehtäviä, kun niitä 
vain kysyy. 

Pudasjärvellä oleva elämätyyli on aitoa 
ja yhteisöllistä. Yrityksissä halutaan kas-

vaa sekä kehittyä yhdessä. Lisäksi luonto 
on aina lähellä, se mahdollistaa alati vaih-
tuvat harrastukset pyöräilystä potkukelk-
kailuun ja metsästyksestä muiden luon-

nonantimien etsimiseen. Pudasjärvellä 
pääset myös opiskelemaan lentolupakir-
jan, joten luontoa pääsee tarkastelemaan 
halutessa myös ilmailun kautta. RT

PRofIn oy:n TyökULTTUURI eRInoMAISTA

Kuva Profin Oy lasiliukuseinästä

Pudasjärvellä toimiva Profin 
Oy on saanut erinomaisia 
tuloksia Great Place to Work 
-kyselystä. ”Teemme yhdes-
sä huippulaatua ja tavoit-
teenamme on kannustava 
sekä innostava työilmapiiri. 
Haluamme tehdä työn avoi-
meksi, kerromme mm. yri-
tyksemme tavoitteista ja tu-
levaisuuden suunnitelmista. 
Kuuntelemme työntekijöitä 
ja haluamme tehdä asioita 
yhdessä. ” Ville Nevala Pro-
fin Oy:n toimitusjohtaja.

Osallistumme vuosittain 
Great Place to Work -kyse-
lyyn, vastaamme siihen koko 
henkilökuntana. Jokainen 
vastaa kyselyyn nimettömä-
nä. Olemme saavuttaneet 
yleisindeksin 90, joka on 
erinomainen. Olemme an-
sainneet tämän loistavalla 
työntekijäkokemuksella ja 
kulttuurilla sekä tekemällä 
asioita yhdessä. Maksimis-
saan indeksi on 100. Tämä 
kehittämistyö on meille jat-
kuvaa, jotta jokainen viihtyy 
työssään ja pystyy vaikutta-

maan tekemiseensä. Meille 
on tärkeää, että meille on 
mukava tulla töihin. 

Profin Oy:n lasiliukusei-
nille on myönnetty Avainlip-
pu- ja Design from Finland 
-merkit. Nämä kertovat, että 
kotimaisuusasteemme on 
korkea ja muotoilun ansios-
ta tuotteemme tuovat raken-
tamiseen uusia toimintoja. 
Lasiliukuseinämme ovat sa-
malla sisustuselementtejä ja 
ne avaavat parhaita näkymiä 
jokaisen mielimaisemiin. 
Olemme kaikki työntekijät 
ylpeitä siitä, mitä olemme 
kehittäneet yhdessä ja mitä 
voimme valmistaa tänään 
sekä tulevaisuudessa, pohtii 
Ville Nevala.  Meille on tär-
keää, että meillä viihdytään 
ja voidaan hyvin sen lisäksi, 
että saamme valmistaa huip-
pulaadukkaita lasiliukusei-
niä. 

Pudasjärven 
Kehitys oy, 

rIIKKA TuoMIVAArA, 
toimitusjohtaja
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MATkAILUn TUekSI VALMISTeILLA MASTeR PLAn
Pudasjärven Kehitys Oy on 
valmistellut yhdessä yrittä-
jien, matkailuyhdistyksen ja 
matkailutoimijoiden kanssa 
työkalun, jolla vahvistetaan 
alueen matkailua. Syötteen 
matkailualeen Master Plan 
ja investointisuunnitelma 
-hankkeen tavoitteena on 
saada alueelle kehittämistä 
ohjaava kokonaissuunnitel-
ma. Suunnitelma toteutet-
taisiin yhteisten työpajojen 
avulla. Työpajojen myötä 
alueen toimijoilta saadaan 
tietoa yhteisistä tavoitteis-
ta, tarvittavista toimenpi-

teistä, tavoitteita tukevista 
kehittämishankkeista sekä 
keskeisistä investoinneista 
vuosille 2021-2027.  Mat-
kailutoimijat nostivat esille 
seuraavia asioita 1.7.2021 
pidetyssä suunnittelukoko-
uksessa. 
● matkailualueen yhteinen 

tavoitetila ohjaa yritys-
ten ja kaupungin inves-
tointeja

● tiedolla johtaminen 
alueen käyttöön - tilasto-
jen hyödyntäminen kai-
kissa toimissa

● kestävän matkailun ja 

vastuullisuuden nosta-
minen mm. Sustainable 
Travel Finland –ohjel-
man kautta

● tunnistetaan uusien pal-
veluiden tarve mm., 
kokous- ja kongressi-
palvelut sekä tapahtu-
matuotanto ja löydetään 
niille tekijät

● hyödynnetään Oulun va-
lintaa Kulttuuripääkau-
pungiksi 2026

● huolehditaan ammattitai-
toisen työvoiman saata-
vuudesta ja osaamisen 
kehittämisestä

● kaavoitus ennakoi alueen 
kasvutarpeita 

● nostetaan paikallinen 
puhdas ravinto osaksi 
matkailun vetovoimai-
suutta

● huolehditaan uusiutuvan 
energian lähteiden saata-
vuudesta ja käytöstä

● otetaan alueella ja aluees-
ta tapahtuva viestintä 
tarkemmin huomioon 
mm. viestinnän sisällöis-
sä vastuullisuusviestin-
tää unohtamatta

● huomioidaan luonto ja 
hyvinvointimatkailun 

ekosysteemi - yhdessä 
kasvaminen

● hyödynnetään olemassa 
olevia Pudasjärven kyli-
en paikallisia tapahtumia 
tuomalla ne paremmin 
matkailijoiden tietoon 
sekä kannustamme ky-
lätoimijoita päiväkohtei-
den tuotteistamisessa 

Vaikutukset
Syötteen matkailualueen 
Master Plan ja investointi-
suunnitelman vaikutuksista 
alueen seuraava kehitys-
vaihe saadaan etenemään 

oikea-aikaisesti ja suunni-
telmallisesti kaikkien toi-
mijoiden kanssa. Yritykset, 
kaupunki, kylät ja sidosryh-
mät pystyvät ennakoimaan 
tarvittavat toimenpiteet ja 
pystyvät reagoimaan kas-
vun vaatimiin toimenpitei-
siin. Rahoittajat saavat hy-
vän kuvan matkailualueen 
yritysten investointitarpeis-
ta ja yrittäjät saavat inves-
toinnit käyntiin.

Pudasjärven Kehitys oy, 
rIIKKA TuoMIVAArA, 

toimitusjohtaja

MATkAILUn kUULUMISIA
Pudasjärven ja Syötteen 
alueella liikkuu runsaasti 
matkailijoita kesäkuukau-
sien aikana, kun eri seu-
rantamenetelmiä esim. 
operaattoridataa käyttäen 
voidaan sanoa kävijöi-
tä olevan yli 8 000 esim. 
heinäkuussa, mikä tuplaa 
alueella asuvien ja liikkuvi-
en henkilöiden lukumäärän. 
Palveluita tarvitaan ja ky-
sytään siten runsaasti vilk-
kaimpien kesäkuukausien 
aikana. Visitory-palvelun 
mukaan Pudasjärvellä kir-
jattiin 68 900 rekisteröityä 
yöpymistä (kasvua +49,3 
%) tammi–kesäkuussa 
2021. Näistä kotimaisia oli 
68 600 ja ulkomaalaisten 
tekemiä vain 220 yötä, kos-

ka koronapandemian takia 
ulkomaanmatkailu ei ol-
lut juurikaan mahdollista. 
Suomalaisten rekisteröidyt 
yöpymiset lisääntyivät edel-
liseen vuoteen verrattuna 
82 prosenttia ja ulkomaa-
laiset rekisteröidyt yöpymi-
set vähenivät 97 prosenttia. 
Yhteensä yöpymiset Pudas-
järvellä lisääntyivät 49 pro-
senttia vuoden 2020 tam-
mi–kesäkuusta.

Majoitusmyynti Pudas-
järvellä tammi–kesäkuus-
sa oli 3,8 miljoonaa euroa 
(kasvua +1,2 miljoonaa) 
ja oli korkeampi kuin ker-
taakaan viimeisen viiden 
vuoden aikana.  Koko ma-
joitusmyynnistä Airbnb:n ja 
Vrbo:n osuus oli 12,0 pro-

senttia eli rekisteröimätön 
myynti oli 455 000 euroa. 
(Lähteet: Airdna, Ilmatie-
teenlaitos, Tak Research, 
Tilastokeskus)

Syötteen matkailualueen 
digitaalisen asiakaspo-
lun kehittämishanke on 
edennyt hyvin maaliskuun 
aloituksen jälkeen. Nykyti-
la-analyysi on valmistunut, 
digitaalisen asiakaspolun 
koulutukset etenivät kesäl-
lä ja jatkuvat vielä syksyl-
lä. Brändin kirkastamistyö 
on myös meneillään. Visit 
Finlandin DataHubin käyt-
töönotto on kilpailutettu ja 
lähtee liikkeelle loppuke-
sästä. Syyskuun alussa di-
gihankkeessa aloittaa mark-
kinoinnin digiasiantuntija 

Nina Oja ja hän tulee työs-
kentelemään hankkeen lop-
puun saakka Pudasjärven 
Kehitys Oy:ssä.

Koko alueella on kesän 
2021 aikana liikkunut run-
saasti matkailijoita, mutta 
ei onneksi ihan ruuhkaksi 
saakka. Matkailukohteita 
alueelta löytyy runsaasti 
niin eri kyliltä, kuin Pudas-
järven ja Syötteen ympä-
ristöstäkin. Syötteen kan-
sallispuiston vetovoima on 
lisääntynyt viimeisten vuo-
sien aikana todella hyvin ja 
viimeisimpien kyselytutki-
musten sekä kävijämäärien 
mukaan kasvu on lähes 
kolminkertaistunut viimei-
sen viiden vuoden aikana, 
vuonna 2020 kävijöitä oli 

lähes 115 000 henkilöä. Pel-
kästään kansallispuiston 
aluetaloudellinen vaikutus 
tuplaantui viiden vuoden 
aikana peräti 6,8 miljoonaa 
euroon (Lähde: Metsähal-
lituksen tutkimus kesällä 
2021) 

Myös uusien vapaa-ajan 
asuntojen rakentaminen 
on ollut todella kiivasta vii-
meisten vuosien aikana. 
Tälle vuodelle lupamäärät 
ovat tuplaantuneet viime 
vuodesta. Tonttikauppoja 
on myös tehty viime aikoina 
niin paljon, että Metsähal-
lituksen vapaat tontit pää-
sivät loppumaan. Onneksi 
Pudasjärven kaupungin 
tontteja on vielä Syötteellä 
saatavilla ja uusia alueita on 

tulossa kaavoitukseen.
Myös uutta majoitus- ja 

liiketiloja on tulossa, kun 
Syötteen Romekievarin 
läheisyyteen on tulossa 
Samira Groupin ”SkiStar 
Syöte” uudisrakennuk-
seen jopa 30 loma-asun-
toa. Myös muita liiketiloja 
on suunnitteilla Syötteelle. 
Majoituskapasiteetin lisäksi 
alueen palveluihin on tehty 
parannuksia esim. uusien 
maastoreittien muodossa 
sekä esim. Iso-Syötteen hui-
pulla olevan hotellin katolla 
on avattu hieno SkyWal-
ker-kattoterassi.

Pudasjärven Kehitys oy, 
JuKKA KouTANIEMi, 
matkailun asiantuntija

yRITySkenTÄn kUULUMISIA
Toimelias kesä alkaa kään-
tyä syksyyn, samoin kuin 
yrittäjien katseet tulevaan. 
Koronan heijastukset Pu-
dasjärven yrityskenttään 
ovat olleet hyvin kaksijakoi-
set, tuoden mukanaan huo-
noa ja hyvää. Kuluttajakäyt-
täytymisen muutokset ovat 
nopeasti vaikuttaneet arjen 
toimintaan, ja haastaneet 
yrittäjiä lähes kaikissa toi-
minnoissa. Kotimaanmat-
kailun kasvaminen on tuo-
nut kesälle asiakasvirtoja, 
ja haastanut esim. siivous ja 
ravintola-alalla työvoiman 
saatavuuden. Matkailijat ja 
pidentyneet mökkiviipymät 
ovat tuoneet lisää asiakkai-
ta kauppoihin ja palvelun-
tarjoajille ympäri pitäjää. 
Tuotteiden ja palvelujen 
löydettävyyden ja saatavuu-
den merkitys on korostunut 
ihmisten liikkuvuuden kas-
vaessa. 

