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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hirsikampus ehdolla
Puupalkinto 2016 

saajaksi s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 7.10.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 12.10., 
ke 19.10. ja ke 26.10.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
Huom! Liike suljettu to-pe 13.-14.10.

P Ilmainen puunmyyntisuunitelma.
P Aitoa kilpailua valtakirja-
 leimikoistamme.

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
p. 040 935 9320. Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi

METSÄNOMISTAJA
Kesän 2017 kasvatuslannoitukset 

alkaen 280 €/ha+alv.

Onko puukaupan aika?
Kysy 
lisää!

Sinustako 
perhehoitaja?

oulunkaari.com

Etsimme perhehoitajia vammaisten, 
lasten ja ikäihmisten perhehoitoon.
Perhehoitoa voidaan tehdä hoidettavan tai 
hoitajan kotona, lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Hyvin 
monenlaiset perheet, pariskunnat ja aikuiset 
voivat toimia perhehoitajina. 

Tehostettu perhehoitajien hakuaika 
on käynnissä 30.6.2016 saakka!

Hakemuskaavakkeet ja lisätietoa: 
hanna.siltakoski@oulunkaari.com, 050 436 6593

P.S. Seuraava ikäihmisten perhehoidon 
valmennus käynnistyy elokuussa, tule mukaan!

Tervetuloa 
Kaikille avoimeen
PÄRJÄÄ ILOISESTI 
ARJESSA- tapahtumaan 

Järjestää Oulunkaaren kuntayhtymä, 
Pudasjärven kaupunki ja Pudasjärven seurakunta

Vanhusten palvelukeskukseen (Kauppatie 25) 
torstaina 13.10.2016 klo 14-16. 
Mukana toimijoita, joilta löydät apua arkeesi ja 
iloa elämääsi.
Paikalla elävää musiikkia, verenpaineen  
mittausta, arvontaa ja kahvitarjoilu.

Olet lämpimästi tervetullut!

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

Ti 11.10, ti 18.10, ti 8.11, ti 22.11, 
ti 29.11. ja ti 20.12. yleislääkäri Olli Heikkilä

To 20.10. ja to 1.12. gynekologi Liisa Karinen
gynekologiset ultraäänitutkimukset 

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla to 13.10. klo 9-17

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Beautiful 
dreams

Tule tutustumaan 
Friendtexin syksyn 

naisten vaatemallistoon ja 
tekemään löytöjä.

Beautiful dreams

Avajaiset Rimmillä 
Unelmatehtaan tiloissa ma 10.10. klo 10. 

Kahvitarjoilu ja arvontaa. Paikalla myös 
Cambridge-valmentaja Helinä Koski.

Myös 10-paikkainen kirpputori

Rimmintie 15, rakennus 3, 
93100 Pudasjärvi. P. 040 728 0933

BiotalousLeader-info
luomuvihannes-

viljelyn aloittajille
ke 19.10.2016 klo 12–15 

Pudasjärvi, LAromit, Ranuantie 253
Ohjelma: • Paikalliset luomupuutarhatuotteet osana 
biotaloutta, rahoitusmahdollisuuksia, Taimi Mahosenaho, 
ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset • Viljelijäyhteis-
työ, jalostaminen myyntituotteeksi ja käytännön koke-
muksia viljelystä, Anni-Inkeri Törmänen, LAromit Oy • Kahvi 
• Ohjeita luomuvihannesten kasvatukseen, esim. luomu-
sipuli ja -porkkana; maksuttomat Neuvo2020 -palvelut 
puutarhatuotannon asiantuntija Kirsti Voho, ProAgria Oulu

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 12.10. mennessä: 
www.proagriaoulu.fi > BiotalousLeader > Tulevat tilaisuudet
taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi, 040 551 7807

TILAISUUS ON 
MAKSUTON –
ILMOITTAUDU
MUKAAN!

TIEDOTUSTILAISUUDEN 

 Tilaisuuden ohjelma:
 17.00 Tilaisuuden avaus 

 17.05 Kustannustehokas taimikonhoito 

 18.15 Yhteistyökumppani Osuuspankin   
  puheenvuoro ja kahvit 

 18.45 Sukupolvenvaihdos

Torstaina 13.10.2016 klo 17.00 - 20.00 
Pudasjärven Osuuspankilla, Toritie 1 

Pohjoisen metsätilat kasvuun -hanke järjestää 

Ilmoittautumiset 11.10.2016 mennessä 
www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai 
raili.yli-huikku@metsakeskus.fi, puh. 0400 203 381

kustannustehokkaasta taimikonhoidosta ja 
sukupolvenvaihdokseen liittyvistä asioista.

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14 Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

VARAUDU 
JÄÄ-/TALVIKELEIHIN!

Icebug Moss
NASTAKENGÄT
● Naisille ja miehille

KAYI2 
JUOKSUKENGÄT

Acics Gel Fujisetsu

ALEPÖYDISSÄ 
JA -REKEISSÄ

PALJON
POISTOJA!

NASTAKENGÄT
SAAPUNEET!

17900

Craft ALUS-
KERRASTOT 
SAAPUNEET!

29,90
(49,90)

Lasten 
Catmandoo SYYS-/
TALVIKENGÄT

● Varrellinen
● Vedenpitävä
● Koot 29-34 2950

(59,-)

GORETEX 
NASTA-
JUOKSU-
KENGÄT

15900
(199,-)11900

(155,-)

 www.pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai 08 815 4000

Tule herkuttelemaan uuden 
keittiömestarimme laatimista 

pikkujouluherkuista 

TARJOLLA PERINTEISTEN 
JOULUHERKKUJEN LISÄKSI 
• Jokirapu-fenkolisalaattia 

• Marinoituja savumuikkuja 
• Karpalo-kinuskikakkua
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 9.10. kello 10, Rauli Junt-
tila, saarna Oskari Holmström, Keijo Piirainen, Jukka 
Jaakkola, Hannu Niemelä, Markus Vaara. Herättäjän 
kirkkopyhä ja Pudasjärven sotaveteraanien 50-vuotisjuh-
lajumalanpalvelus. Kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat rip-
pikoulusalissa.

Messu Sarakylän kappelissa su 9.10. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Helena Koivukangas, Hannele Puhakka, Sara-
kylän kappelikuoro. Vanhusten kirkkopyhä, kirkkokahvit. 

Kuorot: kirkkokuoro to 13.10. kello 18.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 11.10. kello 17.30, 
Rauli Junttila.

Lähetyksen kirpputori avoinna keskiviikkoisin kello 10-
13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä paljon muu-
ta tarjolla. Kirpputorille otetaan vastaan puhtaita ja ehjiä 
vaatteita sekä liinavaatteita. (Ei muita tavaroita.)

Sauvakävelyryhmä kokoontuu ti 11.10. kello 16.30 Puik-
kariin, mukaan uintivarusteet. 

Lähimmäisten ilta Liepeen väentuvassa ke 12.10. kel-
lo 18.30.

Rippikoulu: la 8.10. Kesäripari 2 ja la 12.11. MUUT-ryh-
mä. Ota mukaan kynä ja pyyhekumi. Jos et pääse oman 
ryhmän mukana lauantaipäivään, ole yhteydessä Tiinaan 
tai Markoon.

Seurakunnan varhaisnuorisotyön yön yli leiri 9-13v. 
koululaisille Hilturannassa 25.-26.10. Ilmoittautumiset 
ma 17.10. mennessä kirkkoherran virastoon p. (08) 882 
3100. Leirille mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta koulu-
laista. Ohjelmassa askartelua, ulkoilua ja mukavaa yh-
dessä oloa sekä tietenkin hartaushetket. Leiri on ilmai-
nen. Ilmoittautuneille lähetetään kirje leiristä.

Seurakunnan syyslomaretki alakouluikäisille (0-6 
luokkalaisille) to 27.10. Ranuan eläinpuistoon. Ilmoit-
tautumiset ti 18.10. mennessä kirkkoherran virastoon p. 
(08) 882 3100. Retkelle mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunut-
ta koululaista. Retki on ilmainen. Ilmoittautuneille lähete-
tään kirje retkestä.

Seurakunnan lapsityön leiripäivät 0-2 luokkalaisille 
Liepeessä 24–26.10. kello 10-14. Ohjelmassa mm. ul-
koilua, askartelua, satuja lepohetken yhteydessä ja har-
taushetki. Päivittäin tarjoamme yhden lämpimän aterian. 
Leiripäivät ovat ilmaisia. Ilmoittautumiset kirkkoherran-vi-
rastoon tiistaihin 18.10. mennessä p. (08) 882 3100. Lei-
rille mahtuu 20 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirille 
voi osallistua kaikkina kolmena päivänä, mutta jokaiselle 
päivälle täytyy ilmoittautua erikseen.

Tulossa: Nuorten syyslomaretki maanantaina 24.10. Li-
sätiedot retkestä ja ilmoittautumisesta myöhemmin  seu-
rakunnan kirkollisista, seurakunnan nuorisotyön face-
bookista ja instagramista.

Nuorisotyö: Maata näkyvissä-festarit Turussa 18.-20.11. 
Lähtö pe 18.11. kello 6.00 seurakuntatalolta, paluu su-ma 
välisenä yönä n. kello 01.15. Reissun hinta 50€ (sis. liput, 
kyydin, koulumajoituksen ja ruoat festareilla). Ilmoittautu-
minen alkaa ma 10.10. kello 9.00. Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot: 040 752 4387/Marko Väyrynen ja 040 571 4636/
Tiina Inkeroinen. Suosi ilmoittautumisessa tekstiviestiä 
(nimi, osoite, ruoka-allergiat, puhelinnumero).

Perheilta - katso silmiin ja rakasta seurakuntakodissa 
ma 10.10. kello 17.30. Tilaisuus alkaa paneelilla ja sen 
jälkeen on yleisöllä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ti-
laisuus on avoin kaikenikäisille. Lapsille on varattu omaa 
toimintaa päiväkerhotilassa. Illan päätteeksi iltahartaus ja 
iltapala.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerhoa ei ole ti 
11.10. tervetuloa  keskiviikon perhekerhoon  12.10. kel-
lo 10-13.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. 

