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Taivalkosken ja Pudasjärven kuntien alueilla sijaitse-
valle Iijoen keskijuoksulle avataan viehekalastajille 1.6. 
lauantaina uusi yhteislupa-alue, jonka yhteispituus on 
46 kilometriä. Kahteen osaan jakautuva alue sisältää 
Iijoen pääuoman koski-, virta- ja suvantoalueita Tai-
valkosken Jurmun kylältä Koivukoskelta alavirtaan 
Pudasjärven Ervastin kylälle, Iijoen maantiesillalle. Jo-
kialue soveltuu taukopaikkoineen hyvin myös vesiret-
keilystä pitäville kalastajille.

Lupa-alue kattaa Metsähallituksen, Lassinniemen 
osakaskunnan, Jurmu IV osakaskunnan, Kellolammen 
osakaskunnan, Pintamon osakaskunnan ja Korentojär-

ven osakaskunnan vesialueet välillä Jurmu-Ervasti. Tai-
valkosken puolella jokivarressa on kalastajien käytössä 
yksi kota ja kaksi laavua sekä Pudasjärven puolella yksi 
kota ja yksi laavu. Koskialueet soveltuvat erinomaisesti 
muun muassa harjuksen perhokalastukseen. Koski- ja 
virtavesialueilla tavallisia saaliskaloja ovat harjus ja tai-
men sekä suvantoalueilla hauki ja ahven. 

Joen kalakantaa hoidetaan taimenen ja harjuksen 
poikasistutuksin. Jokialueella on kolme rauhoitusalu-
etta, jotka merkitään maastoon opastekyltein. Tule-
van kesän aikana Iijokeen on suunniteltu ylisiirrettävän 
joen alajuoksulta oikeita kookkaita merilohia. Mikä-

li merilohi nappaa vahingossa kalastajan vieheeseen, 
se on kalastussäännön mukaisesti ehdottomasti vapau-
tettava elävänä takaisin jokeen. Lupa-alueella taimenen 
alamitta on 50 cm ja harjuksen 35 cm. Tarkempia tie-
toja lupa-alueesta ja sen kalastussäännöistä löytyy Met-
sähallituksen erälupa-asioita koskevilta internet-sivuil-
ta (eraluvat.fi). Sieltä löytyy myös tulostettavat kartat.

Kalastuslupia voi ostaa monella eri tavalla, Metsä-
hallituksen internet-sivuilta, mobiilikalastuslupana 
kännykällä sekä tietyistä luvanmyyntipaikoista. Pudas-
järvellä kalastuslupia voi ostaa muun muassa Pudasjär-
ven Nesteeltä ja Syötteen Luontokeskuksesta. 

Viehekalastajille uusi Iijoen keskiosan yhteislupa-alue
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Olette lämpimästi tervetulleita Pudasjärvelle kesän tapah-
tumiin vieraaksi ja Syötteen jylhiin maisemiin lomaa viet-
tämään. Pudasjärvellä on alkaneena kesänä monenlaista 
suurta ja pienempää tapahtumaa kuin myös mielenkiintoi-
sia käyntikohteita, joissa te matkailijat ja kesäasukkaat voit-
te aikaanne kuluttaa. Pudasjärven alueella tulee liikkumaan 
enemmän ihmisiä, kuin koskaan ennen ja siihen haasteeseen 
olemme pyrkineet valmistautumaan ystävällisellä ja palvele-
valla mielellä.

Syötteen runsas kesätapahtumien sarja alkaa Juhannuk-
sena. Juhannusaattona järjestetään perinteiset Iso-Syötteen 
”Mäkiajot Rallisprint” Iso-Syötteen vauhdikkaan mutkaisel-
la tiellä. Tapahtumaa kokoaa suuren joukon moottoriurhei-
lusta ja keskiyön auringon valosta nauttivia vieraita Syötteen 
alueelle. Heinäkuussa  12.7.14.7. Iso-Syötteellä järjestetään 
aivan uudenlainen mäenlaskutapahtuma. Viikonlopun ai-
kana Iso-Syötteen vauhdikkaan tien valtaavat Midnight Sun 
Longboard Festival -tapahtuman osallistujat. Tämä vauhdi-
kas laji kokoaa satoja nuoria rullalautataiteilijoita Syötteen 
alueelle. Syötteen runsasta ja mielenkiintoista tapahtumia  
tarjontaa  riittää aivan ensilumiin saakka.

Kesän tapahtumista kävijämäärältään suurin on Suomen 
Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen suviseurat 28.6.-
1.7.2017.  Suviseuroissa ennustetaan olevan enimmillään 
yhtä aikaa paikalla lähes 20 000 ajoneuvo- ja majoitusyksik-
köä ja noin 75 000-80 000 seuravierasta. Suviseurapaikkana 
on Jyrkkäkosken alueella Pudasjärven kaupungin omistama 
lentokenttä ja sen ympäristössä olevat kuivat kangasmetsät, 
pinta-alaltaan kaikkiaan noin 160 hehtaaria. Seura-alue ava-
taan ke 26.6. klo 9.00. Seuravieraat saapuvat Pudasjärvelle 
pääosin keskiviikon ja perjantaiaamun välisenä aikana. Lii-
kenteellisesti seuravieraiden saapumisajankohta on haasta-
vin vaihe, koska ennusteen mukaan yli 80 % seuravieraista 
saapuu Valtatie20 pitkin Oulun suunnasta. 

Suviseurojen alle sijoittuu edesmenneen pudasjärveläisen 
taiteilijan Paavo Tolosen koko tuotantoa valaisevan näyttelyn 
avajaiset. Siihen tullaan kokoamaan yli kahdeksankymmentä 
työtä: maalauksia, veistoksia ja reliefejä kuudelta vuosikym-
meneltä. Suuri yleisö tuntee vuonna 2009 kuolleen taiteilijan 
parhaiten hänen 1970-luvun kehitysaluerealismistaan, jossa 
hyvin puhuttelevasti kuvataan sen ajan syrjäisen maaseudun 
elämäntapaa. Näyttelyn ajankohta on 28.6.-28.7.2013 ja on 
esillä Pudasjärven kaupungintalossa.

Heinäkuun alussa avautuu paikkakunnalla vaikuttavan 
taiteilijan, Kari Tykkyläisen 60-vuotisjuhlanäyttely Yli-Siu-
rualla. Kari Tykkyläinen on tunnettu veistoksistaan ja maala-
uksistaan ja myös mediapersoonana ja videotaiteilijana hän 
on laajasti tunnettu.

Heinäkuun ensimmäisen viikon aikana 1.7. - 6.7 järjes-
tetään Taivalkosken Jokijärveltä lähtevä Iijokisoutu. Soutajat 
melovat jokea myöten aina Kipinän kuohuille saakka. Sou-
tu on järjestetty katkeamattomasti jo vuodesta 1983 alkaen.

Samana viikonloppuna 5.7. - 6.7. on Pudasjärven Yrittäji-
en järjestämät Pudasjärvi Markkinat keskustan torialueella. 

Tervetuloa Pudasjärvelle ja Syötteelle!

Vilkkaan talven jälkeen me Syötteelläkin valmistaudumme 
ottamaan vastaan kesävieraita. Sijaintimme kansallispuiston 
kainalossa tarjoaa meille kesäisin aina uusia mahdollisuuk-
sia saada matkailijat viihtymän alueellamme. Ammattitaitoi-
set ohjelmapalveluyrittäjämme ovat koonneet Syötteen par-
haat palat valmiiksi kokonaisuuksiksi ja heidän mukanaan 
näet ja koet alueemme aivan uusin silmin. Uutuutena täl-
le kesällä heillä on tarjota muun muassa River Tubing – ni-
mellä kutsuttavaa koskenlaskua. Kauniin ja jylhän luonnon 
keskeltä löytyy myös monen tasoisia ja pituisia reittejä, joko 
patikoida tai ajaa maastopyörillä. Moottoroidusti liikkuville 
löytyy Syötteeltä myös omat reittinsä ja maastonsa. 

Kalastajat, niin perhostelijat kuin muillakin ”huvivitsoil-

Tervetuloa 
Kesä Syötteelle! 

Pudasjäven elinvoima tukeutuu omiin luonnon-
varoihimme ja niiden jalostamiseen. Pudasjäve-
läinen hirsi- ja puuosaaminen tunnetaan ym-
päri maailmaa muun muassa Kontiotuotteen ja 
Profinin ansiosta. Tässä pian valmistuvassa päi-
väkodissa on Kontiotuoteen hirret ja Profinin 
valmistamat ikkunat , kertoo Vesa Riekki ylpeä-
nä paikkakunnalla olevasta osaamisesta. Pudas-
järven usko tulevaisuuteen on vahva, siitä ker-
too muun muassa tämä valmistuva päiväkoti ja 
joulukuussa valtuuston päättämä koulukeskuk-
sen rakentamisen käynnistäminen.

Markkinat kokoaa noin 10 000 vierasta. Markkinatapahtu-
masta on muodostunut asukkaiden, mökkiläisten ja paikka-
kunnalla vierailevien kesäinen yhteinen tapahtuma. 

Heinäkuun loppupuolelle sijoittuu jo perinteeksi tulleet 
Kesäpilkin MM–kisat 22.7-28.7.2013. Kisapaikkana on tut-
tuun tapaa Pudasjärven aallot ja kisakeskuksena toimii Ha-
vulan ranta. Pilkkikilpailuun odotetaan satoja innokkaita ka-
lamiehiä ja naisia.

Edellä luetellut ovat vain muutamia tapahtumia alkavan 
kesän ajalta Pudasjärvellä. Kolmen kuukauden aikana joka 
viikko, parhaimmillaan joka päivä on jossakin päin Pudas-
järveä tapahtuma, eri kylillä tai keskustan alueella. Toivotta-
vasti arvoisat vieraamme löydätte jonkin tapahtuman, jossa 
voitte viivähtää ja samalla sen pääsette tutustumaan seu-
tuumme sekä pudasjärveläisiin ihmisiin.

Pudasjärvi panostaa tulevaisuuteen
Pudasjärven keskustan alueen kuva on muuttunut näky-
västi viimeisten vuosien aikana. Iijoen sillan korvaan Ou-
luntien varteen on nousut komeat hirsiset toimistoraken-
nukset, joiden käyttäjinä on Pudasjärven luonnonvaroja eri 
tavoin kehittäviä ja käyttäviä maa- ja metsätalouden toimi-
joita. Kuntakeskukseen ovat yksityiset, yritykset, Vanhusten-
taloyhdistys sekä kaupunki rakentanut  liiketaloja, kerros- ja 
rivitaloja sekä vanhuksille hoiva- ja palvelukeskuksia. Par-
haillaan on pienimmille asukkaillemme valmistumassa ko-
mia hirsinen päiväkoti ihan kaupungin keskustaan ja uuden 
noin 800 oppilaan koulukeskus Iijoen törmälle on suunnitte-
luvaiheessa. Myös koulukeskus tullaan rakentamaan hirres-
tä. Kaikki tämä kuvaa Pudasjärven vahvaa etunojaa tulevai-
suuden haasteisiin.

Sama näkymä on myös Syötteen alueen ilmeessä, joka 
se on muuttunut myönteiseen suuntaan. Syötteen kansal-
lispuisto jylhine maisemineen on antanut kasvot Syötteel-
le. Hiihtokeskusten, ravintoloiden ja hotellien palvelura-
kennetta on kehitetty ja alueesta välittyvä ulkoinen kuva on 

muuttunut olennaisesti. Tästä parhaimpana huomionosoi-
tuksena oli Hiihtokeskus Iso-Syötteen valinta vuoden 2012 
hiihtokeskukseksi.  Mökkejä ja liikerakennuksia on raken-
nettu uusia ja entisiä on remontoitu. Alueen reittiverkosto-
ja on kehitetty ajan vaatimusten mukaisiksi. Tieverkostoa on 
parannettu siltoja ja alikulkuja on rakennettu. Näkyvimpänä 
on Luppoveden syntyminen keskelle Syötettä. Kaikki edel-
lä kerrotut ja monia tärkeitä kertomatta jääneitä hankkei-
ta on leimannut alueen yrittäjien ja sidosryhmien (kaupun-
ki, metsähallitus, ely, maakuntaliitto) hyvä yhteistyö. Kaikki 
hankkeet, joissa tärkeimpänä tavoitteena on ollut alueen ke-
hittäminen, ovat olleet eu:n ja kansallisten rahoituskanavien 
piirissä. Kaupungilla on ollut näin turvallinen mieli  sitou-
tuessaan hoitamaan oman rahoitusosuutensa eri hankkeissa.

Matkailutulo Pudasjärvellä vuonna 2012 oli yli 50 miljoo-
naa euroa. On arvioitu että tänä vuonna ylitetään 450 000 
matkailijan raja syötteellä. Matkailu työllistää kokoaikaisesti 
ja välillisesti Pudasjärvellä lähes 500 ihmistä. Voimme ihan 
oikeasti sanoa, että Syötteen kehittyminen ja siellä rakenta-
minen jakaa elinvoimaa koko kaupungin alueelle. 

Yhteistyö naapurikunnan Taivalkosken kanssa on ol-
lut saumatonta. Syötteen alueen yrittäjistä ja myös työnte-
kijöistä merkittävä osa on Taivalkoskelta ja matkailijat käyt-
tävät Taivalkosken kauppapalveluita runsaasti. Uskon, että 
yhteistyö eri muodoissa tulee entisestäänkin tiivistymään. 
Matkailu yhdessä korkeatasoisen hirsiteollisuuden, ikkuna- 
ja ovituotealan, metallituotealan, luonnonvarojen käyttöön 
liittyvien tuotantoalojen, maatalouden ja erilaisten palvelu-
jen tuottamiseen liittyvien toimialojen kanssa, muodostaa 
kokonaisuuden, jonka elinvoiman kasvaessa Pudasjärven ih-
misten peruspalvelut pystytään turvaamaan tulevaisuudes-
sakin.

Lämpimästi tervehtien
Vesa Riekki, 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

la” vispaajat, löytävät helposti omat kalapaikkansa vesistöis-
tämme. Asiantuntevat kalastuslupien myyjämme neuvovat 
kyllä kysyttäessä kalastuslupaa lunastettaessa viimeisimmät 
vinkit ottipaikoista ja lisätietoja löytyy helposti netistä esi-
merkiksi www.iijoki.fi/kalapaikat. Vesillä muuten liikkujille, 
kuten melojille ja veneilijöille löytyy myös erinomaiset olo-
suhteet nauttia luonnon rauhasta. 

Kesän aikana Syötteellä kokoontuvat moottoripyöräilijät 
maastopyöräilijät, lonkkaajat ja suunnistajat muutamia ryh-
miä mainitakseni ja syksyllä taas Huippukymppi ja Luppo-
vesi palaa tapahtuma keräävät ihmisiä tunturiin. Pudasjär-
vellä on kesällä myös paljon muita isoja tapahtumia, kuten 
Suviseurat, Kesäpilkin MM-kisat, Pudasjärven markkinat ja 
paljon muuta. Naapuripitäjissä tapahtuu myös paljon mie-
lenkiintoisia asioita joihin kannattaa tutustua, muun muassa 
Päätaloviikko Taivalkoskella, Sirniön Seppäpäivät Posiolla, 
jotka järjestetään jo 16. kerran ja Ranuan eläinpuisto täyt-
tää 30 vuotta kesäkuussa. Kaikissa edellä mainituissa tapah-
tumissa ja paikoissa on helppo piipahtaa myös Syötteeltä. 

On mukava todeta, että voimme tarjota erittäin hienot 
puitteet ja monipuolista ohjelmaa kesävieraillemme. Toi-
vomme, että viihdytte vieraanamme. 

Hauskaa kesää kaikille!
Rauno Kurtti/Syötteen Matkailuyhdistys 

ps. Syote.fi sivuilta löytyy aina tuoreinta tietoa alueemme 
palveluista ja tapahtumista, käykääpä vilkaisemassa.
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Syötteen Kyläyhdistyksellä aktiivista toimintaa

Kyläyhdistys on myynyt Syöt-
teen tapahtumissa muun mu-
assa muuripohjalettukahvia ja 
grillimakkaroita.

Syötteenkyläyhdistys perus-
tettiin 2001 siinä vaihees-
sa, kun Syötteen koulu siirtyi 
Hotelli Pikku-Syötteen tiloi-
hin. Kyläyhteisö oli jäämässä 
ilman yhteistä kokoontumis-
paikkaa ja koulukiinteistö oli 
menossa myyntiin.   Kyläyh-
distykseen otetaan jäseniksi 
kaikki kylällä. 

 – Kyläyhdistys sai alkuun 
kunnalta käyttöönsä koulun 
tilat ylläpitokorvauksia vas-
taan ja hieman myöhemmin 
kyläyhdistys osti koko kiin-

teistön kunnalta. Kaupan jäl-
keen kylätalolla on tehty 
erinäisiä remontteja, joista öl-
jylämmityksen muuttaminen 
maalämpöön on ollut huo-
mattavin ja tuottavin sijoi-
tus. Lämmityskulut tipahti-
vat neljännekseen entisestä ja 
nyt öljy toimii vain hätä- ja ta-
sauslämmitysmuotona pak-
kaskausilla, Syötteen kyläyh-
distyksenpuheenjohtaja Jari 
Särkelä toteaa.

Koulun tiloissa on nel-
jä vuokrahuoneistoa, joissa 
kaikissa on vuokralaiset. Yh-
distys vuokraa myös koulul-
la olevia tiloja retkeilymajoi-
tuksena erilaisille ryhmille 
kuin myös yksityisille ihmisil-
le sekä myös erilaisiin juhlati-

laisuuksiin.  Toimiva ja hyvin 
varusteltu keittiö mahdollis-
taa suurempienkin juhlien 
järjestämisen koulun tiloissa 
ruokailua myöten ja kyläyh-
distykseltä voi tilata myös pi-
topalveluja. 

– Kyläyhdistys järjestää 
vuosittain muutamia omia ta-
pahtumia, jotka sijoittuvat ke-
sään ja talvelle. Sen lisäksi ky-
läyhdistys toimii yhteistyössä 
kylän muiden yrittäjien kans-
sa ja osallistuu myös aktiivi-
sesti Syötteen alueen yhteista-
pahtumiin. Saaduilla tuloilla 
katetaan kyläyhdistyksen toi-
mintaa ja ylläpitoa sekä suo-
ritetaan välttämättömämpiä 
kalustohankintoja, Jari Särke-
lä kertoo.

Kesämatkailu on kehittymäs-
sä ja vilkastumassa koko Pu-
dasjärven alueella ja Syötteelle 
ollaan järjestämässä runsaasti 
vieraita vetäviä kesätapahtu-
mia. Tulevan kesän odotukset 
ovat korkealla.

– Suviseurat ja Syötteen 
alueella järjestettävät erilai-
set kesätapahtumat näkyvät jo 
nyt selvinä piikkeinä varaus-
kalenterissa. Kaikenlaiset ta-
pahtumat tuovat lisää osto-
voimaan alueelle ja sitä kautta 
myönteistä kehitystä alueelle, 
muistuttaa Pauli Särkelä Ke-
losyötteeltä.

Kelosyötteen kylpylä sa-
vusaunoineen ovat matkaili-
joiden suosiossa. Kylpylässä 
on järjestetty häitä, polttarei-
ta ja muita tilaisuuksia sekä 
esimerkiksi yritysten koulu-
tustapahtumia. Tietoisuuden 
myötä kylpylän varaustilanne 
on kasvanut.

Kelosyötteen ratsutallil-
la on kesäisin runsaasti rat-
sastajia. Hevoset on säyseitä 
ja opetettu lapsiystävällisik-

Kesämatkailu kehittymässä myönteiseen suuntaan
si. Juhannus on Kelosyötteellä 
perinteinen jolloin mökkiläi-
sille on oma perhejuhannus-
juhla, jossa on ohjelmaa niin 
aikuisille kuin lapsillekin.

– Viime talvi muodostui 
kohtalaiseksi, vaikka alku-
talvesta näytti hyvinkin hil-
jaiselta. Venäläisturistit ovat 
matkailullemme huomattava 
asiakaskunta ja piristysruiske. 
He ovat täällä vuodenvaih-
teen hiljaisena aikana lomalla 
viikosta kahteen ja käyttävät 
myös kaikenlaisia paikkakun-
nalta löytyviä palveluita, ker-
too Pauli Särkelä.

Kelosyöte on Syötteen alu-
een vanhin mökkikylä, jos-
ta löytyy 28 hyvin varustettua 
kelomökkiä, kahdeksan leik-
kimökkiä, viisi grillikatosta, 
kotaravintola A-oikeuksin ja 
korukivipaja. Vuosien saatos-
sa myös oheispalvelut ja nii-
den kysyntä ovat lisääntyneet. 
Kotaravintolasta voi ostaa 
Atte Särkelän paikkakunnan 
korukivistä valmistamia kul-
ta ja hopeakoruja sekä saada 

tietoa seudulla olevista koru-
kiviesiintymistä sekä paikka-
kunnan geologisesta kehityk-
sestä.

Kalastus houkuttaa 
kesät talvet
Kalamatkailijat ovat nykyisin 
alueen vakiokävijöitä niin ke-
sällä kuin talvellakin. Kova-
lampeen istutetaan kahden 
viikon välein runsas sata kiloa 
pyyntikokoista kalaa. Uutuu-
tena tulevalle talvelle jokai-
sen mökin vuokraan kuuluu 
myös kalastuslupa Kovalle-
lammelle.

– Palvelu tuotettiin helpot-
tamaan matkailijoiden lupa-
ruljanssia. Nyt kun kalastus-
lupa sisältyy mökin vuokraan 
samalla lailla kun latupassi-
kin, niin asiakaan ei tarvitse 
enää lähteä erikseen luvan os-
toon, toteaa Pauli Särkelä.