Koko Pudasjärven ja 
Syötteen vetovoiman ta-
soa kuvaa hyvin se, että 
rakennusvalvonta on 
myöntänyt jo nyt tälle vuo-

delle kaikkiaan 230 lupaa 
rakentamiseen. Mökkira-
kentamiseen lupia on tälle 
vuodelle myönnetty reilut 
50 kappaletta. Tämä on tuo-
nut kysyntää maansiirto- ja 
rakennustöihin sekä raken-
nustarvikkeille. Jatkossa 
tämä lisää kysyntää erityyp-
pisille vapaa-ajanasujien 
palveluille koko pitäjässä. 

Pudasjärvellä yrittäjät 
ovat lähteneet myös kehit-
tämään ja muokkaamaan 
palvelu- ja tuotetarjontaa 
aktiivisesti. Joitakin inno-
vaatioita on lähdetty tuot-
teistamaan, suojaamaan ja 
hakemaan sitä kautta uutta 
liiketoimintaa. Näistä kuu-
lemme toivottavasti lähiai-
koina lisää.

Pudasjärvellä merkittä-
vänä ja työllistävänä toimi-
alana toiminut turveala on 
kokenut nopeasti alasajon, 
tämä koettelee suurta yrittä-
jäjoukkoa. Kone- ja erityis-
kalustokantainen toimiala 
on haasteessa, johon nopeaa 
ratkaisua ei ole löytynyt. 
Kompensaatiorahoitukset 

ovat avautumassa hakuun, 
katseet eivät ole onneksi ko-
konaan maassa. Vaan suos-
sa, ja mitä mahdollisuuksia 
sieltä löytyy biomassojen, 
kasvien, lääketeollisuuden, 
matkailun ym. toimialojen 
tarpeisiin. Kemin selluteh-
das haastaa puunkorjuu- ja 
kuljetusalaa valtakunnalli-
sesti. Pudasjärven läpi tulee 
liikkumaan suuria puuvir-
toja. Kasvavien materiaali-
virtojen ja liikennemäärien 
osalta olemme parhaassa 
solmukohdassa. Tämä lisää 
meille liiketoimintamah-
dollisuuksia ja pystymme 
vahvistamaan edelleen 
toimintaympäristöämme. 
Oulu-Kuusamo valtatien 
kasvaneet liikennevirrat 
mahdollistavat uusia asiak-
kuuksia yrityksille.

koronatuet
Haastavan taloudellisen ti-
lanteeseen suunnattuja ns. 
korona-tukia on Pudasjär-
velläkin haettu aktiivisesti. 
Eri tyyppisistä tukirahaa on 
saatu paikkakunnalle reilut 

2,1 miljoonaa euroa. Ja ne 
ovat tulleet tarpeeseen.

Elokuun 17. päivä käyn-
nistyy kustannustuen 4. 
hakukierros, ja olemme taas 
yrittäjien tukena hakemuk-
sien täyttämisessä.

kohota-hankkeella 
vastataan yrittäji-
en toiveeseen
Korona-pandemia on kiih-
dyttänyt ja korostanut en-
tisestään yritysten digitaa-

lisen osaamisen tarvetta 
markkinoinnissa ja tuote- / 
palvelutarjonnassa. Tä-
hän yrittäjien toiveeseen 
vastaamme Kohota-hank-
keella, joka toteutetaan 
yhteistyössä OSAO:n, Pu-
dasjärven kaupungin ja 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
kesken. Digitaalisen mark-
kinointiosaamisen paranta-
misella haetaan yrityksille 
mahdollisuuksia uudistaa ja 
kehittää liiketoimintoja säh-
köisissä kanavissa. Hank-

keen avulla lisätään myös 
työnhakijoiden, heikossa 
työmarkkinati lanteessa 
olevien, maahanmuuttaji-
en, opiskelijoiden sekä yri-
tysten ja organisaatioiden 
henkilöstön digiosaamisen 
vahvistamiseen.

Terveisin

Pudasjärven 
Kehitys oy, 

AuVo TurPEINEN, 
yrityskehittäjä

Pudasjärven Kehitys oy:n henkilökunta – olemme täällä sinua varten!
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M S Vuokratilat Oy, Sami 040 564 9523, Marko 050 501 9090, info@msvuokratilat.fi, www.msvuokratilat.fi

Kauttamme laadukkaat 
vuokratilat kotitalouksille ja 
yrityksille Pudasjärvellä.

Erikokoisia remontoituja 
asuntoja yksiöistä 
omakotitaloihin. 
Myös kalustettuina.

Pienvarastot 5 – 15 m2. 
Myös lyhyt aikaiseen 
vuokraukseen.

Lämmintä ja kylmää 
hallitilaa niin varastoin-
tiin kuin tuotannolli-
seen toimintaan 50 m2 
ylöspäin aina 1000 m2 
saakka.

Merikontit

Tällä hetkellä vapaana toimistoja ja pienvarastoja sekä 
syyskuussa vapautuu kolmio keskustassa, vuokra 690 €+sähkö ja vesi.

moniPuolista Palvelua Pudas-Koneesta

Pudas-Kone on tunnettu yli 40 vuoden ajalta 
kodinkoneiden, sahojen, puutarhakoneiden 
ja pyörien erikoisliikkeenä, myös naapuri-
kuntien alueella. Liikkeen toimintaperiaat-
teisiin kuuluu yksilöllinen, ammattitaitoinen 
asiakaspalvelu, jossa tuote- ja palvelukoko-
naisuudet räätälöidään asiakkaan toiveiden 
mukaisesti. Tuotteille saa tarvittaessa am-
mattitaitoisen kotikuljetus- ja asennuspalve-
lun sekä entisten laitteiden ja pakkausma-
teriaalien kierrätyksen kohtuuhintaan. Tämä 
on kysytty palvelu näin pitkien välimatkojen 
alueella ja etenkin kiireellisissä tilanteissa, 
kuten kylmälaiterikon yhteydessä. Asiakkaat 
ovat tyytyväisiä, koska kuljetusaikataulu so-
vitetaan asiakkaan toiveiden mukaan ja lait-
teen saa lyhyelläkin toimitusajalla.

Tuotevalikoima on laajentunut entises-
tään viimeisten vuosien aikana, uusien ja 
tilavampien liiketilojen ansiosta. Myös pal-
velutarjonta on laajentunut huomattavasti 
autohoitopalveluiden ja pienkonekorjaamon 
tulon myötä. Uusien palvelujen lisäksi myös 

henkilökuntaa on tullut lisää yritykseen. Asi-
akkaille pystytään täten tarjoamaan entistä 
kokonaisvaltaisempia tuote- ja palvelukoko-
naisuuksia, yksityis- ja yrityskäyttöön.

Uusimpana tuoteryhmänä ovat saapu-
neet ammattitasoiset Kränzle-painepesurit. 
Aiemmin valikoimaan tulivat Trapper-mönki-
jät, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion 
asiakkaiden keskuudessa.

-Tämä on hyvä esimerkki tuotteesta, jossa 
voimme tarjota asiakkaalle täyden palveluko-
konaisuuden, tuotteen myynnistä takuu- ja 
kausihuoltoihin saakka, kertoo liikkeen yrit-
täjä Kyösti Hökkä. Lisäksi varaosasaatavuus 
on hyvä ja osat ovat edullisia. Sama tilanne 
takuuhuoltojen suhteen on myös muilla liik-
keen myyntimerkeillä, kuten Stihl, Husqvar-
na, Stiga, Alpina, Helkama, Merida ja Insera.

Asiakkailta on tullut paljon positiivista pa-
lautetta takuuhuoltotoiminnan saatavuudes-
ta jo uusien laitteiden myynnin yhteydessä. 
He ovat olleet tyytyväisiä siihen, että esimer-
kiksi ensihuollon voi varata jo tuotteen os-

ton yhteydessä ja kaikille koneille saa myös 
huoltoon kuljetuspalvelun tarvittaessa. Kor-
jaamopalveluille on ollut kova kysyntä ja siel-
lä pystytään suorittamaan myös pienimuotoi-
set metalli- ja hitsaustyöt, myös alumiinille ja 
ruostumattomalle teräkselle. Pyörä- saha- ja 
puutarhakoneiden huolloissa hinnoittelu pe-
rustuu ns. pakettihinnoitteluun, joka on tullut 
tutuksi jo autohoitopalveluiden puolella. Siinä 
asiakkaalle tarjotaan selkeä huoltokokonai-
suus, tiettyyn hintaan. Lisätyöt ja muut kor-
jaustyöt suoritetaan tuntiveloituksena, kuten 
yleensä alalla.

-Korjaamosta löytyy myös uusimmat 
merkkikohtaiset, tietokonepohjaiset testerit 
sekä päivitysohjelmistot esimerkiksi sahoille, 
sähköpyörille, akkulaitteille ja robottiruohon-
leikkureille, kertoo korjaamovastaava Sakari 
Hökkä.

Autohoitopalvelut ovat tulleet asiakkaille 
tutuiksi jo useamman vuoden ajalta. Autoille 
on saatavana ulkopesuja, vahauksia ja pin-
noituksia useassa eri luokassa, asiakkaan 

toiveiden mukaisesti.
Myös sisäpesuja suoritetaan perusimu-

roinneista, painehuuhtelulaitteella tehtäviin 
täydellisiin tekstiilisisäpesuihin. Kaikki pal-
velut toteutetaan koulutetun henkilökunnan 
toimesta, ammattitason tuotteilla.

Kuluva kausi on sujunut hyvin, vallitse-
van koronatilanteen aiheuttamista tuottei-
den saatavuusongelmista huolimatta. Akku-
tuotteiden kysyntä kasvaa vuosi vuodelta, 
erityisesti robottiruohonleikkureiden ja säh-
köpyörien menekki on kasvanut, huimasti 
kehittyneen akkutekniikan mahdollisuuksien 
myötä.

-Robottiruohonleikkureille meiltä saa tar-
vittaessa täyden palvelupaketin, joka sisäl-
tää laitteen asennuksineen sekä talvisäilön, 
joka sisältää kausihuollon ja tarvittaessa 
myös kuljetuksen, kertoo Kyösti Hökkä. Näin 
asiakas saa huoltovapaan pihan nurmikon-
leikkuun osalta ja voi tarvittaessa hallita leik-
kuria sovelluksen avulla, ilman varsinaista 
läsnäoloa.

ILmOITUS

Korjaamovastaava Sakari Hökkä käyttää työssään uusimpia merkkikohtaisia, tietokone-
pohjaisia testereitä sekä päivitysohjelmistoja eri laitteille.

Robottiruohonleikkureille saa tarvittaessa täyden palvelupaketin, joka sisältää laitteen 
asennuksineen sekä talvisäilön kertovat yrittäjä Kyösti Hökkä ja myyjä Anu Salmela.
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Etsitään:
Edustajiston jäsen
Haemme aktiivisia omistaja-asiakkaita erilaisin taustoin 
edustajistoomme. Olitpa sitten varttuneempi veijari tai nuorempi sankari, 
pudasjärveläinen tai etäasiakas kauempaakin, elämäntilanteeltasi 
opiskelija tai eläkeläinen, tai jotain ihan muuta. Teitä kaikkia tarvitaan!