KUULUTUS: Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuus-
ton kokous pidetään seurakuntakeskuksen isossa kah-
viossa torstaina 13.10.2016 kello 16.30. Kokouksen 
asialista on yleisesti nähtävänä 3.10.–13.10.2016  kirk-
koherranvirastossa, Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 17.10.–16.11.2016 viraston auki-
oloaikoina. Pudasjärvellä, 29. päivänä syyskuuta 2016, 
Arvo Niskasaari kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Rauhanyhdistykset: Lasten seurat ja laulutuokio sekä 
ruokailu Kurenalan ry:llä su 9.10. kello 13 (Mikko Kälkä-
jä). 

Kastettu: Kiira Maria Aurora Haapakoski, Saaga Magda-
leena Vääräniemi, Väinö Juhani Nyström.

Haudattu:  Anni Oravainen 90 v, Matti Jaurakkajärvi 83 
v, Erkki Paavali Riihiaho 70 v, Matti Erkki Untamo Pen-
nala 70 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Syksy on muuttolintujen etelään lähdön 
aikaa. Linnut kerääntyvät suuriksi parvik-
si tai muutaman linnun ryppäiksi ja suun-
taavat kulkunsa kohti talvehtimisalueita, 
kohti lämpöä ja valoa. Niiden täytyy tehdä 
tuo muutto, sillä muuten kylmä talvi koi-
tuisi heidän kohtalokseen. Joskus myös 
me ihmiset saamme tai joudumme muut-
tamaan työn tai jonkun muun syyn takia 
uusiin paikkoihin, mutta meidän Jumalalta 
saamamme tehtävä pysyy samana.

Ensi sunnuntaina on Herättäjän kirk-
kopyhä. Herännäisyys on yksi meidän kirk-
komme viidestä herätysliikkeestä. Körtti-
läisyydessä pohjavireenä on inhimillisyys 
ja rehellisyys. Liikkeen opetuksen mukaan 
ihminen on pieni ja Jumala on suuri. Lii-
ke puolustaa ikävöivää ja arkaa uskoa, jos-
sa toisen uskon tilaa ei kysellä, sillä jokai-
nen meistä on samalla viivalla; olemme 
kaikki syntisiä. Ensi sunnuntain teksteissä 
kerrotaan siitä, kuinka meidät on lähetetty 
maailmaan olemaan Jeesuksen lähettiläinä. 
Tätä tehtävää meitä kehotetaan tekemään 
kaikkialla, missä olemme. Jeesus julisti, että 

Jumalan valtakunta lahja, jossa meille kai-
kille kuuluu lupaus syntien anteeksianta-
muksesta. Suurinkin syntinen saa olla ar-
mahdettu ja pelastettu. 

Yksi ensi sunnuntain teksteistä on toi-
sesta Timoteuskirjeestä luvusta 4:

”Minä vannotan sinua Jumalan ja Kris-
tuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on 
tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmes-
tymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: ju-
lista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimatto-
maan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina 
kärsivällisesti opettaen. Tulee näet aika, jolloin 
ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan 
haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia 
kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. 
He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät 
kuuntelemaan taruja. Mutta pysy sinä järke-
vänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista 
evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät.”

Kaikenlaisina aikoina Jumala on luvan-
nut olla meidän kanssamme. Hän suoje-
lee ja pitää meistä huolta, olemmepa sit-
ten missä tahansa.

Virsi 510:
2.
Sinä, Jeesus, Mestari hiljainen,
et vaatimuksiin vie.
Tulet vastaan seuraasi pyytäen
ja itse olet tie.
Enkä leipää, laukkua, sauvaakaan
saa turvaksi matkalle.
Otan yhden askelen kerrallaan
ja pääsen perille.

3.
Sinä, Jeesus, vallasta riisuuduit
ja suostuit nöyryyteen.
Isän tahdon täyttäen antauduit
maan kaikkeen köyhyyteen.
Sido, Jeesus, nyt minut itseesi,
suo usko ja rakkaus!
Ota kaikki voimani käyttöösi,
luo matkaan tarkoitus.

Keijo Piirainen 

Muuttolintujen aikaan

Oulunkaaren kunnissa 
on käynnistynyt maksu-
ton perhe- ja sosiaalipal-
velujen palveluohjaus, 
jonka tavoitteena on asi-
akkaan tai koko perheen 
hyvän ja toimivan arjen 
vahvistaminen sekä elä-
mänhallinnan vahvis-
tuminen. Pudasjärvellä 
tehtävää hoitaa perhepal-
veluiden palveluesimies 
Tuula Tolkkinen. 

Palveluohjaus käynnistyi 
oulunkaarella

Info-Lango tarjoaa Pohjois-
Pohjanmaalla asuville maa-
hanmuuttajille monikielis-
tä etäneuvontaa. Palvelu on 
maksutonta ja avointa kai-
kille.

Asiakas saa opastusta 
esimerkiksi asumiseen, työ-
elämään, koulutukseen, va-
paa-ajan viettoon sekä sosi-
aali- ja terveyspalveluihin 
liittyvissä kysymyksissä.

Neuvojat palvelevat 
englannin, venäjän, thain, 

ranskan, swahilin ja suo-
men kielillä. Vuoden 2017 
alussa kielivalikoimaa laa-
jennetaan.

Ajanvaraus palveluun 
tehdään Info-Langon netti-
sivuilla. Asiakas voi saada 
opastusta puhelimitse, Sky-
pe-videon välityksellä äly-
puhelimella tai tietokoneel-
la tai videon välityksellä 
Pudasjärvellä ja Utajärvel-
lä kuntien järjestämissä etä-
palvelupisteissä.

Palvelu on otettu käyt-
töön tällä viikolla ja asiak-
kaat voivat varata ajan net-
tisivuilta www.info-lango.
fi.

Etäneuvonnalla voi-
daan varmistaa, että maa-
hanmuuttajat, jotka asuvat 
maaseudulla saavat tasa-
laatuista ja yhdenmukaista 
palvelua. Jo alkuvaiheessa 
hyvän opastuksen saanut 
maahanmuuttaja ymmär-
tää paremmin suomalais-

ta yhteiskuntaa ja kotoutuu 
nopeammin.

Hyvä alku Pohjois-Poh-
janmaalla -hanke on ESR 
rahoitettu ja toteutetaan 
Oulun ja Pudasjärven kau-
punkien yhteistyönä.  Pu-
dasjärven vastuu hankkees-
sa on kehittää Monikielinen 
ohjauksen ja neuvonnan 
etäpalvelu koko Pohjois-
Pohjanmaalle.

Uusi monikielinen etäneuvontapalvelu 
maahanmuuttajille

Palveluohjaajaan voi 
ottaa yhteyttä, kun tar-
vitsee ammattilaisen tu-
kea omassa tai läheisen jo-
kapäiväisessä elämässä. 
Huoli voi liittyä omien tai 
omaisen asioihin, esimer-
kiksi asumiseen, taloudel-
liseen tilanteeseen, väki-
valtatilanteeseen, lapsen 
kehitykseen ja hyvinvoin-
tiin tai päihde- ja mielen-
terveysasioihin. Palveluoh-

jaajalta saa myös lisätietoa 
lapsiperheiden kotipalve-
lusta ja perhetyöstä.

Yhteyttä voi ottaa pu-
helimitse tai www.ou-
lunkaarenomahoito.com 
-palvelussa. Sähköiseen 
palveluun kirjaudutaan 
pankkitunnuksilla tai mo-
biilivarmenteella. Palve-
luohjaaja vastaa Oma-
hoidon kautta jätettyihin 
viesteihin viiden työpäivän 

kuluessa. Lisäksi palve-
luohjaajan tavoittaa pal-
velupisteestä. Puhelin-
numerot sekä lisätietoa 
palveluajoista saa www.
oulunkaari.com – sivuil-
ta.

Yli 63-vuotiaille vas-
taavaa neuvontapalvelua 
tarjoaa Senioripiste.

Oulunkaari tiedotus
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Roskat kuuluvat roskik-
seen, eivät luontoon. 

Monet ovat törmänneet 
täysin turhaan roskaa-
miseen Pudasjärvelläkin. 
Oheiset kuvat ovat Pudas-
järvi-lehden lukijan otta-
mia ja ne osoittavat, että 
valitettavasti luonnosta 
löytyy roskia.

Luontoon heitetään ros-
kia ja erilaista jätettä, mikä 
on paitsi ikävän näköistä 
myös luonnolle hyvin va-
hingollista. Jokaisen tulisi 
ymmärtää, että roskat kuu-
luvat keräyspisteille.

Pudasjärven jätehuollon 
järjestää Oulun Jätehuolto 
Oy. Jätehuollon kunnolli-

Ikävää luonnon roskaamista
seen hoitamiseen on järjes-
tetty hyvät mahdollisuudet 
eri puolella paikkakuntaa.

Myös kierrätyspistei-
tä on tarjolla. RenoNorden 
Oy vastaa kaupungin alu-
eella sijaitsevien hyötyjä-
tepisteiden tyhjennyksestä 
ja huollosta, lukuun otta-
matta paperia, jonka kerä-
yksestä vastaa Paperinke-
räys Oy.

Hyötyjätepisteisiin voi 
toimittaa pienmetallia, 
pahvia ja kartonkia, kierrä-
tyspaperia ja lasia. Muovi 
tulee laittaa sekajätteeseen. 
Käytetyt paristot ja akut 

otetaan vastaan niiden jäl-
leenmyyntipaikoissa.