Kalastuslupia Kovallelam-
melle myyvät Teija Sarajär-
vi, Aarne Parviainen, Kelo-
syöteellä Atte ja Pauli Särkelä. 

Kalastus houkuttaa kesät talvet.

Pärjänjoelle ja sen sivupuroil-
le lupia myyvät Pudasjärvellä 
Neste Malinen ja Elintarvike-
kioski Kuksa. Naamankajoel-
le ja -järvelle luvat saa Luon-
tokeskuksesta, Syöteshopista, 
Atte Särkelältä, Teija Sarajär-
veltä ja Kyösti Naamangalta. 
Kalastusluvat lunastetaan ai-
noastaan käteisellä. Pankki- ja 
luottokortit eivät käy.

Pärjänjokeen istutetaan 
vuosittain pyyntikokoista tai-
menta kaksi kertaa vuodessa 
sekä jonkin verran harrinpoi-
kasta. Tulevaisuudessa taime-
nistutuksia vähennetään ja 
pyritään saattamaan Pärjänjo-
ki perinteiseksi harjus- ja sii-
kavedeksi. Tavoitteena on että 
Iijokeen ja siihen laskevien 
jokiin saataisiin syntymään 
luontainen lohikanta. Kyösti 
Naamanka toteaa, että luon-
nollisen lohikannan elpymi-
nen on mahdollista oikeiden 
toimien avulla. Seuraava askel 
on kalateiden rakentaminen 
voimalaitoksien ohitse.

Niilo Sarajärvi on syynäilyt talven mittaan 
taivaalla ja lumenpinnalla näkyviä merk-
kejä tiiviisti ja pistänyt havaintonsa allakan 
reunaan. Lumenpalot, pakkasjaksot ja muut 
merkit viittoilivat siihen suuntaan että niiden 
mukaan ensi kesänä ei tarvitse palella, jos ei 
joka päivä tarvitse hikeäkään pyyhkiä. 

– Eihän tästä hellekesää ole tulossa. Vii-
leähköltä se kaiken kaikkiaan vaikuttaa, 
mutta ei se kylmäkään tule olemaan. Mitta-

rit pysyttelevät siinä +20 pinnassa päivisin.  
Kesäkuu kesän paras ja lämpimin kuukausi. 
Muutamia hellepäiviäkin kesäkuulle sattuu.  
Heinä- ja elokuu ovat viileitä mutta eivät kyl-
miä. Elokuu on sitten normaalia viileäm-
pi, vaikka muutamia lämpimiä päiviä siel-
läkin on. Yöpakkasia ei kuitenkaan näyttäisi 
tulevan ja marjoja näyttäisi tulevan pitkäs-
tä aikaa poimittavaksi asti. Syyskuu on sitten 
vuorostaan jopa lämmin. 

Kaiken kaikkiaan viileydestäänkin huo-
limatta saadaan liki normaali kesä. Entisai-
kaisista lämpimistä kesä-, heinä-  ja elokuun 
öistä ei voi puhua. Vaikka päivät ovatkin ku-
takuinkin lämpimiä, niin yöt pysyttelevät vii-
leinä ja helteisiin ei oikein päästä käsiksi. Ve-
sisateet ovat kuuroluontoisia. Sateita saadaan 
kuitenkin sopivasti. Kasvukausi pääsee al-
kuun ja edistyy hyvin.

KESÄSTÄ ON TULOSSA VIILEÄ
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• Retkeilyneuvonta
• Varaustuvat; Ahmatupa, Rytitupa, Isoniemi
• Kalastus- ja metsästysluvat
• Lastenkantorinkka vuokrattavana
• Myyntituotteet mm. karttoja, kirjoja ja pelejä, paikallisia käsitöitä
• Auditoriossa maksuttomia luontoaiheisia filmejä 
• Kahvila Siruka
• Pysyvä ja vaihtuvia näyttelyitä

KAHVILA SIRUKA
Erähenkinen lounaskahvila Siruka palvelee asiakkaita Syötteen 
luontokeskuksessa. Kahvila on avoinnaluontokeskuksen aukioloai-
kojen mukaan. Lounasta on tarjolla sesonkiluonteisesti ja tilauksesta 
ryhmille. (www.siruka.fi)

PYSYVÄ NÄYTTELY: 
Lastuja selkosilta, Syötteen luonnon ja kulttuurin historiaa

VAIHTUVAT NÄYTTELYT VUONNA 2013
• ”Hirsilinna erämaan portilla – Syötteen luontokeskuksen 
 kymmenvuotistaival heinäkuun loppuun saakka
• ”Maan ja taivaan väliltä” Marjaana Kojo-Eskolan 
 loimimaalauksia elo syyskuussa
• ”Seikkailu suolla” Suonäyttely loka-joulukuussa.

TAPAHTUMAT
• 25.5. Syötteen luontokeskus 10 v syntymäpäiväjuhla ja 
 Euroopan kansallispuistopäivän retki Sotivaaraan
• Opastetut maastoretket viikoilla 28-30
 11.7. Opastettu maisemaretki Pyhitykselle 
 18.7. Opastettu kasviretki Latva-Kouvalle
 25.7. Opastettu kesäretki Soiperoiselle 
• 27.7. Erämaan markkinat
• 1.8. Rytivaaran uuden luontopolun avajaiset
• 14.9. Sienipäivä yhteistyössä 4H:n ja Marttojen kanssa
• 16.10.-23.10. Lasten luontoviikko

• PYHITYKSEN MAISEMARETKI 11.7. 
- Syötteen kansallispuiston korkeimmalta vaaralta, 422 m 
korkealta Pyhitykseltä avautuu upeat maisemat tarunhohtoiselle 
Kostonjärvelle. Pyhityksen nimi kertoo historiasta, se on aikanaan 
ollut metsäsaamelaisten pyhä uhripaikka. Pyhitykseltä löytyy myös 
pienempien kivien päällä lepääviä kivipöytiä, joiden luona on tu-
hansia vuosia sitten uhrattu metsän ja järven antimia ja varmisteltu 
hyvää pyyntionnea. 
- Retkelle lähdetään kimppakyydeillä Syötteen luontokeskuksel-
ta klo 10, josta ajetaan noin 60 km Pyhityksen pysäköintialueelle. 
Mukaan voi tulla myös suoraan Pyhityksen P-paikalle.
Retkellä kävellään noin 4 km ja mukaan kannattaa varata omat 
eväät ja sään mukainen varustus. Pyhitykselle noustessa saat 
varautua tiukkaan kävelyyn, sillä polku nousee 160 metriä puolen-
toista kilometrin matkalla. Maastossa vietetään aikaa noin 3 tuntia. 
Retkellä pidetään tauko Pyhityksen laavulla, jolloin on mahdolli-
suus nauttia omia eväitä. 

• KASVIRETKI 18.7. 
Latva-Kouvan maisemiin suojelubiologi Markku Lehtelän johdolla.
- Latva-Kouvan komeissa maisemissa, jossa jylhät vaarat, pienet 
lammet ja suot vuorottelevat ihastellaan kasveja. Erikoista Latva-
Kouvalla on kalkkipitoiset kalliot, joiden ansiosta seudulla esiintyy 
lajiharvinaisuuksia kuten punakämmekkää ja lettosaraa.
- Retkelle lähdetään kimppakyydeillä Syötteen luontokeskuk-
selta klo 10, josta ajetaan noin 60 km Latva-Kouvan tien päähän. 
Mukaan voi lähteä myös Rytingin kaupalta klo 10.20. 
- Retkellä kävellään keskivaativassa maastossa noin 5 km ja 
mukaan kannattaa varata omat eväät ja sään mukainen varustus. 
Maastossa vietetään aikaa noin 3 - 4 tuntia. Retkellä pidetään tauko 
Kouvan laavulla, jolloin on mahdollisuus nauttia omia eväitä. 

• KESÄRETKI SOIPEROISELLE TORSTAINA 25.7. 
- Soiperoinen on hyvin terävälakinen ja jyrkkä harju, joka kulkee 
kirkasvetisten Rääpysjärven ja Soiperoisen välissä. Ihminen on 
kulkenut Soiperoisen harjuilla ja järvillä kivikaudelta asti. Tark-
kasilmäinen huomaa alueella kivikautisia peuranpyyntikuoppia, 
tervahautoja ja kalkkimiiluja, vanhan kalatuvan ja porokämpän 
jäännökset, niittylatoja sekä lammen pohjassa lepäävän kopukan 
eli kalamiesten lautan.
- Retkelle lähdetään kimppakyydeillä Syötteen luontokes-
kukselta klo 10, josta ajetaan noin  45 km Soiperoisen länsipään 
P-paikalle.  Mukaan voi tulla myös suoraan P-paikalle. 
- Retkellä kävellään Soiperoisenpolku 3,3 km, joka kiertää Soipe-
roisenjärven ympäri. Polku kulkee pitkin Soiperoisenharjua, josta 
komeat vesistömaisemat yli koko alueen. Soiperoisella on uima-
paikkoja yllin kyllin eli uima-asun voi myös ottaa retkelle mukaan. 
Maastossa vietetään aikaa noin 2-3 tuntia. Retkellä pidetään tauko 
jollakin alueen taukopaikalla, jolloin on mahdollisuus nauttia omia 
eväitä. 

AVOINNA 2013
20.6. saakka ti-la klo 10-16
21.6.-27.10. joka päivä klo 10-17

28.10.-31.12. ti-la klo 10-16
Suljettu 24.12-25.12.
Vapaa pääsy, tervetuloa

SYÖTTEEN LUONTOKESKUS,
ERÄTIE 1, 93280 SYÖTE • p. 0205 64 6550, syote@metsa.fi
www.luontoon.fi/syote • www.retkikartta.fi

VIIKKO-OHJELMA ( TORSTAISIN HEINÄKUUSSA 11.7. ALKAEN)
Viikko-ohjelmaan  tulee ilmoittautua viimeistään päivää ennen 

Syötteen Luontokeskukseen p. 0205 64 6550, syote@metsa.fi 
HUOM! Retki järjestetään, 

mikäli osallistujia on vähintään 5 henkeä.
Osallistumismaksu 5 €/hlö, lapset maksutta. 

OHJELMA

14.9. perjantaina 
kello 17 yhteislenkki mtb-/cc -pyörillä
kello 19 sauna ja makkaranpaistoa
15.9. lauantaina
kello 8  aamiainen 
kello 10  Pikku-Syöte maastoduathlon (aikuiset+juniorit+lapset)
kello 13 lounas
 kello 16  yhteislenkki ja kuntopiiri
kello 18  sauna
kello 19 päivällinen
kello 20 PSP:n syyskokous/ ohjattua toimintaa junioreille
16.9. sunnuntaina
kello 8  aamiainen
kello 11  Aja 60km - nouse 1000m! 08 -lenkin Sorasyöte -kuntoajo!
Kello 14 sauna ja lähtökahvit

Huom! Ilmoittauminen Sora-Syöte ajoon 13.9. mennessä 
sähköpostilla: pekka.lindvall@pp.inet.fi
Mustarinnan laavulla on tarjolla urheilujuomaa, vettä, mehua, rusi-
noita ja energiapatukoita 5 euron käteismaksua vastaan. 
http://otc.kompassi.com/pages/08-lenkki/sorasyoete.php

PIKKU-SYÖTE MAASTOdUATHLON
15.9.2012 klo 12.00

Matkat ja sarjat: 
Aikuiset:  juoksu n. 3 km, pyöräily n. 20 km ja juoksu n. 3 km
Juniorit: juoksu n. 1,5 km, pyöräily n. 10 km ja juoksu n. 1,5 km
Lapset:  juoksu n. 400 m, pyöräily n. 800 m ja juoksu n. 400 m
 Ei osallistumismaksua!
Ilmoittautuminen: paikanpäällä viimeistään 15.9. klo 11.00 
Lisätietoja: hartikka.pekka@gmail.com tai 040 353 0101
Matkat ja maasto sopivat kaikenikäisille ja –kuntoisille duathlonkoke-
mukseen katsomatta.

Tervetuloa Pohjois-Suomen Pyöräily ry:n syysleirille Pikku-
Syötteen upeisiin tunturimaisemiin. Syysleiri on kaikille avoin 
tapahtuma ja samalla mainio mahdollisuus tutustua muihin 
pyöräilyn harrastajiin ja jakaa kokemuksia heidän kanssaan. 
Luvassa on yhteislenkkejä ja mukavaa yhdessäoloa. Lauan-
taina kaikilla on mahdollisuus osallistua Pikku-Syöte maas-
toduathloniin ja sunnuntaina Sora-Syöte –kuntoajoon.

Majoitustarjous Hotelli Pikku-Syötteessä; Kahden hengen 
Spa-huoneissa 49 €/hlö/vrk, ja normaaleissa kahden hengen 
huoneissa 39 €/hlö/vrk. Sisältää majoituksen kahden hengen 
huoneissa puolihoidolla (runsas aamiainen noutopöydästä 
ja päivällinen noutopöydästä, päivällisellä liha- ja kalaruoka-
vaihtoehdot.) Jokaisena päivänä on myös mahdollisuus lou-
naaseen 10 €/hlö ja iltapalaan 5 €/hlö.

Tarjolla myös Pikku-Syötteen monipuoliset ohjelmapalvelut, 
esim. jousiammuntaa vastakaarijousilla, seinäkiipeilyä ja pal-
jon muuta. 
Katso lisää www.pikkusyote.fi/ohjelmapalvelut 

Yhteistyökumppanimme Syötteen Eräpalvelut (www.syot-
teenerapalvelut.fi) tekee hierontoja hotellilla halutessanne. 
Hierontojen hinnat 30 min/22€, 45 min/33€, 60 min/44€. 
Pyydämme varaamaan hieronnat kaksi viikkoa etukäteen.

PSP:n syysleiri Pikku-Syötteellä 
14.-16.9.2012

Suomen suunnistuksen eliit-
ti kokoontuu syyskuun en-
simmäisenä viikonloppuna 
7.-8.9. Syötteelle, kun Pudas-
järven Urheilijat ja oululai-
nen SK Pohjantähti järjestävät 
suunnistuksen pitkän matkan 
SM-kilpailut. Kisaviikonlop-
pu on alkusyksyn kohokoh-
ta ja massiivinen tapahtuma, 
sillä tuhatkunta suunnistajaa 
ryntää Syötteen maastoihin. 
Kovatasoisia osallistujia kil-
pailee naisten ja miesten pää-
sarjoissa sekä nuorten 16 - 20 
-vuotiaiden sarjoissa. Lisäksi 
paikalle on tulossa suuri jouk-
ko huoltajia.

Kilpailujen järjestelyt ovat 
pyörineet jo parin vuoden 
ajan. Syötteen alueelta on 
tehty useita uusia suunnis-
tuskarttoja. Kilpailuorgani-
saatiota ajettiin sisään heinä-
kuussa 2012, jolloin pidettiin 
SM-esikisat. Esikisoissa kil-
pailukeskuksena toimi Syöt-

Suunnistuksen eliitti 
Syötteen SM-kisoihin

teen kylätalo. Syksyllä 2013 
SM-kisoissa kilpailukeskuk-
sena on tapahtumalle loista-
vat puitteet tarjoava Hotelli 
Pikku-Syöte. 

SM-suunnistusten kisaor-
ganisaatio on useita kilpailu-
ja järjestänyttä ja kokenutta 
urheiluväkeä. Kilpailunjohta-
jana toimii Heino Ruuskanen 
apunaan noin sadan hengen 
talkooporukka. Syksyisenä 
kisaviikonloppuna suunnis-
tuskilpailun lisäksi Syötteen 
suositut hiihtokeskusalueet 
tarjoavat kisavieraille majoi-
tuspaikkoja edullisista vaih-
toehdoista aina luksustason 
viihtymiseen sekä monipuoli-
sia oheispalveluita.

Syötteen rinteillä saa 
”rokata ja rollata”
Kilpailumaasto on suunnis-
tuksellisesti erittäin mie-
lenkiintoista, haastavaa ja 

vaihtelevaa. Tarjolla on kan-
gasmaastoa, jylhää kuusik-
koa ja vaaramaisemia suurine 
korkeuseroineen. Ratojen laa-
timinen on ollut kokeneiden 
huippusuunnistajien käsissä, 
kun pääratamestarina toimii 
Heikki Grekelä ja ratavalvo-
jana on Keijo Parkkinen. Ra-
tamestari paljastaa tässä vai-
heessa radoista ja maastosta:

- Maasto on fyysisesti vaa-
tivaa rock’n roll -maastoa. Ra-
dalla saa rokata ja välillä rol-
lata. Syötteen maastossa on 
kisaviikonloppuna noin sata 
rastia, joten jokaiselle sarjalle 
on tarjolla omat haastavat ra-
tansa.

Suomen Suunnistuslii-
ton säännöt antavat mahdol-
lisuuden myös järjestävien 
seurojen edustajille osallistua 
SM-kilpailuihin. Menestystä 
odotetaan erityisesti SK Poh-
jantähden maajoukkuenai-
silta Sofia Haajaselta, Marika 

Teiniltä ja Heini Wennmanil-
ta. Myös Pudasjärven omat 
nuoret suunnistajat ovat har-
joitelleet kuluvaa suunnistus-
kautta varten systemaattisesti 
ja ahkerasti. Useilla Pudasjär-
ven ja SK Pohjantähden nuo-
rilla suunnistajilla onkin rea-
listiset mahdollisuudet jopa 
SM-mitaleille.

Viime vuoden aikana val-
mistuneille suunnistuskar-
toille on ollut kysyntää. Viime 
kesän SM-esikisojen kartalle 
on rakennettu kiintorastiver-
kosto. Syötteen alueen kartat 
ovat kesän aikana tiiviisti eri 
seurojen harjoituskäytössä. 
Tunturialueella tuleekin ke-
sän aikana vilahtelemaan ak-
tiivista suunnistusväkeä.

Syötteen SM-2013 
tiedotustiimi
Kuvat: SK Pohjantähden 
arkisto



52013
TOUKOKUU

PUDASJÄRVI
SYÖTE
TAIVALKOSKI

KESÄINENKESÄINEN

Ilmoittautuminen 
16.6.2012 mennessä,

Jälki-ilmoittautuminen 
20 €/laji

Kansainväliset Yleisurheilukilpailut
PIIRIN GP- osakilpailu

To 20.6.2013 klo 17.30 SUOJALINNALLA

LAJIT JA SArJAT:

M:  100 m, 200 m, 800 m, 5000 m, 110 m 
 aj, seiväs, pituus, kuula, moukari, keihäs
N:  100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 
 seiväs, pituus, 3-loikka, moukari, keihäs
N19 moukari
M17 2000 m, keihäs
P 15   100 m        
T15 100 m, pituus
P13 pituus                        
P11 1000m                        
T11 1000 m

Ilmoittautuminen 16.6.2012 mennessä 
www.kilpailukalenteri.fi
Heino.Ruuskanen@pudasjarvi.fi
osanottomaksu 10 €/laji, alle 15 v. 6 €/laji
jälki-ilmoittautuminen 20 €/laji
Pudasjärven Urheilijat/ 
yu-jaosto FI45 5360 0420 0180 64
Tiedustelut: Heino Ruuskanen 0400 346 097

 

www.energiapolar.fi
sähköstä S-bonusta kaikkialle Suomeen

Myymäläautopalvelua Pudasjärvellä!

Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi  
puh. 0400 298 895, varasto 040 7492 826

KAUPPISPOJAT OY

93270 Sotkajärvi
Puh. 0400624496

• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7.5 ton
 telakoneella (näppärä pihakone)
 -pihatyöt
 -jätevesityöt
 -imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
 -sorat
 -murskeet
 -mullat
• Puutavaran kuljetuksia

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

Sorasyöte tapahtuma järjeste-
tään 15.9. Tapahtumassa pyö-
räilijät ajavat suurimmaksi 
osaksi sorapintaisilla, lähinnä 
metsäautoteitä 60 kilometrin 
lenkin itseään vastaan. Viime 
syksynä reittiin kuului muu-
tama kilometri öljysoratietä, 
mutta tänä vuonna järjestet-
tävään tapahtumaan pyritään 
uusilla reittivalinnoilla lyhen-
tämään pinnoitetulla tiellä 
ajamista minimiin.

– Viime syksyn tapahtu-
masta saatu palaute oli posi-

Sorasyöte-tapahtuma ajetaan 15.9.

tiivista. Muutama ajaja koki 
että reitti oli hivenen liian ras-
kas, tämä on huomioitu tä-
män kesän tapahtumassa. 
Pyöräilijöille järjestetään kak-
si huoltopistettä joista toinen 
Mustanrinnan- ja toinen Kel-
larilammen maastoon. Lähtö 
ja maali alue on viime vuoti-
sesta poiketen Pikku-Syötteen 
päällä. Tapahtumasta on tar-
koitus saada perinteinen va-
paamuotoinen pyöräilytapah-
tuma Syötteelle, luonnehtii 
tapahtuman järjestävästä Oulu 

Triathlon&Cycling(OTC) 
seurasta Hannu Muranen.

Heti kelien salliessa maas-
ton ja reittien tarkastelupo-
rukka lähtee katselemaan ja 
tutustumaan alueeseen. Tar-
koituksen on muuttaa reit-
tiä sen verran että öljysoral-
ta päästäisiin kokonaan pois. 
Uutena juttuna on myös osal-
listujille lyhemmän matkan 
ajomahdollisuus. Lyhemmäs-
tä reitistä karsiutuu jyrkim-
mät vasta- ja myötämäet pois 
ja reitti on muutoinkin hel-
pompi.