Edustajiston jäsenenä tuot omistaja-asiakkaan äänen kuulluksi ja 
arvostamme näkemystäsi pankin tulevaisuuden rakentajana. Palkkiona 
tarjoamme näköalapaikan omaan pankkiin. Kokouksia on 1 vuodessa, 
josta maksetaan palkkio.

op.fi/pudasjarvi/vaalit
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yRITTÄJÄkokeMUSTA RUnSAASTI nykyISeSSÄ 
kAUPUngInVALTUUSToSSA

Pudasjärven uuteen kaupunginvaltuustoon tuli valituksi peräti viisi Pudas-
järven Yrittäjien jäsenyrittäjää. Pyysimme heiltä mietteitä yrittäjyydestä ja 
mitä kaupunki voisi tehdä elinkeino- ja yrittäjätoiminnan edistämiseksi. 

Yrittäjyyden ja elinkeinoelämän asiantuntemusta löytyy lisäksi valtuutetuil-
ta, jotka ovat maatalousyrittäjiä sekä yrittäjiltä, jotka eivät vielä kuulu yrit-
täjäyhdistykseen.

kATRI VIRTAnen fySIokV: ykSInyRITTÄJÄnÄ PUDASJÄRVeLLÄ
Fysioterapiayrittäjänä toi-
miminen oli työntäyteistä 
asuessani paikkakunnalla 
reilut 20 vuotta sitten. Puoli 
vuotta oli paljon töitä, mut-
ta toinen vuosipuolisko oli 
paljon hiljaisempi. Kesällä 
asiakkaat olivat hyväkuntoi-
sia, loppukesästä marjastet-
tiin ja nostettiin perunoita 
ja sitten olikin jo aika lähteä 
metsälle. Elämisen rytmi oli 
toista, mihin olin Porin seu-
dulla tottunut. Pienyrittä-
jälle tuo oli hankala yhtälö. 
Kiinteät kulut oli hoidetta-
va, oli asiakkaita tai ei. 

Olen miettinyt, miten sil-
loinen kunta otti pienyrittä-
jän vastaan. En muista mi-
tään kontaktia vai enkö vain 
muista. Toimin tuolloinkin 

valtuutettuna, mutta en 
osannut ajatella riittävästi, 
mitä päätöksenteossa voisi 
tehdä pienyrittäjän hyväk-
si. Toki yritin olla valppaa-
na, mutta yritysmaailma ja 
kuntapäättäjänä toimimi-
nen eivät oikein kohdanneet 
tuolloin. Yrittäjäyhdistyskin 
jäi vieraaksi. Minulle jäi 
tunne, että yrittäjänä toimin 
todellakin omalla riskilläni 
ja yksin. Onneksi kuuluin 
fysioterapeuttien yhdistyk-
seen ja sain sieltä tietoa.

Nyt paikkakunnalle pa-
lanneena ja valtuutettuna 
mielenkiintoni on yrittä-
jyydessä ja kunnan elinvoi-
maisuuden virkistämisessä 
Taas toimin yksinyrittäjänä. 
Nyt kuitenkin Yrittäjäyhdis-

tyksen jäsenenä ja työ- ja 
elämänkokemuksiltani kyp-
sempänä. Paikkakunnalla 
on kaupungin tytäryhtiö Pu-
dasjärven Kehitys Oy, josta 
saa yrittäjyyteen neuvoja ja 
koulutusta. Nyt olen osan-
nut olla aktiivinen ja olen 
saanut apuja. Kehitysyhti-
ön kautta voisi aktiivisesti 
olla yhteydessä aloittaviin 
yrittäjiin tilojen hankinnas-
sa, antaa alaan liittyvien 
viranhaltijoiden yhteystie-
dot (paikkakunnalle muut-
tava ei tiedä edes nimiä) ja 
kertoa yrittäjäyhdistyksen 
olemassaolosta jne. Toimi-/
liiketilojen vuokria tulee 
voida säädellä myös yrittä-
jille ja tarjota aluksi maksu-
ton tai edullinen toimitila. 

Kaupungilla on monenlaista 
kalustoa ja välineistöä, joi-
ta aloitteleva yrittäjä voisi 
hyödyntää, ei tavaroiden 
ja kalusteiden tarvitse olla 
käyttämättöminä tai varas-
toissa. Isommat yritykset 
tarvitsevat lupaprosessien 
vauhdittamista, kaavoi-
tuksen sujuvuutta, tiloja, 
hankintaprosessien selkeyt-
tämistä ja näkyvää infor-
mointia kilpailutuksista ja 
hankkeista. Kaikki yrittäjät 
tarvitsevat sujuvaa työter-
veyshuoltoa, tasapuolista 
kohtelua, yrittäjän vapaa-
päiviä, arvostusta ja kiitos-
ta, että toimivat juuri Pu-
dasjärvellä. Katri Virtanen oikealla osallistumassa uuden val-

tuuston ensimmäiseen kokoukseen 4.8. Hirsikam-
puksella.

ILonA RIToLA LÄÄkÄRI MeDIPUDAS oy: DIgITALISAATIon 
kAnnATTAA PAnoSTAA enTISTÄ eneMMÄn

Mielestäni Pudasjärvellä on 
tehty jo paljon hyviä asioita 
yrittäjiä ajatellen esimerk-

Lääkäriyrittäjä Ilona 
ritola sai kuntavaaleis-
sa Perussuomalaisten 
listalta toiseksi eniten 
ääniä. Hänet valittiin 
myös kaupunginhal-
lituksen jäseneksi. 
Kesäkuun valtuuston 
kokouksessa ritola otti 
vastaan ruusun hallin-
tojohtaja seija Turpei-
nen ojentamana.

kinä Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toiminta, joka korona-
kriisin keskellä auttoi monia 
yrittäjiä eri vaihtoehtojen 
kartuttamisessa ja tukiha-
kemuksissa. Nyt on nähty, 
miten maailma muuttuu 
ja meidänkin tulee ajatel-
la yrittämistä uusin tavoin. 
Perinteisten kivijalkaliik-
keiden sijaan tulee nähdä 
etätyössä ja -toimipakoissa 
valtava hyödyntämistä odot-
tava potentiaali. Nuorten ai-
kuisten elämäntapakin on 
nykyisin erilaista ja monet 
pyrkivät yhdistämään työn 

ja huvin. Kaipaisinkin Pu-
dasjärveltä innovatiivista 
sisältömarkkinointia sosi-
aalisessa mediassa uusien 
asukkaiden ja mökkiläisten 
houkutteluun. Näkisinkin 
aivan hyvin Syötteen tai 
muut kylät järvimaisemi-
neen esimerkiksi pääkau-
punkiseudun suuryritysten 
etätyötukikohtana. Loista-
vat datayhteydet mahdollis-
tavat meidänkin yrityksen 
valtakunnallisen toiminnan 
ja etävastaanotot Korpisen 
kylältä asti. Tulemmekin 
panostamaan digitalisaa-

tioon entistä enemmän ja 
innovoimme jatkuvasti uu-
sia toimintatapoja. Itsekään 
en vielä kolme vuotta sitten 
uskonut, että lääkäri voisi 
tehdä työtä netissä ja nyt 
lähes koko liiketoimintam-
me on siellä. Kannustankin 
paikallisia nuoria lähte-
mään yrittäjiksi ja jo alusta 
asti suunnittelemaan liike-
toimintaa verkkoon, jolloin 
työskentely onnistuu mistä 
vain perhetilanteidenkin 
muuttuessa.

JUhAnI JURMU JURMUn MAATILA oy: PALVeLUILLe on 
kySynTÄÄ, kUn VAIn on TekIJöITÄ
Pudasjärvellä on yrittämi-
seen hyvät mahdollisuu-
det. Pudasjärven Kehitys 
Oy tarjoaa alkutaipaleelle 
neuvoja ja ohjausta. Myös 
nyt Korona-aikana ovat 
yrittäjät kertoneet saavansa 
sieltä ohjausta tarvittaes-
sa. Pudasjärven kaupungin 
on hyvä jatkaa yhteisiä ta-
paamisia yrittäjien kanssa, 
jotta yrittäjien näkökulmat 
tulevat paikkakuntaa ke-
hitettäessä huomioonote-
tuksi. Sivukylällä yrittäjänä 
on näkynyt paljon vilkastu-

mista nyt korona-aikana eli 
toisin sanoen palveluille on 
kysyntää, kun vain tekijöitä 
löytyy. Yrittämisen mahdol-
listaminen ja uusien yritys-
ten houkutteleminen paik-
kakunnalle, unohtamatta 
olemassa olevia yrityksiä, 
tarjoamalla yritysneuvon-
taa ja ohjausta kohtaamaan 
tarpeet. Myös julkisissa 
hankinnoissa on tärkeää 
huomioida paikallinen tar-
jonta ja mahdollistaa yri-
tyksiä kehittämään kanavia, 
jotta pääsevät suuriinkin 

hankkeisiin kiinni.
Useammalta kylältä on 

kuulunut myös lapsiper-
heitä muuttaneen sivuky-
lälle vakituisesti asumaan. 
Tämä on hieno muutos ja 
tukee sivukylien koulujen 
säilymistä. Luonnollisesti 
tieasiat ovat sivukylällä mie-
lessä yrittäjänä, kun kulkee 
paljon tienpäällä. Tiestön 
kunnosta täytyy kantaa 
terveisiä Ely-keskukseen 
päin vuosittain. Monet eri 
elinkeinot tarvitsevat toi-
mintaan asianmukaiset tiet 

koko Pudasjärven alueella. 
Digiyhteydet on tuonut uu-
sia ulottuvuuksia moneen 
toimintaan ja sillä saralla on 
varmasti paljon vielä kehi-
tettävää.  Rohkaisen nuoria 
alkamaan yrittäjäksi.

Juhani Jurmu tuli 
hyvällä äänimäärällä  

valituksi uutena  
valtuustoon ja ensim-

mäisessä valtuuston 
kokouksessa hänet 

valittiin kaupungin- 
hallituksen jäseneksi. 
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AnnI-InkeRI TöRMÄnen LARoMIT oy: eLInkeIno-
PoLITIIkAn PohJAnA yMMÄRRyS 
yRITTÄJyyDen MeRkITykSeSTÄ
Kaupungin elinkeinopo-
litiikan hoitamisessa on 
tapahtunut viime vuosina 
suuri käänne parempaan 

suuntaan. Neljä vuotta sit-
ten yrittäjiltä tuli viestiä, et-
teivät he odota kaupungilta 
enää mitään. Se oli huoles-

Anni-Inkeri Törmänen toimi viime valtuustokau-
den kaupunginhallituksen puheenjohtajana, ny-
kyisessä hallituksessa hän on ensimmäinen vara-
puheenjohtaja. Vieressä oleva Jorma Kouva on nyt 
valtuuston varapuheenjohtaja, toimien myös Kes-
kustan kunnallisjärjestön puheenjohtajana, jossa 
Anni-Inkeri toimii sihteerinä.

tuttava viesti, koska yrittä-
jien ja kaupungin välillä on 
tarpeen olla toimiva yhteys.

Kaupungin ideoimista 
yritysideoista on päästy yrit-
täjien omien ideoiden spar-
raukseen yrityskohtaisen 
neuvonnan avulla. Pudas-
järven Kehitys Oy on teh-
nyt hyvää työtä. Yhtiönä se 
rakentaa luottamusta ja luo 
käytännön tason toimintaa 
yritysten ja kaupungin välil-
lä. Sen hallitus koostuu sekä 
yrittäjistä että kaupungin 
toimijoista. Olen toiminut 
hallituksen jäsenenä ja ko-
kenut sen työn mielekkäänä 
ja Pudasjärven kannalta to-
della merkityksellisenä.

Yritykset tarvitsevat 
joustavaa ja nopeaa palve-
lua esim. silloin, kun pohti-
vat yrityksensä sijoittumista 
Pudasjärvelle. Toimitilaa 
ja tontteja tulisi olla vie-
lä nykyistäkin helpommin 
saatavilla. Myös työvoiman 
saatavuus on monilla aloilla 
jo huolenaiheena. Asumisen 
ratkaisujen parantaminen 
auttaa tähänkin pulmaan.