Onnistunut metsän 
lentolannoitusnäytös Siurualla

Sää suosi Pudasjärven Met-
sänhoitoyhdistyksen järjes-
tämää metsän lentolannoi-
tusnäytöstä lauantaina 1.10. 
Arto Eräkankaan metsässä 
Siurualla. Edellisten päivien 
myräkät saivat jo tapahtu-
man järjestäjiä pelkäämään, 
että päästäänkö ollenkaan il-
maan. Lannoitettava alue oli 
vajaat 30 hehtaaria. NPK lan-
taa levitettiin 500 kiloa heh-
taarille, jonka seurauksena 
kasvun lisäys tulee olemaan 
merkittävä. Investoinnil-
le saadaan 10-20 prosentin 
vuotuinen tuotto, kun ky-
symys on 35-70 vuotiaasta 
puustosta, jollaista lannoitet-
tavassa kohteessa puusto on. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
700-1400 euron lisähakkuu-
tuloa hehtaarilla kahdeksan 
vuoden kuluttua lannoituk-
sesta. 

Kulut lannoituksesta heh-
taaria kohden vaihtelevat, 
mutta lentolannoitusta voi-
daan käyttää ja se kannattaa, 
jos alueen koko on vähin-
tään 10 hehtaaria. 

Ari Tiittasen Heliwork 
Kannuksesta teki samalla 
reissulla lentolevityksen kol-
mella hankkeella Siuruan 
alueella. Yhteensä pinta-ala 

oli 62 hehtaaria. Kustannuk-
set näissä kaikissa olivat rei-
lut 300 euroa hehtaarilta. 

Katsojat näyttivät pitä-
vän näytöksestä, johtuen 
varmaankin pääosin juu-
ri helikopterin ja taitavan 
lentäjän Tiittasen suoritus-
ten näkemisestä ja kuule-
misesta. Melu oli nimittäin 

Lennon aikana siirrettiin lanta säkeistä kahteen levityssii-
loon eli aina kun lentäjä tuli tyhjän siilon kanssa, oli täysi 
odottamassa.

ajoittain aika muikea. Ehkä 
myös makkaranpaisto ja me-
hun juonti touhua seuratessa 
edesauttoi viihtymisessä! 

Tiittasen lisäksi Heliwor-
kin miehiä oli kaksi, joit-
ten tehtävä oli siirtää lanta 
säkeistä kahteen levityssii-
loon eli aina kun lentäjä tuli 
tyhjän siilon kanssa, oli täy-
si odottamassa. Siilon vaih-
to oli nopea, sekuntien toi-
mitus, helikopteri oli siilojen 
päällä ilmassa ja lenkit vain 
siirrettiin täyteen siiloon. Sii-
lossa on luukku, jonka lentä-

jä aukaisee tarkalleen tarvit-
taessa ja lannan valuessa se 
osuu rupeliin, joka levittää 
lannan monen kymmenen 
metrin alueelle. Muutenkin 
homma pelasi. Aikaa koko 
alueen lannoitukseen meni 
vain puolitoista tuntia! Ve-
sien suojelu otettiin huomi-
oon hanketta suunnitellessa. 
Riittävät suojavyöhykkeet 
jätettiin Siuruajokeen.

Jari Kuukasjärvi, Teemu 
Leppänen Mhy Pudasjärvi
Kuvat Arto Eräkannas

Ari Tiittasen Heliwork Kannuksesta teki samalla reissulla lentolevityksen kolmella hank-
keella Siuruan alueella, yhteensä pinta-ala oli 62 hehtaaria.

Lentolannoitusnäytöksen kävijät ihastelivat taitavan heli-
kopterilentäjän Tiittasen suoritusten näkemisestä ja kuu-
lemisesta. 

Ouluun lauantaina 15.10. 
Lähtö linja-autopysäkiltä klo 9 ja paluu noin klo 16.

Retken hinta (sis. kyyti ja lippu) jäseniltä 20 € ja 
ei-jäseniltä 30 €.

Kädentaito- ja hyvinvointimessuille 
Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset järjestävät retken

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset 13.10. mennessä
Mailalle 045 120 8750 tai  
Annelle 041 506 0738.

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan
myymälä auki tiistaisin klo 9-17

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

KUUKAUDEN KAMPANJAT
TARJOUKSET VOIMASSA

LOKAKUUN AJAN

70€

YOUNGBLOOD

RIPSIPERMANENTTI

MEIKKIKYNÄT

RIPSIEN PIDENNYS

(norm. 85€)

40€
(norm. 50€)

10€
(norm. 19-21€)

on lomalla lokakuun loppuun asti
TERVEYSKESKUKSEN KANTTIINI

Järj. MLL:n Pudasjärven yhdistys

Pudasjärven yhdistys

LAPSIMESSUT
la 15.10.2016 klo 10-14

TUOMAS SAMMELVUO –SALILLA

Puuhamaa, jossa 
ohjattua leikkimistä

Kasvomaalausta, 
ongintaa, vohveleita, 
suolaista syötävää…

Lastenvaate– ja leluesittelijöitä
(mm. Silverjunglen tarjous -15% syksy/talvi-mallistosta 

– ei ponchot, sukat)

Kirpputori  
(pöytävaraukset 040 839 8561 klo 16 jälkeen)

Pellet Nelli ja Niilo  
paikalla 

klo 10.30-13.30

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Ma-Pe 10-17, La 10-14. Matkahuolto Ma-Pe 10-17
Osta jemmaan Jouluksi!

AarreArkku 13v

 Tutustumistarjouksena 
Hama -helmet 

-10% Ale!

Paljon Uusia Hama- 
helmipakkauksia saapunut!
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Oikeat toimenpiteet ovat 
ratkaisevia metsien kasvun 
ja tuoton kannalta. Metsän 
kasvatuksessa kaikki alkaa 
taimikon perustamisesta. 
Tuottavan taimikon aikaan-
saamiseksi on tärkeää, että 
uudistusala raivataan hak-
kuun jälkeen ja maanmuok-
kaus tehdään kohteelle sopi-
valla menetelmällä riittävän 
voimakkaasti. Taimikko pe-
rustetaan maalajista ja kas-
vupaikasta riippuen joko 
kylvämällä tai istuttamal-
la kasvupaikalle sopivalla 

Hyvällä metsänhoidolla metsät kasvamaan ja tuottamaan
puulajilla. Tuoton kannalta 
on tärkeää hoitaa taimikot 
ajallaan sekä tehdä harven-
nushakkuut sopivan voi-
makkaina. Harventamaton 
metsä kyllä kasvaa, mutta ei 
järeydy. Liian voimakas har-
vennus taas aiheuttaa kas-
vutappioita ja lisää tuulitu-
horiskejä.

Turvemailla on tärke-
ää huolehtia ojitusten toi-
mivuudesta sekä ravinne-
tasapainosta. Kangasmailla 
melkein aina kasvua rajoit-
tava tekijä on typen puute. 

Kasvatuslannoituksen vai-
kutus kestää 6-8 vuotta ja sil-
lä saadaan noin 10 prosentin 
tuotto.

Tällä hetkellä typpilan-
noitteiden hinnat ovat al-
haalla, joten nyt olisi hyvä 
aika suunnitella ja sopia tu-
levan kesän 2017 lannoituk-
sista. Kulkuyhteydet vaikut-
tavat puusta maksettavaan 
hintaan sekä metsänhoitotöi-
den hintaan. Tilan kannattaa 
osallistua yhteisiin metsätie-
hankkeisiin. Tilan sisällä voi 
pienellä rahalla tehdä kulku-

yhteyksiä parantavia pien-
narteitä. Yleensä tielinjalta 
kertyvä myyntipuu kattaa 
suuren osan piennartien ra-
kentamiskustannuksista.

Metsän tuotto realisoi-
daan puukaupassa. On tär-
keää kilpailuttaa leimik-
ko. Kun leimikosta on aitoa 
kilpailua, tarjouksia tulee 
useilta ostajilta. Tarjouksia 
vertailtaessa ratkaisevia te-
kijöitä on hinta sekä mitta-ja 
laatuvaatimukset. Tuottoon 
vaikuttaa myös olennaises-
ti metsänhoitopalveluiden 

kustannukset. Tänä päivänä 
metsänhoitopalveluja tuot-
tavat lähes kaikki metsäalan 
toimijat. 

Kun uudistat metsää, hoi-
datat taimikoita, suunnit-
telet puukauppaa, tarvitset 
metsäsuunnitelmaa tai arvi-
ota. Kannattaa kysyä tarjous 
eri toimijoilta.

Tuomo Tuomaala 
Metsäpalvelu Tuomaala Oy

Luomuvihannesten viljelyn aloittamiseen opastusta

Pudasjärvelläkin olisi hyviä mahdollisuuksia kasvattaa luomuvihanneksia jalostettavaksi 
myyntiin. Jos useampi viljelijä lähtisi rinkiin mukaan, ei alojen tarvitse alkuvaiheessa olla 
välttämättä suuria viljelijää kohti. Kuva Taimi Mahosenaho.

Luomuvihannesten viljelyn 
aloittamisesta järjestetään 
tiedotustilaisuus Pudasjär-
vellä keskiviikkona 19.10. 
LAromien tiloissa, yrittäjänä 
Anni-Inkeri Törmänen. Puu-
tarhatuotannon asiantuntija 
Kirsti Voho ProAgria Oulus-
ta kertoo käytännön tietoa 
luomuvihannesten kasva-
tuksen aloittajille. Viljelijän 
ei tarvitse olla tukikelpoinen 
maanviljelijä päästäkseen 
luomutuottajaksi, mutta luo-
muehtoja täytyy noudattaa 
ja todeta se tarkastusten yh-
teydessä. Pinta-alan ei tar-
vitse välttämättä olla suuri, 
vaan jalostettavaksi suunni-
tellut tuotteet voidaan koota 
useammalta palstalta. Tuki-
kelpoiset viljelijät voivat saa-
da tilalleen myös Neuvo2020 
neuvontaa pelkällä alv suo-
ritteella. Voho kertoo hyviä 

ohjeita aloittaville viljelijöil-
le. Esimerkkinä on luomu-
sipulin ja luomuporkkanan 
kasvatus. Anni-Inkeri Tör-
mänen, LAromit Oy:stä ker-
too yhteistyöstä paikallises-
sa viljelyssä ja jalostuksessa 
sekä käytännön kokemuk-
sia viljelystä. Taimi Maho-
senaho ProAgriasta ja maa- 
ja kotitalousnaisista opastaa 
mm. rahoitusmahdollisuuk-
sista viljelijärenkaalle. 