– Tapahtumassa ei jaeta 
palkintoja vaan jokainen ajaa 
itseään tai kaveria vastaan, 
mutta ainahan ensimmäise-
nä maaliin tullut täyden tai 
lyhemmänreitin kiertäjä on 
reittinsä voittaja. Viime syk-
synä osallistujia oli 50 vaikka 
tapahtumasta ei ilmoiteltu ja 
nyt ilmoittautuneita on jo sa-
man verran, Muranen iloitsee

– Osallistumismaksu on 
20 tai 30 euroa. Sillä pyritään 
kattamaan huoltopisteissä tar-
jottavat juotava ja pikkupur-
tavat. Lisäksi hintaan kuuluu 
sauna ja keittolounas. Kaikki 
työ tehdään talkoilla. Opastei-

Soratiet nousuineen ja laskuineen tarjoavat ajajille haastetta sekä vaativat herpaantumatonta tark-
kaavaisuutta.

Hannu Muranen ja Pekka Lindvall järjestelemässä Sorasyöte ajoja 
viime syksynä Syötteellä.

den ja muiden kohdalta suu-
rin työ tehtiin jo viime syk-
syn tapahtumaa varten. Mutta 
kaikenlaista puuhaa on kyl-
lä vielä riittävästi, josta suu-
rin on sitten aikanaan reittien 
merkkaus ja opasteiden levi-
tys ja huoltopisteiden järjes-
telyt. Tapahtumaa varten on 
valjastettu noin viisi henki-
löä hoitamaan ja vastaamaan 
järjestelyistä ja suunnittelusta. 
Lisävoimia saadaan sitten tar-
peen mukaan, Hannu Mura-
nen valottaa.

10-11.8. ajettava 420 kilomet-
rin mittainen Syöteajo start-
taa perinteisesti Oulun Kyl-
pylähotelli Edenin edestä. 
Pyöräilytapahtuma on valin-
naisesti joko yksi- tai kaksi-
päiväinen. Matkaan lähteviä 
ryhmiä on kaksi, joista toisen 
keskivauhti ilman taukoja on 
27km/h ja toisen 30km/h.

– Tapahtuma ei ole kilpai-
lu. Ajo tapahtuu ryhmittäin, 
joiden vetäjinä toimivat koke-
neet pyöräilijät. Ryhmien joh-
tajat seuraavat, että ajajat nou-

Syöteajot jo kymmenennen kerran
dattavan hyviä pyöräilytapoja, 
ja erityisesti kiinnitetään huo-
miota ajoturvallisuuteen. Ky-
pärä on pakollinen varuste 
osallistujilla. Mp3-laitteiden 
ja muiden soittovehkeiden 
käyttäminen, mikä estää kuu-
lemista, on kielletty pyöräilyn 
aikana. Pyörän rikkoonnuttua 
voi jäädä odottamaan huolto-
autoa, joka turvaa pyöräilijöi-
den matkatekoa koko ajojen 
ajan, kertoo tapahtuman jär-
jestävästä Oulun Trialthon & 
cycklin kerhosta Hannu Mu-

ranen.
Syöteajot ajetaan nyt kym-

menennen kerran. Edellisinä 
vuosina osallistujia on ollut 
noin 60 ja tänä kesänä tämän 
hetkisten tietojen mukaan on 
tulossa noin 80 ajajaa. Tapah-
tumaan voi osallistua joko yh-
tenä tai kahtena päivänä. Joko 
siten että ajaa Oulusta Pikku-
syötteelle tai sitten päinvas-
toin. Osallistumismaksuun 
sisältyy yöpyminen ja ruuat, 
mutta ei vakuutukset eikä yh-
denpäivän osallistujien kulje-

tuksia Syötteelle tai sieltä pois.
– Syöteajojen juhla-ajo on 

samalla kokoontumisajo, jo-
hon tulee osallistujia Ro-
vaniemeltä, Kuusamosta ja 
Kajaanista. Tapahtuma hui-
pentuu Hotelli Pikkusyötteel-
lä pidettävään yhteiseen il-
lanviettoon. Eli Syötteelle on 
silloin kokoontumassa todella 
huomattava määrä pyöräilyn 
harrastajia, Muranen kertoo. 
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TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

P. 08-838 105
0400 302 910

Lomatontteja myytävänä Kelosyötteen alueelta!

• majoituspalvelu
• saunatupa
• savusauna

• luxus poreallas
• ratsastus-
  mahdollisuus

Palvelut:

joka mökillä 

on oma vene

Lisätietoja:
puh . 040 7654 202
www.atenmokit.fi

Majoitu Kelosyötteellä 
kelomökeissä

tunturilammen rannalla.

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789

4318

S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%

Pudasjärvi
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Viime kesänä 4.8. ensim-
mäistä kertaa järjestetty Syö-
te MTB -maastopyöräilyta-
pahtuma saavutti heti suuren 
suosion. 

Maastopyöräilyn harras-
tajien ja puskaradion kes-
kuudessa oli levinnyt tietoa 
Syötteen reittien erinomai-
suudesta ja niitä kehuttiin 
jopa Suomen parhaiksi. Osal-
listujia tapahtumaan tuli kaut-
ta maan lopulta lähes 200. Ki-
sojen jälkeen järjestäjätaho 
Krossikommuuni ry sai pal-
jon tiedusteluja jatkosuunni-
telmista.

– Ensimmäisestä tapahtu-
masta saimme paljon erittäin 
myönteistä palautetta sekä 
kyselyitä seuraavista ajois-
ta. Siitä oli helppo jatkaa, ja 
vuoden 2013 tapahtumaan 
ilmoittautui jo viime syksy-
nä kymmeniä osallistujia. Nyt 
aletaankin olla jo viime vuo-
den kokonaisosallistujamää-
rän tasolla, vaikka ilmoittau-
tumisaikaa on vielä parisen 
kuukautta. Viimevuotinen 
osallistujamäärä ylittyy var-
masti reilusti, iloitsee tapah-
tuman ideoinnista vastaavas-
ta Krossikommuunista ry:n 
Pekka Tahkola.

MTB-tapahtuma toisen kerran Syötteelle:

Täällä on Suomen parhaat 
maastopyöräilyreitit!

Kovasti tehtiin töitä viime kesän tapahtuman järjestämiseksi. Jän-
nitti, täytyy myöntää, mutta tapahtuma onnistui hyvin ja nyt voi 
huokaista jo helpotuksesta, totesi Pekka Tahkola viime vuotisen ta-
pahtuman päätteeksi.

Maatossa olevat polut tarjoaa hyvän, mutta vaativan ajoradan.

Vuonna 2011 Tahkola otti 
yhteyttä Metsähallituksen 
Veikko Virkkuseen ja Hotel-
li Iso-Syötteen johtajaan Juha 
Kuukasjärveen. Kun heidän 
suhtautumisensa tapahtu-
maan oli myönteinen, oli ke-
hittelyä helppo jatkaa.

Tapahtumassa on tarjolla 
30, 60 ja 120 kilometrin mat-
kat. Reitit kulkevat pääasiassa 
maastoon merkityillä poluilla 
lukuun ottamatta joitakin ly-
hyitä siirtymätaipaleita, jotka 
menevät etupäässä metsäau-
toteitä pitkin. Mukaan mah-
tuu kosteita suo-osuuksia, ki-
vikkoisia polunpätkiä sekä 
jyrkkiä rinteitä nousuineen 
ja laskuineen. Viimein reitin 
lopussa vastaan tuleva nou-
su Iso-Syötteen huipulle on 
Suomen reittien pisin ja jyr-
kin. Kaikesta tästä huolimatta 
Tahkola maalailee tulevaisuu-
den suunnitelmissaan vielä li-
sää polkua ja nousua reitille.

– Tämänvuotisen tapah-
tuman matkoista suosiotaan 
on kasvattanut eniten 120 ki-
lometrin lenkki. Taitaa olla 
niin, että kauempaa saapu-
vat osallistujat haluavat ajaa 
”koko rahan edestä”, Tahko-
la nauraa.

Osanottajien paikkakun-
tajakautuma näyttää tällä 
hetkellä menevän siten, että 
Oulun ympäristöstä ja Poh-
jois-Suomesta tulee noin kol-
mannes. Loput ovat hyvin ta-
saisesti eri puolelta Suomea. 
Huoltopisteiden määrää on 
tarkoitus nostaa yhdellä vii-
me vuodesta. Tahkolan mu-
kaan reitit kulkevat kutakuin-
kin entisillä paikoilla, pieniä 
muutoksia voi vielä tulla.

Krossikommuuni ry on 
oululainen yhdistys, joka re-
kisteröitiin parisen vuotta sit-
ten suurempien tapahtumien 
järjestämistä varten. Krossi-

kommuunin perustajajäsenet 
ovat tunteneet harrastuksena 
kautta toisensa vuosikaudet. 
Kun idea Syöte MTB:stä alkoi 
itää, tuli eteen kaveriporukan 
virallinen rekisteröinti yhdis-
tykseksi.

Yhteistyökumppaneina ta-
pahtumassa ovat muun mu-
assa Pudasjärven Kaupunki, 
PuU, SPS, Hotelli Iso-Syöte, 
Metsähallitus ja muita paikal-
lisia yrityksiä sekä Oulun suu-
rimmat pyöräliikkeet Pyörä-
Suvala ja Special Bike. 

KOILLISMAALAISET
Teemme kaikenlaista rakentamista, 

joko urakkatyönä tai tuntiveloituksella. 
Saneeraukset, kattojen uusinnat, 

keittiö-, sauna- ja pesuhuoneremontit sekä 
suunnittelutyöt.

Nyt uutena myös perustusten teot.
Hyödynnä verovähennys, 

max 4000€ tal.työn osuudesta.

Seppo Kumpumäki, puh. 0400 908 458
kumpuse@luukku.com, www.pudasraksa.fi

Vuokrattavana erikokoisia telttoja, 
kota halk. 6 m.

PUDAS RAK-SA

0400 214 150 
www.koillissahko.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU- / 
ASENNUS
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SYÖTTEEN KANSALLISPUISTO 
KESÄLLÄ 2013

OPASTETUT MAASTORETKET
· 11.7. Maisemaretki Pyhitykselle · 18.7. Kasviretki Latva-Kouvalle
· 25.7. Kesäretki Soiperoiselle

Ilmottaudu viim. Edellisenä päivänä luontokeskukselle. Maksu 5 €, 
lapset maksutta
 
27.7. ERÄMAAN MARKKINAT
1.8. RYTIVAARAN LUONTOPOLUN AVAJAISET
 
TERVETULOA!
 
Syötteen luontokeskus, Erätie 1. p. 0205 64 6550, syote@metsa.fi 

Syötteen alueen majoitusvälitys
Ohjelmapalvelut

Puh. 040 777 1800, 040 708 6704 
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo

www.isosyotteenmatkailu.fi

PMC Pudasjärven järjestämät 
MP-Huippuajot ovat kasvat-
taneet suosiotaan vuosi vuo-
delta. Tänä kesänä ajot jär-
jestetään viidennen kerran 
Iso-Syötteen huipulla 26.-
28.7.2013. Viime kesänä ajoi-
hin osallistui runsaat 400 
henkilöä ja tämän kesän ta-
voite on asetettu viidensadan 
pintaan. Porukassa on run-
saasti vakiokävijöitäkin.

– Pyöriä kokoontui viime 
kesänä yli 250 ja niitä saapui 
Helsinkiä ja Utsjokea myöten. 
Runsaimmin osallistujia on 
Oulun läänistä, Pohjanmaalta 
ja rannikkoseudulta. Itä-Suo-
mi on myös ollut hyvin edus-
tettuna. 

Ikäjakautuma osallistuji-
en kesken on laidasta laitaan 
mutta ehkä eniten on juuri 
tuossa keski-ikäisten miesten 
ryhmässä, kertoo Mp-Huip-
puajot työryhmän vetäjä Vesa 
Tihinen.

Moottoripyöräily eri muo-
doissa on ollut Pudasjärve-
läisten suosiossa ja motoris-
tit ovat kulkeneet erilaisissa 
kokoontumisajoissa ympä-
ri Suomen. Pian PMC Pudas-
järven perustamisen jälkeen 

Viidennet MP-Huippuajot

muutamalla aktiivijäsenellä 
kehkeytyi ajatus oman tapah-
tuman järjestämisestä. Hotel-
li Iso-Syöte on alusta pitäen 
ollut tapahtuman pääyhteis-
työkumppani, joka vastaa 
soittajista ja muista oheispal-
veluista.

– Heti kun tapahtumaan 
on mahdollista ilmoittautua, 
listalle tulee parikymmen-
tä nimeä. Osa, jotka ovat hie-
man epävarmoja lähdöstään 
tutkailevat säätiloja perjan-
taihin asti ja starttaavat sit-
ten pyöränsä liikkeelle. Näitä 
myöhäisiä tulijoita tai paik-
kakunnalle satunnaisesti osu-
neita liikkujia tulee toisinaan 
paikalle kymmenittäin. Säät 
ovat suosineet meitä joka 
kesä, toteaa Tihinen.

Lauantain pääohjelmaan 
kuuluu paraatiajo, jonka mää-
ränpää vaihtuu vuosittain. Pa-
raatin kohde ja reitti pyri-
tään katselemaan siten, että 
itse matkalla on jo nähtävää 
ja katseltavaa. Määränpäässä 
on erilaista ohjelmaa ja oheis-
toimintaa. Viime vuoden pa-
raati järjestettiin Livon kylä-
seuran talolle, jonne Livokas 
ry oli järjestänyt mukavan ta-

pahtuman. Tämän lisäksi jär-
jestetään enduropyörille oma 
paraatiajo. Tässä paraatissa ei 
ajeta muodostelmassa, vaan 
reitti on suunniteltu metsäau-
toteille ja poluille. Niille jot-
ka eivät osallistu paraatiin on 
järjestetty omaa ohjelmaa.

Valtaosa vieraista majoit-
tuu mökkeihin ja hotelliin, 
osa myös telttoihin. Teltta-
alue on rinteiden yläpäässä 
oleva tasanne ja sitä on sa-
nottu näköaloiltaan Suomen 
kauneimmaksi teltta-alueek-
si. Vieraille on tarjolla ravitse-
muspalveluita hotellilla sekä 
paikallisissa liikkeissä. Tapah-
tuman aikana piha-alueella 
toimii MP-Huippuajojen oma 
grilli.

– Grillistä on ollut hyvin 
suosittu. Sieltä saa perinteis-
tä grilliruokaa pikkunälkään, 
makkaroista hampurilaisiin 
sekä kahvia ja lettuja. Isom-
paan nälkään tarkoitettu eri-
koispyttipannu ja muut suuret 
annokset tekevät hyvin kaup-
pansa. Grilliin tulee nyt myös 
uutuustuotteita, Tihinen ku-
vailee tapahtuman ruoka-
huoltoa.

MP-Huippuajojen järjeste-
lyistä vastaa kahdeksan hen-
kilöä omilla osa-alueillaan. 
Ajan myötä tapahtumajärjes-
tämiseen on syntynyt oma sa-
bluunansa, joka on valmiste-
lurunkona apuna. Tavoitteena 
on kuitenkin ollut luoda jo-
tain uutta jokaiseen tapah-
tumaan. Hotellin kanssa pi-
detään muutamia yhteisiä 
tiimipalavereita ja siitä se ta-
pahtuma valmistuu.

– Tapahtuma on kaikille 
avoin. Eli hotellille voi tulla il-
taa istumaan, seurustelemaan 
ja musiikkia kuuntelemaan 
jokainen täysi-ikäinen. Moto-
ristit ovat leppoisaa porukkaa 
ja paikan päällä on aina hyvä 
ja rento meininki, luonnehtii 
Tihinen.

Teltta-alueelta avautuvia maisemia.

Paraati lähdössä Livolle.

Juha Kuukasjärvi  ja Esa Valkola avaamassa virallisesti vuoden 2012 
tapahtumaa.

– Kesällä keskitymme etu-
päässä mökkien vuokraus-
toimintaan, huoltoraken-
tamiseen ja korjaamiseen. 
Varsinaisia ohjelmapalveluja 
emme tuota tänä kesänä itse, 
mutta välitämme niitä sekä 
tarvittaessa palkkaamme erä-
oppaan jos joku sitä tarvit-
see. Kesällä mökin vuokraaja 
voi tehdä omatoimista pati-
koimista merkityillä reiteillä 
tai vuokrata alueelta polku-
pyörän ja ajella maasto- tai 
maantiereittejä. Pärjänjokeen 
ja Kovaanlampeen istutetaan 
runsaasti kalaa, joten kalas-
taminenkin on yksi varteen 
otettava vaihtoehto. Lähes jo-
kaiseen rannanläheisyydessä 
olevan mökin vuokraan kuu-

Iso-Syötteen Matkailulla 
oli nousujohteinen talvi

luu vene, kertoo Teija Sarajär-
vi Iso-Syötteen Matkailusta.

Viime talvi oli Iso-Syötteen 
matkailulle hyvä ja nousujoh-
teinen. Yritys sai lisää mökke-
jä välitykseensä ja mökkien 
vuokrauksissa oli huomatta-
vaa lisäystä. Joulu ja uusivuo-
si olivat hyviä ja venäläiset 
jatkoivat joulusesonkia paril-
la viikolla. Hiihtolomakaudel-
la mökkien vuoraajia oli edel-
lisvuotta enemmän. Samaten 
moottorikelkkojen vuokra-
ukset ja vuokra-ajat kasvoivat 
huomattavasti.

– Uusittu moottorikelkka-
kantamme ilmeisesti rohkaisi 
vuokraajia. Edellisvuotena ta-
vallisin kelkan vuokraus aika 
oli kaksi tuntia. Kuluneena 

kautena se oli pääsääntöises-
ti kahdeksan tuntia. Voimme-
kin todeta, että kelkkakalus-
ton uusiminen oli kannattava 
investointi, Teija Sarajärvi to-
teaa.

Paikkakunnan kesän suur-
tapahtumat näkyvät myös 
mökkien varauksissa. Iso-
Syötteen mäkiajot, Suviseurat, 
SM-suunnistuskisat ja muut 
tapahtumat lisäävät mökkien 
varaustilannetta tuntuvasti.

Tulevaa talvikauttakin ale-
taan jo suunnitella. Uusia 
kohteita otetaan vuokrauk-
seen, täyden palvelun periaat-
teella. Iso-Syötteen Matkai-
lun kautta järjestyy välitys-, 
avain- sekä huoltopalvelut.
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93400 TAIVALKOSKI, p. 040 191 0913, fax. (08) 841 209
Sähköposti: huonekalu@vari.suomi.net

* Matot
* Maalit
* Tapetit

* Kaakelit
* Valaisimet

* Huonekalut
* Nunna Uunit

* Keittiökalusteet
* Miele-kodinkoneet

Taivalkoskella on monenlais-
ta ja kaikille sopivaa ohjel-
matarjontaa etenkin kesällä. 
Päätaloviikko on tapahtumis-
ta suurin ja tunnetuin. Vuo-
sittain se kokoaa tuhansittain 
Päätalon tuotantoon tutustu-
neita ihmisiä paikalle. 

Nykyisin ohjelmarungon 
laajennus ja erilaisten tapah-
tumien sijoittuminen myös 
keskelle viikkoa on lisännyt 
kävijämääriä. Kalle Päätalon 

Päätaloviikko on Taivalkosken tapahtumista tunnetuin

lapsuudenkoti, Kallioniemi, 
on edelleen suosittu tutustu-
miskohde Taivalkosken Joki-
järvellä.

– Yritämme järjestää kai-
kille, lapsille ja aikuisil-
le sopivia tapahtumia Pää-
taloviikolla. Tapahtumien 
järjestämiseen osallistutaan 
porukalla, eli kaikki Tai-
valkosken kunnan toimijat 
kulttuuritoimesta ja kansa-
laisopistosta alkaen kyläseu-

roihin asti ovat tapahtumien 
järjestelyissä mukana. Pääta-
loviikon ohjelmistoa muutet-
tiin viime kesänä siten, että 
saatiin pitkin viikkoa tapah-
tumia, joihin koko perhe voi 
osallistua yhteisen tekemisen 
merkeissä. Tästä saatiin hyvää 
palautetta ja tänä kesänä jat-
kamme samalla tyylillä, selos-
taa Päätalo-instituutin johtaja 
Kati Koivukangas.

Alkujaan Päätaloviikolle 

osallistujat olivat innokkaita 
Päätalon tuotantoon tutustu-
neita henkilöitä, jotka tulivat 
tutustumaan tapahtumapaik-
koihin. 

Nykyisin tapahtumaan 
osallistuvien kirjo on paljon 
laajentunut eri kulttuurialo-
jen harrastajiin, jotka osallis-
tuvat erilaisiin seminaareihin, 
luentoihin, elokuviin ja ovat 
viikolla seuraamassa runsas-
ta ohjelmatarjontaa. Lisäk-

si mukana on muita osallistu-
jia, jotka tulevat muuten vaan 
katsomaan ja tutustumaan 
Päätaloviikkoon.

– Olemme kehittäneet, li-
sänneet ja uudistaneet viikon 
ohjelmistoa siten, että varsi-
nainen pääasia on kuitenkin 
säilynyt ennallaan. Lisätar-
jonnasta voisi mainita vaik-
ka Jalavan kaupassa pidetyt 
Wanhan ajan iltamat, joihin 
saatiin viime kesänä Karjalan 

Kalle Päätalon lapsuudenkoti oli Kallioniemi Jokijärvellä. Kallioniemessä on asuttu vakituisesti vuoteen 1970 saakka. Vuonna 1986 Taivalkosken kunta osti Kallioniemen alueen. 1991 Kallioniemi siirtyi Kallio-
niemi-Säätiön omistukseen ja museotoiminta alueella alkoi. Kallioniemi on avoinna kesäaikaan, jolloin paikalla on opas, muulloin museossa voi vierailla sopimuksen mukaan. Kallioniemi on toiminut myös 
Päätalo-elokuvien kuvauspaikkana.

Kallioniemen rantaa Jokijärvellä. Rakennuksen vieressä on muistomerkki ”Uneutettu vonkamies”, joelle tähyilevä vonkamies on pystytetty Iijoen tukkilaisten  muistoksi. Patsaan lahjoitti Taivalkosken kunnal-
le 9.7.1989 Kalle Päätalo. Patsas on taiteilija Veikko  Haukkavaaran käsialaa.