Yksi merkittävä saavutus 
on ollut myös hankintaoh-
jeen päivittäminen yhdes-
sä kaupungin ja yrittäjien 
kanssa. Paikallisten yritys-

ten mahdollisuuksia toimia 
tavaran tai palvelun tuot-
tajina kaupungille on siinä 
erityisesti parannettu. Han-
kintaa edeltävä suunnittelu 
ja vuoropuhelu on tärkeää, 
jotta uuttakin liiketoimintaa 
paikkakunnalle voi syntyä.

Työtä edelleen riittää, 
mutta ymmärrys yrittäjyy-
den merkityksestä koko pi-
täjälle on parantunut ja se 
on kaiken elinkeinopolitii-
kan pohja. Yksin ja kaksin 
yrittäviä on Pudasjärvellä 
paljon. Sekä pienyrittäjien 
että kaupungin on tarpeen 
yhä paremmin ymmärtää 
pienten yritysten merkitys 
kokonaisuudelle.

Omassa LAromit perhe-
yrityksessä satoa on korjat-
tu pitkin kesää ja kuivatettu 
helpoksi ja terveelliseksi 
ruoaksi, välitämme myös 
pyykkiä Kempeleeseen Lia-
ton Oy:n pesulaan. Jospa 
syyskuun pimeät yöt kasvat-
taisivat myös kaskinauriim-
me, joille on saatu alkupe-
räiskasvistatus – Kainuun 
kaskinauris. Se on elänyt yli 
100 vuotta erillään muista 
nauriskannoista ja olemme 
luvanneet pitää kannasta 
huolta jatkossakin.

PUDASJÄRVen VUokRATALoT 
oy:n kUULUMISIA
Pudasjärven Vuokratalot Oy 
on Pudasjärven kaupungin 
omistama yhtiö. Yhtiöllä on 
oma hallitus, johon kuuluu 
tällä hetkellä Paavo Tihi-
nen, puheenjohtaja, Eija 
Ikonen varapuheenjohtaja, 
Marja-Sisko Lantto ja Seija 
Turpeinen. Yhtiön tarkoitus 
on tuottaa kohtuuhintais-
ta asumista Pudasjärvellä. 
Yhtiön rahoitus on omakus-
tanteinen eli vuokralaiset 
maksavat hoito- ja lainanly-
hennyskustannukset. Vuok-
ra määritetään vuosittain 
seuraavan vuoden arvioi-
tujen kulujen perusteella. 
Vuotuiset hoitokulumenot 
ovat noin 1,9 miljoonaa eu-
roa. Tästä summasta osto-
palveluita on noin 700 000 
euroa.

Vuokrataloilla on viime-
vuosina tehty voimakkaasti 
uudisrakentamista, jolla 
tullaan tulevaisuudessa 
korvaamaan vanhentuvaa 
kiinteistökantaa. Osa kiin-
teistöistä ja asunnoista on 
jo myyty. Viimeisimpinä 
uudishankkeina ovat olleet 
mielenterveyskuntoutujien 
rivitalot, Ritolantien luhti-

talot ja Oikopolun kerros-
talo. Lisäksi ollaan aloitta-
massa kehitysvammaisten 
palvelukodin rakentamista. 

Rakentamisurakat kil-
pailutetaan kilpailutuslain 
mukaisesti. Tuoreimpana 
kilpailutuksena oli kehitys-
vammaisten palvelukoti. 
Tässä kohteessa ensim-
mäistä kertaa järjestettiin 
myös tilaisuus paikallisille 
yrittäjille osallistua yhteis-
työsopimuksen avulla. Kil-
pailussa voittaja valittiin 
hinnan perusteella. Raken-
nushankkeissa pyritään 
löytämään etuja kaupungin 
yrittäjille. Paikallisten yrit-
täjien menestyminen on 
kaupungin ja Pudasjärven 
Vuokratalojen etu. Tänä 
vuonna on tarkoitus kilpai-
luttaa Syötteelle rivitalojen 
rakennusurakka, johon on 
jo ARA:n alustava korkotu-
kipäätös olemassa. Kohtei-
den suunnittelu ja kilpailu-
tusmateriaalien valmistelu 
ovat käynnissä. Myös tähän 
on mahdollisuus paikalli-
silla yrityksillä osallistua 
yhteistyösopimusten avulla. 
Apuna näiden sopimusten 

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Nouda evääksi tai nauti paikan päällä rapeat pizzat ja 
mehevät hampurilaiset. 

Meillä myös á la carte sekä lounaspöytä: herkullista 
kotiruokaa noutopöydästä - joka päivä.

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI     P. 0400 294 640

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
Suomalaisen yrittäjän päivän merkeissä-
ma 6.9.2021 klo 8 kaupungintalon val-
tuustosalissa.  
Tilaisuus alkaa Suomen lipun yhteisellä
nostamisella. 
Mukana kaupungin virkamies- ja luottamus-
henkilöjohtoa sekä Pudasjärven Kehitys Oy:n 
henkilöstöä.

Kaikki yrittäjät tervetuloa!
Pudasjärven kaupunki 

Pudasjärven Yrittäjät ry 

pudasjarvi.fi

Pudasjärven Yrittäjien

Kaikki yrittäjät (myös ei jäsenet) tervetuloa!

syysretki
(myös ei jäsenet tervetulleita)

Kylpylähotelli Rauhalahteen 
Kuopioon pe-su 17.-19.9. 

Linja-auto lähtee pe 17.9. klo 10 Oikopolun tilausajolai-
turista. Paluu sunnuntaina illan suussa. 
Perjantaina ohjelmassa kylpylää, Kuopion Yrittäjien 
yhteistapaaminen ja iltaohjelmana ravintolatanssit Leif 
Lindeman & Amore.
Lauantaina on opastettu kiertoajelu Kuopiossa, joka 
päättyy Puijon torniin. Tornia ja Kuopion matkailua esit-
telee Puijo Peak Oy:n edustaja. Kylpylää ja illalla ravin-
tolatansseissa esiintyy Reeta&Lumo. 
Hinta 150 euroa henkilö 2 hengen huoneessa. 1 h huo-
neen lisämaksu 61 €. Hintaan kuuluu: Linja-autokyyti, 
aamiaiset la-su, päivälliset pe-la noutopöydästä, vapaa 
kylpylän ja kuntosalin käyttö. La aamuna vesijumppa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset elokuun aikana:
Markku Knuuttila pudasjarven@yrittajat.fi, 

040 555 8766
Heimo Turunen 0400 385 281, 

vkkmedia@vkkmedia.fi 

laatimisessa on ollut Pudas-
järven Kehitys Oy. Kilpailu-
tus julkaistaan HILMA:ssa.

Oikopolun varteen val-
mistuvissa liiketiloissa on 
nyt vapaana kahvila / ra-
vintolatila. Tila tarjoaa 
yrittäjälle useita mahdol-
lisuuksia. Ympäröivissä 
rakennuksissa sijaitsee 53 
asuntoa, joille yrittäjä voi 
tarjota omaa palveluaan 
helposti ja läheltä. Oiko-
polun varteen pysähtyvät 
Pudasjärvellä linja-autot, 
joiden matkustajat mielel-
lään ostaisivat matkaevästä 
tms. Lisäksi rakennukset 

ovat uusia, kaupungin kes-
kustaan sijoittuvia. Tulevai-
suudessa kotiin tarjottavat 
ruuat ja palvelut tulevat li-
sääntymään. Tässä on mah-
dollisuus saada tilat läheltä 
asiakkaita. 

Pudasjärven Vuokrata-
lot on mielellään mukana 
kehittämässä kaupunkia ja 
tarjoamassa yrittäjille mah-
dollisuuksia myös tulevai-
suudessa.

JouKo VÄÄNÄNEN, 
toimitusjohtaja

Pudasjärven 
Vuokratalot oy

oikopolun varteen valmistuvissa liiketiloissa on 
nyt vapaana kahvila / ravintolatila. Kuva: Pudas-
järven kaupunki/Juha Nyman.
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

LVI-, sähkö-, kyLmä- ja RakennusPeLtItyöt.
uudIs- ja kORjausRakentamInen 

uRakaLLa taI tuntItyönnä.

ILma-VesILämPöPumPut 
ILmaLämPöPumPut

kauttamme mm.

käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
uponor-komposiittiputkistolla.

- kattOPeLLIt ja taRVIkkeet
- RännIkOuRut
- kattOtuRVatuOtteet
- RakennusPeLtItyöt
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Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 • Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007 • www.pienkonehuolto.fi
tervetuloa!

SYKSYYN PIeNKoNeHuolloSta!

10.740€
TK 400€

Outlander
570 XU+

9.290€
TK 400€

Outlander
450 XU+

erÄ!
Tukkikärry

790€
laaja valIKoIma
- Polttomoottori
- akku
- Sähkösahoja
tule ja tutuStu!

loPut
ruoHoNleIKKurIt

-15%SYYSPoISto
1 kpl Terhi Saiman Hunter

1.500€

Koot: M-XXL

59€

varuStetarjouS

Koot: XL-XXXL

99€
Koot: XXL-XXXL

59€
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VALOKUITULIITTYMÄT
Pudasjärvi - Syöte - Taivalkoski

Lue lisää kairankuitu.fi tai soita 045 616 0272

Nopea 200Mbps/1Gbps yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

liittymät alk.

995 €

Ilmastonmuutoksen torjun-
taa ja vastuullisuutta. Työtä 
ja luonnollisuutta. Designia 
ja teknologiaa. Näitä ja pal-
jon muuta sisältyy Pudasjär-
vellä, Ranuantien varressa 
sijaitsevalla Kontiotuotteen 
tehtaalla tehtyihin hirsi-
taloihin. Ei siis ihme, että 
Kontion hirsituotteet val-
loittavat maailmaa edelleen 
ykköspaikalta. Pudasjärven 
tehtailta lähtee vuosittain 
yli 1500 eri kokoista raken-
nusta maailmalle -eniten 
kotimaahan. Kysyntä on nyt 
kovempaa kuin koskaan. 

nyt myydään  
kesän 2022  
kohteita
Mikäli nyt suunnittelet Kon-
tiorakennuksen tekemis-
tä kesällä 2022, alkaa olla 
kiire. Varauskirjat ovat jo 
kiinni kevääseen 2022 saak-
ka ja seuraavaa kesää myy-
dään vauhdilla. Kontion iso 
kapasiteetti, toimintakult-
tuuri ja tehdyt investoinnit 
ovat mahdollistaneet isot 
toimitusmäärät ja hyvän 
toimitusvarmuuden. Kon-
tio onkin pystynyt erityisen 
hyvään toimitusvarmuu-
teen poikkeuksellisen ko-
van kysynnän ja hankalan 
raaka-ainesaatavuudenkin 
aikana. 

Sattumaa kova menes-
tys ei ole, vaan taustalla on 
määrätietoinen työ tehtaan, 
toiminnan ja tuotteen kehit-
tämiseksi. Jotta nyt käsillä 
olevaan kysyntään voidaan 
vastata ja jopa luoda uutta 
kysyntää, on Kontiolla teh-
ty toimenpiteitä jo monta 
vuotta aiemmin. Samoin nyt 
tehdään suunnitelmia kohti 
tulevaisuutta ja maalataan 
tiekarttaa jatkomenestysta-
rinalle.

heALThy LIVIng – TeRVeTTÄ eLÄMÄÄ 

MAAILMAn SUURIn hIRSIVALMISTAJA 
PUDASJÄRVeLTÄ 

Luonnollinen  
paikka yritykselle
Kontiotuotteen tehdas ei 
sijaitse sattumalta keskel-
lä raaka-ainevarastoja, eli 
isoja Kainuun ja Koillis-
maan metsäalueita. Kun-
nan suurin työnantaja ei 
myöskään ole kasvanut 
nykyiseen kokoonsa ilman 
hyvää yhteistyötä alueen 
muiden toimijoiden kans-
sa. Ammattiopisto, kun-
nan elinkeinotoimi ja muut 
alueen yritykset ovat tär-
keitä kumppaneita. Kontio 
on kohta puoli vuosisataa 
luonut pudasjärveläistä 
menestystarinaa ja huokuu 
brändinsä kautta Pudasjär-
veläistä vastuullista, suo-
raviivaista ja modernissa 
maailmassa menestyvää toi-
mintatapaa.