Luomuvihannesten kas-
vattajille olisi Pudasjärvellä 
kysyntää ja markkinoitakin 
paikallisesti jalostettuna kui-
vatuotteena. Paikkakunnal-
la toimii jo jalostaja ja tällä 
hetkellä kuivatuotteeksi ja-
lostettavat luomuvihannek-
set tulevat pääosin jalostajan 
omalta tilalta Pudasjärven 
Livolta, mutta täydennyk-
set joudutaan hankkimaan 

kauempaa. Pudasjärvel-
läkin olisi siis vielä hyviä 
mahdollisuuksia kasvattaa 
luomuvihanneksia. Muun 
muassa Livojokivarren kar-
keat hietamaat olisivat tähän 
sopivia. 

Infotapahtumaan osal-
listuminen ei sitouta mihin-
kään, vaan antaa maksu-
tonta ja vapaata lisätietoa 
luomupuutarhaviljelystä ja 
biotaloudesta. Tilaisuus on 
avoin kaikille, mutta tapah-
tumaan pyydetään ilmoit-
tautumaan ennakkoon Pro-
Agria Oulun nettisivujen 
tapahtumakalenterin kaut-
ta tai soittamalla ProAgri-
aan Taimi Mahosenaholle. 
Tapahtuman järjestää Ou-
lun Seudun BiotalousLea-
der, ProAgria Oulu ja Maa- 
ja kotitalousnaiset.

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut, kaksitoista kansanedustajaa, 
tekivät 4.10. esityksen Kansaneläkelaitoksen tulevaksi pääjoh-
tajaksi. Esitys tehtiin Tasavallan Presidentille, joka nimittää pää-
johtajan.

Tehtävään jätettiin 20 hakemusta. Valtuutettujen työvalio-
kunta valmisteli tehtyä esitystä haastattelemalla kuusi hakijaa. 
Työvaliokunta – yksi valtuutettu kustakin valtuutetuissa mu-
kana olevasta puolueesta – valitsi haastateltavat yksimielisesti. 
Kaikki haastatellut kävivät myös soveltuvuustestissä, jonka suo-
ritti Kelan aiemmin kilpailutuksen perusteella valitsema mm. 
henkilöarviointiin ja rekrytointiin erikoistunut yritys.

Työvaliokunnan neuvotteluissa loppusuoralle päätyi kaksi 
ehdokasta. Vaikka työvaliokunta ei päässyt valittavasta yksimie-
lisyyteen ja vaikka valtuutettujen valintaäänestyksessä äänet ja-
kaantuivat puoluerajojen mukaisesti, mitään puoluepoliittista 
vastakkainasettelua ei esiintynyt. Valtuutetut pitivät sekä valit-
tua ylijohtaja Elli Aaltosta että ylijohtaja Outi Antilaa tehtävään 
sopivana ja pätevänä.

Kun valintaäänestyksessä päädyttiin tasatulokseen, valtuu-
tettujen esitys tehtiin demokratian sääntöjen – myös Kelan val-
tuutettujen johtosäännön - mukaisesti arpomalla. 

Kela tulee saamaan hyvän pääjohtajan. Valtuutettujen esit-
tämällä ylijohtaja Aaltosella on korkein mahdollinen koulutus, 
vankka kokemus niin erilaisista johtamistehtävistä kuin myös 
sosiaaliturvan eri aloilta. Ylijohtaja Antilalla on myös monipuo-
linen työ- ja johtamistausta sekä erittäin syvällinen sosiaalitur-
van lainsäädännön tuntemus. 

Niilo Keränen
kansanedustaja (kesk)
Kelan valtuutettujen varapuheenjohtaja

Arpominenkin 
kuuluu demokratiaan

Elo- ja syyskuun aikana 
2016 on Kelosyötteellä Aten 
mökit Oy sekä Atte Särkelä 
panostanut aurinkoenergi-
aan. Kotakahvion katolle on 
ilmestynyt 20 paneelia sekä 
yhden vuokramökin, Kelo 
24, katolle on ilmestynyt 10 
paneelia. Paneeleiden arvi-
oitu tuotto on 5000 - 7500 
kWh vuodessa. Paneelit ja 
kaksi invertteriä asennet-
tuina kustansivat noin 16 
850 euroa.

Korupajan katolle on il-
mestynyt 20 paneelia, joi-
den tarkoitus on tuottaa 
sähköä Atte Särkelän oma-
kotitaloon. Paneeleiden ar-
vioitu tuotto on 3000 - 5000 
kWh vuodessa. Paneelit ja 
invertteri maksoivat noin 
10 500 euroa, johon Särke-
lä voi käyttää kotitalousvä-
hennystä.

Paneelit ovat asennettu 
Oulun sähkönmyynnin toi-
mesta ja niihin Aten mökit 
Oy on saanut ELY-keskuk-
selta 25 prosentin avus-
tuspäätöksen tämän kesän 

Kelosyötteellä saadaan 
energiaa auringosta

investointiin sekä mahdol-
liseen kesän 2017 investoin-
tiin. Avustuksen ansiosta 
takaisinmaksuaika, sähkön- 
ja sähkönsiirtohinnasta riip-
puen, on noin 10 – 12 vuot-
ta.

Investoinnin tarkoituk-

sena on lisätä puhtaan uu-
siutuvan energian hyödyn-
tämistä ja siten vähentää 
sähköenergian tuotannos-
ta johtuvia kokonaiskulu-
ja sekä ympäristörasituksia.

Paneelit lappeelleen 
asennettuna katon myö-

täisesti eivät monissa kun-
nissa maaseudulla tarvitse 
rakennuslupaa, mutta Pu-
dasjärvellä sellainen tarvi-
taan.

Sauli Särkelä

Kelosyötteen Kelo 24 vuokramökin katolle on asennettu 10 aurinkopaneelia. Paneelit tuot-
tavat sähköä vielä lokakuussakin. Kuva Atte Särkelä.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

Tekstiili- ja kenkäosastolta

ALKUVIIKKO MA 10.10.LOPPUVIIKO PE-LA 7.10.-8.10.

PERJANTAINA 7.10. LAUANTAINA 8.10. MAANANTAINA 10.10.

Rautaosastolta

100 100 149

159

100

699

250

179

299

499

695

250

179

089

179

499

249

199

kpl pss ras

pkt

pss

kg

kpl

kg

kg

kg

ras

pkt

prk

kg

kpl

kpl

699
kg

2 kg/talous

3 kg/talous

Keiju
MARGARIINIT 

400 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA 
palana

449
kg

199
pkt

495
pkt

100
pkt

399
kg 1195

kg

Prego
TUHKA-
IMURI 
1200w 3995

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

199,-

PUUNHALKAISU-
KONE 6Ton 
sis. jalustan ja 
ristihalkaisuterän

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan, 
-10+35 c, 750ml

450
kpl

5 plo 20,-
Avaimenteko, nyt 

meillä myös 
mustapäisen Abloy 

Exec avaimentekokone 
ja lukkotarvikkeet

Delphi TÄYSSYN-
TEETTINEN 
MOOTTORI-
ÖLJY 5 l 1995

Oululainen 
PEHMO 

VIIPALEET 
450 g

kaura tai vehnä

Riitan herkku 
SENTTI
PIZZAT 250 g

HK
BURGERI
100 g

Poprilli
GRILLI-
MAKKARA 
400 g

SAVU-
LUUT

Eldorado
KURKKU-
SALAATTI 
360 g

TIISTAINA 11.10.

499
ras

Naisten
TOPPA-
TAKKI
tummansininen
koot: 40-54

9350

Skila 
naisten
PARKA-
TAKKI
koot: S-XXL

8950

Skila 
miesten
TOPPA-
TAKKI
koot: 48-62

8995

Naisten
NEULE-
PUSERO
70% viskoosi
30% nylon

3950

URHEILUSUKKA
5 paria

Privat
NILKKURIT
mokkanahkaa
mustat
koot: 36-41

5950
Strollers 
shoftshel
NILKKURIT
koot: 36-41

5650

2490
kpl

595
pkt

Privat
NILKKURIT
koot: 37-40

3250

Savotta
TEKNINEN
ALUSPUSERO
naisten ja 
miesten 

695
kg

2 kalaa/talous

995
kg

4 pkt/talous

199
pkt

Gold&green
NYHTÖKAURA 
250 g

Antell
TURKANSAAREN 
TÄYSJYVÄRUIS-
LEIPÄ 260 g

Atria O&O YLIKYP-
SÄ SAUNAPALVI 
300 g tai SAUNA-
PALVIKINKKU 
350 g

Korpela
PORSAAN
SUOLALAPA
n. 1.5 kg/kpl

Atria Perhetilan
BROILERIN
SISÄFILEE

480-600 g
naturell tai maustetut

Riitan herkku 
LEIPÄJUUSTO 

110 g

Ingman
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

Haribo Color-rado
KARKKIPUSSI
300 g

HK 
SINISET LENKIT
500-580 g

Naudan
PALA-
PAISTI

Ingman
PERINTEISET 
JOGURTIT 150 g

TUORE
KIRJOLOHI
Ruotsi

MAALAISPALVI-
KINKKU palana ja 
siivuina

Naudan
JAUHE-
LIHA

Kivikylän
PIKNIK-
PAISTI
n. 1.5 kg/kpl

Porsaan
KYLJYK-
SET

10 prk

Sievi TALVI 
TURVA-
KENGÄT 
Solid s2

89,-
899

JÄÄHDYTINNESTE 
100%          

Varta AKUT 
esim. 53 Ah 5990

2590
3 litraa 10 litraa

Porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

5 kpl

Saarioinen
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA  
400 g

HK
BALKAN-
MAKKARATANKO
500 g

Vaasan
ISOÄIDIN
PITKO 
360 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
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Oulunkaaren kuntayhty-
mä, Pudasjärven kaupun-
ki ja Pudasjärven seura-
kunta järjestävät yhdessä 
kerran kuukaudessa Om-
maiskahvila-toimintaa. 
Seuraava, kaikille avoin, 
Pärjää iloisesti arjessa –
tapahtuma on torstaina 
13.10. iltapäivällä Van-
husten Palvelukeskuk-
sessa. Tapahtumaan on 
pyydetty paikallisia pal-

Pärjää iloisesti 
arjessa -tapahtuma 
Ommaiskahvilassa

veluntuottajia esittele-
mään omaa toimintaansa. 
Paikalla on myös veren-
paineen mittausta sekä 
järjestäjien omaa toimin-
nan esittelyä seniorikor-
tista vapaaehtoistoimin-
taan. 