Tshupasta vierailijoita, jot-
ka esittivät perinteisiä lauluja 
ja tansseja. Kirjaseikkailuleiri 
lapsille sekä Mimmit -Maail-
man ympäri- lasten konsertti 
ja paljon muuta yhteistä teke-
mistä olemme saaneet sovitet-
tua tapahtuman sisälle, kertoo 
Kati Koivukangas.

www.taivalkoski.fi
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Tervetuloa 
Taivalkoskelle

- Taivalkoski on perinteisesti ollut talvimatkailu pitäjä. Taivalvaaran 
laskettelukeskus ja hyppyrimäki on tuonut vieraita paikkakunnalle. 
Kesämatkaajalle Taivalkoskelta löytyy paljon erilaista katseltavaa 
ja koettavaa.  Kesämatkailun kehittäminen  erilaisine tapahtumi-
neen sekä  monipuolinen luonto, kalavesineen, retkeilypolkuineen 
ja nähtävyyksineen sekä histroriallisten kohteiden  ja niiden esille 
tuominen on meidän seuraava haasteemme, toteaa Pekka Käsmä.

Toivotan sinut tervetulleek-
si Taivalkoskelle. Taivalkos-
ki on rauhallinen ja mukava, 
monia asioita ja toimintoja 
omaava pieni maalaiskunta 
keskellä Koillismaata. Meillä 
on täällä uskomattoman mo-
nenlaisia harrastusmahdolli-
suuksia. On poro- ja koiraval-
jakkoajelua talvisin, samoin 
hiihtelyä valmiilla laduilla 
tai umpihangessa kauniissa 
luonnossamme. Taivalkoskel-
la on lumivarmat hyppyrimä-
ki sekä pujottelumahdollisuus 
yleensä jo lokakuussa.

Kesäisin meillä on kan-
sainväliset mitat täyttävä kos-
kimelontakeskus keskellä 
upeaa kirkonkyläämme, sa-
moin kauniit ja rauhalliset 
joki- ja järvikalastusmahdol-
lisuudet upeassa luonnossam-
me.

Taivalkoski on Tuhansien 
tarinoiden pitäjä, jonka ihmi-
set ovat avoimia ja mukavan 
lupsakoita tarinankertojia. Jo-
kaisella meillä on oma tari-
namme. Tule joukkoomme 
ja tee oma tarinasi omaksi ja 
meidän iloksi, sillä kun tulet 
ja kuuntelet Taivalkoskelaista, 
etkä ole tuppisuu, tarinasi on 
pian valmis tuhansien tarinoi-
den joukossa.

Tule ja viihdy Taivalkos-
kella. Hanki elämäsi helmi-
nauhaan kaunismuistoinen 
kristallihelmi nimeltään Tai-
valkoski.

Tervetuloa!

Pekka Käsmä
kunnanhallituksen 
puheenjohtaja

● Sähköasennukset
● Antenniasennukset
● Teleasennukset
● Sähkösuunnitelmat
● Vikakorjaukset ja huoltotyöt

Ahmantie 15, 93400 TAIVALKOSKI, Puh. 040 591 8602

KOILLISMAAN OSUUSKAUPPA
YHTEISTOIMINTAA

KOTISEUDUN HYVÄKSI
Palveluksessasi Taivalkoskella

JOKI-JUSSI
Palvelemme
Ma-pe  8-21
La  8-18
Su  12-18
 Market  010 763 3263

Posti  020 071 000
Päällikkö  010 763 3262
Ao-palvelut  010 763 3264 s-market.joki-jussi@sok.fi

TAIVALKOSKI

Myymälä  010 763 3743
Ravintola  010 763 3744
Päällikkö  010 763 3742

www.abcasemat.fi

Palvelemme
joka päivä

6-22

Yli sata roihuavaa jätkänkynt-
tilää roihuavat rannalla, kun 
huimapäiset koskenlaskijat 
luovivat kosken kuohuvissa 
pyörteissä. Koskipalaa-suur-
tapahtuma Taivalkoskella ke-
rää vuosittain ihmisiä katso-
maan rannalle koskenlaskua, 
lieskoja sekä melontakeskuk-
sen esiintymislavan esityksiä.

Itse tapahtumaviikonlop-
pu 6.-8.9. alkaa perjantai-il-
tana teatteriesityksellä ja vii-
konlopun koskimelonnan 
SM-kisoilla. Koskipalaa ta-
pahtuma sijoittuu lauantai-il-
taan. Taivalkosken Matkailu-
yhdistyksen ja Taivalkosken 
kunnan kulttuuritoimen yh-

Koskipalaa sytyttää kuohut tuleen
dessä järjestämä tilaisuus on 
kasvattanut vuosi vuodel-
ta osallistujamääräänsä ja sa-
malla on myös voitu panostaa 
ohjelmatarjontaan.

Tapahtuma-alueen kate-
tulla lavalla esiintyy paikal-
lisia tanssijoita, sirkuskoulu-
laisia, laulajia ja mukaan on 
saatu vierailevia esiintyjiäkin. 
Tapahtuma-alueen myynti-
kojulta voi ostaa pikkupurta-
vaa, virvokkeita, kahvia lisuk-
keineen sekä paikkakunnalla 
tehtyjä tuotteita.

– Tapahtumaa suunnitel-
lessa on otettu huomioon lap-
set ja lapsiperheet. Juuri tästä 
syystä ajankohta on sijoitet-

tu varhaiseen alkuiltaan. Ensi 
kesänä tapahtuma järjeste-
tään yhdennentoista kerran. 
Vuosien saatossa ohjelmarun-
koa on tarkasteltu ja tiivistet-
ty, myös saadun palautteen 
avulla, kertoo Taivalkosken 
Matkailuyhdistyksen puheen-
johtaja Risto Tyni.

Koskipalaa -tapahtuman 
isänä ja äitinä voidaan pitää 
Pauli Ronkaista ja Aira Tau-
riaista, jotka olivat pohtineet 
yhdessä, miten voisi hyödyn-
tää ja minkälaista tapahtumaa 
olisi mahdollista viritellä kun-
takeskustassa kuohuvaan Tai-
valkoskeen. Pauli Ronkainen 
oli tokaissut, että sytytetään se 

koski palamaan.
– Siitä tapahtumaa on alet-

tu kehittelemään ja nykyisin 
se lienee ainoa lajissaan Eu-
roopankin mittapuulla. Li-
punmyyntituloilla pyritään 
kattamaan tapahtuman me-
not. Lipunmyynnin ja myyn-
tikojua hoitavat Jurmun maa- 
ja kotitalousnaiset. Kaikki 
muu toiminta tapahtuu tal-
kootyöperiaatteella, Tyni ker-
too.

Tulien sammuttua iltaa 
voi jatkaa Wanhan Myllyn te-
rassilla tai sisätiloissa, musii-
kin kuuntelun ja seurustelun 
merkeissä.

HALPA-HALLI
JUUSOLAT KY

Kauppatie 12, TAIVALKOSKI
Puh. 0400 278 210

Ma-pe 9-18, La 9-15

Talonpojantie 2, TAIVALKOSKI
Puh. 0400 278 206

Ma-pe 8-17, La (1.4.-31.12.) 9-14

LEKSAN
KONE JA RAUTA
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Kesällä 2013 Jokijärven kylä-
seura järjestää kaksi suurta ta-
pahtumaa: Pölkky PöllinPark-
kuun MM- kisat järjestetään 
15.6. ja Unto Monosen elä-
män työhön perustuva Satu-
maa-tangomusikaali nähdään 
Pölkky-teatterin lavalla 28.6. 
alkaen kuukauden ajan yh-
teensä 14 kertaa.

Kyläseura järjesti Pöllin-
Parkkuun SM-kilpailut ensi 

Jokijärven kyläseura ry:n pu-
heenjohtaja Osmo Räisänen.

rakentaa kesäteatteri, josta 
on näköetäisyys vastarannal-
le Kallioniemeen, Kalle Pää-
talon lapsuuden kotiin. Teat-
terilla järjestetään näytelmien 
lisäksi konsertteja ja muita ti-
laisuuksia. Katetussa teatteri-
rakennuksessa on 300-paik-
kainen katsomo, lämpiötilat 

Historiaa ja pöllinparkkuuta Jokijärven kyläseuralla
kerran 2010 ja seuraavana 
vuonna rekisteröitiin tapah-
tuma PÖLKKY PöllinPark-
kuu MM-kisa -tavaramer-
killä. Tapahtuman suosio on 
kasvanut niin, että vuonna 
2012 tapahtumaan saapui 50 
kilpailijaa parkkaamaan ja ta-
pahtumaa seurasi lähes 2000 
katsojaa.

Kylätalolla on nähtävillä 
Kenttärata-aiheinen näytte-
ly valokuvin ja esinein 28.6.-
14.7. Kyläseuran puheenjoh-
taja Osmo Räisänen kertoo, 
että mahdollisesti myös thai-
maalaiset marjanpoimijat 
saapuvat kylätalolle korttee-
riin heinäkuun lopulla.

Historia on  
koetellut Jokijärveä
Jokijärven kyläseura perus-
tettiin 1998 lakkautetun Pää-
vaaran maamiesseuran tilalle. 
Jokijärven rannoilla on säily-
nyt vuosisatojen ikäistä ky-
lämaisemaa taloineen, ulko-
rakennuksineen ja rantaan 

viettävine peltoineen. Tyrä-
mäellä on kulttuurihistorial-
liseksi luokiteltu tuulimylly, 
joka sota-aikana toimi ilma-
valvonta-asemana. Tyrämäen 
kylätien varrella sijaitsee maa-
miesseuran omistama museo, 
joka on perustettu 1930-lu-
vun loppupuolella ja on yksi 
Pohjois-Suomen vanhimpia 
kotiseutumuseoita.

Isokumpu joutui jatko-
sodan aikana kokemaan so-
dan kurimuksia. Saksalaiset 
rakensivat kapearaiteista rau-
tatietä Hyrynsalmelta Taival-
kosken kautta Kuusamoon, 
tavoitteenaan Muurmannin 
rata. Työvoimana käytettiin 
miehitetyistä maista pakko-
otettuja niin sanotusti työvel-
vollisia, saksalaiseen rangais-
tuskomppanian venäläisiä ja 
puolalaisia sotavankeja. Rata 
ylitti Jokijärventien Isokum-
mussa, jossa oli asema ja van-
kileiri. Vankeja kuoli paljon ja 
osa vainajista sai hautansa ra-
tapenkasta, mikä antoi työ-
maalle nimen Kuoleman rata.

Vilkas kyläyhdistys
Jokijärven alueella asuu ny-
kyisin noin 280 vakituista asu-
kasta, kesäaikaan väkimäärä 
lisääntyy huomattavasti, kun 
mökkiläiset saapuvat kylälle. 
Yhdistyksen jäseniltä ei vaa-
dita jäsenmaksua, vaan kaik-
ki alueella vakituisesti asuvat 
ja mökin omistavat henkilöt 
perheineen ovat kyläseuran 
jäseniä.

 – Kaupan ja koulun lak-
kauttamiset olivat kylälle kova 
isku. Tuntui että kaikki menee 
sen sileän tien, kyläläisten ta-
paamispaikkoja myöten. Ei 
kuitenkaan jääty kädet ristis-
sä voivottelemaan tilannet-
ta, vaan alettiin puuhata kylää 
yhdistävää toimintaa ja pää-
dyttiin perustamaan kyläseu-
ra, kertoo Räisänen.

Jokijärven kyläseura sai 
kunnalta käyttöönsä koulu-
kiinteistön, jossa on kyläseu-
ran kokoontumis- ja harras-
tustilat sekä kirjasto, jossa on 
jo runsas 3000 nidettä. Kou-
lun yhteydessä on rivitalo, 
jossa asuu vuokralaisia. Seu-
ra vastaa kiinteistön huollos-
ta, lämmöstä ja ylläpidosta. 
Alkuaikoina kyläseura osallis-
tui monenlaisiin tapahtumiin. 
Rantamaisemiin päätettiin 

Pöllinparkkuukisoja varten paikalle tuodaan tuhat kappaletta pöl-
lejä, jotka justeerataan tarkasti saman mittaisiksi ja esikäsitellään, 
eli veistetään oksan tyngät pois. Näin jokainen kilpailija saa sa-
manlaiset pölkyt parkattavakseen, selostaa Osmo Räisänen.

Kyläseuran Pölkkytetatteri.

ja vieressä katettu terassi-kah-
vio.

Kyläseura osallistuu Pää-
talopäiville monin eri tavoin 
sekä järjestää erilaisia työnäy-
töksiä sekä lyhyitä teatteriesi-
tyksiä tilauksesta. 

Saksalaiset rakensivat kapearaiteista rautatietä Hyrynsalmelta Taivalkosken kautta Kuusamoon, ta-
voitteenaan Muurmannin rata. Rata ylitti Jokijärventien Isokummussa, jossa oli asema ja vankileiri.

KAIPAAKO VAATEKAAPPISI PÄIVITYSTÄ?

Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski, Puh. 08-841 005
www.jalavankauppa.net • www.facebook.com/jalavankauppa

Jalavan Kauppa

Jalavan kauppias huomasi 1990-luvun lopulla tuote-
valikoiman laajentamismahdollisuuden, kun eräänä 
päivänä puolivahingossa myi vaimonsa itselleen ti-
laaman jakkupuvun. Siitä lähtien olemme aktiivises-
ti hakeneet imagoomme sopivia vaatemallistoja, ja 
ajan myötä valikoimamme on muotoutunut yksilöl-
liseksi ja persoonalliseksi. Pyrimme hankkimaan laa-

dukkaita vaatteita, jotka sopivat moneen makuun. 
Vähitellen olemme lisänneet valikoimaan myös ar-
keen ja juhlaan sopivia kenkiä, hattuja, huiveja ym.
     Emme ole siis ainoastaan pussihousukauppa, vaik-
ka toki myymme myös niitäkin. Perinteitä unohta-
matta valikoimissamme on kalastustarvikkeita, vaat-
teita eräilyyn, nahkasaappaita, huopahattuja ym.

Tervetuloa ostoksille, kahville tai muuten 
vain tutustumaan kauppaamme!

Tule Jalavan Kauppaan 
Taivalkoskelle!

Tule Jalavan Kauppaan 
Taivalkoskelle!
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Kylmäluoman retkeilyalue 
Taivalkoskella tarjoaa moni-
puoliset mahdollisuudet eri-
laisiin luontoharrastuksiin. 
Metsähallituksen retkeilyalue 
sijaitsee Taivalkosken koillis-
osassa. Alueella retkeilijöiden 
suosiossa ovat niin patikointi, 
kalastus ja melonta kuin mar-
jastus ja pyöräilykin sekä tal-
vella hiihto ja pilkkiminen. 
Kylmäluoma on erityisesti 
perheiden lomakeskus. Mo-
nipuoliset palvelut tarjoavalta 
Kylmäluoman leirintäalueelta 
voi tehdä lyhyitä päiväretkiä 
ja retkeilyalueen erämaaosas-
sa voi kokeilla taitojaan myös 
omatoiminen kulkija.

Alueella on 54 kilometriä 
patikointireittejä. Niistä osa 
on leirintäalueelta lähteviä ja 
sinne palaavia 4-16 kilomet-
rin rengasreittejä. 

Kylmäluomalta on myös 
yhdysreitti Hossan retkei-
lyalueelle ja Päätalopolkua 

retkeilyä 
luonnon helmassa

pitkin Taivalkosken kunta-
keskuksen kautta Syötteen 
kansallispuistoon ja Iso-Syöt-
teen retkeilyalueelle. Talvisin 
alueella on neljästä yhdeksään 
kilometrin mittaisia hoidettu-
ja hiihtoreittejä.

– Experience KL Oy on 
toiminut alueella yrittäjänä 
viitisen vuotta. Henkilökun-
tana meillä on viisi työnteki-
jää. Yritys hoitaa ja ylläpitää 
alueen toimintoja kuten ret-
keilyneuvonnan, opastuksen, 
karttojen myynnin, majoitus-
palvelut, vuokraa välineitä ja 
hoitaa ravintolaa sekä kioskia. 
Metsähallitus puolestaan hoi-
taa kalanistutukset ja retkei-
lyalueen huoltotoimet, kertoo 
Experience KL Oy:stä Harri 
Väisänen.

Retkeilyalueen pinta-alas-
ta noin 15 prosenttia (1100 
hehtaaria) on pohjoisia luon-
nonmetsiä ja saman verran 
aapasoita. Kylmäluoman alu-

eella harjut ja suppamaas-
tot ovat erinomaisia muistoja 
jääkaudesta, mutta niin ovat 
myös alueen noin 90 järveä 
ja lampea. Valtaosa vesistöis-
tä on syntynyt jääkauden jäl-
keen maan sisään jääneiden, 
suurien jäälohkareiden sula-
miskuoppiin. Luontaisia kala-
lajeja ovat purotaimen, siika, 
säynävä, särki, muikku, made, 
hauki ja ahven.

– Kalastuksen harrastajien 
yleisin saaliskala on kirjolo-
hi. Siikaa, taimenta ja harjusta 
saadaan ihan mukavasti. Vain 
perhokalastajien käyttöön 
on varattu Katkeimanlampi. 
Metsähallitus istuttaa pyynti-
kokoista ja kalanpoikasia ve-
sistöihin, kertoo Väisänen.

Kesäisin suomalaiset kävi-
jät ovat enemmistössä, mutta 
talvisin pilkkiminen, husky-
safarit, hiihtäminen ja lumi-
luolanteko houkuttelevat ul-
komaalaisia ryhmiä. 

Viime talvena eniten ul-
komaalaista porukkaa tuli 
Hollannista, ja kaukaisim-
mat olivat Floridasta. Alueel-
la laidunnetaan myös poroja 
ja alueen suolinnut sekä luon-
nonmetsien eläimistö ovat 
varsinkin ulkomaalaisille ek-
soottista nähtävää.

Kylmäluoman kävijämää-
rät on ollut tasaisessa nou-
sussa. Alueelle tulee poruk-
kaa myös Syötteeltä ja osa taas 
menee täältä sinne katsele-
maan sikäläisiä paikkoja. Vii-
me vuonna yöpyjiä oli noin 
11 000 ja kävijöitä oli koko-
naisuudessaan noin 30 000. 
Mökkejä alueella on 21 ja nii-
den lisäksi kolme huoneistoa 
sekä retkeilyalueen sisällä ole-
va 18-paikkainen eräkämppä. 
Niiden lisäksi löytyy sähköis-
tettyjä vaunupaikkoja 43 kpl 
ja telttailualue.

Kenttärata, joka Kuoleman 
ratanakin tunnetaan, kuu-
luu olennaisesti Taivalkos-
ken kulttuurimaisemaan. Jat-
kosodan aikana Saksalaisten 
vankityövoimalla rakennut-
tama kenttärata herätti työ-
maana kauhua niin vangeissa 
kuin paikallisissa asukkais-
sa. Huoltoradaksi suunnitel-
lun radan oli tarkoitus jatkua 

Kuoleman rata vie tutustumaan historiaan
Kuusamosta aina Kiestinkiin 
asti. Sodan kulku muuttui 
vastaiseksi ja kenttäratahanke 
jäi kesken pysähtyen Kuusa-
mon Vanttajaan. Varsinainen 
liikenne Isokumpuun ehti 
kuitenkin alkaa 30.9.1943.

Sodan jälkeen rakennel-
mat tuhottiin ja paikalle jää-
neet rakennusten pohjat met-
sittyivät. 14.9.1944 räjäytettiin 

Hyrynsalmen asema varastoi-
neen ja veturikorjaamoineen. 
Seuraavana yönä jatkettiin 
räjäyttämistä Hyrynjärveltä 
Isokumpuun. Sodan jälkeen 
rauhanehtojen mukaisesti 
kenttäratakin jouduttiin pur-
kamaan ja osat toimittamaan 
Venäjälle. Nykyisin jäänteitä 
on kunnostettu ja paikalle jär-
jestetään opasteita. Tilaamalla 

on mahdollista saada seudun 
hyvin tuntevan oppaan retki- 
ja maastopalveluita.

– Kävijöitä on alkanut 
kiinnostaa sodanaikaiset ta-
pahtumat yhä enemmän. Näi-
hin toiveisiin on vastattu ja 
kenttäradan varikkoaluetta 
on raivattu ja siistitty. Alueel-
le on rakennettu erilaisia pol-
kuja sekä opas- ja infotauluja. 

Osa opasteista odottaa vielä 
paikalleen viemistä. Näin alu-
eeseen tutustuvat voivat saada 
selkeän kuvan alueella olleis-
ta rakennelmista sekä alueen 
tapahtumista, selventää Min-
na Lehtola.

Isokummun leirialueelle 
on pystytetty muistomerkki 
radanrakentamisessa meneh-
tyneiden muistolle. Radan ra-

kentamisen aikaan menehtyi 
useita satoja neuvostoliitto-
laisia, puolalaisia sekä saksa-
laisia radan rakentajia. Suurin 
osa uhreista teloitettiin, osa 
kuoli nälkään ja osa kylmään. 
29.9.2013 pidetään kenttä-
radan 70-vuotismuistojuhla 
Isokummussa. Juhlatilaisuus 
pidetään Jokijärven Kyläseu-
ran tiloissa.