Työikäisen  
väestön vähyyden 
haaste - Pudas-
järven kaupungin 
näytön paikka
Pudasjärven tehtaalla ja 
pääkonttorilla työskentelee 
noin puolet Kontion yli kah-
desta sadasta työntekijästä. 
Enemmänkin Kontio voisi 
työllistää, mutta työnteki-
jöitä ei ole yksinkertaista 
löytää. Kontiolla on käsis-
sään toimintamalli ja tuote, 
jolla voidaan lähitulevaisuu-
dessa valloittaa maailmaa 
historiaa paljon suuremmin 
harppauksin. Onnistuak-
seen tämä kuitenkin tarkoit-
taa isoja tekoja. Se tarkoit-
taa kaikkien kumppaneiden 
apuja ja yhteen pelaamista, 
jotta tuloksetkin voitaisiin 
nähdä yhdessä ja nimen-
omaan Pudasjärvellä. 

Pudasjärven kaupungin 

haaste on tarjota työikäisel-
le väestölle sellaiset elämän 
mahdollisuudet, että yhä 
useampi haluaa hakeutua 
paikkakunnalle pysyvästi. 
Mitä nämä toimenpiteet 
tarkoittavat, on Kaupungin 

päättäjien ja virkamiesten 
ratkottava, jotta tulevai-
suudessakin yritysten on 
helppo toimia ja kasvaa 
Pudasjärvellä. Kontio on 
osaltaan kantanut vastuun-
sa työllistäjänä, mutta yri-

tyksen ydintoimintaan ei 
kuulu kaupungin elinkeino-
politiikka. Saman tyyppisen 
haasteen edessä on jokainen 
Pudasjärveltä maailmalle 
ponnistava yritys. Tässäpä 
ensimmäisiä isoja avauksia 

kaupungin strategiakeskus-
teluun, nyt kun uusi val-
tuusto on aloittanut työnsä.

HANNA HAIPus
Kontiotuote oy, B2B 
liiketoimintajohtaja

Pudasjärven tehtailta lähtee vuosittain yli 1500 eri kokoista rakennusta maailmalle -eniten kotimaahan. 
Kysyntä on nyt kovempaa kuin koskaan.

UUSI 
JÄSen

P U d a S j ä r V E N

Y r i T T ä j i E N
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 k-rauta.fiPUDASJÄRVI Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14 

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

Nyt käyNNissä 
NesteeN ja teboiliN 

kevyideN 
polttoöljyjeN sekä 
shell lämpöpuistoN 

polttoöljyjeN ja 
dieseliN 

kuivurikampaNjat. 

tilaa polttoöljyt Nyt ja 
maksa vasta 

loppuvuodesta!

Kampanja voimassa 30.9.2021 asti.

sertilife 
kissaNruoka 
1,5 kg 
kaNaa ja kalaa

jeppe ja valio koiraNruoat sekä 
rehux kaNaNrehut

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

sertilife 
kaNa-kaura 
10 kg 

990 3790

Sertilife – vehnätön ja kotimainen koiranruoka ja kissanruoka puhtaista, suomalaisista raaka-aineista aikuisille 
koirille ja kissoille. Myös Jeppe ja Valio koiranruoat sekä rehux kananrehut!

Nyt meiltä
italialaiset 

Giasco turvakeNGät!

sisusta Ja remoNtoi!

Giasco company on alan johtaja jo 90 maassa  

Makalu utrecht DefenDer Berlin GotlanD

123-. 194-. 128-. 129-. 159-.

laMinaatti 
nauvo

laatikko SMartStore 
collect 48l 

kannella 
MuSta tai valkoinen

cello Decor 
SiSuStuSMaali 

hiMMeä 2,7l 
PM1 valkoinen

SiSuStuS-
Paneeli GooDiy 

8x154x2080 MDf 
Pure white

Plussa-kortilla

ilman korttia 14,90

995
m2

hyBriDilattia 
cello 
taMMi

1995
m2

795
m2

Norm. 11,90€/m2

3495
astia
+sävytys

2395
prk

Norm. 29,95€/prk
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Tervetuloa
kotiin 
Ouluun!

YIT ASUNTOMYYNTI
kristiina.vahakuopus@yit.fi
p. 050 390 0184,
mira.kontio@yit.fi
p. 050 302 7921

yit.fi/oulu

OULU KESKUSTA
Asemantorni III:ssa asut Oulun 
ytimessä, aivan rautatieaseman ja 
palveluiden äärellä. Omalle tontille 
rakennettavan 12-kerroksisen 
talon valoisissa kaupunkikodeissa 
nautit korkeista ikkunoista ja 
lattialämmityksestä. Suurimmassa 
osassa koteja on lisäksi lasitettu 
parveke. Kotien arvioitu valmistuminen 
on loppuvuodesta 2022.

OULU KAUKOVAINIO
Kaukonraitin kodit ovat 
muuttovalmiita. Uudessa kodissa 
unohdat hetkessä remontoinnit ja 
pihatyöt! Tyylikkään hissitalon kotien 
tasokkaaseen varusteluun kuuluvat 
muun muassa lattialämmitys ja 
lasitettu parveke.

Asemantorni III
Kerrostalo, Rautatienkatu 15
Ennakkomarkkinoinnissa. Oma tontti. A2018

Esim. m² krs mh. vh.
1 h+kt 29,0  8/12 52 770 175 900
2 h+kt+vh 43,0  5/12 63 450 211 500 
3 h+kt+s 57,0  8/12 88 230 294 100
yit.fi/asemantorni3

Oulun Kaukonraitti 
Kerrostalo, Kanahaukantie 17
Muuttovalmis. Vuokratontti. B2018

Esim. m² krs mh. vh.
1 h+kt+alk. 33,0  5/7 34 710 115 700
2 h+kt 41,5  4/7 39 600 132 000
3 h+kt 56,0  3/7 52 800 176 000
3 h+kt+s 66,0  4/7 58 620 195 400
yit.fi/kaukonraitti

ASEMANTORNI III 
ENNAKKOMARKKINOINNISSA

Parvekenäkymä aiemmin 
valmistuneesta Asemantorni II:sta

Kuva Kaukonraitin 66 m2 asunnosta

UUSI kIeRToLIITTyMÄ oTeTTU kÄyTTöön
Kuusamontiellä Kurenalan 
liittymän kohdalle valmis-
tunut uusi kiertotie otettiin 
käyttöön elokuun toisella 
viikolla torstaina. Valtatien 
20 sekä maanteiden 18775 
ja 18777 kiertoliittymällä 
parannetaan taajaman uu-
den sisääntulotien liittymän 
liikenneturvallisuutta lii-
kenteen kasvusta huolimat-
ta.

Hankkeeseen kuuluu li-
säksi muun muassa kierto-
liittymän vaatimat kevyen 
liikenteen järjestelyt sekä 
kaksi kevyen liikenteen ali-
kulkukäytävää valtatien ja 
Ramppitien ali. Näillä on 
tavoitteena parantaa kevyen 
liikenteen turvallisuutta.

Pääurakoitsija Maanra-
kennus J. Päkkilä Oy:n Har-
ri Hoppula kertoo, että nyt 

työt jatkuvat uuden Varsi-
tien sekä Koillisväylän (van-
ha Varsitie) alueella.

- Aikataulussa ollaan ja 
tavoitteena on avata uusi 
varsitie viikon 34 aikana. 
Kiertoliittymä pitää olla 
liikennöitävässä kunnossa 
elokuun aikana, Hoppula 
kertoo.

Jäljellä olevista töistä 
suurin työ on vanhan Var-
sitien muuttaminen yksi-
suuntaiseksi ja siihen liit-
tyvän jakajan tekeminen 
sekä loput päällystykset. 
Jatkossa vanhalta Varsitiel-
tä pääsee kääntymään vain 
Kuusamoon päin. Keskus-
taan päin menevä kaista pu-
retaan, ja jatkossa liikenne 
Kurenalle ohjataan kierto-
liittymän kautta.

Väylien viimeistelyn li-

säksi ohjelmassa on vielä 
loppujen valaisinpylväiden 
asentaminen, multausta, 
istutuksia ja tiemerkinnät. 
Kesän aikana tietyömaalla 
on tehty siltojen pinnoitus-
töitä, maanrakennustöitä, 
kiveystöitä, valaisintöitä, 
päällystystöitä ja viimeiste-
lytöitä. 

ELY-keskuksen tiedot-
teessa kerrotaan, että hank-
keen kokonaiskustannukset 
ovat noin 2,5 miljoonaa eu-
roa. Hankkeen rakennuttaja 
on ELY-keskus ja sen kus-
tannuksista vastaa Pudas-
järven kaupunki. JK

Kiertoliittymän vii-
meistelytöitä elokuun 
toisella viikolla. Kuva: 

Pudasjärven kaupunki/
Juha Nyman.

Rakennuspalvelut
ammattitaidolla
•	 Kattoremontit
•	 Uudisrakentaminen
•	 Saneeraukset
•	 Vahinkokorjaukset
•	 Kuntoarviot	ja		

kosteusmittaukset

info@syoterp.fi				

syötteen 
Rakennuspalvelu oy

muista 
kotitalousvähennys!

puh. 040 175 4008
www.syoterp.fi
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Traktorien ja 

raskaan kaluston 

korjaamo- ja varaosapalvelut

Lehti: Pudasjärven Yrittäjien Pudasjärvi Yrittää 2021-lehti
Koko: 257 x 350 mm ilmestyy: TO 19.8.2021

Aineisto: PE 13.8.2021
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hyVÄn oLon keSkUS PIRTIn AVAAMInen LÄheSTyy
Pudasjärven Hyvän olon 
keskus Pirtin rakennustyöt 
on loppusuoralla ja raken-
nuksessa tehdään vielä 
pihatöitä, viimeisiä tarkis-
tuksia sekä viimeistelytöi-
tä. Projektikoordinaattori 
Kaija Kuiri kertoo, että ta-
voitteena olisi päästä aloit-
tamaan toiminta uudessa 
rakennuksessa lokakuun 
alkupuolella.

- Ainahan kaikkea pientä 
voi sattua näin suurissa pro-
jekteissa, mutta tiedotam-
me varmasti tarkemmista 
yksityiskohdista lähempä-
nä. Lisäksi jokainen yksikkö 
tiedottaa omalta osaltaan, 
kuinka muutto vaikuttaa 
heidän toimintaansa.

Entisen Kurenalan kou-
lun tontille nousseen kes-
kuksen rakentaminen aloi-
tettiin elokuussa 2019. Kuiri 
kertoo, että nyt kirjaston ka-
lustaminen on loppumet-
reillä ja samoin terveyspuo-
len laiteasennukset.

- Joitakin terveyspuolen 
laitteita pystytään asenta-

maan vasta aivan muuton 
kynnyksellä. Jotain lähes 
uusia laitteita on vielä van-
halla terveysasemalla käy-
tössä. Suurin osa laitteis-
ta hankitaan Hyvän olon 
keskukseen uusina, kertoo 
Kuiri.

Hyvän olon keskus on 
bruttoalaltaan noin 9 300 
neliömetriä, ja sinne sijoit-
tuu sen valmistuessa kaik-
ki nykyisen terveysaseman 
palvelut, paitsi työterveys-
huolto jää muihin tiloihin. 
Lisäksi keskukseen tulee 
kirjasto, nuorisotilat ja et-
sivä nuorisotyöntekijöiden 
piste, kansalaisopiston toi-
misto, kulttuuripalvelut, 
sosiaalitoimi, perhekeskus, 
mielenterveyspalvelut, työl-
lisyyspalvelut ja Kelan pal-
velupiste.

Infopisteeseen tulee kau-
pungintalon asiakaspalve-
lutoiminnot ja lisäksi pää-
aulaan tulee kahvio, johon 
etsitään toimijaa. Lisäksi 
rakennukseen tulee audito-
rio-, kokous- ja liiketiloja.