Tapahtumasta toivo-
taan rentoa ja iloista yh-
dessäoloa elävän mu-
siikin, kahvittelun ja 
arvonnan merkeissäkin.  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona.

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Vuoden 2016 Puupalkintoeh-
dokkaat on julkistettu ja ylei-
söäänestys on avattu.

Yhtenä ehdokkaana on 
Arkkitehtitoimisto Lukkaroi-
nen Oy:n suunnittelema Pu-
dasjärven hirsikampus.

Pohjoinen Suomi, metsä-
varoista ja talotehtaista huoli-
matta, ei ole vielä usein pääs-
syt juhlimaan Puupalkintoa. 
Tänä syksynä mahdollisuu-
det palkinnon saamiseen 
ovat hyvät, sillä Pudasjärven 
hirsikampus on vahva ehdo-
kas tämän vuoden voittajak-
si.  

Palkinnolla edistetään 
puurakentamista. Se myön-
netään rakennuskohteelle, 
joka edustaa laadukasta puu-
arkkitehtuuria tai jossa puuta 
on käytetty rakennustekniik-
kaa edistävällä tavalla.

Pudasjärven kaupungin 
väki tietää, että hirsikampus 
täyttää erinomaisesti ja yhtä 
aikaa nämä molemmat eh-
dot. 

Hirttä on käytetty puuark-
kitehtuuria ja rakennustek-
niikoita kehittäen ja samalla 
perinteitä kunnioittaen julki-
seen rakentamiseen tavalla, 
jota ei ole aiemmin missään 
tehty.

Rakennus on suunnitel-
tu paikan ja sen lähes tu-
hannen päivittäisen käyttä-
jän ehdoilla niin, että se on 
yhtä aikaa turvallinen käyt-
täjille että kauniissa paikassa 
joen ja kulkuväylien varrella. 
Pudasjärven taajama-alueen 
kiinnostavuutta kampus pa-
rantaa myös ohikulkijoiden 
silmin katsottuna.

Moderni hirsikaupunki  
-hankkeesta tiedotetaan, että 

Hirsikampus ehdolla 
Puupalkinto 2016 saajaksi 

kampus antaa käytännön esi-
merkin siitä, miten lähes kai-
kissa Suomen kunnissa kou-
luja ja muita julkisia tiloja 
vaivaava sisäilmaongelma 
on ratkaistu kestävästi. Kam-
puksen käyttöiäksi onkin 
kaavailtu ainakin 150 vuotta.

Pitkän aikajänteen vuok-
si rakennus on tehty niin, että 
sen käyttötarkoituksia ja ra-
kenteita on helppo tarvitta-
essa muuttaa. Ei ihme, että 
rakennukseen on jo nyt, sen 
oltua käytössä alle kaksi kuu-
kautta, käynyt tutustumassa 
ihmisiä kymmenistä kunnis-
ta, joista monessa on uuden 
koulun tarpeita, mutta myös 
ulkomaalaisia Kiinaa ja Aust-
raliaa myöten.

Kampuksen rakentami-
nen hirrestä oli järkevä rat-
kaisu myös taloudellisesti, 
sillä investointikustannuk-
set olivat normaalin koulun 
luokkaa. Jatkossa ratkaisujen 
kestävyys tuo lisää taloudel-
lisia etuja. Koulu toteutettiin 
25 vuoden elinkaarimallilla.

Aikaisemmin Puupalkin-
to on tullut Pohjois-Suomeen 
vain kerran, Puu-Linnan-
maalle vuonna 2003. Pohjois-
Suomessa puurakentaminen 
työllistää tuhansia ihmi-
siä metsien kasvatuksesta ja 
koko metsäteollisuuden ket-
justa suuriin talotehtaisiin.

Puurakentaminen on kui-
tenkin Suomessa vielä häm-
mästyttävän vähäistä suh-
teessa meidän mahtaviin ja 
kestävästi käytettäviin puu-
raaka-ainevaroihimme. Puu-
rakentamista voidaan lisätä 
moninkertaisesti nykyisestä 
ja näin sekä samalla vähentää 
ilmastonmuutosta kestävästi 

että luoda lisää työpaikkoja, 
samalla kun saadaan kaunii-
ta, toimivia ja käyttäjiä miel-
lyttäviä rakennuksia.

Puupalkinto 2016 -voitta-
jat julkistetaan Puupäivässä 
10. marraskuuta Wanhassa 
Satamassa.

Kilpailun järjestää Puuin-
fo Oy. Puuinfo on voittoa ta-
voittelematon yhtiö, jonka 
tehtävänä on luoda kysyntää 
puutuotteille rakentamisessa 
ja sisustamisessa.

Puuinfon omistavat Met-
säteollisuus ry, Suomen Sahat 
ry ja Suomen Puutavara- ja 
Rakennustarvikekauppias-

yhdistys SPY ry sekä Maa- 
ja Metsätaloustuottajain kes-
kusliitto MTK ry.

Hirsikampuksen lisäk-
si ehdokkaina ovat Kotola, 
Tervassilta, As Oy Seinäjoen 
Mäihä, Ruoveden seurakun-
takeskus, Löyly, Talo H ja Pe-
riskooppitorni.

Ehdokkaisiin voi tutustua ja 
suosikkiaan äänestää Woodarchitecture.fi 

sivuilla: http://www.woodarchitecture.fi/puupalkinto

Kurenalan liikuntapuisto 
Rajamaan rantaan avattiin 
talviuintipaikka maanantai-
na 3.10. Paikalle kokoontui 
noin 50 asiasta kiinnostunut-
ta henkilöä. Uimaan Iijoen 
kuusi asteiseen veteen uskal-
tautui neljä henkeä. Jorma 

Talviuintikausi avattiin Rajamaan rannassa

Puurusella uintiaikaa ker-
tyi sekuntikellolla mitattuna 
viisi ja puoli minuuttia. Hei-
mo Turunen, Elsa Siltakoski 
ja Annikki Panuma näytti-
vät mallia uimisesta. Talvi-
uinnin harrastajia oli usei-
ta muitakin rannalla, mutta 

tyytyivät tällä kertaa tapah-
tuman osallistujiksi ilman 
uintia. Keskusteluissa kuu-
luivat kuitenkin kertovan 
omia kokemuksiaan ja roh-
kaisevan uusia kokeilemaan 
uutta harrastusta.

Tilaisuutta olivat järjes-
tämässä Pudasjärven kau-
punki, Pudasjärven Urhei-
lijoiden Kuntourheilu- ja 
–Uimajaosto sekä Työpetari, 
joka vastaa talviuintipaikan 
kunnossapidosta. Kylmän 
veden myönteisistä terveys-
vaikutuksista ja muista tal-
viuinnin myönteisten vai-
kutusten esillä pitämisen 
lisäksi tarjottiin nuotiopan-
nukahvia, grillimakkaroita, 
mehua ja keksejä. 

Jari Moilanen Air-Moila-
nen -yrityksestä oli mukana 
esittelemässä ilmakuvausta 
minikopterista ja otti myös 
veden päältä osallistujista 
yhteiskuvan. 

Tapahtumassa sai lunas-
taa 25 euron hintaisia läm-

mitetyn uimakopin avaimia. 
Niitä voi käydä lunastamas-
sa Työpetarilta Suojalin-
nalta sekä virkistysuimala 
Puikkarista. Avantouinnin 
harrastajia oli viime talvi-
uintikautena yli 100 ja pu-
lahduksia oli merkattu 2200. 
Pitkän uintikauden ja kes-
keisen paikan ansiosta us-

kotaan harrastajien määrän 
ja uintikertojen lisääntyvän. 
Työpetarilta toivotaan, että 
kaikki laittavat uintikertansa 
vihkoon, että voidaan kävijä-
määrällä perustella avanto-
uintipaikan tarpeellisuutta. 

Heimo Turunen

Jari Moilanen esitteli uintitapahtuman yleisölle minikopte-
ria, joka vie ilmaan nykyaikaisella tekniikalla varustetun ka-
meran ja videokameran, joilla voi kuvata ilmakuvia mitä eri-
laisimmista tilanteista ja kuvakulmista. Laitteisto laskeutuu 
maahan laskuvarjon avulla, jos sattuisi tulemaan toiminta-
häiriö. 

Talviuintikauden avauksen uimareita ja yleisöä ilmasta, Iijoelta päin kuvattuna. Taustalla 
näkyy uimareiden käyttämä lämmitetty uimakoppi. Kuva Jari Moilanen, AirMoilanen

Viime kaudelta 
avantouintikopin 
avaimia on vielä 

muutama palauttamatta. 
Palautathan avaimen 

Työpetarille tai pidä avain 
ja maksa tämän kauden 

avainmaksu 25 €.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

29,90

Carltex
lasten auton
istuinkoroke

19,95

severin
mini 
vedenkeitin 
0,5 l

499,-

upo
kuivausrumpu
t7101

990,-

rakolato
10 m2

1790,-

lillevilla 20
aitta/
vierasmaja

69,-

Carltex
lasten auton
turvaistuin

29,90

severin
infrapuna-
hieroja

69,50

prego
lihamylly
1500W

990,-

99,-

severin
tupla 
kahvinkeitin

395,-

upo
tiskikone
d62

199,-

pakaste-
arkut

590,-

peter pan
leikkimökki

UUTUUS!

alkaen

VAIN 1 kpl jäljellä

VAIN 1 kpl jäljellä

yki
vene
pituus 485 cm

Airot, hankaimet ja perämela 
kaupan päälle!

pihakivet 
ja 

muurikivet 
poisto-

hinnoin!