AITOVAATTEEN KAUTTA KESÄÄN

Kylmäluoma
Kävijöitä 30 000. yöpyjiä 11 000. Pinta-ala on 74 km².
metsähallitus perusti alueen itäpäähän leirintäalueen 1969. Valtion ensim-
mäiseksi retkeilyalueeksi Kylmäluoma vahvistettiin vuonna 1979 samalla 
perustamispäätöksellä Hossan retkeilyalueen kanssa.
kylmäluomaN pinta-ala on 74 km². alue on helppokulkuista kangas-
maastoa ja siellä on komeita harjuja sekä runsaasti erikokoisia vesistöjä. 
myös vanhoja aarnimetsiä aihkimäntyineen on vielä alueella nähtävänä. osa 
alueesta on suota.  Poroja laidunnetaan alueella, joten niitä voi retkeillesssään 
nähdä. Retkeilyalueella on noin 50 km merkittyjä polkuja. Talvisin alueella on 
hoidettuja latuja hiihtäjille. Kylmäluomassa on myös ympäri vuoden avoin 
leirintäalue. Kalastajille on tarjolla useita virkistyskalastusalueita ympäristössä. 
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kruunaa loppukesän

Taivalkosken Yrittäjien kevätkokous pidettiin 26.4 Hotelli Herkossa. 

Kolmannet
PÖLKKY PöllinParkkuu 

MM-kisat 
Taivalkosken Jokijärvellä 

la 15.6.2013 alkaen klo 10.00
Ilmoittaudu kilpailuun! 

Katso lisää: www.jokijarvi.com, puh. 040 578 7176 
Yleisöllä vapaa pääsy alueelle. Ei anniskelua.

Tervetuloa koko perheen tapahtumaan Jokijärvelle!

Illan kruunaa 
PöllinParkkuu-

tanssit 
PÖLKKY-teatterilla 

klo 21-01.
Tahdit takaa 

Trio TuoviLaT.
Tervetuloa! Liput 12€.

Yhteisö hautomohanke

Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä esittää

Unto Monosen 
elämäntarinaan perustuvan

SATUMAA
tangomusikaalin

Jokijärven katetulla 
PÖLKKY-teatterilla

Käsikirjoitus: 
Heikki Salo ja Heikki Paavilainen

Dramatisointi ja ohjaus: Mirjami Kela

Ensi-ilta: 
Pe 28.6.2013 klo 19.00

Liput 14€ alle 12v 5€. Tiedustelut ja varaukset:
Raija Kelly, puh 044 307 3764, sähköposti:
raija.kelly@gmail.com. Ryhmille tilauksesta
myös ruokailumahdollisuus ennen näytöstä, 
pyydä tarjous! Katso lisää www.jokijarvi.com

Keskeinen osa Taivalkosken 
kesän ohjelmatarjontaa on 
paikallisen yrittäjäyhdistyk-
sen järjestämät Elomarkkinat, 
joka pidetään 30.-31.8. eli pe-
rinteiseen tyyliin elokuun vii-
meisenä viikonloppuna. Vii-
me vuonna tapahtuma keräsi 
arviolta lähes kaksituhatta kä-
vijää, ja tuolloin kyseessä oli 
tapahtuman 20. juhlavuosi. 

Markkina-alueella Ati-
man torilla oli noin 60 myy-
jää ja yrittäjät järjestivät myös 
toiminnallista ohjelmaa, ku-
ten pienoisfrisbee golfia, ti-
kanheittoa sekä pienoishirsi-
kehikon kokoamista. Samaan 
tyyliin tapahtuma järjestetään 
tänäkin vuonna. Toki uusia 
ideoitakin otetaan mukaan.

Elomarkkinoihin liittyvä 
arpajaisperinne on oleellinen 
osa Taivalkosken Yrittäjien 
toimintaa. Arvonnan pääpal-
kinnot ovat aina laadukkaita 
ja tavoittelemisen arvoisia.

– Kaikista merkittävin asia 
aktiivisen yhdistyksen toi-
minnalle on vapaaehtoistyö. 

Jäsenmaksuilla ja muilla va-
rainkeräystoiminnalla py-
rimme rahoittamaan järjes-
tämämme virkistys- ja muun 
toiminnan yrittäjille maksut-
tomaksi, aina kun on mah-
dollista, kertoo Taivalkosken 
Yrittäjien sihteeri Pirjo Jylkäs.

Kevätkokouksessa 24.4. 
hyväksyttiin yhdistyksen toi-
mintavuoden 2012 vuo-
sikertomus. Taivalkosken 
Yrittäjien hallitukseen ovat 
sääntömääräisen syyskoko-
uksen valitsemina kuuluneet 
yhdistyksen puheenjohta-
ja Pekka Vääräniemi, varapu-
heenjohtaja Jarmo Tyni, sih-
teeri Pirjo Jylkäs sekä muut 
jäsenet Ville Meskus, Juha 
Schroderus, Esa Särkelä ja 
Harri Väisänen. Yhdistyksellä 
oli tuolloin 96 varsinaista jä-
sentä, ja nyt jäsenmäärä lähe-
nee ensi kertaa kolmenume-
roista lukua.

– Vuonna 2012 meillä oli 
todella hyvä jäsenkehitys, ja 
kiitos tästä kuuluu puheen-
johtajallemme Pekka Väärä-

niemelle, joka on tomera ih-
minen hoitamaan yrittäjien 
asioita. Kiitos kuuluu myös 
PPY:n jäsenhankkijalle, joka 
tekee tärkeää työtä paikallis-
yhdistyksien hyväksi, kertoo 
Jylkäs.

Viime vuonna sääntömää-
räinen kevätkokous pidettiin 
19.4. Jalavan Kauppa ja Pirtti-
kahvilassa. Syyskokous ja pik-
kujoulujuhla tilaisuus olivat 
Hotelli Iso-Syötteellä.  Mui-
ta järjestettyjä tapahtumia yh-
teistyökummpaneiden kanssa 
oli kaikille kuntalaisille avoin 
tohtori Kiminkisen luentoti-
laisuus seurakuntatalolla ai-
heena ”Terveys pidentää ikää” 
ja Wanhan ajan joulumark-
kinat ja joulun avajaiset sekä 
Laura Voutilaisen joulukon-
sertti. 

Virkistys- ja jaksamiseen 
liittyvää toimintaa pyritään 
järjestämään ja joka vuosi on 
ollut tapana tehdä pidempi 
viikonloppureissukin.

Taivalkosken Elomarkkinat
KilPailuT 8.-9.6.
Kanoottipujottelu, kansallinen
Järjestäjä: Taivalkosken melojat ry
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Petri Voutilainen p. 040 5339910
petri.voutilainen@taivalkoski.fi

10.-11.8. Kanoottipujottelu, 
Sm-kisa ja
Taivalkosken melontafestarit
La 10.8. kanoottipujottelu ja 
freestylemelonta
Su 11.8. koskicrossi
Järjestäjä: Taivalkosken melojat ry
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Petri Voutilainen, p. 040 5339910
petri.voutilainen@taivalkoski.fi
SM-kisan ilmoittautumiset:
Suomen melonta- ja soutuliitto
olympiastadion, Eteläkaarre,  
00250 Helsinki
Puh: 010 3229360
toimisto@melontajasoutuliitto.fi
7.-8.9. Kanoottipujottelu, kansal-
linen
Järjestäjä: Taivalkosken melojat ry
Tiedustelut ja ilmoittaumiset:
Petri Voutilainen, p. 040 5339910
petri.voutilainen@taivalkoski.fi

KuRSSiT
10.-12.6. melonnan alkeiskurssi
Joka ilta klo 17.30-n.19.00, 
Siikalammen uimaranta
Järjestäjä: Taivalkosken melojat ry
Hinta: aikuiset 35 €, 
lapset alle 17 v. 17 € 
seuran jäsenet puoleen hintaan
Ilmoittautumiset viimeistään 7.6.:
Petri Voutilainen, p. 040 5339910
petri.voutilainen@taivalkoski.fi

NäyTöKSET
7.9. Palava koski - tapahtuma
Tiedustelut:
Petri Voutilainen, p. 040 5339910
petri.voutilainen@taivalkoski.fi

RETKET
6.6. alkaen melontakeskus
aika: torstaisin klo 17.30 
(reitti vaihtelee)
Järjestäjä: Taivalkosken melojat ry
Huom! Suunnattu pääasiassa 
seuran jäsenistölle. Kuitenkin 
mukaan otetaan omalla tai 
seuran kalustolla (mikäli vapaana).
Tiedustelut:
Petri Voutilainen, p. 040 5339910
petri.voutilainen@taivalkoski.fi

2.-6.7. iijokisoutu
Perinteinen soutu- ja 
melontatapahtuma
Ilmoittautumiset:
Puh: Jukka Pekkala, 
p. 0400-266 590, jukka.pekkala@
ely-keskus.fi

lisäksi retkiä järjestetään ryhmille 
tarpeen mukaan

Taivalkosken Tapahtumia 2013
KESäKuu
1. 6. Satupolku: salaisuuksia selvittämässä 
4.–5.6. Power Park kutsuu jälleen 
6.–9.6. Valtakunnalliset lähetysjuhlat
6. 6.  Pihahulinat 
11. 6.  Kotiseutumuseon avajaiset 
15. 6.  Pölkky Pöllin Parkkuun mm-kisat 2013
18.–20.6. Kesän värit -kuvataideleiri lapsille taidepajalla 
28. 6.  Satumaa ensi-ilta (Jokijärven kyläseuran näytelmäryhä) 
29. 6.  Tähtijahti ensi-ilta Herkonmäellä (Taivalkosken näyttämö)
30. 6.  Satumaa (Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä)
30. 6. Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö)

HEiNäKuu
1.–7.7. Päätaloviikko 2013
10.7. Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö)
12.7. Satumaa (Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä)
13.7. Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö)
14.7.  Satumaa (Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä)
14.7.  Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö) 
16.-20.  Perheretki Tallinnaan
17.7.   Satumaa (Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä)
17.7.   Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö)
20.7.   Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö) 
20.7.   Satumaa (Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä)
21.7.   Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö) 
24.7.   Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö)
24.7.   Satumaa (Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä)
27.7.   Satumaa (Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä) 
28.7.   Satumaa (Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä)

EloKuu
24.-25.8. oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Taivalkoskella 
24.8.  Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö) 
24. 8. lauluja elämästä ja uskosta -konsertti, 
 Riki Sorsa ja olli ahvenlahti 
25.8.  Kulttuurimatka Kemijärvelle
25. 8.  Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö)
30.-31. 8.  Elomarkkinat

SyySKuu
6.-8.9.  Palava Koski ja Tuhansien tarinoiden viikonloppu
29.9.  isokummun kenttäradan 70-vuotis muistojuhla

Tarkempia tietoja tapahtumista www.taivalkoski.fi

MELONTAKESKUKSEN 
TAPAHTUMAKALENTERI 2013

www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/taivalkoski/

Koko Päätaloviikon ohjelmaa löytyy osoitteesta www.taivalkoski.fi/paataloviikko

heinäkuu 1.-7.7. PääTaloviikko 2013

Lisätietoja: 
Kulttuurituottaja Virve Seiteri, 
virve.seiteri@taivalkoski.fi
040 5232 993. 

maanantaina 1.7. 
- Päätalo -näyttelyn avajaiset
- möllärivartti 
- Kulttuurikierros Taivalkoskella
- Herkon veneen tervaus
- Päätalo-keskuksen taidenäyttelyn
 avajaiset
- mussiikkitaoksia
- lauluilta 
- iijokisoudun avajaiset ja 
 soututanssit
tiistaina 2.7.
- Hartaushetki 
- Kallioniemen perinnepäivä
- 2.-4.7. Kirjaseikkailuleiri 
- möllärivartti 
- Pihapelipäivä
- Taivalkosken Taideyhdistyksen 
 taidenäyttelyn avajaiset
- iltamat 
- Satumaa (Jokijärven kyläseuran 
 näytelmäryhmä)
- Edvin laine Viimeinen savotta
- iijoki-tanssit 
keskiviikkona 3.7.
- möllärivartti 
- Tule tutustumaan asahiin 
 kotiseutumuseolla 
- Kuppausnäytös Kallioniemen 
 savusaunassa 
- mimmit -maailman ympäri 
 - lasten konsertti
- Eläinmaailman ihmeitä 
 -satuseikkailu 
- andrey Romanov -pianokonsertti 
- Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö) 
- Herkon karaokekisan karsinnat 
 ja karaoketanssit 

torstaina 4.7.
- Kessäynyttä särkeä 
- Kenttäratakierros 
- möllärivartti 
- museo Folk 
- Noita Nokinenän kepposkaraoke 
- lasten seikkailupuisto
- Kaikki samala paikala ko ennenki 
 -kirjallisuuden muuttuva 
 pohjoinen
- Satumaa (Jokijärven kyläseuran 
 näytelmäryhmä) 
- mylly Folk
perjantaina 5.7.
- Kirnutaan höppövoita
- Pihapelipäivä 
- möllärivartti 
- Kirjallisuuskeskustelu ja möllä-
 rimestari omakustannekilpailun
 palkintojenjakotilaisuus 
- Tietokilpailu Kalle Päätalon
 tuotannosta
- Kalle Päätalo seura ry:n 
 jäsentapaaminen
- Satumaa (Jokijärven kyläseuran
 näytelmäryhmä) 
- Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö)
- old mill Texas Party 
- Herkon karaokekisa finaali j
 a karaoketanssit 
lauantaina 6.7.
- Herkon vohkaus 
- Toritapahtuma 
- lounas lähetystyön hyväksi 
- Tervapiskettiä ja simmaa 
- ortodoksinen praasniekka 
- lukijatapahtuma/ Pääjuhla 
- River Rock Taivalkoski -nostalgia 
- Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö)
- Satumaa (Jokijärven kyläseuran 
 näytelmäryhmä) 
- Härkäjuhlat 
- River Rockin jatkot 
- Carnival Disco -nostalgiaa 
sunnuntaina 7.7.
- Päätaloviikon juhlajumalanpalvelus 
- Päätaloviikon brunssi 
- Päätaloviikon päätös 
 Kallioniemessä 
- Satumaa (Jokijärven kyläseuran
 näytelmäryhmä)
- Tähtijahti (Taivalkosken näyttämö) 

tervetuloa taivalkoskelle!
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Olipa kerrankin kunnon ke-
lit kauden avausviikonloppu-
na. Voi sitä kevään ihanuutta 
– ilman yhtään hyttystä.

Kenttä ja greenit ovat sel-
vinneet talvesta kohtalai-
sen hyvin muutamaa poikke-
usta lukuun ottamatta. Vesi 
ei mennyt kenkään missään 
kohdassa. Sunnuntaina pelat-
tiin jo kaikilla yhdeksällä väy-
lällä vaikkakin kuutonen ly-
hyenä ”vanhalle” viheriölle.

Pelaajia oli tusinan ver-

Golfkausi avattiin 
Koillis-Golfilla!

ran ja muutamia tieduste-
lijoita kävi tutustumassa ti-
lanteeseen. Alku todettiin 
yksimielisesti erinomaiseksi.

Kansallinen golf-viikko to-
teutetaan Koillis-Golfillakin 
3.-10. kesäkuuta. Tarkoituk-
sena on tarjota kaikille golfis-
ta kiinnostuneille maksuton 
opastus ja kierros lajiin tutus-
tumiseksi. 

Pieni pallo, ISO ILO
Tervetuloa kaikille!

Puheenjohtaja Maaret Ihmeen kauden avaus!

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PUDASJÄRVI - SARAJÄRVI -  
PÄRJÄNSUO - LIVO - PUDASJÄRVI 

 
 M – P  M – P   
 

 7:00 Pudasjärvi          8:55 y 
      | Livo 8:25 
      x Pärjänsuo 8:10 
       x Rytinkisalmi 8:00 
 7:50 Sarajärvi 7:50 

y = yhteys Ouluun klo 9:00 lähtevälle vuorolle 

Merkkien  selitykset:
 x = auto pysähtyy tarvittaessa

|  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ - 
LEVO-OJA 

Parillisina viikkoina torstaisin
 

 09:00 Pudasjärvi          15:00 
     | Terveyskeskus       15:01 
 09:20  Kollajaniemi          15:20 
     09.40 Seiteri 15.40 
 09:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie               T   
 10:15 Syväojantie            16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu.

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin
 09:00 Pudasjärvi              17:10 
 09:15  Sarakylän th. x  
 09:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa x   
 10:00 Liekokylä                16:15      
 10:20 Virtala x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu.

PUDASJÄRVI - LIVO - PÄRJÄNSUO - 
SARAJÄRVI - RUUHENSUO - PUDASJÄRVI 

M – P   M – P 
   

 12:30 y Pudasjärvi 15:00 
 12.55 Livo 14:30 
       x Pärjänsuo     x 
 13.25 Rytinkisalmi 14.00 
 13.35 Sarajärvi     I 
 13.50 Ruuhensuo 13.50 

 y = yhteys Oulusta klo 11:00 lähtevältä vuorolta 

 

www.nevakivi.fi 
Puh. (08) 822 052 

 nevakivi@nevakivi.fi 

KESÄAIKATAULUT 
voimassa 3.6. - 7.8.2013 

 

ISOSYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
 
 M – P M – P  
 

 | Hot. Pikkusyöte    T  
 07:45 Syötekylä  17:00 
 07:50  Luontokeskus        T   
 07:55  Romekievari 16:50 
      |  Hotelli Isosyöte    T  
 08:10  Iinattijärven th 16:35 
 08:20  Poijula 16:25 

09:00  Pudasjärvi 16:00 
   09:50  Kiiminki               15:05 
 10:15  Oulu 14:40 
  T OYS     | 

 

PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 
 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

 09:10 Laiduntie 11:45 
     09:15 Kurentie Terv.kesk  11:40 
 09:17  Pappilantie          11:35 
 09:20 Kauppatie          11:30     
 09:20 Linja-autoasema  11:30 
 09:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 
 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 

 09:25 Uimahalli  12:30 
     09:35 Rauhalankangas     12:20 
 09:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
 09:45 Helmikoti         12:10    
 09:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Terveyskeskus  11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

 

Pohjois-Suomen pyöräilijöiden harjoitusleiri alkaa 8.6. Lei-rillä opetetaan ensin aika-ajon teoriaa, jonka jälkeen siir-rytään käytännön harjoitteluun. Leirin yhteydessä tutus-tutaan Tempoajoon sekä teorian että käytännön kautta. Samalla testataan alueen tiestöjen sopivuus tulevia maantie-kilpailuja varten. Lauantaina 8.6. ajetaan myös tempoajon P-SM Cup 3 sekä pidetään Pohjois-Suomen pyöräilijöiden kevätkokous. Sunnuntaina 9.6. ajetaan Syötteen maantie-ajon P-SM PS Cup4. Tempoajossa kisaajat ajavat määrätyn mittaisen reitin, yleensä kymmenen kilometriä, mutta voi 

olla pitempikin. Lähtö tapahtuu joko yhteislähtönä tai mää-rävälein. Toisen peesaaminen ja vuorovetäminen on kiel-letty. Ohitettaessa ohitettavan on jätettävä 25 metrin rako ohittavaan. Ohittaminen on tapahduttava kahden metrin päästä. Peräkkäin ei saa ajaa kilometriä pitempää matkaa alle 25 metrin välimatkaa. Tuomarit voivat huomauttaa ja määrätä pyöräilijät erilleen keskeyttämisen uhalla. Tempo-ajo on yleensä raastavin kilpailumuoto. Kilpailijat ovat to-della yksin urakkansa kanssa kilpaillen vain kelloa vastaan ja he joutuvat ajamaan lähes täysillä koko matkan.

Pohjois-Suomen pyöräilijöiden harjoitusleiri sekä Tempo- ja Maantieajojen PSM mestaruuksien ajokisat järjestetään Hotelli Pikkusyötteellä 8-9.6.2013

• Uudis- ja korjausrakentaminen

• Vesikattoremontit

• Sertifioidut vedeneristystyöt

• Laatoitukset, tapetoinnit
   ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431, 93350 JAURAKKAJÄRVI
P. 040 554 1689

maken.rakennus@dnainternet.net

MAKEN RAKENNUS-
JA HUOLTOPALVELUT
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Sirius Päivät 

Hyvän Olon Messuilla Siriuksen pöydässä riitti kiinnostuneita ostajia ja tuotteisiin tutustujia.

Sirius Päivät 14-16.6. on huo-
lella laadittu kolme päiväinen 
tapahtuma jossa voi tutustua 
erilaisiin ja jopa harvinaislaa-
tuisiin hoitomuotoihin ja ta-
poihin. Tapahtumaan on py-
ritty keräämään erialojen 
asiantuntijoita kertomaan ih-
misen hyvinvointiin vaikut-
tavista tekijöistä sekä miten 
henkistä hyvinvointia voi pa-
rantaa ja tehostaa. Paikalla on 
myös tuote-esittelijöitä sekä 
myyntipöytiä joilta löytyy 
muun muassa raakasuklaata 
ja tuorepirtelöitä raakaruoka 
asiantuntija Tuula Panulalta 

– Sirius Päivät Hotelli Pik-
ku Syötteellä on henkisen hy-
vinvoinnin viikonloppu ta-
pahtuma johon voi varata 
majoituksen ja ohjelman tai 
sitten tulla päiväseltään osal-
listumaan tai tekemään os-
toksia myyntipöydistä. Ta-
pahtumassa on luentoja 
Maya-kalenterin uudesta syk-
listä ja miten kalenteria voi 
käyttää kuin myös värien pa-

rantavasta voimasta ja niiden 
tuomasta sisäisestä rauhas-
ta on mielenkiintoista asiaa 
kuultavana ja koettavana, ku-
vailee Sirpa Sarajärvi Sirius 
ryhmästä.

Paikalla on myös selvännä-
kijöitä joille voi varata aiko-
ja sekä tapahtumassa voi ko-
keilla muun muassa erilaisia 
energiahoitoja sekä Afrotans-
sin, äänimaljan ja rummun 
hoitavia vaikutuksia. Lauan-
taina on mahdollisuus osal-
listua Aarrekartta kurssille. 
Aarrekartta kurssi on hauska, 
intensiivinen ja tehokas tapa 
selkiyttää itselle omat tavoit-
teensa ja unelmansa. Aarre-
kartassa omat toiveet selkiy-
tetään kuvallisessa muodossa 
pahville, eli leikataan ja liima-
taan kuvia karttaan. Samal-
la saa paljon mielenkiintoista 
tietoa vetovoiman ja ajatuk-
sen voimasta. Lyhyesti sanot-
tuna, se mihin keskitämme 
ajatuksemme ja huomiomme 
vahvistuu ja saa voimaa ja sitä 

me vedämme puoleemme. Jos 
haluat laittaa haaveesi kartal-
le niin ilmoittaudu etukäteen 
lauantain aarrekartta kurssil-
le.