Uusi  
ilmoittautumis- 
järjestelmä
Kuiri toivottaa Hyvän olon 
keskus Pirtin työntekijöille 
sekä asiakkaille kärsiväl-
lisyyttä alkuun, kunhan 
opitaan toimimaan uusissa 
tiloissa ja asiat saadaan rul-
laamaan.

Uutena asiana pudasjär-
veläisille tulee muun muas-
sa automatisoitu ilmoit-
tautumisjärjestelmä, johon 
henkilöpaperilla ilmoittau-
tuessa järjestelmä ohjaa 
asiakkaan oikeaan aulaan 
odottamaan vuoroaan.

- Järjestelmä on saman-
lainen kuin OYS:ssä ja hyvin 
käteväksi todettu. Se lisää 
asiakkaiden itseohjautu-
vuutta ja parantaa henkilös-
uojaa, sillä työntekijöiden ei 
jatkossa tarvitse kutsua asi-
akkaita sisään nimillä, Kuiri 
kertoo.

Kuiri on toiminut hank-
keen projektikoordinaat-
torina loppuvuodesta 2019 

lähtien ja hän toimii edel-
leen käyttäjien eli palvelua 
tarjoavien yksiköiden toimi-
joiden sekä suunnittelu- ja 
rakennuspuolen välikätenä. 
Hän on siis pystynyt välittä-
mään eri alojen toiveet pro-
jektin osapuolten välillä.

- Iso kiitos yksiköihin ja 
esimiehille sekä projektin 
muille osapuolille yhteis-
työstä. Toki korona on vai-
kuttanut työhön siten, että 
paljon on pitänyt kokoustaa 
etänä, mutta siihen nähden 
projekti on mennyt yllättä-
vänkin hyvin, Kuiri.

yrittäjä kahviolle 
haussa
Hyvän olon keskuksen pää-
aulan kahviossa ei vielä 
valitettavasti ole yrittäjää, 
mutta Kuiri kertoo, että par-
haillaan selvitetään, kuin-
ka kahviokin pystyttäisiin 
avaamaan samaan aikaan 
muiden toimintojen kanssa.

- Jos joku kiinnostuu 
ryhtymään yrittäjäksi kes-
kuksen kahvioon, niin 

Hyvän olon keskus Pirtti. Kuva: Pudasjärven kau-
punki/Juha Nyman.

Koillis-Golfilla täyttyi 18.7. 
30-vuotta toimintaa. Juh-
laviikkoa vietettiin 11.7. 
alkaen kilpaillen 18 reiän 
tasoituksellisena kisana. 
Juhlaviikko päättyi var-
sinaiseen merkkipäivään 
sunnuntaihin 18.7. Yrittäjä 

Pekka Kinnunen joutui to-
teamaan, että golfkentällä 
ei ole Pudasjärvellä ollut 
riittävästi käyttäjiä. Hän 
joutui sulkemaan kentän ja 
ottaa vastaan vain ryhmien 
varauksia tai Green Card 
kurssien toteuttamisia.

Pudasjärven Yrittäjien puolesta sihteeri Mark-
ku Knuuttila kävi onnittelemassa merkkipäi-
väänsä viettänyttä yritystä. Pekka Kinnunen on 
myös Pudasjärven Yrittäjien hallituksen jäsen. 

kannattaa tiedustella mah-
dollisuutta Pudasjärven ke-
hityksen kautta Auvo Tur-
peiselta, Kuiri vinkkaa.

Pudasjärven kaupungin 
ja YIT:n allekirjoittaman so-
pimuksen kokonaisarvo pal-
velujaksoineen 20 vuoden 
ajalta on noin 43 miljoonaa 
euroa ja se toteutetaan elin-
kaarimallina. Rakennusvai-
heen investointikustannuk-
sen osuus tästä on reilut 25 
miljoonaa euroa.

Pudasjärven kaupun-
gin sivujen mukaan YIT 
vastaa kohteen suunnit-
telusta, rakentamisesta ja 
ylläpidosta 20 vuoden ajan 
elinkaarimallin mukaisesti. 
Ylläpitojakso alkaa tilojen 
valmistuttua syyskuussa 
2021. Kiinteistö toteutetaan 
pääosin hirsirakenteisena. 
Hirsitoimituksista vastaa 
paikallinen toimija Kontio-
tuote Oy. 

JENNY KäRKI

MARkkInAT PUDASJÄRVen yRITTÄJIen 
VUoTUInen PÄÄTAPAhTUMA
Pudasjärven Yrittäjät ry:ssä 
on 136 varsinaista jäsentä 
ja 13 seniorijäsentä. Vuon-
na 2020 lisäys oli peräti 15 
jäsentä. Uusia varsinaisia 
jäseniä saatiin 18, ja uusia 
seniorijäseniä 4. Yrityksen 
lopettamisen, jäsenmaksun 
maksamattomuuden tai 
muusta syystä päättyi kol-
me jäsenyyttä. Pudasjärven 
Yrittäjissä oli PPY:n alueen 
paras jäsenpysyvyys, joka 
oli yhtenä syynä, että Pu-
dasjärven Yrittäjät sai siitä 
kunniamaininnan. 

Pudasjärven Yrittäjät on 
järjestänyt 38. peräkkäise-
nä vuonna Pitäjämarkkinat. 
Se on ollut suuri vuotuinen 
ponnistus. Markkinoille 
on saapunut yli 100 mark-
kinamyyjää ja kävijöitä on 
ollut arviolta yli 10 000. 
Kuluneena ja viime kesänä 
markkinoita ei voitu järjes-
tää koronan vuoksi. Toivot-

tavasti ensi vuonna voidaan 
markkinat järjestää heinä-
kuun alussa. 

Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja Tommi Nis-
kanen on osallistunut aktii-
visesti Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimintaan ja siinä 
työssä tuonut yrittäjien 
ajankohtaisia tuntemuksia 
esille. 

Senioriyrittäjien toimin-
ta on ollut Pudasjärven Yrit-
täjien yhtenä toimintamuo-
tona jo noin kuuden vuoden 
ajan. Kokoontumiset ovat 
joka kuukauden ensimmäi-
nen keskiviikko, useimmi-
ten Ravintola Meritassa. 
Kokoontumisiin toivotetaan 
tervetulleeksi niin yrittäjä-
toimintansa päättäneet tai 
seniori-ikäiset (yli 63v) yrit-
täjät.

Lähiajan toimintana 
kokoonnutaan Yrittäjänpäi-
vän merkeissä maanantai-

na 6.9. kello 8 Pudasjärven 
kaupungintalon edustalle 
nostamaan Suomen lippu 
salkoon yhdessä kaupun-
gin edustajien kanssa. Sen 
jälkeen siirrytään sisälle 
kaupungin tarjoamille aa-
mukahveille. Kaupungin-
johtaja ja juuri valitut uudet 
luottamushenkilöt kertovat 
kaupungin tuoreimmat kuu-
lumiset ja voidaan vaihtaa 
kuulumisia kesän jälkeen. 
Kiinnostavaa on kuulla 
muun muassa Pudasjärven 
historian suurimman inves-
toinnin Hyvän Olon Keskus 
Pirtin toiminnan aloittami-
sesta alkusyksystä. 

Syysretki
Yrittäjät järjestävät 17.-19.9. 
syysretken Kuopioon kyl-
pylähotelli Rauhalahteen. 
Perillä on monipuolinen oh-

Pudasjärven markkinat ovat olleet vuosittain Pu-
dasjärven suurin yleisötapahtuma ja samalla yrit-
täjillä suuri voimainponnistus.

Pudasjärven Yrittäjien kevätkokous pidettiin huhtikuussa Halla&Cafeessa, 
jonka yrittäjä Henna ryhänen kuuluu myös yhdistyksen hallitukseen. Ko-
kouksessa todettiin, että markkinoita on mahdoton järjestää korona-ajan 
vuoksi ja hyvällä alulla olleet järjestelytyöt päätettiin lopettaa.

Kesäkuun Pudasjärven Yrittäjien hallituksen ko-
kouksen yhteydessä onniteltiin yrittäjien varapu-
heenjohtaja Marko rautiota 50-vuotismerkkipäi-
vän ja yhdistyksen aktiivitoimijaa Heimo Turusta 
70-vuotismerkkipäivän johdosta. 

jelma. Yhdistyksessä toivo-
taan retkelle runsasta osal-
listumista. Katso erillinen 
ilmoitus toisaalla lehdessä. 
HT
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa. Tarjous on voimassa 11.9.2021 saakka.

MUISTA
JAXAA!

Betolvex Strong sisältää runsaasti 
B12-vitamiinia  (1,25 mg), joka tukee 
hermoston normaalia toimintaa.  
B1-vitamiini tukee normaaleja 
psykologisia toimintoja. Foolihappo 
ja B6-vitamiini auttavat vähentämään 
väsymystä ja uupumusta. Ravintolisä.

Lisätiedot: tevafi nland.fi 

*Apteekin B12-vitamiinit, 
Pharmarket MAT €/kpl 08 2020

Markkinoija Teva Finland Oy
MULTI-FI-00052-9-20

Betolvex Strong
Vahva ja monipuolinen 
B12-vitamiini  

SUOMEN
MYYDYIN*

Betolvex Strong sisältää runsaasti  
B12-vitamiinia (1,25 mg), joka tukee hermoston 
normaalia toimintaa. B1-vitamiini tukee  
normaaleja psykologisia toimintoja.  
Foolihappo ja B6-vitamiini auttavat vähentämään  
väsymystä ja uupumusta. Ravintolisä.

Lisätiedot: tevafinland.fi

*Apteekin B12-vitamiinit,
Pharmarket MAT €/kpl 08 2020

Markkinoija Teva Finland Oy
MULTI-FI-00052-9-20

30 tabl.

9,90€
 (norm. 12,58 €)

90 tabl.

26,50€
(norm. 33,12 €)

JP AUTOmAALAAmOJP AUTOmAALAAmO

• VAKUUTUSyHTIöIdEN  TyöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT JA KORJAUKSET 
• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOmAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILmASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

 Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSyHTIöIdEN HyVäKSymä 
KOLARIKORJAAmOMEILLÄ TAPAHTUU!

Myönteinen asen-
neilmasto lisää yrit-
teliäisyyttä sekä mo-
tivaatiota kehittyä ja 
kehittää. 

Pudasjärvi elää elin-
voimaisista yrityksistä 
sekä osaavista työnte-
kijöistä.
Panostaminen koti-
seutuun on palkitse-
vaa ja kannustettavaa.

www.katri-fysiokv.fi    0400 767 795

Fysioterapeutin palvelut, hyvinvointi- ja liikuntavalmennukset
Foreverliving Aloe Vera-tuotteet

Vastaanotto Kauppatie 1 Pudasjärvi sekä kotikäynnit 

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-01 (00)
La 28.8.2021

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

Maksuton bussikuljetus Kurenalta 
non stoppina alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

Tervetuloa!

lipuT pORTilTA 20 €
K-18

Lasten 
VenetsiaLaiset
la 28.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä hattaroita, 

poppareita, makkaraa yms.
ja MLL-tuotteita.  

nuorten 
VenetsiaLaiset

pe 27.8. 
Disco klo 21-01.30

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

• Revontuli-disko  
• Karaokea
• Kokko syttyy klo 22.45 
• Ilotulitus päättää 
  kesäkauden klo 23.45

Järjestää: Lions Club Pudasjärvi  
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat 

Alueella 
ravintolapalvelut!

Lippu 10€

taukomusiikista vastaa
Vauhko Varsa

hannu 
hautaniemi

Pytky Oy 
Pytky Cafe & Parttio Bistro
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Pudasjärven K-Supermarketissa tehdään hyvin mo-
nia asioita vastuullisuuden ja ympäristön hyväksi, 
jotka eivät suoraan näy asiakkaille.

Olemme osa maailman vastuullisinta K-kauppa-
ryhmää ja tämä titteli ei tietysti tule helposti. Olem-
me ainut ruokakauppa ryhmittymä, mikä on päässyt 
maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle.