399,-

puu Cee
toilet ii

VAIN 1 kpl jäljellä

Pe 7.10. 200 eSImmäISelle ASIAkkAAlle ylläTyS!

Putaan Pullan
kONSUleNTTI
tänään pe 7.10.
klo 10.00-17.00

maistatusta ja 
tarjouksia!

erÄ!

1,99
pss

ruoheva-
limppu
siivutettu

500 g

nauta-sika
jauheliha

400 g

3,99

broilerin 
marinoitu 
reisikoipi

1,79
kpl

2 RASIAA

lihaisa
balkan

600 g

2,99
pkt 1,99

pkt

SykSyN UUTUUS!!!
TOP mODel TUOTTeeT

PImeäT IllAT
mUISTA HeIJASTIN!

kpl

esim. top model 
vÄrityskirja

6,95
dino vÄrityskirja

4,95

angry birds
heijastin

1,95

6,90
kpl

UUTUUS!
heijastin-
valjaat 
helppo pukea

fazer lakritsi-
pussi 150 g

0,99
pss

naisten
Collegetakki

29,95
naisten
toppapuku

56,70

novita naisten
lÄmpö-
kerrasto

19,90
miesten
College-
takki

29,50

miesten
toppa-
puku

59,95
novita miesten
kerrasto

18,90

hillitön 
gouda 500 g tai

tolkuton 
Cheddar siivu 

480 g
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Kirkkokatu 17 C 28, 90100 Oulu
minna.laine@eijaheikkinen.fi

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

TERAMERI

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49
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Iltatapahtumat 
ja huvit

Pudasjärvellä

MYYDÄÄN

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

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSIPELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com 040 190 4344

Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Kuivanmaan sekaheinää pien-
paaleissa, n. 11 kg / paali. Tied. 
p. 041 704 9764.

Myydään edullisesti käytetty, 
hyväkuntoinen piano. P. 040 
702 6306.

Kotikirppis Ahjotie 11 As 1, pe 
7.10. klo 12-15, koriste-esinei-
tä, tekstiilejä ym.

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Puikkarissa uitiin kauden 
ensimmäiset uintikisat ja 
mukana oli 11 uimaria.

Tulokset:
Pojat 3v, vapaa 10 m
1. Eemeli Ylilehto 36.1
Tytöt 5v vapaa 10m
1. Juulia Muranen 22.2
Tytöt 6v vapaa 10m
1. Iiris Piri 29.1
Tytöt 8v vapaa 25m
1. Sara Leino 29.0
Pojat 8v vapaa 25m
1. Jaakko Muranen 27.3

Untikisa Puikkarissa
2. Elias Ylilehto 35.0
Tytöt 9v vapaa 25m
1. Ronja Ylilehto 28.0
2. Selena Stenius 44.0
Pojat 11v. vapaa 25m
1. Joonas Muranen
Tytöt 12v. vapaa 50m
1. Anni Runni 45.1
2. Sofia Harju 56.8
Tytöt 12v. selkä 50m
1. Anni Runni 53.6
2. Sofia Harju 1.00.4
Tytöt 12v rinta 50m
1. Anni Runni 1.03.9
2. Sofia Harju 1.11.6

Iijoen arvoja ja kehit tä mis-
koh teita kartoitetaan laajal-
la kansa lais ky se lyllä loka-
kuussa.

Alueen asukkailta, 
matkai li joilta ja eri käyt tä-
jä ryh miltä kootaan näke-
myksiä koko Iijoen valuma-
alueella eli Iissä, Oulussa, 

Iijoen arvot kartalle kyselyn avulla
Pudasjärvellä, Taival kos-
kella ja Kuusamossa.

Kyselyyn voi vastata lo-
kakuun loppuun saakka. 
Kaikkien Iijoen tule vai suu-
desta kiin nos tu neiden toi-
votaan vastaavan kyselyyn.

Kyselyllä kartoitetaan Ii-
joen alueen nykytilaa, käyt-

Kyselyssä vastaaja voi mm. merkitä arvokkaiksi kokemiaan kohteita kartalle.

tötapoja sekä jokeen ja sen 
ympäristöön liittyviä arvo-
ja. Samalla kysytään tule-
vaisuuden toiveista ja tun-
nistetaan konkreettisia 
kehit tä mis koh teita.

Kyselyn tuloksena syn-
tyvä kartta-aineisto on 
hyödyn net tä vissä suoraan 

esimerkiksi kuntien maan-
käytön suun nit te lussa.

Kysely on osa Pohjois-
Pohjanmaan liiton Otva-
hankkeen vesis tö vi si o työtä. 
Paik ka tie to poh jaisen Iijoen 
arvot -kyselyn toteuttaa Ma-
pita Oy.

Osana vesis tö vi si o työtä 
järjestetään jatkossa myös 
paikallisia työpajoja, joissa 
Iijoesta kiinnostuneet pää-
sevät perehtymään kyselyn 
tuloksiin ja käymään kes-
kustelua sen johto pää tök-
sistä.

Iijoen Otva on kolme 
vuotta kestävä EU-rahoit-
teinen hanke. Hankkeen 
päätavoitteet ovat vesistö-
vision laadinta Iijoen valu-
ma-alueelle, vael lus ka la-
kan tojen palauttamisen sekä 
muiden joen arvoa nostavi-
en toimen pi teiden edistämi-
nen ja toteutus jo hankkeen 
aikana.

Hanketta hallinnoi Poh-
jois-Pohjanmaan liitto ja 
osato teut ta jana toimii Luon-
non va ra keskus. Vesistö-
visio-osuudesta vastaavat 
Pöyry Finland Oy, Akordi 
Oy ja Mapita Oy.

Otva-hankkeen tiedotus

Löydetty ti 30.8. vesuri, löytyi 
Petäjäkankaantieltä lähellä Pe-
täjäkangasta, mahdollisesti pu-
donnut kyydistä. Tuntomerkejä 
vastaan. P. 0400 412 061.

SEKALAISTAKUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Viikonloppuna syysillan huu-
maa voi kokea Hotelli-ravin-
tola Kurenkoskessa.

Perjantaina siellä esiin-
tyy Jarkko Honkanen ja Taiga. 
Jarkko Honkanen on lappilai-
nen laulaja-lauluntekijä, joka 
on tuonut iloa tanssipaikoil-
le jo vuodesta 2004 lähtien.

Tuolloin julkaistiin hänen 

ensimmäinen singlensä, Rak-
kauden Kellot.  Pitkäsoittoja 
muusikko on julkaissut neljä.

Kurenkoskessa 
tanssitaan

Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://maptionnaire.com/fi/1728/
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy
Taivalkosken Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 9.10.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Vuoden 2014 luontokuvat Syötteen luontokeskuksessa to 8.9.-
29.10. avoina ti-su klo 10-16. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Amazing Trail Endurance Weekend 6.-9.10. Hotelli Iso-Syöte, Syöte.
Hempan kävely/hölkkä su 9.10. klo 18. Lähtöpaikkana tästä eteenpäin 
Puikkarin piha.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 10.10. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Yhdistys työnantajana ti 11.10. klo 17-19. Kaupungintalo, valtuustosali, 
Varsitie 7.
Pärjää iloisesti arjessa -tapahtumaan Vanhusten palvelukeskukseen 
(Kauppatie 25) to 13.10. klo 14-16. 
Kustannustehokas taimikonhoito ja sukupolvenvaihdos, Pohjoi-
sen metsätilat kasvuun-hankkeen tiedotustilaisuus to 13.10. klo 
17-20. Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1.
Sarapirtillä tanssit la 15.10. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 17.10. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Luomupuutarhaviljelyn aloittaminen ja mahdollisuudet – Biota-
lousLeader info ke 19.10. klo 12-15. LAromien tiloissa osoitteessa Ra-
nuantie 253.
Lasten luontoviikko Syötteen luontokeskuksella to-la 20.-29.10.  
Syötteen luontokeskus, Erätie 1. ● To 20.10. kello 11-14 luontokeskuksella 
voi tutustua ötököiden ihmeelliseen maailmaan. ● Tervetuloa askartele-
maan heijastimia luontokeskukselle pe 21.10. kello 11-14 välisenä aikana.  
● La 22.10. vietämme Peikkopäivää! Tule mukaan kello 11-14 rakentamaan 
Peikolle talvimajaa luontokeskuksen lähimetsään. ● Rölli ja kultainen avain 
-elokuva la 22.10. kello 14-15.30 luontokeskuksen auditoriossa. ● Su 23.10. 
klo 10 on mahdollisuus lähteä oppaan johdolla selvittämään maankamaran 
salaisuuksia Vattukurun luontopolulle. ● Esitämme Onneli ja Anneli laste-
nelokuvan ma 24.10. kello 14-15.30 luontokeskuksen auditoriossa. ● Ti 
25.10. Luontokeskuksen ”Pimeä päivä” klo 11-21, askartelemme heijasti-
mia luontokeskuksella kello 11-14 ja illalla lähdemme pimeäretkelle kello 
18-20.30. ● Ke 26.10. Onnelin ja Annelin talvi -elokuva luontokeskuksella 
klo 14-15.30. ● To 27.10. 4h-yhdistyksen puuhapäivä luontokeskuksella klo 
11-14. ● Pe 28.10. retkieväspäivä luontokeskuksella klo 12-14. ● Esitämme 
la 29.10. kello 14-15.30 elokuvan Risto Räppääjä ja Sevillan saituri luonto-
keskuksen auditoriossa.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 24.10. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 24.10. Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! 
klo 16 ja 18. Syysprinssi klo 20. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 31.10. klo 9-9.15 
Karhupaja, Teollisuustie 12.