– Syötteen kesäinen luon-
to on parhaimpia paikko-
ja tällaiselle tapahtumalle. 
Tapahtuma on ainutlaatui-
nen ja ensimäistä kertaa täs-
sä laajuudessaan järjestetty. 
Tähän tapahtumaan olemme 
onnistuneet samaan vieraili-
joiksi etelä-suomessa tunne-
tuksi tulleen Maya-astrologi, 
selvännäkijä Päivi Kaskimä-
en sekä Oulun-seudun osaa-
jia  omilta aloiltaan. Sarajär-
vi kertoo.

Syöte Sirius ryhmän pe-
rustivat Johanna Määttä sekä 
Sirpa ja Aarne Sarajärvi. Uu-
tena jäsenenä ryhmässä on 
mukana lähihoitaja, koulu-
tettu hieroja sekä puutarhuri 
Maria Outila. Sirius ryhmäs-
tä tapahtumassa ovat mukana 
Johanna, Maria ja Sirpa.

Hotelli Pikku Syötteellä

henkisen hyvinvoinnin viikonloppu-tapahtuma

Pikku- Syötteen kesä
Pikku- Syötteen talvi oli ta-
vanomainen. Joulu ja uusi-
vuosi menivät pääosin suo-
malaisturistien kanssa ja 
venäläismatkailijat näkyivät 
uudenvuoden jälkeen parin 
viikon ajan Syötteellä. Hiihto-
loma sesonki jatkui pääsisäi-
seen saakka ja rinteet laitet-
tiin kiinni 21.4.

Syötteen omien poikien 
Sami Kallon ja Janne Posion 
SM-mitalit lumilautalajeissa 

vahvistavat, että puitteet har-
joitteluun ovat olleet kunnos-
sa ja rinteiden kehitys on ollut 
oikeaan suuntaista. 

– Hotelli Pikkusyöte palve-
lee lähes koko kesän. Kesällä 
on tulossa useita erilaisia ryh-
miä ja tapahtumia hotellille. 
Pudasjärven Suviseurat sekä 
Syötteellä järjestettävät erilai-
set tapahtumat tuovat oman 
asiakaslisänsä hotellille, ker-
too Janne Järvenpää Pikku- 

Syötteeltä.
Kesämatkailijoille on Pik-

kusyötteeltä vuokrattavissa 
maastopolkupyöriä omatoi-
misen liikuntaan. Tekoaltaan 
laidalla on kesällä levähdys-
paikka ja skeittiramppi joka 
on ahkerassa käytössä koko 
kesän ajan. Altaassa on myös 
uintimahdollisuus sekä liaa-
ni, jolla voi leiskauttaa kaarel-
la lampeen.

– Allas ei valitettavasti so-

vellu pienten lasten omatoi-
miseksi uintipaikaksi jyrkkien 
rantojensa vuoksi, huomaut-
taa Janne Järvenpää.

Tulevana kesänä raken-
nettava murtsikkakeskus nä-
kyy myös ala-aseman seudul-
la siten, että alueella olevaa 
tietä laajennetaan. Alueel-
le tulee Murtsikkakeskuksen 
lähtöalue ja infotaulu sekä li-
sää parkkipaikkoja. Myös ala-
aseman kohdalla oleva soratie 

saa näillä näkymin asvaltti-
pinnoitteen.

– Pikku- Syötteen omat ra-
kennushankkeet ovat vielä lo-
pullista toteutusaikataulua 
vailla valmiit. Suunnitelmissa 
on uusi lippujärjestelmä ja te-
koaltaan laajennus sekä lume-
tuksen tehostaminen. Työn 
alla on myös Syöte Family-
Parkin ensimmäinen vaihe: 
Mattohissi ja lastenmaa-alu-
een rakentaminen sekä muut 

majoitukseen liittyvät raken-
nushankkeet. Myös hotel-
lin lämmityksen muuttami-
nen öljyltä maalämmölle on 
investointi listan kärkipäässä. 
Loppukevät ja alkukesä me-
nevät rinnekalustojen huol-
to -ja korjaustöissä, joiden 
jälkeen pidetään lomat. Re-
monttihommiin aletaan lomi-
en päätyttyä. Silloin on edes-
sä uusi kausi ja uudet kujeet!

Kesällä 2012 Iso-Syötteel-
le saapui 11-henkinen lau-
tailijaryhmä, jo perinteisek-
si tulleen Lapin kiertueensa 
päätteeksi, keskelle kesän ko-
vinta vesisadejaksoa. Kiertu-
eella miehet katsastivat, ja et-
sivät suunnitelmissa olevan 
Longboard-tapahtuman tu-
levaa järjestämispaikkaa sekä 
yhteistyökumppaneita.

Hotelli Iso-Syöteelle oli sa-
maan aikaan saapunut kau-
pungin kutsumana joukko 
paikallisia yrittäjiä, sekä kau-
punginhallituksen puheen-
johtaja Vesa Riekki kuuntele-
maan heidän suunnitelmiaan.

– Olimme kiertäneet tun-
netuimmat tunturit ja harjoit-
telupaikat. Syöte osoittautui 
parhaaksi paikaksi.

Toki jyrkempiä ja kova-
vauhtisempia tienpätkiä löy-
tyy. Syötteen huipuntie on 
vaativuudeltaan ja vaikeusas-
teeltaan omaa luokkaansa ja 
vastaa eurooppalaisia kilpai-
lupaikkoja. Täälläkin vauh-

Downhill Longboards -tapahtuma Syötteelle
din voi nostaa helposti 70 ki-
lometriin tunnissa, kertoo Ari 
Jämsä ja jatkaa:

Syötteellä suhtauduttiin 
Longboard-tapahtumaan heti 
myönteisesti. Ajankohdaksi 
päätettiin 12.–14.7.2013 ja ta-
pahtumaan on tulossa poruk-
kaa muun muassa Kanadasta, 
Australiasta, Ruotsista ja Nor-
jasta. Ilmoittautuneita on nyt 
noin 130 ja aikaa ilmoittautua 
on vielä reilu kuukausi.

– Tämän tyyppinen tapah-
tuma on ensimmäinen Suo-
messa. Suunnittelussa on ol-
lut suureksi avuksi ympäri 
maailmaa reissaavat suoma-
laisten Longboard-harrastajat 
ja -kilpailijat. Heiltä on saatu 
hyviä vinkkejä järjestelyihin, 
Ari Jämsä huomauttaa.

Longboarding on hyvin 
monipuolinen laji joka voi-
daan jakaa eri osa-alueisiin, 
joista yleisimmät ovat Sla-
lom, Carving ja Downhill 
ja Slide. Slalomissa pujotel-
laan keilojen välistä, Carving 

on rentoa laskemista, Down-
hill on nopeaa alamäkilaske-
mista ja Slide on liukumis-
ta nelipyöräliu’ussa. Jokaiselle 
tyylille on omat lautatyyppin-
sä.

Mäenlaskussa radalla on 
yhtä aikaa laskemassa 4-6 
henkilöä ja aika ratkaisee ryh-
män voittajan. Iso-Syötteel-
lä ei kuitenkaan tällä kertaa 
lasketa kilpaa. Ohjelmassa on 
slaidikisa, live-musiikkia, il-
tabileet hotellilla, lautaesitte-
lijöitä ja juontajia sekä muu-
ta. Väliaikoina on vapaata 
laskettelua aamusta aamuun, 
keskiyön auringon valossa. 
Aloittelijasessarit pyörii mök-
kikylässä opettajina Longbo-
ardettes eli lajin naisharras-
tajat, jotka myös ovat lajissa 
Suomen huippuja. Leikkimie-
linen käpypallokisa, jota pela-
taan sählymailoilla ja laudalla 
liikkuen.

– Tapahtuman turvalli-
suuden eteen on tehty pal-
jon töitä. Radan varressa on 

heinä- ja purupaaleja suoja-
na. Lähtö- ja maalialueella 
sekä radan varrella on riittä-
västi puhelimilla varustettua 
henkilökuntaa. Fysioterapia-
palveluja on saatavilla ja ensi-
apuryhmät ovat paikalla, Ari 
Jämsä luettelee.

– Skeittarit sanoivat ensi 
alkuun tätä lajia sellaisten hu-
ru-ukkojen lajiksi jotka eivät 
pysy enää normilaudalla vaan 
heille pitää olla erikoispitkät 
ja leveät laudat. Ongelmaksi 
muodostuivat myös harjoit-
telu ja kisapaikat. Eteläsuo-
messa niitä ei liiemmin ole, ja 
mistä niitä löytyikin, meidän 
oli oltava aina yöllä liikkeellä, 
ettei jouduttu liikenteen se-
kaan. Nyt Suomessakin ym-
märretään, että tämä on vaati-
va ja kansainvälisesti tunnettu 
laji, jonka ranking-listalla on 
toistatuhatta osanottajaa, se-
lostaa Jämsä.

 Ari Jämsä Syötteellä viime syk-
synä.
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Syötteellä rakennetaan tämän kesän aikana kaksi viihtyisyyttä ja palvelutasoa nostavaa kohdetta. 
Syötteen Kulttuuri- ja liikuntakeskuksen sekä Murtsikkakeskus valmistuvat tämän kesän aikana. 

Kummankin avajaisia vietetään Luppovesi-Syttyy -tapahtuman yhteydessä 21.9.2013.

Syötteen palvelutasoa nostetaan

Syötteellä on ollut puutetta nuorison ja matkailijoiden 
harrastusmahdollisuuksista etenkin kesäisin. Luppo-
veden rakentaminen helpotti osaltaan tätä ongelmaa 
ja nyt Luppoveden läheisyyteen rakennettava Kulttuu-
ri- ja liikuntakeskus tuo huomattavan lisän harrastus- 
ja vapaa-ajan käyttömahdollisuuksiin.

– Matkailijoiden, nuorison ja paikalla olevien asuk-
kaiden toiveita on kuultu ja niihin tällä hankkeella py-
ritään vastaamaan. Alueen perussuunnittelussa on 
otettu huomioon käyttäjäryhmien erilaiset tarpeet ja 
toiveet. Rakennettavat laitteet ja rakenteet mahdollis-

tavat hyvinkin erilaisien harrastuksien toteuttamisen, 
kertoo hanketta vetävä Marianne Mäntylehto Pudas-
järven kaupungista.

Hankkeella rakennetaan Syötteelle uusi harrastus- 
ja ajanviettopaikkoja etenkin kesäajalle. Alueelle val-
mistuu lasten liikunta- ja elämyspuisto, monipuolinen 
skeittipuisto, jossa on kaiken ikäisille ja tasoisille sopi-
via skeittilaitteita sekä frisbeegolf-rata. Lasten liikun-
ta- ja elämyspuisto sijoittuvat Luppoveden uimaran-
nan läheisyyteen. Liikuntakeskus rakennetaan siten, 
että siellä voi pitää erilaisia tapahtumia ja kilpailuja. 

Frisbeegolf-radasta tulee 18-väyläinen täysipitkä rata, 
joka mahdollistaa niin aloittelijoiden kuin kokeneem-
pienkin kisaajien pelaamisen. Rata sijoittuu maasto-
hiihtokeskuksen ja Luontokeskuksen läheisyyteen. 

– Rakennustyöt aloitetaan touko-kesäkuun vaih-
teessa. Valmista pitäisi olla lauantaina 21.9.2013 ja 
avajaiset pidettäisiin Luppovesi-Syttyy -tapahtuman 
yhteydessä. Kaikki rakennettavat kohteet tulevat ole-
maan vapaasti alueen asukkaiden ja matkailijoiden 
käytössä. Mäntylehto esittelee hanketta.

Syötteen Kulttuuri- ja liikuntakeskus valmistuu syksyksi

Murtsikka-hanke etenee hyvää vauhtia ja rakennus-
työt aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Murtsikka-
keskuksen keskeiset rakenteet ovat murtomaahiihdon 
lähtöpaikat porttirakennelmineen ja paikoitusalueet 
Ison ja Pikku-Syötteen alueilla sekä elektroniset in-
fotaulut, joista voi seurata latujen ajantasaista kun-
nossapitotietoa. Infotauluista näkee myös alueen ta-
pahtumiin liittyvää tietoa ja kävijämäärät. Tauluja 
asennetaan Syötteen ydinalueelle, Hiihtostadionille, 
Luontokeskukseen, Iso-Syötteen huipulle, Pikku-Syöt-
teelle, Kovalammelle sekä Pytkynpirtille.

– Rakennustyöt aloitetaan heti kun maastotöitä 
pystytään tekemään. Sisätiloihin tulevien infototeemi-
en ja -taulujen asennustyöt ovat jo käynnissä. Hanke 
liittyy Syötteen Master Planissa sovittuun matkailualu-
een kehittämissuunnitelmaan. Kesän aikana maasto-
työt ja rakennettavat rakenteet keritään tehdä hyvin ja 
hankeen valmistujaisia vietetään 21.9. ”Luppovesi syt-
tyy” tapahtuman yhteydessä, kertoi Ritva Kinnula Pu-
dasjärven kaupungista.

Hankkeen rakennusvaiheen näkyvimmät vaiheet 
ovat erilaiset maansiirto- ja rakennustyöt lähtö- ja 

parkkipaikkojen rakentamisen yhteydessä. Hankkeen 
rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus sekä Euroopan unionin 
aluekehitysrahasto ja Pudasjärven kaupunki. Hank-
keen toteuttaa Pudasjärven kaupunki.

Murtsikka-hankkeella pyritään parantamaan alu-
een maastohiihdon vetovoimaisuutta ja infrastruktuu-
ria. Yrittäjille ja ohjelmapalvelujen tuottajille se tar-
koittaa murtomaahiihtoon liittyvien tuotepakettien 
markkinoinnin helpottumista sekä parantaa yleisesti 
alueen informaation saatavuutta.

Murtsikkakeskuksen rakennustyöt alkavat
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Kesäpilikki 
täyttää 10 vuotta!
Ympäri Suomen on levinnyt 
uusi positiivinen kesähulluus, 
Kesäpilikki. 

Pudasjärvellä järjestetään 
kymmenennen kerran Pudas-
järven Pilikkiviikko ja Kesä-
pilkin MM-kilpailut. Kesä-
pilkki kerää vuosittain reilut 
vajaa kolme sataa kilpailijaa 
kilpailemaan kesäisen pilk-
kiharrastuksen jalon taidon 
maailmanmestaruudesta. 

- Kaukaisemmat kilpailijat 
saapuvat Helsingistä ja poh-

joisimmat tulevat Inarista, 
kertoo Marko Koivula kilpai-
lun sihteeri Pudasjärven Ur-
heilijoista.

Kesäpilkin MM-kilpai-
lut pidetään heinäkuun vii-
meisellä viikolla Pudasjärven 
Havulan rannassa. Kisaviik-
ko alkaa maanantaina 22.7. 
karsinnoilla, jotka kestävät 
perjantaihin. Lauantaina pi-
detään kisojen välierät ja sun-
nuntaina 28.7. on loppukil-
pailu, mutta sitä ennen on 

vielä pikkufinaali.
Kisojen palkintojen yhtei-

sarvo nousee 9000 euroon. 
Päävoittona on tänä vuonna 
kaksi metriä halkaisijaltaan 
oleva kylpytynnyri. Kilpailun 
kaikki 25 finalistia saavat pal-
kinnot, jotka voi käydä kat-
somassa kisojen nettisivuilta 
osoitteesta pilikkiviikko.pu-
dasjarvi.fi

Lisäksi kaikkien karsin-
tojen suurin kala palkitaan 
Quickblenderillä ja koko kil-

pailun suurin kala Lapinleu-
kulla. Myös joukkuekilpailu 
on mukana, joukkuekilpailun 
finalistit selviävät alkukarsin-
tojen perusteella. Joukkuekil-
pailu käydään pilikkiviikon 
lauantaina illalla.

Säännöt lyhyesti
Kesäpilkin MM-kilpailut ovat 
avoimet kaikille. Kisassa pil-
kitään yhdessä henkilökoh-
taisessa sarjassa ja kolmen 

etukäteen ilmoitetun kilpaili-
jan muodostamassa joukkue-
sarjassa. Kilpailun luonteesta 
johtuen järjestäjät ovat asetta-
neet 12 vuoden ikärajan osal-
listumiselle. Kilpailuaika on 
kolme tuntia. 

Kussakin kahdessatoista 
karsinnassa on maksimissaan 
25 kilpailijaa. Kilpailualusta-
na toimivat järjestäjien Pu-
dasjärvelle ankkuroimat 2,4 
x 2 metrin suuruiset styrok-
sialustat, joissa kussakin on 

yksi pilkkireikä. Pilkkiminen 
tapahtuu ainoastaan kyseisen 
reiän kautta. Pilkkiminen lau-
tan reunalta on ehdottomasti 
kielletty. Kilpailujen järjestä-
jä vastaa hyvissä ajoin ennen 
karsinnan tai finaaleiden al-
kua kilpailijoiden toimittami-
sesta kullekin kilpailijalle ar-
votulle lautalle.

Pudasjärven Markkinat 
suuri kesäinen tapahtuma

Markkinamyyjät ympäri Suomea ovat myös iloisella mielellä 
tulossa Pudasjärven Yrittäjien järjestämille perinteisille kesämarkkinoille. 

Markkinapaikkatiedustelut puh. 040 571 9237. 

Pudasjärvellä on järjestet-
ty markkinat vuodesta 1982 
lähtien eli toissa kesän tapah-
tumaa vietettiin 30-v juhlan 
merkeissä. Markkinaidean 
keksi aikoinaan Pudasjärven 
Yrittäjät ry:n sihteeri, pankin-
johtaja Pekka Kainulainen 
yrittäjien puheenjohtaja Pent-
ti Mikkosen kanssa. 

Aluksi markkinat olivat 
nimeltään ”Putasjärvi-tala-
koot”, jolla meiningillä jär-
jestetyt markkinat pidettiin 
alkuvuosina toukokuussa. 

Pienen alun jälkeen Pudasjär-
ven markkinat ovat nousseet 
paikkakunnan suurimmak-
si kesätapahtumaksi. Markki-
noiden järjestäjänä on edel-
leen Pudasjärven Yrittäjät  ry. 

Tänä vuonna markkinat 
järjestetään 5-6.7. perjantai- 
ja lauantaipäivinä. Perjantai-
na on esiintymässä tunnet-
tu solisti ja lauluntekijä Pekka 
Hartonen & Sawotta orkes-
teri ja lauantain musiikkian-
ti on pudasjärveläisin voi-
min Reijo Kossin kokoamana. 

Kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila avaa markkinat ja 
puhujana on muun muassa 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en puheenjohtaja Lauri Mik-
konen. 

Arpajaiset ovat suosittu 
käyntipaikka yrittäjien esit-
telypisteessä, jonka palkinto-
na on Kontiotuotteen yli 6000 
euron arvoinen pihakeittiö. 
Perinteellistä on myös Pudas-
järven merkkihenkilön valin-
ta. Yrittäjät julkaisevat myös 
markkinalehden. 

Matkan varrella
Syötteelle

PUDASJÄRVI

Sähkötie 1 
puh. 020 789 0450
ark. 8-21, la 8-18

Sähkötie 1
puh. 020 789 0450
ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
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Pudasjärven Urheilijoiden 
järjestämät erilaiset tapahtu-
mat joista osa on SM-tason 
kilpailuja vaativat hankkeiden 
puuhamiehiltä myös paljon 
oman ajankäyttöä, talkoopo-
rukoilta saumatonta yhteis-
työtä ja yhteishenkeä seuran 
sisällä onnistuakseen. 

Umpihangen MM kisat on 
luonteensa vuoksi vaativin ta-
pahtuma mitä seura järjes-
tää ja lienee vaativimpia mitä 
suomessa yleensäkään järjes-
tetään. Reittien suunnittelu, 

Pudasjärven Urheilijoilla on talkootyökykyä ja henkeä
majoituspaikkojen valinta ja 
muut valmistelutyöt eivät yk-
sinkertaisimmasta päästä teh-
täviä touhuja. Itse kilpailu-
tapahtuma on luku sinänsä. 
Kisojen aikana monesti ko-
vaksikin nouseva pakkanen ja 
paksussa lumessa tarpominen 
on kilpailijoille raskas urakka. 
Kisojen järjestäjien vastuulla 
on sitten huolehtia että kaik-
ki matkaan lähteneet tulevat 
tai pääsevät turvallisesti pois 
metsästä tavalla toi toisel-
la. Kesätapahtumista erilai-

set maastossa tapahtuvat kil-
pailut on myös oma lukunsa 
kun taas ratatapahtumat eivät 
vaadi niin paljon etukäteisval-
misteluja. Kesätapahtumista 
erikoisin lienee viikon kestävä 
Kesäpilkin MM-kisa tapahtu-
ma oheisohjelmineen ja pal-
veluineen. 