VALINTAMME ON VASTUULLISUUS
PUDASJÄRVI

Uusimme vuosina 2018-2019 kaikki kylmäjär-
jestelmät, energian säästö tämän tiimoilta kylmä-
laitteista on ollut noin 60 prosenttia, lisäksi hukka-
lämpö, mitä kylmälaitteista tulee, hyödynnetään 
myymälän lämmityksessä.

Pienemmissä kalusteissa ja maitokaapissa on 
käytössä ovet, mitkä vähentävät energian kulutusta 
noin 40 prosenttia. Osassa kalusteissa ei ole ovia, 
koska niissä on käytössä uusin puhallustekniikka, 
joka tekee niin sanotun ilmaverhon kalusteisiin ja 
energiahukka on siten minimoitu. Samalla asiakkai-
den asioiminen on tehty mahdollisimman helpoksi.

Samaan aikaan, kun uudet kylmäjärjestelmät 
asennettiin, päästiin eroon vanhoista ympäristölle 
vaarallisista kylmäaineista. Nykyään kylmäaineena 
toimii hiilidioksidi eli luonnon oma ”kylmäaine”. Kyl-
mäainevuotoja tapahtuu todella harvoin, mutta sel-
laisen yllättäessä, ympäristöhaitat ovat minimaaliset.

Mittavat hyödyt tulevat usein myös pienistä pu-
roista. Tuotteet, jotka eivät varsinaisesti vaadi kylmä-
säilytystä, mutta ovat heti nauttimisen kannalta hyvä 
olla viileitä, esimerkiksi virvoitusjuomat, kalusteet 
on varustettu kellokytkimillä. Yöllä kalusteiden ovet 
ovat kiinni ja kaluste kokonaan pois päältä. Tuotteet 
lämpenevät yön aikana vain 1-2 C-astetta, tällä toi-
menpiteellä energiaa säästyy noin 25 prosenttia.

Monet asiakkaistamme ovat hellekesänä nautis-
kelleet kaupassa käynnistä, koska kaupassa ei ole 
kuuma sisällä. Tämä on tietoinen ratkaisu. Myymälän 
lämpötila pidetään ympäri vuoden samana. Näin kyl-
mäkalusteet toimivat varmasti ja energiatehokkaas-

messa tutustumassa toimivaan pullojen kierrätys-
järjestelmään. Meidän pullojen palautuksen kautta 
vuodessa kiertää noin kaksi miljoonaa pulloa ja tölk-
kiä. On hienoa olla osa maailmalla kadehdittua jär-
jestelmää.

Ruokahävikistä puhutaan mediassa usein ja sen 
pienentämisestä. Ruokahävikki on kaupassamme 
noin 1,2 prosenttia myynnistä, eli se on todella pieni. 
Enemmän ruokahävikkiä syntyy usein ruokateolli-
suudessa ja varsinkin kotitalouksissa.

Matalan ruokahävikin mahdollistaa osaava henki-
lökunta ja pitkälle kehittyneet automaattiset tilaus-
järjestelmät. Ruokahävikistä suuri osa menee vielä 
hyötykäyttöön. Muun muassa Karhupajan kautta 
on jaettu hävikkiruokaa ruoka-apuna. Lisäksi osan 
lahjoitamme paikallisille MTK:n jäsenille eläinruoka-
käyttöön, jotka ovat mukana hävikkitavaroiden luo-
vutussopimuksessa. Näin valtaosa hävikistä saadaan 
hyötykäyttöön ja tukee paikallista maataloutta.

Aina syntyy jonkin verran hävikkitavaraa, mitä 
ei voi enää hyödyntää. Esimerkiksi mehukonees-
ta tulevat appelsiinien kuoret. Sen tiimoilta olimme 
Suomessa tietääkseni ensimmäinen kauppa, missä 
otettiin käyttöön teollisuuskompostori, joka kom-
postoi biohajoavat tuotteet muutamassa tunnissa, 
viimeistään vuorokauden aikana. Kone perustuu so-
pivaan mikrobikasvustoon ja optimaaliseen lämpö-
tilaan. Kone pystyy kompostoimaan jopa yli 100 kg 
vuorokaudessa, onneksi koskaan ei sellaista määrä 
hävikkiä synny, puhutaan yksittäisistä kiloista. Bio-
jätteestä kompostoinnin jälkeen jää jäljelle painoa 10 
prosenttia ja tuotos voidaan käyttää maanparannus-
aineena.

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

ti. Myymälän lämpötila, jos päästetään nousemaan, 
käyvät kylmäkalusteet kovilla kierroksilla ja lämpi-
mästä ilmasta tiivistyy kosteutta kylmäkalusteisiin, 
joka jäätyy. Jäätyminen aiheuttaa energian kulutuk-
sen kasvua myös helteiden jälkeen, koska kalusteet 
eivät toimi enää optimaalisesti. Jään poistaminen 
myös aiheuttaa paljon työtä, tyhjentää kalusteita ja 
sulattaa. On ympäristölle paras ratkaisu pitää myy-
mälä aina saman lämpöisenä, joskus kesähelteillä se 
aiheuttaa asiakkaille myös vilun väreitä, kun lämpöti-
la ero ulkolämpötilaan on suuri.

LEdIVALAISTUS
Vaihdoimme perinteisen loisteputkivalaistuksen, 
ledi valaistukseen. Energian kulutus valaistuksessa 
laski yli 50 prosenttia. Tärkeä osa myös energian-
säästössä on kaikissa takatiloissa käytössä olevat 
liiketunnistimet, eli valot palavat vain silloin kun niitä 
tarvitaan. Asiakastiloissa valaistusta ohjataan tieto-
koneella, eli valot palavat kirkkaina vain silloin, kun 
kauppa on avoinna asiakkaille. Illalla siivouksen ai-
kana valaistus on himmeämpi, samoin aamulla kuor-
mien purkamisen aikana, ennen kaupan avautumis-
ta. Yöksi ne sammuvat automaattisesti.

KAIKKI SähKö, MITä KäyTäMME,  
ON UUSIUTUVALLA ENErgIALLA  
TUOTETTUA
Ympäristön ja yhteisön hyväksi tehtävät asiat ovat 
kauppias Tommin mielestä mukavia toteuttaa, koska 
ne tuovat suoraan myös kustannussäästöjä. Energia-
säästöt kuittaavat suuren osan uusien kalusteiden 
hankintakustannuksista säästyneiden käyttökulujen 
kautta. Se on hieno yhtälö ja näin ei aiheuta asiak-
kaillemme hintojen nousua. Toki kilpailu pitää siitä 
huolen, ettei se olisi mahdollistakaan.

Pullojen palautus on asiakkaillemme Suomessa 
arkipäivää. Asiat ovat muualla maailmassa toisin ja 
monet hyvin kehittyneet maatkin ovat käyneet Suo-

Kaupassamme eri jätejakeet kierrätetään mah-
dollisimman pitkälle; pahvi ja kartonki menee uudel-
leen käyttöön paperiteollisuuteen. Kirkas pakkaus-
muovi kerätään ja siitä tehdään uusia muovituotteita. 

Lasi ja metalli lähtevät uusiokäyttöön.
Tänä päivänä poltettavaan jätteeseen menee vä-

hän tavaraa, toki sekin menee hyödyksi energiantuo-
tannossa. Perinteistä sekajätettä ei synny laisinkaan.

Asiakkaille myymälän sisältä löytyy kierrätysmah-
dollisuus, paristoille, polttimoille ja piensähkölait-
teille, eli tuotteille, mitä myös myymme asiakkaille. 
Lisäksi ulkona tontiltamme löytyy kierrätyspiste, 
minkä ylläpidosta huolehtii Kiertokaari.
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gRILLAUSohJeITA 
k-SUPeRMARkeTISTA
Keskikesällä vietettiin Pu-
dasjärven K-Supermarke-
tissa grillauspäivää. Grillaa-
massa olivat atriamestari 
Ismo Peränen ja Atriamesta-
ri Anna-Liisa Hyvönen Tor-
niosta, joiden teltalla kävi 
kova kuhina jo heti aamusta 
lähtien. Maistiaisannokseen 
kuului muun muassa Gril-
l&Glaze BBQ kanan grillipa-
la, Wilhelm Cheesy Nacho 
grillimakkara, Voi-tilli gril-
liperunat ja Chili-pekoni ba-
taattisalaatti.

Maistiaisia jakaessaan 
Peräseltä sai myös hyvät 
grillausvinkit.

– Tee rauhassa, äläkä kii-
rehdi. Nauti. Suomalaiset 
ovat usein liian nopeita gril-
laajia, esimerkiksi hiiligril-
lissä paras hiillos on yleensä 
vasta, kun ruoanlaittoa lope-
tellaan. Grillin viereen kan-
nattaa ottaa paistomittari ja 
foliorulla. Lihan lämpömit-
tarin avulla voi varmistaa, 
että lihan kypsyys on oikea. 
Lisäksi liha kannattaa lait-
taa vetäytymään folioon 
5-10 minuutiksi ennen tar-
joilua, Peränen neuvoi. 

Kauppias Tommi Niska-
nen kertoi, että vastaavia 
kampanjapäiviä on pidetty 
vuosittain, mutta toissa ke-
sänä otettiin Atria yhteis-
työkumppaniksi ja siitä tuli 
heti menestys. Maistiaisan-
noksia päivän aikana meni 
toista tuhatta kappaletta. 

- Tapahtuman suunnit-
telu aloitettiin jo talvella ja 
toteutus onnistui jouhevas-
ti. Tästä on muodostunut 
perinne, totesi Niskanen 
kerätessään jatkuvana virta-
na asiakkaille kylmäarkusta 
grillauksen tarjouskasseja.  
HT

Vastuullisuus näkyy myös 
tuotevalikoimassamme. Os-
tamalla kaupastamme, tietää 
tekevänsä vastuullisia hankin-
toja. Tuotteet, jotka pääsevät va-

TOMMI NISKANEN 
kauppias

ALEKSI MANNINEN 
myymälävastaava 

likoimiin, käyvät läpi tarkan taustatutkinnan. Pirkka 
-tuotteet ovat hyvä esimerkki erittäin tarkan vastuul-
lisuusseulan läpikäynnistä.

Anna-Liisa Hyvösen, Ismo Peräsen ja Heidi Laakkosen valmistamat grilli-
herkkumaistiaislautaset menivät kuin kuumille hiilille. 

Erilaista hellekesän viikonloppua mielessään Jouko sarviaho Kollajalta osti 
grillauksen tarjouskassin, jonka sisältöä esittelivät myymälävastaava Aleksi 
Manninen ja kauppias Tommi Niskanen.

ILmOITUS

Syksyllä järjestään Suo-
men suurimmat sähköiset 
vaalit. Pudasjärven Osuus-
pankissa ja kaiken kaik-
kiaan noin 60 OP Ryhmän 
osuuspankissa järjestetään 
yhtäaikaiset edustajiston 
vaalit, joissa mukana on 
1,3 miljoonaa äänioikeu-
tettua omistaja-asiakasta. 
Vaaleissa tullaan äänestä-
mään pääasiassa op.fi:ssä 
ja OP-mobiilissa, mutta ää-
nestäminen onnistuu myös 
postitse, sillä äänestysma-
teriaali postitetaan heille, 
jotka eivät voi äänestää 
sähköisesti tai eivät ole ak-
tiivisesti käyttäneet verkko-
tunnuksiaan.

Tulevat vaalit ovat OP 
Pudasjärven historian kol-
mannet. Ensimmäisen ker-
ran vaalit pidettiin vuonna 
2013 ja edelliset 2017. Vuo-
den 2021 vaaleissa valitaan 
OP Pudasjärven omista-
ja-asiakkaiden keskuudesta 
edustajistoon 20 jäsentä. 

-Edustajisto käyttää 
ylintä päätösvaltaa osuus-
pankissa valitsemalla mm. 
osuuspankin hallintoneu-
voston sekä edustajiston 
jäsenet toimivat tärkeänä 
linkkinä asiakkaiden ja 
pankin välillä, kuvailee OP 
Pudasjärven myyntijohtaja 
Jonne Ivola edustajiston 
tehtäviä.