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 15.10. klo 21-01

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on la 5.11. Tapani Nevala.
NASEVA

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN 0,8330 HA:N TILA JA 
SILLÄ OLEVAT RAKENNUKSET 
PUDASJÄRVEN RYTINGISSÄ

Kohde on ulosmitattu ja se myydään nettihuutokaupalla 
www.huutokaupat.com -internetsivustolla ajalla 7.10.-
20.10.2016.
Kohdenumero 356422: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Haa-
paosala -niminen tila RN:o 28:3 (615-411-28-3). Tilalla sijaitsee 
vanha hirsirunkoinen päärakennus, jonka pinta-ala on noin 56 
m2. Tilalla on myös saunarakennus sekä muita talousrakennuk-
sia. Tila on ollut vapaa-ajankäytössä. Tilalla oleva sähköliittymä 
myydään tilan mukana.
Kohteen esittely: Torstaina 13.10.2016 kello 10.00-10.30.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: kihlakunnanulosottomies Ritva 
Honkanen puh. 02956 28425 tai internet www.oikeus.fi

Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Jumalanpalvelukset
Su 9.10. klo 11  Aila Pyörälä, 
 Vesa Asikainen
Su 16.10. klo 11
Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Siikaistutuksen vuoksi 
Jongun osakaskunta 

KIELTÄÄ MUIKKUVERKKO-
KALASTUKSEN  PUDASJÄRVEN 

JONGUNJÄRVESSÄ
Karvosenrannasta Korpijokisuuhun 

olevan linjan Länsirannan puoleisella 
osalla ajalla ti 4.10. - ke 30.11.2016.

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€ 
 2 hlö 85€ 

Tervetuloa!Lauantaina 8.10.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 7.10. tanssittaa 

Karaoke ja wintti. Lippu 12 €

JARKKO HONKANEN 
& TAIGA

TU
LO

SS
A: Pe 14.10. RAINER BOLSTRÖM lippu 12 €

Pe 22.10. JUJU lippu ennakolta 14 €, ovelta 18€

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven kaupungin nuorisopalvelut tiedottaa

Ma 24.10. Ti 25.10. Ke 26.10. To 27.10. Pe 28.10.

Nuorisotoiminnan 
HAASTEET HALTUUN 
ja RAJAT RIKKI

1. päivä

Päivän toiminta su-
unnitellaan ja valm-
istellaan etukäteen 
mukaan ilmoittau-
tuneiden nuorten 
kanssa.  Ryhmään 
voit ilmoittautua ma-
su 10-16.10 Virpille 
tai Tarjalle.

Kaikenikäisten 
INNO-TREFFIT 
Topi-torilla 
klo 10-15

Teemana luonnon 
kunnioittamin-
en ja kierrätys.  
Ohjelmassa mm. 
kahvitarjoilua, 
onnenpyörä sekä 
tietoa ja tekemistä.  

Tervetuloa :)

Yhteistyössä Pudas-
järven 4H-yhdistys

Nuorten INNO-PAJA 
nuorisokeskus Syöt-
teellä klo 10-14

Teemana Yrittäjyys 
ja yrittelijäisyys

Ilmoittautuminen 
Tiina Salonpää,  
4 H-yhdistys

Yhteistyössä Pudas-
järven 4 H-yhdistys

Nuorisotoiminnan 
HAASTEET HALTU-
UN ja RAJAT RIKKI, 

2. päivä

Päivän toiminta 
suunnitellaan 
ja valmistellaan 
etukäteen mukaan 
ilmoittautuneiden 
nuorten kanssa.  
Ryhmään voit 
ilmoittautua ma-su 
10-16.10 Virpille tai 
Tarjalle.

Lasten, nuorten ja perheiden retkipäivä SOTKAMOON

Lähtö klo 08.30 nuorisotilojen edestä, paluu samaan paikkaan 
n. klo 19.  Käymme Kajaanissa syömässä omakustanteises-
ti.  Hinnat sisältävät pääsylipun ja matkat.  Varaa tasaraha 
mukaan.

Ohjelma valintasi mukaan

Angry Birds Activity Park

hinta kaikilta 16 euroa, alle 4 vuotiaat maksutta, alle 7-vuoti-
ailla tulee olla täysi-ikäinen huoltaja mukana

Katinkullan kylpylä

hinta 4-14 vuotta 10 euroa, yli 15 vuotiaat 15 euroa.  Uimatai-
dottomilla ja alle 9 –vuotiailla tulee olla täysi-ikäinen huoltaja 
mukana.

Ilmoittautuminen pe 21.10 mennessä.

Ma 7.11. Ti 8.11. Ke 9.11. To 10.11. Pe 11.11. La 12.11.

Puhutaan 
-teemapäivä 
somessa 
klo 14-22 

Puhutaan 
-teemapäivä 
nuorisotiloilla 
klo 12-20

Puhutaan 
-teemapäivä 
koululla 
klo 09-15

Ehkäisevän päihdetyön 
osaajakoulutus Oulussa klo 
08.30-16 aiheesta raha- ja 
digipelaaminen. Ilmoittaudu 
nuorisotoimistoon ti 18.10. 
mennessä.

Nuorten K 13 elokuva/keilausretki Ouluun

Lähtö klo 14 nuorisotilojen edestä ja paluu 
samaan paikkaan n. klo 22.  Hinta 15 euroa, 
sis. pääsylipun ja matkan.  Ilmoittautuminen 
pe 4.11. mennessä.

Puhutaan 
-teemapäivä 
kadulla  
klo 10-16

Nuorisotila ja -kahvila
Nuorisotilat kirjastotalolla avoinna 
ma-pe klo 12-20 ja lauantaisin klo 
18-23.  
Teemat vaihtuvat viikoittain.
Jos Sinulla on ideoita nuoriso- ja nuo-
risotilatoiminnasta, lähde mukaan 
nuorisotilatoimikuntaan.  Lisätieto-
ja toiminnasta ja ilmoittautumiset 
nuorisotilojen nuorisotyöntekijä 
Virpi Paasolle.

Nuorten kuuleminen ja 
osallisuus
Nuorten valtuuston kokous ke 12.10 
klo 13-15 kirjastotalon nuorisoti-
loissa.  
Lasten valtuuston kokous ke 19.10. 
klo 13-15 kirjastotalon nuorisoti-
loissa.
Esityslistat ovat netissä viikkoa en-
nen kokousta www.pudasjarvi.fi

Nuorten tieto- ja neu-
vontapalvelu
Oulun kaupungin, Oulun ympäristön 
ja Oulunkaaren kuntien nuorisota-
paaminen nuorisokeskus Oivangissa 
to-la 10-12.11.  Jos olet kiinnostunut 
nuorten, alle 29-vuotta, vertaistie-
dottaja- ja vaikuttajatoiminnasta, 
ota yhteyttä nuorisotoimistoon 
14.10. mennessä.

Retki- ja leiritoiminta
Nuorten K13 elokuva/keilausretki 
Ouluun pe 16.12. (kts. viikon 45 toi-
minta alhaalta)

Yläkoululaisten leiri pe-su 25-26.11.  
Leirin suunnittelu ja toteutusryh-
mään otetaan mukaan max. 12 
nuorta.  Ilmoittaudu mukaan loka-
kuun aikana.

Seurakunnan lapsityön 
leiripäivät
0 -2 luokkalaisille Liepeessä 24 – 
26.10.2017 klo 10 -14. Ohjelmassa 
mm. ulkoilua, askartelua, satuja 
lepohetken yhteydessä ja hartaus-
hetki. Päivittäin tarjoamme yhden 
lämpimän aterian. Leiripäivät ovat il-
maisia. Ilmoittautumiset kirkkoher-
ran virastoon tiistaihin 18.10. men-
nessä p.08-8823100. Leirille mahtuu 
20 lasta ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Leirille voi osallistua kaikkina kol-

mena päivänä, mutta jokaiselle päi-
välle täytyy ilmoittautua erikseen. 
Järjestäjänä: Pudasjärven seurakun-
ta/lapsityö

Seurakunnan varhais-
nuorisotyön yön yli leiri 
9-13v. koululaisille Hilturannassa 
25.-26.10. Ilmoittautumiset ma 
17.10. mennessä kirkkoherran viras-
toon p.08-8823100. Leirille mahtuu 
25 ensiksi ilmoittautunutta koulu-
laista. Ohjelmassa askartelua, ulkoi-
lua ja mukavaa yhdessä oloa sekä 

tietenkin hartaushetket. Leiri on 
ilmainen. Ilmoittautuneille lähete-
tään kirje leiristä.
Järjestäjänä: Pudasjärven seurakun-
ta/varhaisnuorisotyö

Nuorten syyslomaretki
maanantaina 24.10. Lisätiedot ret-
kestä ja ilmoittautumisesta lähem-
min sitten seurakunnan kirkollisista, 
Seurakunnan nuorisotyön faceboo-
kista ja instagramista.
Järjestäjänä: Pudasjärven seurakun-
ta/nuorisotyö

Seurakunnan syysloma-
retki alakouluikäisille 
(0-6 luokkalaisille) to 27.10. Ranuan 
eläinpuistoon. Ilmoittautumiset 
ti 18.10. mennessä kirkkoherran 
virastoon p.08-8823100. Retkelle 
mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunut-
ta koululaista. Retki on ilmainen. 
Ilmoittautuneille lähetetään kirje 
retkestä.
Järjestäjänä: Pudasjärven seurakun-
ta/varhaisnuorisotyö

Syyslomaviikon 43 toimintaa

Ehkäisevän päihdetyön viikon 45 toimintaa
Tänä vuonna Ehkäisevän päihdetyön viikolla kansallisesti kannustetaan puhumaan ja kysymään rohkeasti päihteidenkäyttöön liittyvistä asioista.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Tarja Väisänen, vapaa-aikaohjaaja, 040 5262765, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi
Virpi Paaso, nuorisotyöntekijä, 040 3529042, virpi.paaso@pudasjarvi.fi 

Pudasjärven seurakunnan kirkkoherranvirasto, 08 882 3100
Facebook: www.facebook.com/NuorisopalvelutPudasjarvi

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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ARJESSA MUKANA

Ajankohtaiset 

paikallisuutiset 

kotiin kannettuna

HYÖTYÄ JA HUVIA

Ihmisiä, elämää, 

ilmiöitä kyliltä  

ja kaupungilta

ÄÄNITORVI

Juuri tästä 

puhutaan nyt

NETISSÄ TAPAHTUU KOKO AJAN

Seuraa uutisvirtaa

www.iijokiseutu.fi

46. vuosikerta

www.iijokiseutu.fi

Iijokiseutu – 

Pudasjärven ykkösmedia

Keskiviikkoisin ilmestyvä tuhti lukupaketti 

ilahduttaa lukijoitaan entistä monipuolisemmalla 

sisällöllä. Näköislehden tilaamalla pääset lukemaan 

tuoreimmat uutiset missä vain ja milloin vain.

Tilata voit tällä kupongilla • sähköpostitse tilaukset@iijokiseutu.fi  
• www.iijokiseutu.fi  • tilaajapalvelusta 08-5370 370

Iijokiseutu
maksaa
posti-

maksun

Tunnus 5007681
00003 VASTAUSLÄHETYS

2 kk 15 €
Tarjous Iijokiseudun UUSILLE TILAAJILLE:

Tarjous on voimassa 
31.10.2016 saakka.

Tilaus saa jatkua tämän jälkeen kestotilauksena.

Lehden saaja

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Maksaja (jos lahjatilaus)

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Tilaus alkaa heti, kun tilaajapalvelumme on käsitellyt tilaukset. Hinta kotimaan määräaikaisiin 
tilauksiin, vain uusille tilaajille. Tietoja voidaan käyttää Joutsen Media Oy:n suoramarkkinointiin. 

Nappaa syystarjous!

Iijokiseutu kahdeksi
kuukaudeksi vain 15€

Taimikon varhaishoidon 
Kemera-tukien hakusul-
ku päättyy maanantaina 
10.10.2016. Tämä tarkoit-
taa, että Metsäkeskus voi 
käsitellä taimikon varhais-
hoidon rahoitushakemuk-
sia normaalisti, kun ne ovat 
saapuneet Metsäkeskuk-
seen 10.10. tai sen jälkeen.

Taimikon varhaishoidon Kemera-hakusulku päättyy

Oulunkaaren ja Koillismaan 
kasvu- ja vientikokeiluver-
kosto - OK#Kasvuverkosto-
hankkeen Pudasjärven/
Koillismaan ydinryhmä ko-
koontui ensimmäisen ker-
ran torstaina 29.9. Hotelli 
Kuusamossa. Alueen ydin-
ryhmään kuuluu 16 Kuusa-
mon, Pudasjärven ja Taival-
kosken kunnissa toimivaa 
mikroyritystä.

Pudasjärveltä olivat en-
simmäisessä ydinryhmäta-
paamisessa mukana Anni-
Inkeri Törmänen LAromit 
Oy:stä, Timo Vähäkuo-
pus Timpan Kurkihirres-
tä sekä Sami Holmi Koil-
lissähköstä. Hankkeessa on 

lisäksi mukana kolme muu-
ta yritystä Pudasjärveltä. 
Kaikki kertoivat tulleensa 
ryhmään mukaan verkos-
toitumaan muiden yrittä-
jien kanssa ja odottavansa 
sitä kautta löytävänsä uu-
sia markkinoita tuotteilleen 
ja palveluilleen. Myös ryh-
mien sisäiset ja hankkeen 
yleiset asiantuntijapalvelut 
kiinnostavat yrittäjiä.

Ryhmän toiminta on osa 
Oulunkaaren ja Koillismaan 
kasvu- ja vientikokeiluver-
kosto –hankkeen toteutus-
ta. Hankkeen päärahoitta-
ja on Pohjois-Pohjanmaan 
liitto (EAKR-rahoitus) ja 
hanketta koordinoi Ou-

lunkaaren kuntayhtymä. 
Hankkeen toiminta-aika on 
1.8.2016 - 30.06.2019 ja kus-
tannusarvio yhteensä 494 
970 euroa.

OK#Kasvuverkosto 
-hankkeen päämääränä on 
muodostaa mikroyritys-
ten kasvua ja kansainvälis-
tymistä edistävä uusi toi-
mintamalli Oulunkaaren ja 
Koillismaan alueelle.

Ryhmät kokoontuvat 
ydinryhmään kuuluvien 
yritysten tiloissa noin 1–2 
kuukauden välein. Kulla-
kin tapaamisella on isän-
täyrityksen valitsema eri-
tyisteema, jota käsitellään 
lyhyiden asiantuntijapu-

heenvuorojen ja epämuo-
dollisen keskustelun kaut-
ta. Yritykset verkottuvat 
sekä ydinryhmissä että nii-
den kesken ja toteuttavat 
niissä kaupallistamiseen, 
kasvuun ja vientiin tähtää-
viä nopeita ja kustannuste-
hokkaita avauksia ja kokei-
luja. 

Kuusamon kokoontu-
mista emännöi Vihermaa 
Holiday Oy:n toimitusjoh-
taja Liisa Vihermaa. Vi-
hermaa Holiday Oy toimii 
Ruka Adventures markki-
nointinimellä matkanjärjes-
täjänä sekä laadukkaiden 
ohjelmapalvelujen tuottaja-
na Rukan alueella. 

-Suomessa toimivis-
ta yrityksistä 95 prosent-
tia on nykyisin alle kym-
menen henkeä työllistäviä 
mikroyrityksiä. Suuryrityk-
set vähentävät henkilöstö-
ään jatkuvasti, kun toisaalla 
lähes puolet uusista työpai-
koista syntyy mikroyrityk-
siin, kertoi tutkimusjohtaja 
Matti Muhos.

OK#Kasvuverkosto 
-hankkeen kautta pienillä 
yrityksillä on mahdollisuus 
kokeilla esimerkiksi uu-
sia tuoteideoita ilman iso-
ja riskejä. Hankkeen kaut-
ta haetaan keinoja myös 
rahoitukseen, verotukseen 
ja markkinointiin liittyviin 

kysymyksiin. 
Seuraava tapaaminen 

on Anni-Inkeri Törmäsen 
emännöimänä marraskuun 
alussa Pudasjärvellä. Ryh-
mään voidaan ottaa mu-
kaan vielä muutama mik-
royritys alueelta. 

-Toivon, että voim-
me tarjota paikan kaikil-
le verkostoista voimaa et-
siville yrityksille. Jo näissä 
ydinryhmien aloitustilai-
suuksissa on syntynyt uu-
sia ideoita ja kun muka-
na on eri alojen yrityksiä, 
syntyy kauppaakin niiden 
kesken ihan varmasti, to-
teaa projektipäällikkö Arja 
Packalén. HT

Uusi toimintamalli edistämään 
yritysten kasvua ja kansainvälistymistä

Hakemuksen saapumis-
ajankohdaksi katsotaan ajan-
kohta, jolloin hakemus on 
kirjattu Metsäkeskuksen tie-
tojärjestelmään. Työt metsäs-
sä voi aloittaa heti, kun ra-
hoitushakemus on saapunut 
Metsäkeskukseen.

Kun työ on tehty, tulee 
Metsäkeskukseen lähettää 

vielä toteutusilmoitus. Metsä-
keskus suosittelee jättämään 
rahoitushakemukset ja toteu-
tusilmoitukset Metsään.fi-
palvelussa. Toimija voi hoitaa 
tämän tarvittaessa metsän-
omistajan puolesta.

Taimikon varhaishoidossa 
taimikon keskipituuden tulee 
työn jälkeen olla vähintään 0,7 

metriä ja enintään kolme met-
riä. Kohteelta tulee poistaa vä-
hintään 3 000 runkoa hehtaa-
rilta, Pohjois-Suomessa 2 000 
runkoa hehtaarilta. Rahoitet-
tavan alueen tulee olla kool-
taan vähintään yksi hehtaari.

- Töiden tekemiselle syksy 
on hyvää aikaa ja toteutusil-
moituksenkin ennättää laittaa 

vielä tämän vuoden puolella, 
hankehallinnon asiantuntija 
Yrjö Niskanen Suomen met-
säkeskuksesta sanoo. 

Toukokuussa alkanut ha-
kusulku koskee edelleen 
nuoren metsän hoidon ja 
terveyslannoituksen rahoi-
tushakemuksia, joiden haku-
sulku on voimassa 31.12.2016 

asti.
Muiden työlajien rahoi-

tushakemuksia käsitellään 
normaalisti. Metsäkeskus 
käsittelee myös kaikkien 
työlajien toteutusilmoituk-
sia normaalisti.

Suomen metsäkeskuk-
sen tiedotus
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230. www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00.

Niemitalo

Aamiainen joka päivä klo 9–11, 5,00

Lounas joka päivä klo 11–16, 8,90
lounaslista päivittäin Facebookissa: 

www.facebook.com/niemitalontauonpaikka/

Tervetuloa!

Aamiainen 
on palannut!

Keittiö palvelee: 
ma–to 10–16, 
pe–su 10–18, 

katso lista netistä: 
www.tauonpaikka.fi

Viikoittain vaihtuva 
viikon pihvi 9,90–16,90

Palvelemme 
joka päivä klo 9–18! 

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 30.9.2016 asti
Parempaa apteekista
apteq.fi

* Uutuus *

Apteq vita 
Kollageeni Extra

–
Lisäaikaa 

kauniille ihollesi

Tarjous on voimassa 31.10. asti

Apteq vita
Kollageeni Extra

–
Lisäaikaa

kauniille ihollesi

Ihon hyvinvointiin 
kehitetty monipuolinen 
ravintolisä, joka sisältää 

kalakollageenia, C-vitamiinia, 
kuparia ja biotiinia. 
Pitää ihon nuorena, 

lisää kosteutta ja kimmoisuutta.

26,90€
(norm. 29,50/120 tabl.)

/120 tabl.

Nyt tutustumishintaan!