– Kaikki erikoisemmat ta-
pahtumat on alkunsa saaneet 
jonkinlaisesta hullusta ideasta 
jotka on sitten muotoutuneet 
ajan saatossa käyttökelpoisik-
si ideoiksi. Kaikki on aikatau-

lutettava erikseen ja päätettä-
vä mitä milloinkin tehdään. 
Tapahtumien johtoryhmis-
sä on 6-10 henkilöä. Heidän 
vastuullaan on sitten tapahtu-
mien etukäteisjärjestelyt. Tal-
koo porukkaa on sitten vaih-
televa määrä mutta herkästi 
henkilöluku nousee sataankin 
henkilöön ja parhaimmillaan 
yli kolmensadan kun kaik-
ki huoltajat ja muut lasketaan 
mukaan. Mutta aina poruk-
ka on saatu kasaan ja hommat 
hoidettua. Selventää liikunta-

paikkamestari Heino Ruuska-
nen tapahtumien laatua ja eri-
koisvaatimuksia 

 Pudasjärven Urheilijoi-
den talkootyö kykyä ja hen-
keä on joskus ihmetelty, että 
miten vuodesta toiseen saatte 
kerättyä ihmiset yhteisiin voi-
mien ponnistuksiin. Heino 
Ruuskanen ei siihen osa antaa 
tyhjentävää vastausta mut-
ta uskoi että hyvä yhteishen-
ki ja yhdessätekemisen mei-
ninki niin johtoporukoiden 
kun muidenkin kanssa on se 

tärkein asia. Osaltaan asiaa 
vaikuttaa varmasti sekin että 
kaikki ovat sitoutuneet har-
rastuksiensa tai muuta kautta 
näiden tapahtumien järjestä-
miseen. Osa vanhemmista ih-
misistä on ollut mukana niin 
kauan että siitä on tullut jo 
osa perinnettä perhekuntiin. 
Ruuskanen mietiskelee.

Jyrkkäkosken kesän viihde-
paketti hyrähtää käyntiin 1.6 
perinteisellä koulunpäättä-
jäisdiskolla. Siitä jatketaan 
perinteiseen tahtiin jokaise-
na viikonloppuna, paitsi Su-
viseuraviikonloppuna vetäis-
tään henkeä, selvittää Marko 
Koivula.

Tämän kesäinen ohjel-
misto painottuu perinteiselle 
pop- ja humppalinjalle eli kai-
kille sopivaa tanssimusiikkia 
on tarjolla. Rock henkisille on 
oma tapahtumansa 6.7. jol-
loin lavalta soitetaan useam-
man bändin voimin. Nuorten 
Venetsialaisia vietetään sitten 
30.8. 

– Kesän ohjelmatarjonta 
on suunniteltu siten, että oh-
jelmarunko on painotettu pe-
rinteisen viihdemusiikin puo-
lella. Nuoria ja rokkaavampaa 
kansaa ei ole unohdettu vaan 
heidätkin on huomioitu oh-
jelmatarjonnassa. Nuorten ja 
aikuisten Venetsialaiset toteu-

Poppia ja humppaa Jyrkkäkosken kesässä

tetaan yhdessä Pudasjärven 
Lions-klubin kanssa. Muuten 
toiminnasta vastaa Pudasjär-
ven Urheilijat yksin, Koivu-
la kertoo.

Jyrkkäkosken historiaa
Pudasjärven Urheilijoiden 
omistamalla Jyrkkäkosken 
huvikeskuksella on pitkä his-
toria. 1948 Pudasjärven Ur-
heilijat ry rakensi Kivarijoen 
jyrkän rantatörmän päälle tal-
kootyönä hiihtomajan. Majan 
rungon muodosti Vapon käy-
töstä poistettu savottakämp-
pä. Tämä rakennus on edel-
leenkin pystyssä huvialueen 
keskellä. 

1953 aloitettiin tanssitoi-
minta kun majan toiseen pää-
hän rakennettiin kevytraken-
teinen ravintolakatos. Samoin 
rakennettiin vaatimaton tans-
silava ja vedettiin ”kirkasjoh-
tolinja” majalle.

1959  tanssilavan kuntoa 

kohennettiin. Tämän souvin 
jälkeen alueella ei isompia ta-
pahtunut kunnes:

1975 Jyrkkäkosken huvi-
alueelle Pudasjärven lento-
kentän viereen rakennettiin 
vanhan avotanssilavan tilalle 
katettu tanssilava. Lavan ava-
jaisissa esiintyi Esa Pakarinen, 
”mukanaan” Severi Suhonen. 

1976 huvialueen viereen 
alettiin rakentaa kelohongas-
ta tehty mökkikylää. 

1978 Pudasjärven kunta 
rakensi aivan huvialueen naa-
puriin leirintäalueen, Pudas-
järvi Campingin.

1979 kunta vuokrasi koko 

alueen Pudasjärven Urheili-
jat ry:lle.

1980-luvulla rakennettiin 
tenniskenttä, ja suunniteltiin 
disko, joka valmistui suun-
nitellusti juhannuksena -84 
ja viihdekeskuksen avajaiset 
päästiin pitämään. Ja siitä se 
sitten lähti.

1985 laajennettiin kioski-
tiloja ja rakennettiin ulkolava, 
niin konsepti ja paikka Poh-
jois-Suomen tunnetuimmalle 
juhannusfestivaalille oli luotu 
valmiiksi. 

Jyrkkäkosken Juhannus 
oli 2000-luvulle saakka suu-
rin ja tunnetuin juhannusta-

pahtuma Pohjois-Suomessa 
ja eivätkä normaalit viikonlo-
putkaan väenpuutteesta kärsi-
neet. Huippuaikaa kesti tois-
takymmentä vuotta, sitten 
toiminta hiipui hiljalleen. Vä-
lissä oli vuosia, ettei alueella 
tapahtunut mitään.

Jyrkkäkoskea alettiin herä-
tellä 2010 uudelleen käyntiin. 
Kahtena kesänä 2011-2012 
tehtiin talkoilla huomattavia-
kin korjaustöitä. Ammatti-
miesten apua on tarvittu vain 
luvanvaraisissa hommissa, 
muuten työt on tehty talkoilla. 

Huvikeskuksen rakennus- 
ja korjaustyöt jatkuvat tulevan 

Juhannusviikolla torstai-il-
tana Suojalinnan Urheilu-
kentällä nähdään kansallisen 
tason yleisurheilijoita kisai-
lemassa piirin GP-osakilpai-
lussa Pohjantähti-Gamesis-
sa. Kisat on järjestetty kentän 

POHJANTÄHTI-Games, Kansainväliset yleisurheilukisat Pudasjärvellä
valmistumisesta alkaen 1985, 
ja ne ovat olleet vuosittain ko-
vatasoiset.

Avauskilpailuissa 1985 
kentällä nähtiin muiden mu-
assa Olympiavoittaja Juha Ti-
ainen ja Euroopan mestari 

Antti Loikkanen. Moukarin-
heiton kenttäennätys on edel-
leen Juhan nimissä mitalla 
76,76 metriä.

Suojalinnan juoksurata on 
nopea – moni pikajuoksija on 
juossut ennätyksensä Suoja-

linnan etusuoralla, on radal-
la ollut sadan metrin maail-
man kärkimieskin. Australian 
Patric Jonsson juoksi sadan ja 
kahden sadan metrin matkat 
2000 luvulla. 

Tämän kesän ohjelmas-

sa on myös seiväshyppyä, 
sekä miehille että naisille. Sen 
mahdollistaa asianmukaisten 
telineiden ja pehmusteiden 
saaminen kentälle. Naisten ja 
miesten kestävyysjuoksuissa 
on mukana Kenialaista juok-

suvoimaa. Miehille on kym-
menen ja naisille yhdeksän 
lajia, lisäksi juniorilajeja on 
yhdeksän.

Heino Ruuskanen

”Ohjelmatarjonta on kaikille tanssijoille tuttua ja jalan alle menevää”

Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo Sammelvuo ja 
sihteeri Marko Koivula.

kevät-kesän aikana. Esiintyjät 
ovat Jyrkällä olleet aina Suo-
men tunnetuimpia artisteja ja 
siitä pyritään jatkossakin pitä-
mään kiinni. Tavoitteeksi ase-
tetusta kävijämäärästä jäätiin 
viime vuonna hieman, osit-
tain johtuen sateisista keleis-
tä. Ohjelmatarjonta on kai-
kille tanssijoille tuttua ja jalan 
alle menevää.

Esiintyjät ovat Jyrkällä olleet aina Suo-
men tunnetuimpia artisteja ja siitä pyri-
tään jatkossakin pitämään kiinni, sanoo 
Marko Koivula. Kuvassa Suvi Teräsniska 
viime kesänä Jyrkkäkoskella.



201318
PUDASJÄRVI
SYÖTE
TAIVALKOSKI

KESÄINENKESÄINEN TOUKOKUU

Pyöräillen Alaskasta Argentiinaan:

Raittiin elämän puolesta!

Tällä hetkellä on tavoitteena ajaa viikossa noin 350 kilometriä ja 
samalla uuteen pyörään totuttelua. Pyörässä ei ole alkuperäises-
tä jäljellä oikeastaan muuta kuin runko ja 14-vaihteinen takanapa 
rattaineen. - Pyörässä on hydrauliset jarrut, mutta jarruongelmien 
kanssa jatkuvasti taistelleena asennutin vielä lisäksi mekaanisen 
levyjarrun eteen, kertoo Auno.

vammat sekä työperäiset nis-
kavaivat rajoittivat liikuntaa, 
joten polkupyöräily nousi no-
peasti suosituksi liikuntata-
vaksi. Nykyisin 62-vuotiaalta 
eläkeläiseltä sujuu myös hiih-
täminen ja muu luonnossa 
liikkuminen.

– Pyöräilyssä tarvitsee voi-
maa ja hyvää lihaskuntoa, 
mutta ennen kaikkea sitkeyt-
tä. Nykyiseen kunnon kohen-
nusohjelmaani kuuluu kak-
sikymmentä tuntia liikuntaa 
viikossa. Tulevaa matkaa var-
ten opiskelen Espanjaa tiiviis-
ti, koska suurin osa matkas-
tani kulkee espanjankielisillä 
alueilla, Auno kertoo.

Tulevalle reissulle Auno 
on ostanut uuden pyörän. Sa-
manlaisella napavaihteisel-
la on kerrottu ajetun likimain 
100 000 kilometriä ongelmit-
ta. Pyörän varustelu on koke-
nut muutoksia olosuhteisiin 
sopiviksi, eikä alkuperäisestä 
pyörästä ole jäljellä enää kuin 
runko.

Matkalle täytyy varustau-
tua muutenkin hyvin huo-
lella. Kaikki pakolliset ro-
kotukset on otettava ajoissa. 
Reittisuunnitelmat on laadit-
tava huolella sekä tarkistet-
tava, että kaikki tarpeelliset 
varusteet tulevat mukaan. Va-
rusteissa on korjausvälineitä, 
vaatteita, ensiaputarvikkeita, 
kamerat, tietokone ja muuta. 
Yhteensä neljään satularep-
puun ja sarvilaukkuun tulee 
painoa noin 45 kiloa.

– Matkustusmuotona pyö-
räily sopii minulle, sillä siten 
pääsen aistimaan ympäröivät 
tuoksut, kuulen luonnon ää-
net, sekä näen maisemat pal-
jon paremmin kuin muilla 
menopeleillä, ja matka taittuu 
nopeahkosti. Pyörän kanssa 
liikkuessa on helppoa lähes-

tyä ihmisiä ja ihmiset lähes-
tyvät pyöräilijää. Pyörällä on 
helppo koukata sellaisille pai-
koille, joihin ei autolla pääse 
ja kulkuväline on siirrettävis-
sä yöksi samaan suojaan mis-
sä itse nukkuu, Auno selostaa.

Sponsoriksi matkalle pää-
see ottamalla yhteyttä Au-
noon ja matkapäivityksiä sekä 
linkki blogiin löytyy Face-
book-sivulta www.facebook.
com/pyoraillenpitkalle. 

Hiihtoharrastus vaihtui pyöräilyksi huhtikuun alkupuolella, kun tiet sulivat turvalliseen 
kuntoon. Pyöräily ja hiihtäminen ovat niin paljon erilaisia lajeja, että menee pari viikkoa 
ennen kuin lihaksisto tottuu pyöräilyyn. Syötteen vaihtelevat maastot ovat erinomaisia 
pyöräilyyn ja ajokestävyyden korottamiseen.

Kulkurin varusteet: Navigaattori ja pyörän mittari. Etulaukun pääl-
lä olevaan taskuun tulee aikoinaan kartta, johon on merkattu run-
saan 22000 kilometrin ajoreitti Alaskasta Argentiinan tulimaahan 
asti ja ajoajaksi on kaavailtu puolisen vuotta, jos ei tarvitse ajaa 
joka päivä vastatuuleen.

Ahti Auno on pyöräillyt nel-
jällä reissulla yhteensä 28 000 
kilometrin lenkin ja kilomet-
rit ovat vieneet yhteensä 35 
maan läpi. Ensimmäinen pyö-
rämatka oli 7000 kilometrin 
mittainen vuonna 2009 Ou-
lusta Gibraltariin. Syötteellä 
asuva Ahti Auno on mietis-
kellyt kuluneen talven aikana 
seuraavaa reissuaan. Runsaan 
22 000 kilometrin ja yli puo-
len vuoden matka alkaa Alas-
kasta Anchoragen kaupun-
gista ja päättyy Argentiinan 
tulimaahan Ushualaan.

Aunon pyöräilyharrastus 

ja kunnonkohennustalkoot 
alkoivat toukokuussa 2003, 
jolloin hän Nortin natsoja syl-
kien ja krapulaansa parannel-
len joutui tunnustamaan it-
selleen, että elämänlanka on 
kohta keritty, elleivät elämän-
tavat muutu oleellisesti. Siitä 
alkoi miehelle uusi elämä.

Viinan juonti loppui siihen 
ja tupakointi sai jäädä helmi-
kuussa 2004, heti sen jälkeen 
kun Syötteen ladulla suoritet-
tu muutaman sadan metrin 
koehiihto oli viedä kaikki voi-
mat. Aktiivisella liikkumisella 
kunto nousi kohisten. Polvi-

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN 
KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut.
muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SyöTE
markus.sarkela@msarkela.com • www.msarkela.com

Syötteen Rakennus- 
ja huoltopalvelu

Pudasjärven
apteekki

Apteekkipalvelua Sinua varten 
Terveyden hyväksi vuodesta 1884

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

Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

● Mökkejä
● Saunat
● Vaunu- ja telttapaikat
● Kioski-kahvio

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006
info@jyrkkakoski.fi
www.jyrkkakoski.fi
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, jolloin 
Suomen suloinen suvi saa 
muutaman kuukauden ajan 
esitellä lämpimimpiä puoli-
aan. Syötteen kansallispuis-
tossa on virittäydytty pitkään 
ja innokkaasti kesätunnel-
miin. 

Keväthankien aikaan se jo 
aloitettiin: metsot sekä muut 
kanalinnut ryhtyivät soitimel-
le, eläimet pudottelivat tal-
vikarvaansa ja jänisten ke-
vätjuoksujen jäljet täyttivät 
hankia. 

Viimeistään, kun metsä-
retkellä peipposen liverrys 
kantautui pirteänä sointina 
retkeilijän korvaan, oli aika 
kaivella kesäretkeilyvarusteet 
kaapista. 

VAARAMETSIEN MAANA 
TUNNETTU jylhä kuusikko-
metsäinen Syötteen kansallis-
puisto tarjoaa monipuolisine 

reittiverkostoineen erinomai-
set mahdollisuudet luonnos-
sa liikkumiseen. Retkeilijöille 
löytyy useita eri vaihtoehto-
ja päiväpatikoinnista useam-
man päivän kestoiseen vael-
lukseen. Metsien kätköistä voi 
löytää alueelle omintakeiset 
rinne- ja lakisuot sekä luon-
nontilaiset lähteet ja purot re-
hevine korpireunuksineen. 

ERILAISET PYÖRäILYREI-
TIT palvelevat maastopyöräi-
lyn haasteita hakevia harras-
tajia sekä kevyitä päiväretkiä 
kaipaavia retkipyöräilijöitä. 
Pärjänjokea alaspäin mutkit-
televa melontareitti on lup-
sakka meloa vähän melon-
takokemusta omaavallekin. 
Syötteen seudulta ja kansal-
lispuiston eri osista löytyy yh-
teensä kymmenkunta Met-
sähallituksen ylläpitämää 
varaus- tai autiotupaa ja näi-

den lisäksi useita päivätupia 
sekä tulistelupaikkoja. 

KESäN AIKANA LUON-
TOKESKUKSELLA SEKä 
SYÖTTEEN ALUEELLA jär-
jestetään useita luontoaiheisia 
tapahtumia. Syötteen luonto-
keskus on toiminut 10 vuot-
ta ja sen kunniaksi on avattu 
rakennuksen ja sen henkilös-
tön kymmenvuotistaipaletta 
kuvaava juhlanäyttely ”Hirsi-
linna erämaan portilla – Syöt-
teen luontokeskuksen kym-
menvuotistaival”. 

JUHANNUKSEN JäLKEEN 
JäRJESTETääN RETKIä 
eri puolille Syötteen kansal-
lispuistoa.  Suunnitelmissa 
on retki Taivalkosken puo-
lelle Pyhitysvaaralle 11.7., 
josta aukeaa upeat näkymät 
suurelle ja tarunhohtoiselle 
Kostonjärvelle. Latva-Kouvan 

suunnataan tutustumaan kas-
veihin suojelubiologi Markku 
Lehtelän johdolla 18.7. 

Viimeinen retki suuntau-
tuu Soiperoisen harjumaas-
toon 25.7., jossa tauolla pää-
see varmasti myös uimaan 
kirkasvetisiin harjulampiin. 

ERäMAAN-MARKKINAT 
järjestetään kolmannen ker-
ran lauantaina 27.7. Syötteen 
luontokeskuksella. 

Markkinapäivänä voit tu-
tustua ja tehdä kauppo-
ja markkinamyyjien kanssa, 
seurata perinnetyönäytöksiä 
sekä tietenkin nauttia hyvästä 
ruuasta. Naavaparran luonto-
polun avajaisia vietetään Erä-
maan markkinoiden yhtey-
dessä. Halukkaat voivat lähteä 
kokeilemaan Syötteen uutta 
frisbeegolfrataa, joka sijaitsee 
aivan luontokeskuksen lähi-
maastoissa.

ota yhteyttä!  lisätietoja meistä saat:
SyöTTEEN luoNToKESKuS • Osoite: Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 93280 Syöte • P. 0205 64 6550 • Fax 0205 64 6551 • Sähköposti: syote@metsa.fi • Internet: www.luontoon.fi/syote 
Siruka Eräpalvelut: Kari Runtti, p. 0500 776 560 • Sirpa Runtti, p. 0400 776 560 • Sähköposti: palvelu@siruka.fi • Internet: www.siruka.fi

Siivekkäiden Syöte -retkeläiset Romevaaran reitillä. TU

RYTIVAARA on kokenut 
suuria muutoksia talven aika-
na.  Rytitupa muuttui varaus-
tuvaksi ja muutti Rytivaaran 
kruununmetsätorpalle. Tun-
nelmallisessa Rytivaaran pi-
hapiirissä on nyt mahdollista 
yöpyä. Uusi Rytivaaran luon-
topolku avataan 1.8. opaste-
tun retken merkeissä, jolloin 
juhlistetaan myös uudistunut-
ta torpan pihapiiriä. 

SIENET OTETAAN RYMI-
NäLLä HALTUUN 14.9., 
kun on aika taas lähteä met-
sään pätevien sienioppaiden 
johdattamina. Heidän muka-
naan kierretään lähimaasto-
jen sienipaikat, tutustutaan 
alueen sienitarjontaan sekä 
mietitään, mitkä olivatkaan 
ne kaikkein maukkaimmat 
sieniruokaohjeet. Tapahtuma 
järjestetään yhdessä 4H-yh-
distyksen ja Marttojen kanssa.

Elokuussa luontokeskuk-
sen vaihtuva näyttely jälleen 
uusiutuu, kun paikalle tulevat 
Marjaana Kojo-Eskolan teks-
tiilitaideteokset. Näyttelyn 
nimi on ”Maan ja taivaan vä-
liltä”. Lokakuussa Suoverkos-
to-LIFE:n kiertävä suonäytte-
ly ”Seikkailu suolla” rantautuu 
Syötteen luontokeskukseen. 

KESäN AIKANA LUON-
TOKESKUKSELLA palve-
lee joka päivä luontokeskuk-
sen kahvila Siruka. Tarjolla 

on luontokeskuksen aukiolo-
aikoina muun muassa pullaa, 
kahvia, makeisia sekä virvoi-
tusjuomia. Kotiruokalounas 
järjestetään tilauksesta ryh-
mille (min 10 hlö) sekä erik-
seen ilmoitettuina päivinä. Si-
rukan lounastarjonnan voit 
tarkastaa www.siruka.fi – si-
vuilta.

LUONTOKESKUS PALVE-
LEE kansallispuiston reunal-
la lomalaisia koko kesän. 20.6. 
saakka olemme auki tiistaista 
lauantaihin klo 10-16 ja 21.6.-
27.10. joka päivä klo 10-17.

LUONTOKESKUKSELLA 
VOIT TUTUSTUA pysyvään 
näyttelyyn ”Lastuja selkosilta”, 
joka esittelee kattavasti alueen 
monipuolista luontoa sekä 
kaskisavun värittämää asutus-
historiaa. 

Lisäksi Syötteen luonto-
keskukselta löydät useamman 
kerran vuodessa vaihtuvan 
näyttelyn, Metsähallituksen 
retkeilyinfon, paljon erilai-
sia myyntituotteita, 60 – paik-
kaisen auditorion ilmaisine 
luontofilmiesityksineen sekä 
erähenkisen lounas-kahvi-
la Sirukan. Luontokeskuksen 
näyttelyihin on vapaa pää-
sy. Syötteen luontokeskuksen 
löydät Iso-Syötteen tunturin 
juurelta.

Teksti: Annu Partanen, 
Metsähallitus

Rytivaaran torppa. TU Myllyoja. TU Pyöräilyä. TU

Syötekeskus.