Ehdokashankinnan ajan-
kohta on 16.8.-10.9.2021 vä-
linen aika ja itse äänestämi-
nen tapahtuu marraskuussa 
4.-17.11.2021. 

-Nyt kun ehdokashan-
kinta on parhaillaan menos-
sa, ehtii vielä hyvin hypätä 
mukaan syksyn vaaleihin ja 
ehdokkaaksi. Muuta ei tar-
vita, kuin avointa mieltä uu-
sia asioita kohtaan ja halua 
vaikuttaa paikallisen osuus-
pankin menestykseen tule-
vaisuudessakin. Haluamme 
pankissa, että edustajiston 
kautta tulee kaikkien asiak-
kaidemme ääni kuulluksi, 
joten tärkeää myös on, että 
edustajistossa on jäseniä hy-

vin erilaisilla taustoilla, kan-
nustaa Ivola pankin omista-
ja-asiakkaita harkitsemaan 
ehdolle asettumista.

Mikäli joku pohtii ajan-
käytön näkökulmasta edus-
tajiston vaaleihin mukaan 
lähtemistä, rohkaisee Ivola 
heitä: ”Lapsiperheen isänä 
tiedostan ajankäytön haas-
teet arjessa, mutta edusta-
jistolla on kokouksia vain 
yksi vuodessa eli ajallisesti 
edustajiston jäsenyys ei pal-
joa velvoita”. ”Lisäksi ko-
kouksista maksetaan palk-
kio”, vinkkaa Ivola loppuun.

Pudasjärvi Yrittää 
-lehti

eDUSTAJISTon VAALIT oSUUSPAnkISSA 
– VIeLÄ ehTII ehDokkAAkSI

Suomessa ensimmäisten joukossa kalatiskimme 
on sertifikoitu.

MSC- ja ASC-merkinnät osoittavat, että kysei-
nen kala- tai äyriäistuote on pyydetty kalakantoja 
vaarantamatta tai kasvatettu luontoa kunnioittaen. 
Tuotteen matka on jäljitettävissä aina vesistöstä ka-
latiskille. Sertifikoitu kalatiski tarkoittaa, että kaup-
pa voi kalatiskillään myydä ja markkinoida MSC- ja 
ASC-merkittyjä kala- ja äyriäistuotteita. Sertifikointi 
ei sulje mitään, esimerkiksi paikallisia toimittajia ul-
kopuolelle, kun tuotteiden tausta, käsittelytilat ja kul-
jetusasiat ovat kunnossa.

Pakkausmateriaalit mitä käytämme, ovat tarkas-
tettuja ympäristövaikutusten osalta.

Tuotevalikoimastamme yli 80 prosenttia on koti-
maisia tuotteita ja se on ympäristön ja yhteiskuntam-
me kannalta paras vaihtoehto.

Noudatamme aina lakeja ja suosituksia. Haluam-
me olla Pudasjärven paras kaupanalan työpaikka. 
Työllistämme paljon myös nuoria esimerkiksi kuor-
manpurkutehtävissä ja teemme yhteistyötä koulu-
laitosten kanssa, että nuoret saavat työkokemusta ja 
paremmat mahdollisuudet asua ja työllistyä Pudas-
järvelle. Olemme aktiivisesti mukana kylän tapahtu-
missa ja liikuntaharrastusten tukemisessa. Eläväinen 
ja elinvoimainen paikkakunta on sydämen asia ja sen 
eteen tehdään töitä.

Tässä tietoa arjestamme ja päätöksestä: vastuul-
lisuus on valintamme
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Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 
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Avoinna 
ma-pe  
9-17

ESTATE 3098 H
●  Briggs & Stratton PowerBuild 4165 AVS 

moottori
● 500 cm3 / 9 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuuleveys  98cm
● Leikkuumenetelmä keräävä / multiclip
● Keruusäiliön tilavuus 240 litraa
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”
● Mukana vakiona akkulaturi, vetokouk-

kusarja ja multiclip-laite

2790€

AT4 98 HWA  
●  Stiga ST 550 Twin- moottori
● 586 cm3 / 10,4 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuuleveys  98cm
● sähköinen leikkuulaitteen kytkentä
● Leikkuumenetelmä keräävä
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”

2590€

iMOW® RMi 632.1 
ROBOTTiRUOHONLEiKKURi     
●  Automaattinen lataus
● Maksimileikkuualue 3000 m2 
● Maksimikaltevuus 45%
● Leikkuukorkeus 20-60 mm

2199€

COMBi 48 SEQ    
● STIGA ST 170 LS OHV Autochoke moottori
● teho 2,6 kW / 3,5 Hv
● sähköstartti
● keräävä / silppuava / sivulle-  taakse 

heittävä
● leikkuuleveys 46 cm
● kuulalaakeroidut pyörät
● teräsrunko
● keruusäiliön tilavuus 60 litraa
● keskitetty korkeudensäätö  
   22-80 mm

449€

RMi 422 P ROBOTTi-
RUOHONLEiKKURi
●  maksimi nurmikkoala jopa 1 500 m2

● leikkuuleveys 20 cm
● alle silppuava
● leikkuukorkeus 20-60 mm

1190€

415 X ROBOTTi-
RUOHONLEiKKURi      
●  maksimi nurmikkoala jopa 1500 m2

● leikkuleveys 22 cm
● Automower® Connect-etähallinta
● GPS-seuranta

2399€

RM 2 RC
●  moottori  Kohler XT675 OHV SC
● teho 2,2 kW / 3,0
● alle silppuava
● leikkuuleveys 46 cm
● leikkuukorkeus 28-85 mm
● suuret kaksois kuulalaakeroidut pyörät
● teräsrunko

399€

CE8 SäHKöPyöRä
●  Shimano moottori ja akku
● Shimano näyttö
● Shimano hydrauliset levyjarrut
● Shimano Acera vaihteisto 8v
● alumiinirunko
● lukittava joustohaarukka edessä
● valot edessä ja takana

2590€

Made in 
Hako!

Big NiNE 20v
●  Shimano Deore vaihteisto / voimansiirto
● Shimano hydrauliset levyjarrut
● alumiinirunko
● lukittava joustohaarukka edessä
● 29” renkaat

990€

Big FOOT   
●  Fat Bike 26”
● Runko: alumiini 48 cm
● Vaihteisto: Shimano Deore
● Jarrut :Tektro hydrauliset levyjarrut
● Renkaat: 26”x 4.00 Jumbo Jim

699€

E-WAy E-350 
SäHKöPOTKULAUTA
●  moottori 350W / hetkellisesti 700W
● toimintamatka maks. 30 km
● akku 36V / 7,8Ah
● nopeus jopa 25 km / h
● maks. käyttäjäpaino 125 kg
● jarru edessä E-ABS energian 
   talteenotolla
● jarru takana levyjarru

449€

KEvyTSAAPPAAT
●  Kevyet
● Kestävät
● Kotimaiset

6990€

Uutuusväri:
berry

KEvyTSAAPAS CAMO
●  jäykempi pohja

79€

KRäNZLE HD 10/122TS  
PAiNEPESURi     
●  Induktiomoottori 
● ruostumattomat  keraamipinnoitetut 

männät
● pumpun pääty messinkiä
● teräsvahvistettu korkeapaine letku 10 m
● automaattinen moottorinsammutus
● kuivakäyntisuojaus
● ohituskäyttö

599€

KRäNZLE HD 10/122TS  
PAiNEPESURi     
● ”Easy start”- pehmeä moottorin käynnistys-

teknologia 
●  Täyspysäytysjärjestelmä 
●  Puhdistusaineenimu 
●  Letkukela
●  Veden virtaus 10 l/min (600 l/h) 
●  Lämminvesisyöttö max. 60 °C

699€

KRäNZLE  THERM 1165-1 
KUUMAvESiPESURi     
Laadukas kuumavesipesuri kelalla  ammat-
timaiseen käyttöön. Tehokas hyötysuhde - 
alhainen kulutus, vähäiset päästöt
●  Letkukela
●  Teräsvahvistettu korkeapaineletku 20 m 

(443812)
●  Työpaine, portaattomasti säädettävä 

30-165 bar 
●  Sallittu ylipaine 180 bar 
●  Veden virtaus 430-1165 l/h 
●  Sähköliitäntä 400 V, 12,5 A, 50 Hz

4250€

VAIN 1 KPL POISTO

● Työleveys 107cm
● Tilavuus 340 litraa
● Tyhjennys kuljettajan paikalta

337€

KERääjä 42”

● max. ilmannopeus 88 m /s
● max. ilmanmäärä 1860 m3 / h
● 64,8 cm3 
● 2,8 kW / 3,8 hv
● valjaat lonkkatuella

699€

BR 700 REPPUPUHALLiN 

● max. ilmannopeus 106 m /s
● max. ilmanmäärä 1720 m3 / h
● 64,8 cm3 
● 2,8 kW / 3,8 hv
● valjaat lonkkatuella
● kaksoiskahva!

729€

BR 600 REPPUPUHALLiN 

● max. ilmannopeus 81 m /s
● max. ilmanmäärä 1380 m3 / h
● 64,8 cm3 

● 2,0 kW / 2,7 hv

599€

BR 500 REPPUPUHALLiN

● max. ilmannopeus 55 m /s
● max. ilmanmäärä 620 m3 / h
● 36 V
● mukana akku ja laturi

279€

BgA 57 AKKUPUHALLiN

● max. ilmannopeus 100 m /s
● max. ilmanmäärä 1500 m3 / h
● 75,6 cm3 
● 3,1 kW / 4,2 hv

359€

SBP 375 REPPUPUHALLiN

● max. ilmannopeus 76 m /s
● max. ilmanmäärä 722 m3 / h
● 28 cm3 
● 0,8 kW / 1,1 hv

299€

125 B POLTTOMOOTTORi-
PUHALLiN

HPS199MEL HPS 99
● tilavuus 99 L
● mekaaninen ter-

mostaatti
● LED-valo
● voidaan käyttää 

jääkaappina!
● mitat: K 84 cm L 

54,5 cm S 47,6 cm

229€

PUDAS-KONEEN 
PIENKONE-
KORJAAMO

KORJAAMME JA HUOLLAMME 
MOOTTORI- JA RAIvAUSSAHAT, 
PUUTARHAKONEET, MöNKIJäT, 

POLKUPyöRäT JNE.

TRAPPER CHASER 550 EFi EPS T3B   ● T akuu 6 vuotta / 8000 km
●  Traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona alumiinivanteilla
●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyörästön 

lukko
●  Ohjaustehostin
●  Vetokoukku ja vinssi

7390€
+ toimituskulutTAKUU 6 VUOTTA!

TRAPPER 500 T3B EPS ●  Takuu 6 vuotta / 8000 km
●  Traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat 

alumiinivanteilla
●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyörästön 

lukko
●  Ohjaustehostin
●  Vetokoukku/vinssi

6690€
+ toimituskulut

TRAPPER 500 T3B ●  Takuu 6 vuotta / 8000 km
●  Traktorimönkijä
●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60km/h
●  Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona
●  Levyjarrut edessä ja takana
●  Erillisjousitus myös takana
●  Vaihteisto: L, H, R, N, P
●  EFI-polttoaineen ruiskutus
●  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
●  Kytkettävä etutasauspyöräs-

tön lukko
●  Vetokoukku/vinssi

5890€
+ toimituskulut

MöNKIJäN OSTAJALLE 
TALvIPAKETTI vAIN 390€                                                                                                      

SIS. PUSKULEvy, TUULILASI JA KAHvANLäMMITTIMET

TAKUU 6 VUOTTA!

TAKUU 6 VUOTTA!

●  Teräskudoskorkea-
paineletku, 15 m 
NW 6 

●  Korkeapainepistooli
●  Tehosuutin rosteri-

sella suihkuputkella 
●  Vario-Jet -suutin 

rosterisella suihku-
putkella

● tilavuus 199 L
● mekaaninen termos-

taatti
● LED-valo
● voidaan käyttää 

jääkaappina!
● mitat: K 84 cm L 82,3 

cm S 55,6 cm

329€