Tie Syötteen kansallispuiston 
sydämeen käy luontokeskuksen kautta
Tie Syötteen kansallispuiston 
sydämeen käy luontokeskuksen kautta

SYÖTTEEN KANSALLISPUISTO 
- Perustettu 2000
- Pinta-ala 299 km2

- Koostuu neljästä eri alueesta
- Sijaintikunnat: Pudasjärvi, 
  Taivalkoski, Posio
- Kävely-, pyöräily- sekä melonta-
  reittejä Frisbeegolf-rata valmis-
  tuu kesäkuussa

SYÖTTEEN LUONTOKESKUS
- Avattu 2003
- Kävijöitä vuodessa noin 30 000
- Lämmitys maalämmöllä
- Avoinna 20.6. asti 
  ti-la klo 10–16
- 21.6.–27.10. 
  joka päivä klo 10–17
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www.optimal.fi                      puh. 044 292 2017
Ammattitaidolla järkihintaan!

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

-Kahvio 
-Irtokarkit
-Jäätelöbaari
-Huoltopäivystys

Kahvio Huoltamo
KoillisParkki

Varsitie 1 93100 Pudasjärvi
040-9309556

Kesäkuu
La 1.6. Koulunpäättäjäisdisko  
Jyrkkäkoskella.
Ma 3.6. – Pe 7.6. Taitokeskuksessa  
mattokurssi Kauppatie 3 klo 10.00–17.00. 
Ma 10.6. – Pe 14.6. Taitokeskuksessa 
Mattokurssi  
Kauppatie 3, klo 10.00–17.00. 
To 20.6. Pohjantähti Games,  
kansainväliset yleisurheilukilpailut.  
Suojalinnan urheilukenttä, urheilutie  
klo 17.30.
Pe 21.6. Perinteiset Iso-Syöte Mäkiajot  
Rallisprint iso-Syötteellä.
Ke 26.6. FC Kurenpojat  – AS Moon  
Suojalinnan kentällä.
Pe 28.6. – su 28.7. Teoksia kuudelta vuo-
sikymmeneltä,  
Paavo Tolosen  
retrospektiivinen näyttely  
Pudasjärven kaupungintalossa. 
Pe 28.6. klo 8.00 – ma 1.7. Suviseurat  
Pudasjärven ilmailukeskus.

Heinäkuu
Pe 28.6. – su 28.7.  Teoksia kuudelta 
vuosikymmeneltä,  
Paavo Tolosen retrospektiivinen näyttely  
Pudasjärven kaupungintalossa. 
Ma 1.7. – Ma 30.9. Kari Tykkyläisen 60 v. 
juhlanäyttely  
Kapustasuo/Konttilan kulttuurikeskus.   
avoinna päivittäin ympäri vuorokauden.
Kesäteatteria Pudasjärven Näyttämö  
markku Hattulan amerikan morsian.   
Koskenhovilla, ke 3.7. klo 19.00,  
pe 5.7. klo 19.00, la 6.7. klo 18.00,  
su 7.7. klo 15.00, ke 10.7. klo 19.00,  
su 14.7. klo 15.00.
Ma 1.7. – 6.7. Iijokisoutu.
Pe 5.7. klo 10 – La 6.7. klo 17.00  
Pudasjärvi Markkinat torialue.
Pe 5.7. – la 6.7. Jalkapallon  
Heinäturnaus.

Ke 10.7. – su 14.7. Moskiitto Ralli  
Pudasjärven ilmailukeskus, lentäjäntie.
Pe 12.7. – su 14.7. Midnight Sun  
Longboard Festival iso-Syöte.
Pe 12.7. Korkokenkäkukkamekko- 
suohiihdon Ämmänkisat  
Kapustasuo, Ranuantie klo 18.00.
Su 14.7. Jonninmoiset Jonkulaiset 
kesäpäivät Paukkerinharjun kylätalo,  
Niskalantie 9, klo 12.00.
Ma 15.7. – su 21.7. klo 9.00 –19.00  
Kotiseutuviikko Kotiseutumuseo,  
Siuruantie 225.
Ma 15.7. – La 20.7.  Taitokeskuksessa 
Kesä käsillä!  
Kauppatie 3 klo 10.00-14.00. 
La 20.7. Syöte MTB, iso Syöte, klo 9.00.
Su 21.7. Kotiseutujuhla kirkko ja  
kotiseutumuseo, klo 10.00.
Ma 22.7. – su 28.7. klo 10.00 –19.00 Kesä-
pilikin MM-kisat  
Havulan ranta Siuruantie 175.
Pe 26.7. – klo 10.00 – su 28.7. MP-huip-
puajot V,  
iso Syöte.
La 27.7. Erämaan markkinat  
Syötteen luontokeskus Erätie 1.
La 27.7. Kiihdytys- ja testipäivä  
Ilmailukeskus klo 9.00.
La 27.7. – Su 28.7. Taitokeskus  
Kauppatie 3,  Kesäretki Tampereelle.  
Käsityöretki.

Elokuu
Ma 1.7. – Ma 30.9. Kari Tykkyläisen 60 v. 
juhlanäyttely  
Kapustasuo/Konttilan kulttuurikeskus.  
avoinna päivittäin ympäri vuorokauden.
La 3.8. FC Kurenpojat  - Tervarit-j   
Suojalinnan kentällä.
La 3.8. Kiihdytys- ja testipäivä  
ilmailukeskus klo 9.00.
La 3.8. Riukuaidan pystytysnäytös  
Jongun Korpijoella Hautapahtaalla.

La 10.8. – su 11.8. Vattumarkkinat   
Sarakylän koululla klo 10.00–16.00.
La 10.8. FC Kurenpojat  - MuhU   
Suojalinnan kentällä.
La 17.8. FC Kurenpojat  - HauPa 2   
Suojalinnan kentällä.
La 24.8. Kiihdytys- ja testipäivä  
Ilmailukeskus klo 9.00.
La 24.8. FC Kurenpojat  - PaKa  
Suojalinnan kentällä.
Su 25.8. Pojat F9 Jalkapallon aluetur-
naus.
Pe 30.8. Nuorten Venetsialaiset   
Jyrkkäkoskella. 
La 31.8. FC Kurenpojat  - KTU  
Suojalinnan kentällä.
La 31.8. Venetsialaiset  
Jyrkkäkoskella.

Syyskuu
Ma 1.7. – Ma 30.9. Kari Tykkyläisen 60 v. 
juhlanäyttely  
Kapustasuo/Konttilan kulttuurikeskus.  
avoinna päivittäin ympäri vuorokauden.
La 7.9. klo 8.00 – su 8.9. klo 17.00  
Suunnistuksen SM-kisat.
La 7.9. Karaokefinaali Jyrkkäkoskella.
La 14.9. Kiihdytys- ja testipäivä  
Ilmailukeskus klo 9.00.
La 14.9. FC Kurenpojat  - FC Nets   
Suojalinnan kentällä.
Ti 17.9. Veteraanikävely-tapahtuma   
Hirvaskoskella.
La 21.9. Huippukymppi   
iso-Syöte klo 14.00.

Joulukuu
Ma 2.12. Adventtikonsertti  
Pudasjärven kirkko.
Pe 6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 
klo 10.00  
Pudasjärvellä Pudasjärven kirkko ja  
seurakuntakeskus.
Su 15.12. Joulumyyjäiset Rimminkangas.

Pudasjärven tapahtumia 2013

Kesäkuu
La 1.6. Koulunpäättäjäisdisko  
Jyrkkäkoskella.
La 8.6. Tanssit Möykkälässä  
Puhoksella Näljängäntie 139, klo 21.00,  
Hannu Hautaniemi.
La 8.6. Tanssit Siuruan työväentalolla 
Siuruantie 2941, klo 21.00,  
Picardo & Voitto leppänen.
La 8.6. Tanssit Jyrkkäkoskella  
lavakauden avajaiset Suvi Karjula.
La 15.6. Tanssit Jyrkkäkoskella  
Sami Keskitalo ja Pohjantähti.
La 22.6. Tanssit Möykkälässä   
Puhoksella, Näljängäntie 1391,  
klo 21.00, ässät.
La 22.6. Tanssit  

Jyrkkäkoskella  
Ketola &  
Witikainen
La 22.6. Tanssit Siuruan  
työväentalolla, Siuruantie 2941, klo 21.00,  
Hannu Hautaniemi.
La 29.6. Tanssit Möykkälässä   
Puhoksella, Näljängäntie 1391, klo 21.00, 
Tukkijätkät.

Heinäkuu
Pe 5.7. Markkinatanssit Jyrkkäkoskella 
Pekka Hartonen & Sawotta.
La 6.7. Tanssit Sarapirtillä,  
Sarakyläntie 4661, klo 21.00, ässät.
La 6.7. Rock-tapahtuma Jyrkkäkoskella.
Pe 12.7. Tanssit Jyrkkäkoskella   
Susanna Heikki.

La 13.7. Möykkälän Sikajuhulat   
Puhoksella, Näljängäntie 1391, klo 21.00, 
Pohjoisen tähti & Raimo laamanen. 
Pe 19.7. Tanssit Jyrkkäkoskella  
Kulkukoirat & Kalle Kaaja, klo 21.00.
La 20.7. Tanssit Siuruan työväentalolla 
Siuruantie 2941, klo 21.00,  
Kemijärven työväen viihdeorkesteri.
Pe 26.7. Lavatanssit Jyrkkäkoskella.

Elokuu
La 3.8. Tanssit Jyrkkäkoskella Tukkijätkät.
La 10.8. Lavatanssit Jyrkkäkoskella.
La 17.8. Tanssit Siuruan työväentalolla 
Siuruantie 2941, klo 21.00, Trio Pohjolan yö.
La 17.8. Lavatanssit Jyrkkäkoskella.

Tanssi- ja huvitilaisuuksiaPudasjärvellä 2013

 KESÄN
PARHAAT ELÄMYKSET
 SYÖTTEELLÄ 

• River Tubing

  • Zip-line

    • Kalastus

Vauhdikasta koskenlaskua

Tutustu Syötteen lumoavaan luontoon 
 vedessä, maalla ja ilmassa!

+358 50 5286441

janne.maatta@syotteenerapalvelut.fi

www.syotteenerapalvelut.fi

Meiltä myös tarvittavat kuljetukset, varusteet, oppaat, ruokailut ja saunomiset

Jännittävä 200 m vaijerirata

Kalastusta erämaalammella

Kustantaja:  Pudasjärvi-lehti oy 
Vastaava toimittaja:  Heimo Turunen. 
Toimittajat:  Erkki Riihiaho, Pertti Kuusisto. 
Ilmoitusmyynti:  Sirkka-liisa Tuomaala, Heimo Turunen. 
Taitto:   Eila lahtinen/Pudasjärvi-lehti. 

PUDASJÄRVI
SYÖTE
TAIVALKOSKI

KESÄINENKESÄINEN
Paino:   Suomalainen lehtipaino oy, Kajaani. 
Painos:   n. 17 000 kpl. 
Yhteystiedot:  lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Lehti netissä:  www.pudasjarvi-lehti.fi • www.syote.fi
Kannen kuva:  Hannu Kellolampi

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA KESÄLEHTI TOUKOKUU 2013

Kansallinen golfviikko 
3.-9.6.2013

Koillis-Golfilla
Pieni pallo, iso ilo! 
TUO KAVERISI KOKEILEMAAN GOLFIA!

Kansallisen Golfviikon aikana aloittelijankin on 
helppo tutustua lajiin. Innosta ystäväsi mukaan ja

johdata heidät hyvän harrastuksen pariin.

TAPAHTUMIA
Maanantai 3.6. klo 18.00 

Metsägolf-radan avajaiset. Tule hakemaan idea 
omalle pihalle tai mökkirantaan.

Tiistai 4.6. klo 17.00 Juniorit alle 12-vuotiaat.
Keskiviikko 5.6. klo 18.00 

Juniorit 13–18 vuotiaat.
Torstai 6.6. klo 17.00 Lähipelikisa.

Perjantai 7.6. klo 17.00 
Nuoret aikuiset 20–30 vuotiaat.

Lauantai 8.6. klo 12.00 Lippiskisa 18 r.
Sunnuntai 9.6. 

Naisten golf-päivän tarjoaa Salotar.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi

Pintamolla kylätapahtuma 
heinäkuussa

Pintamon kyläseura päätti kokouksessaan järjestää kesän aikana ky-
lätapahtuman ja kolmet tanssit. Kylätapahtuma on 20. heinäkuuta 
päivällä ja illalla on kyläseuran talolla tanssit. Muut tanssit ovat 29.6. 
ja 27.7.

Kyläseura kunnostaa talkoilla Pintamovaaran valaistun ladun 
pohjan ja pitää ensi talvena ladut vaarassa auki. Kokous valitsi kylä-
seuran puheenjohtajaksi Sauli Juurikan ja varapuheenjohtajaksi Kai-
sa Keskiahon.
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Lääkäriajat: to 30.5., to 6.6. ja to 27.6.

Pudasjärven Optiikan 
kevätkarkeloiden 
viimeiset viikot!

Ranuan eläinpuisto täyttää 
tänä vuonna 30 vuotta. Merk-
kivuotta juhlistetaan lauan-
taina 15.6.2013 koko päivän 
kestävällä ulkoilmatapahtu-
malla. Päivällä on lapsiper-
heille suunnattu tapahtuma 
Jonne Jääkarhun synttärikut-
sut. Illalla juhlakonsertissa 
esiintyvät Suomen tämänhet-
kiset ykkösartistit Cheek ja 
Jonne Aaron. 

Eläinpuiston maskotti Jon-
ne Jääkarhun synttäreitä on 
tulossa juhlimaan lähes 40 
maskottihahmoa ympäri Suo-
men. Eläinpuiston toimitus-
johtaja uskoo, että maskottien 
yhteisesiintyminen on var-
masti vaikuttava näky. Mas-
kotit vetävät synttäriteemaan 
sopivaa ohjelmaa ja ovat päi-
vän ajan juhla-alueella lasten 
halattavina. Maskottien suur-
tapaamiseen osallistuvien 
hahmojen joukossa on muun 
muassa huvipuistojen ja mui-
den käyntikohteiden maskot-
teja, kuten Mauri Kunnaksen 
kirjoista tuttu unissakävelijä 
Herra Hakkarainen, Rölli Po-
werparkin Röllikylästä sekä 
Musti ja Lysti Syötteeltä.

Lastentapahtumassa esiin-
tyvät lasten kestosuosikit Ti-
Ti Nalle ja Satu Sopanen & 
Tuttiorkesteri sekä Talent-
voittaja Daniel Helakorpi. Ta-
pahtuman juontaa Tea Hiil-
loste. Tapahtuma-alueelle 

Kesäkuussa juhlitaan 30-vuotiasta 
Ranuan eläinpuistoa

rakennetaan puuhamaa, jossa 
on trampoliineja, pomppulin-
noja ja liukumäkiä. Ohjelmas-
sa on lisäksi taikuriesityksiä, 
kasvomaalausta, piirtämistä 
ja pelejä. Lasten päivätapah-
tumaan pääsee eläinpuiston 
normaalilla pääsylipulla.

Juhlapäivä huipentuu 
Eläinpuiston iltavillit -kon-
serttiin, jossa esiintyvät Dian-
dra, Cheek sekä Jonne Aa-

ron. Konsertti on ikärajaton. 
Tapahtuma-alueena toimii 
eläinpuiston pysäköintialue, 
joka aidataan festivaalialueek-
si. Tapahtumapäivänä kaik-
ki henkilöautot pysäköidään 
Ranuan keskustaan, josta on 
järjestetty ilmaiset bussikul-
jetukset eläinpuistolle koko 
päivän ajan. Pudasjärvellä il-
takonserttilippuja saa Pudas-
järven Kirjakaupasta.

Jonne Jääkarhun synttärikutsuilla on 
lasten halittavina lähes 40 maskottia. 

Jonne Jääkarhun synttärikutsuilla esiintyvä Ti-Ti Nal-
le on yksi Suomen suosituimmista lasten esiintyjistä. 

Juhlapäivä huipentuu Eläinpuiston iltavillit -konserttiin, jossa esiintyvät muun muassa 2012 Idolsista 
tuttu Diandra, Talent-voittaja Daniel Helakorpi ja Cheek, joka  sulatti suomalaisten sydämet Vain Elä-
mää –sarjassa.  

Tenavakulmasta

Verkkokauppa löytyy osoitteesta www.tenavakulma.com ja 
kauppa Ranualla Pudasjärventien risteyksessä (R-kioskin vieressä) os. Teeritie 2. 

Avoinna ma-pe klo 10-17 ja lauantaisin klo 10-14.

laadukkaat kankaat ja lastenvaatteet. 
Myös Myyrä tuotteita, mm. palapelejä.
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Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522
Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

VAAPUT
(ei jälleenmyyjiille)

6,90
norm. 14,-

KALAVERKOT

15,90

UISTIN-
KORI

4 kpl

10,-

Meiltä ottivieheet ja välineet kalastukseen!

MEILTÄ KALASTUSLUVAT

Nyt 
ERÄ!

Koot: 30 m-100 mm, 
korkeus 180 cm

Alkaen

Pudasjärvi:
-  Aitto-ojan osakaskunnan alueet, mm. Livojoen alaosa
-  Iijoen keskiosan yhteislupa-alue
-  Jongun osakaskunnan alueet, mm. Korpijoki, Jongunjärvi
-  Korentojärven osakaskunnan alueet, 
 mm. Iijoen Jaaskamonkoski
- Metsähallituksen vesialueet koko Suomen alueella, 
 myös verkkoluvat
-  Pudasjärven kylän osakaskunnan alueet, mm. Iijoki, Pudasjärvi
-  Pärjänjoen virkistyskalastusalue

Taivalkoski:
-  Iijoen keskiosan yhteislupa-alue
-  Iijoen koskikalastusalue
-  Ohtaoja

PERHOT

10,-
5 kpl

PALVELUT:
• leirintäalue
• mökkejä
• erämökki Hukantupa Kylmäluomalla
• ravintolat A-oikeuksin 
• kahvila-kioski
• kokoustilat
• retkeily-,kalastus-,melonta- ja metsästys-
 mahdollisuudet (myös opastettuina)
• hoidetut hiihtoladut 
• moottorikelkkaurat
• veneiden ja kanoottien vuokraus
• ohjelmapalvelut

KYLMÄLUOMA:
Pajuluomantie 20
93540 Tyrövaara
tel.+358 (0)40 500 3476
oparikylmaluo@suomi24.fi

 www.hossa-kylmaluoma.com

KYLMÄLUOMAN JA HOSSAN 
RETKEILYKESKUKSET

HOSSA:
Jatkonsalmentie 20
89920 Ruhtinansalmi
tel.+358 (0)50 3844 692
oparihossa@suomi24.fi

Luontoelämykset tarjoaa: Experience KL Oy

Esko 0400 388 231

Majatalo Kouvalla

Piipposen
Pirtti

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi

myös 70 -80 hengen 
juhla-/kokoustila

• 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

jP automaalaamojP automaalaamo
VKK-Media Oy
Pudasjärvi-lehti Oy

5.-6.7.2013
PUDASJÄRVEN MARKKINAT

Pe 5.7.  esiintyy Pekka Hartonen & Sawotta orkesteri
La 6.7.  musiikkia pudasjärvisten voimin 
 Reijo Kossin kokoamana.

PALJON MYYJIÄ!

TERVETULOA 
MARKKINOILLE!

Arpajaiset. Palkintona Kontiotuotteen pihakeittiö

La 31.8. Venetsialaiset  
Jyrkkäkoskella.

Järj. LC Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven Urheiljoiden kanssa.
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Yllätysten kesäkaupasta!

1990

2995

Retkijakkara kahvoilla
useita värejä

Näistä myymälöistä löydät nestekaasua:
ALAHÄRMÄ,  ALAJÄRVI, HAAPAJÄRVI, 

HAAPAVESI, IISALMI, JALASJÄRVI, 
KANKAANPÄÄ, KANNUS, KAUHAJOKI, 

KAUSTINEN,KALAJOKI, KEMINMAA, 
KIIMINKI, HHkangas/KOKKOLA, 

KURIKKA,KUOPIO,LAIHIA, LAPUA, NIVALA, 
NÄRPIÖ, OULAINEN,

OULU/Limingantulli, PARKANO, PORI, 
PYHÄJÄRVI, RAAHE, SAARIJÄRVI,SEINÄJOKI
TAMPERE/Kaleva,TORNIO, VÖYRI, YLIVIESKA 

Halpa-Hallista nestekaasua!

11 kg:n teräspullon täyttö

1990

Teltta 3-4 hlölle

YHTEISHINTA
AN!

Pallogrilli 
43cm à 19,90

Grillihiili 
2kg 15L à 2,45

099

Astianpesuaine 450ml

2,20/L
Lautasliina 200kpl

plo

Makeissekoitus 750/800g 
4,99-5,32/kg

399rasia

250pkt

Kaikkea kesään...

www.HHnet.fi

www.facebook.com/h
alpahalli

Naisten caprilegginsit

800

HINTA 
POMMI!

2 kpl

à 4,95 595

Verkkokauppa on avattu:

www.facebook.com/HHsport.fi

Aloita kesäkautesi 
1.6. uudella virkistys-

kalastuskohteella.

Kohteeseen kuuluvat Iijoen keskiosan koski-, virta- ja suvantoalueet 
välillä Koivukoski - Ervastin silta. Alueen tavallisimpia saaliskaloja ovat 
kookkaat harjukset sekä taimenet. Suvantojen yleisin saaliskala on hauki. 
Kohdetiedot löydät osoitteesta: www.eraluvat.fi 
 
Muistathan antaa saalispalautteesi uudistettuun Tuikkiin: www.tuikki.fi 

I  -

puh.  +358 8  815 4000
fax +358 8  815 4173

my yntipalvelu@pik kusyote.f i
w w w.pik kusyote.f i

 PIKKU-SYÖTTEEN PYÖRÄILYKESÄ 2013
• PSM 7.-9.6.2013

• SYÖTEAJO 10.-11.8.2013
• SORASYÖTE 15.9.2013

Syötteen upeat pyöräilyreitistöt kutsuvat aktiivisia lomailijoita!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi


