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Vuoden 2012 Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen rinteillä ale-
taan valmistautua tulevaan 
kauteen huoltamalla laittei-
ta ja valmistautumalla tule-
vaan lumetuskauteen. Pe-
rinteisesti rinteet on päästy 
avaamaan marraskuun puo-
lenvälin paikkeilla, mikäli 
syksy on ollut kuiva ja pak-
kasjaksot ovat sallineet lu-
metuksen aloittamisen.  Ai-
kaisin satava luonnon lumi 
vähentäisi lumetuksen tar-
vetta ja toisi samalla suureh-
kon säästön kustannuksiin 
sekä valostuttaisi koko mai-
semaa.

 Syötteellä on tälle kau-
delle tulossa monenlaisia 
uudistuksia, joista osa koh-

dentuu matkailijoille suo-
raan ja osa tehostaa rinnetoi-
mintaa.

- Tämän syksyn hank-
keisiin rinnealueille kuuluu 
snowparkin trimmaustyöt 
ja lumetuksen tehostami-
en lisäämällä lumetuskalus-
toa. Joka vuotisena työnä on 
myös rinnepohjien kunnos-
sapito. Rinteisiin tulee uu-
sia lumitykkejä ja vanhojen 
lumetustehoa lisätään. Kui-
va ja aikaisin tulevat pakka-
set soisivat otolliset lume-
tusolosuhteet, jolloin rinteet 
saataisiin hyvissä ajoin avat-
tua. Tarvitsemme noin viisi 
kuivaa pakkaspäivää lume-
tuksen aloittamiseen, jolloin 
päästään avaamaan ensim-

mäinen rinne, kertoo yrittä-
jä Tarja Terentjeff Iso-Syöt-
teeltä.

Lasten Lumimaan kehi-
tystyö jatkuu. Rinteen 10 
reuna-alueella valmistuu 
lapsille suunnattu seikkai-
lualue, jolle tulee pituutta 
noin 600 m. Seikkailualue 
alkaa hissin kakkospoistu-
man paikalta ja päättyy rin-
teen alaosaan. 

– Rata tehdään lumi-
olosuhteisiin ja on käytös-
sä vain talvikausina. Radal-
le pääsee vain suksilla tai 
lumilaudalla. Radalla tulee 
olemaan erilaisia tehtävä-
pisteitä, jotka ratkaisemal-
la pääsee siirtymään seu-
raavalle tehtäväpisteelle. 

Ratkaisussa tarvitaan las-
kentataitoakin. Niille jotka 
ei rataa pysty käyttämään 
on tarjolla muita ilmaisia 
palveluja, kuten lastenalu-
eella olevat palvelut. Terent-
jeff muistuttaa.

Iso-Syöte työllistää läpi 
vuoden yhden henkilön ja 
sesonkiaikana 40-50 henki-
löä erilaisissa rinne- ja asia-
kaspalvelutehtävissä. Asi- 
akasviihtyvyyteen ja palve-
luun satsataan työntekijöi-
den kouluttamisella.

- Asiakkaan viihtyvyys 
on meidän sydämen asia, sa-
noo Terentjeff.

Asiakkaille on tulossa 
taas ensi kaudelle erilaisia 
tapahtumia eri ikäryhmil-

le. Tapahtumia järjestetään 
kauden alettua joka vii-
konloppuna ja sesonkiai-
koina viikollakin, tunturiin 
tulee taas vilkas kausi. Tu-
lossa on myös upouusi kan-
sainvälinen tapahtuma, joka 
julkaistaan syksyn aikana! 
Snowparkissa on myös ensi 
kaudella MINDY-tapahtu-
ma, joka sai viime vuonna 
suuren suosion. Tämä vain 
tytöille suunnattua tapah-
tumaa tullaan kasvattamaan 
kaksipäiväiseksi. Lisäksi oh-
jelmasta tulee taas löyty-
mään valtavan menestyksen 
saanut Iltasessarit lauantai-
iltaisin sesongin aikana.

Hiihtokouluun tulee uu-
sia tuotteita, joissa +30 vuo-

tiaat voivat yhdessä hioa 
laskutaitojaan ja kisata leik-
kimielisissä ratakisoissa. 
Hiihtokoulu tarjoaa myös 
perheen nuorimmille koko 
kauden kestävän YOUTH 
Camp-henkisen yhdessä-
oloon perustuvan tapahtu-
man.

Syksyllä on mahdollisuus 
myös hakea viime vuonna 
perustettuun AIRFORCE-
ryhmään, jonka toimintaan 
voi tutustua www.syote.
fi -sivustolla. Sen toimin-
taa jatketaan ja tiedossa on 
monta hauskaa hetkeä yh-
dessäolon merkeissä.

Iso-Syöte valmistautuu tulevaan kauteen

Kesän lämmön voi vie-
lä tuntea syksyä henkivil-
lä Syötteen rinteillä. Ruska 
hiipii pikkuhiljaa lehtipui-
den oksille ja ensimmäiset 
yöpakkaset saavat maas-
tonkin muuttamaan väre-
jään syksyn kauniisiin sä-
vyihin. Ruska-aika tarjoaa 
taas uudenlaista näkemis-
tä ja kokemista alueellam-
me. Maisema muuttuu täy-
sin uudenlaiseksi ja kaikki 
tutuiksi käyneet näköalapai-
kat ja vaellusreitit kannattaa 
käydä katsomassa syksyn 
aikaan uudelleen. Syötteen 
kansallispuistosta löytyy 
monen tasoisia ja pituisia 

Tervetuloa Ruska Syötteelle! 
reittejä sekä asiantuntevaa 
opastusta myös teille, jotka 
vierailette alueella ensi ker-
taa. Palvelutarjonnasta löy-
tyy myös opastettuja retkiä, 
joita kannatta kysyä Luonto-
keskuksen henkilökunnalta. 
Luontokeskuksen läheisyy-
teen maastohiihtokeskuk-
sen maastoon on avattu hil-
jattain myös hieno Syötteen 
frisbeegolfrata, joka on saa-
nut jo etukäteen kehuja alan 
ihmisiltä.

Syksy tarjoaa myös muu-
taman hienon tapahtuman, 
joihin kannattaa tulla mu-
kaan. Perhokalastuksen 
eliitti kokoontuu omiin SM 

mittelöihinsä 30.8.-1.9.2013. 
Kutsukilpailuun pääsee mu-
kaan kauden 2013 SM-per-
hokarsintojen rankingpis-
teissä 40 parasta kilpailijaa 
ja edellisen vuoden Suomen 
mestari. Kilpailun jokijak-
sot kalastetaan Iijoen kes-
kiosan yhteislupa-alueella 
ja järvijaksot Kovalammel-
la ja Salalammella. Kaikil-
le perhokalastamisesta kiin-
nostuneille tämä tapahtuma 
tarjoaa mielenkiintoista kat-
sottavaa ja koettavaa Suo-
men huippujen esittämänä.

Suunnistuksen SM-kil-
pailut kisataan Syötteellä 
syyskuun ensimmäisenä vii-

konloppuna 7.-9.8., jolloin 
maamme suunnistuksen 
eliitti kokoontuu Syötteen 
maisemiin ottamaan mittaa 
toisistaan. Silloin Syötteel-
lä saattaa olla jopa pientä 
tungostakin, mutta uskon, 
että tunnelma on kuitenkin 
korkealla ja suunnistusväki 
nauttii alueemme tarjoamis-
ta hienoista maastoista. 

Huippukymppi ja Kes-
tävyysseminaari sekä Lup-
povesi Palaa tapahtumat 
keräävät ihmisiä tunturiin 
20.-21.9.2013. Samana vii-
konloppuna avataan myös 
liikuntapuisto ja skeittipark-
ki. Lauantai-iltana Luppo-

vedellä on tarjolla monipuo-
lista ohjelmaa ja ilotulitus 
kruunaa illan. 

Nautitaan kesän viimei-
sistä päivistä ja syksyn väri-
loistosta sekä kerätään kaik-
ki luonnon tarjoama energia 
talteen tulevaa talvea var-
ten. Me Syötteellä toivom-
me, että viihdytte vierai-
namme.  

Viihtyisää syksyä kai-
kille! Toivottaa Syötteen  
Matkailuyhdistys.

Rauno Kurtti

ps. www.syote.fi sivuilta 
löytyy aina tuoreinta tietoa 
alueemme palveluista ja ta-
pahtumista, käykääpä vil-
kaisemassa.

Rauno Kurtti
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Kustantaja: Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: Heimo Turunen
Toimitustyö: VKK-Media Oy ja Pudasjärvi-lehti Oy/Heimo Turunen
Ilmoitukset: VKK-Media Oy
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen, Pudasjärvi
Kansi: Pohjolan Mylly, Kajaani
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

SUPERTARJOUS PIKKU-SYÖTTEEN 
KAUSIKORTEISTA 
• 99 € /alle 12v. (norm. 149 €) 
• 149 €/aikuiset (norm. 199 €)
   Tarjous voimassa lokakuun 2013 loppuun.

VARAA CARAVANPAIKKASI NYT
Varaa paikkasi Pikku-Syötteen caravan-
alueelta nyt. Kausipaikan hinta on 620 €.
Samalla saat Pikku-Syöte Caravan Cardin 
jolla saat juuri sinulle räätälöityjä etuja 
Pikku-Syötteen palveluista.

HOTELLI PIKKU-SYÖTE 
PALVELEE RUSKA-AIKANA
Hotelli avoinna 26.8.-22.9.2013 
ma-su klo 08.00-22.00

Ravintola Puro avoinna 26.8.-22.9.2013
su-to klo 08.00-18.00
pe-la klo 08.00-21.00

• puh. +358 8 815 4000 • myyntipalvelu@pikkusyote.fi • www.pikkusyote.fi

TUNTURISSA TAPAHTUU tms...

TUNTURISSA TAPAHTUU

4.9.2013 
PIANISTIT TUNTURISSA    
13. kansainvälinen Pianistit Tunturissa 
-konserttikiertue starttaa Pikku-Syöt-
teeltä 4.9.2013 klo 19.  
Esiintyjinä Gryta Tatoryte, Naru Waka-
matsu ja Jan Rossa. Liput ovelta 15 €. 
Liput ennakkoon Tiketistä.

Hotelli Pikku-Syötteen Pianistit 
tunturissa paketti 79 €/hlö/2hh 
Sisältää aamupalan, lipun konserttiin 
sekä juhlaillallisen.

30.8.-1.9.2013 
PERHOKALASTUKSEN SM-KISAT 

7.-8.9.2013 
SUUNNISTUKSEN SM-KISAT

15.9.2013 
SORASYÖTE

Osta tontti Aurinkokallioiden alueelta!

Valoladut vieressä!  
Saat oikeuden yhteisin vesiin!

Lisätietoja: 
Atte Särkelä puh.044 0893280  

aten.mokit@gmail.com

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

Luppoveden rakentaminen 
toi Syötteelle varsinaisen 
kesäkeitaan jonka merki-
tystä alueen viihtyvyydel-
le on vaikea yliarvioida. Te-
kolampi rakennettiin alun 
perin lumetuksen tarvitse-
man vesimäärän vesivaras-
toksi Iso-Syötteelle. Samana 
kesänä kun allas valmistui, 
sen rannoille tuli paljon ui-
mareita, lenkkeilijöitä sekä 
onkijoita. Läheisten mök-
kien asukkaat ovat otta-
neet rantaa kiertävän polun 
aamu- ja iltalenkkipoluk-
seen ja alueelle saapuvat sa-
tunnaiset kulkijat käyvät 
mielellään uimassa ja käve-
lemässä Luppoveden ympä-
ri. Lammen rannalla olevas-
ta laavusta on tullut suosittu 
levähdys-, makkaranpaisto- 
kuin myös illanviettopaik-

Luppovesi  -  keidas  
keskellä Syötettä

ka niin vieraille kuin paik-
kakuntalaisillekin.

Rannalla olevat pienet 
leikkimiseen tarkoitetut ra-
kennelmat saivat tänä ke-
sänä vierelleen uuden ja 
isomman leikki- ja vapaa-
ajankeskuksen jonka raken-
nelmat, etenkin leikkipuis-
ton laitteet ovat olleet lasten 
ahkerassa käytössä heti val-
mistuttuaan.  

Lisää alueen monipuolis-
ta käyttöä vahvistaa skeitti-
parkki, jossa lautailua har-
rastavat saavat kokeilla ja 
hioa taitojaan. Lisäksi Luon-
tokeskuksen läheisyydessä 
oleva frisbeegolfrata on jo 
nyt peliä harrastavien nuor-
ten ja perheiden suosima ul-
koilualuetta.

Voi liioittelematta sanoa, 
että Luppoveden ympäristö 

on muuttunut näiden vuo-
sien aikana yhä enemmän 
koko Iso-Syötteen sydämek-
si ja kesäisten vapaa-ajan 
harrastusalueiden keitaaksi 
josta löytyy tekemistä koko 
perheelle lähes riippumat-
ta siitä mitä harrastaa. Lup-
poveden ääreltä on lyhyen 
kävelymatkan päässä kaup-
pa ja ravintolapalvelut sekä 
Luontokeskuksen monipuo-
liset palvelut näyttelyineen 
sekä monipuolinen polku-
verkosto josta löytyy kaikil-
la sopiva retkipolku riippu-
matta siitä aikooko taivaltaa  
muutaman tunnin vaiko ko-
konaisen viikon metsän sii-
meksessä.

Syksyisin Luppovettä 
kiertelee luistelijat ja myö-
hemmin kevättalvella jäällä 
kököttelevät pilkkijät. 

Kuva otettu vuonna 2011 Luppoveden vihkiäisjuhlassa.

YHTEISTYöSSä SYöTTEEn 
MaTKaILuYHdISTYS rY:n 
KanSSa.
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Syötteen kulttuuri- ja liikuntakeskushanke valmistumassa

Syötteen kulttuuri- ja liikun-
takeskushankkeeseen si- 
sältyneet frisbeegolf-rata,  
lasten liikunta- ja elämys-
puisto, murtsikkakeskus, 
sekä skeittipuisto -hank-
keiden maansiirtotyöt aloi-
tettiin toukokuun puolella. 
Varsinaisiin rakennustöi-
hin päästiin heti kesäkuun 
alkupuolella jolloin alueel-
le asennettiin ensimmäi-
set infotaulut sekä kamerat. 
Murtsikkakeskus-hankkeen 
rakennustyöt näkyy liki-
main koko Syötteen alueel-
la. Näkyvimpiä niistä ovat 
lähtöalueiden portit ja kä-
vijälaskurit, sekä näyttö- ja 
informaatiotaulut. Skeitti-
parkki sekä lasten liikunta- 
ja elämyspuisto sijoittuvat 
sen sijaan Luppoveden lä-
heisyyteen. Kaikki alueelle 
rakennettavat laitteet ovat 

asiakkaitten ja kyläläisten 
vapaassa käytössä ympäri 
vuoden. 

Maanrakennusliike Ou-
lun Maakone Oy on kulu-
van kevään ja kesän aikana 
rakentanut Syötteellä näi-
den kaikkien hankkeiden 
pääurakoitsijana maansiir-
totyöt, jotka nyt alkavat olla 
loppusuoralla.

-Toukokuun puolessa-
välissä aloitetut maansiirto-
hommat alkavat olla valmiit. 
Olemme tehneet pohjatyöt 
leikkipuistoon, skeittipark-
ki alueille, murtsikkakes-
kuksen lähtö- ja maalialueil-
le sekä latujen levennyksille. 
Tämän kuun loppupuolel-
la pitäisi olla valmista, tote-
si Tapio Majava Oulun Ma-
akone Oy:n työmaalta.

Esa Särkelä Ky on ollut 
rakentamassa ja asentamas-

sa aliurakoitsijana lasten lii-
kunta- ja elämyspuiston ka-
lusteita sekä rakenteita. Esa 
Heikkala kertoi puuraken-
teiden alkavan olemaan pai-
koillaan ja valmiina käyt-
töön. 

-Varsinaisen leikki-
puiston rakenteet tulivat 
Tšekistä. Ne ovat käsittä-
mättömän sitkasta puuta. 
Joka ruuville ja pultille pitää 
tehdä apureikä. Ilman niitä 
pultit ja ruuvit katkeaa vä-
littömästi puuhun kierrettä-
essä.

Alue tasataan ja sille aje-
taan turvahiekkaa 40 cm:n 
kerros leikkilaitteiden juu-
relle ja ympäristöön. Muu-
alle tulee männynparkkipei-
te ja koko leikkipuiston alue 
kierretään perinteisellä riu-
kuaidalla. 

Tässä on lapsille monenlaista telinettä ja vempelettä missä aikaansa ja energiaa kuluttaa, tuumailivat 
lasten liikuntapuisto työmaalla Tapio Majava Oulun Maakone Oy.stä sekä Esa Heikkala Esa Särkelä Ky.stä.

Skeittiparkin  virallinen nimi 
on Luppoparkki. Hankkeen 
suunnittelijana ja rakennus-
töiden pääurakoitsijana on 
Reiliseppo Oy ja aliurakoit-
sijana Syötteen Rakennus ja 
Huoltopalvelu. 

Luppoparkkiin tulee nel-
jä erilaista betonista skeitti-
rakennetta, jotka on valettu 
yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Valmiiksi rakennetut puiset 
vauhtirampit odottavat val-
miina asentamistaan. 

- Koko parkin alue asfal-
toidaan ensin ja sen jälkeen 
päästään puurakenteisten 
ramppien asennushommiin. 
Tavoitteena on, että viralliset 
avajaiset vietetään 21.9.2013 
Luppovesi Palaa -tapahtu-
man yhteydessä, selvensi 

Markus Särkelä rakennusai-
kataulua.

Skeittailu eri muodois-
saan on eri-ikäisten yhteinen 
harrastus, jonka harrastaja-
pohja on nopeasti kasvava. 
Lumilautailijat siirtyvät ke-
säisin skeittilautojen päälle 
jatkamaan kauttaan harras-
tuksensa parissa.

- Nämä rakenteet täyden-
tävät entisestäänkin Syötteen 
harrastusmahdollisuuksia. 
Syötettä markkinoidaan per-
hekeskeisenä matkailukoh-
teena ja näiden, nyt tehtävien 
laitteiden ansiosta Luppove-
den äärelle saadaan erilaisia 
toiminta- ja vapaa-ajanvietto 
mahdollisuuksia niin lapsille 
kuin aikuisillekin.  

Rakennus ja Huoltopalve-

lu on Syötteen alueella aloit-
telemassa muutamien mök-
kien laajennuksia. Kevään ja 
kesän aikana rakennusliike 
urakoi kattoremontteja sekä 
uusia kattoja. 

- Pieniä ja hieman suu-
rempiakin savotoita on ke-
sän aikana päästy tekemään, 
tosin tämän hetkinen talou-
dellinen tilanne jarruttaa 
aika tehokkaasti asiakkaiden 
suunnittelemien rakennus-
töiden aloittamista. Tällä het-
kellä miehet ovat hirsitalon 
entistämistyömaalla. Tässä 
on alkamassa myös muuta-
man mökin laajentamistyöt. 
Uutuutena meillä on tarjolla 
nyt 24h huoltopalvelu, kertoi 
yrittäjä Markus Särkelä. 

Pudasjärvellä rakennustoiminta lähes normaalissa tahdissa
Syötteen alueella rakenne-
taan tasaiseen tahtiin uusia 
mökkejä. Hienoista, mutta ei 
merkittävää hiipumista ra-
kennustahdissa on havaitta-
vissa nykyisen taloustilan-
teen vaikutuksesta. 

- Syötteellä vapaa-ajan 
tontteja on tarjolla sekä uu-
silla että vanhoilla kaava-
alueilla ja rakentaminen on 
pysynyt aikalailla entisen 
kaltaisena. Muualla Pudas-
järvellä on tilanne saman-
suuntainen. Omakotitalo-

ja rakennetaan suunnilleen 
keskivertomäärä tänäkin 
vuonna. Toimenpideluval-
la tai -ilmoituksella tapahtu-
va rakentaminen on määräl-
tään samansuuruista kuin 
aikaisempinakin vuosina.  
Lopullinen saldo saadaan 
vuodenvaihteen jälkeen kun 
tehdään yhteenveto rakenta-
misen määrästä, mutta näil-
lä näkymin tilanne on tämä, 
kertoo Pudasjärven kaupun-
gin rakennustarkastaja Teijo 
Kettunen.

Tämän hetken suurim-
mat rakennuskohteet Pu-
dasjärvellä ovat vanhusten 
taloyhdistyksen sekä päivä-
kodin rakennustyömaa. Päi-
väkotityömaa alkaa olla lop-
pusuoralla. Syötteellä ei ole 
tällä hetkellä isompia julkisia 
tai yksityisiä rakennushank-
keita lukuunottamatta nor-
maalia loma-asuntorakenta-
mista.  

– Ainoastaan Murtsik-
ka- ja vapaa-ajankeskuksen 
hankkeet ovat työn alla ja nä-

mäkin pian valmistumaisil-
laan, Kettunen toteaa tämän 
hetkisistä kaupungin töistä 
Syötteellä

Maatalousrakentamisen 
sektorilla on rakennettu isoja 
rehusiiloja ja joitain varasto-
rakennuksia tänäkin kesänä. 
Karjasuojille ja navetoille ei 
ole haettu kuluvalle vuodel-
le rakennuslupia. Pudasjär-
vellä ja muissakaan maaseu-
tukunnissa ei rakentaminen 
lopu kokonaan kuten jois-
sain teollistuneissa kunnissa 

voi melkein käydäkin. Tääl-
lä on kuitenkin aina jotain 
rakennettavaa yksityisillä 
ihmisillä ja vapaa-ajan asun-
toja tehdään joka vuosi. 

– Esimerkiksi aikanaan 
Puhoksella rantayleiskaa-
van valmistuttua vapaa-ajan 
asuntojen rakentaminen li-
sääntyi.  Eli aina sitä jossain 
päin pitäjää jotain rakennel-
laan, Kettunen toteaa.

Pudasjärven alueella on 
tällä hetkellä meneillään 
useita eri kaavoituksia. Suu-

rimpina mainittakoon Iijoen 
ja Livojoen rantaosayleiskaa-
vat, jotka ovat tällä hetkel-
lä Iijoen osalta ehdotusvai-
heessa ja Livojoen osalta 
luonnosvaiheessa. Molem-
piin on suunniteltu huomat-
tava määrä uusia rakennus-
paikkoja. Tulevista suurista 
projekteista myös Pudasjär-
ven uuden koulukampuksen 
alueen asemakaavan muu-
tosehdotus lähetetään pian 
lausuntokierrokselle.

On siinä monenlaista rataa. Asfalttimiesten jälkeen päästään asentamaan loput kalusteet paikoil-
leen. Itse tuskin tulee näitä ratoja kokeilluksi epäilivät  Ville Kiminki ja Markus Särkelä Syötteen Ra-
kennus ja Huoltopalvelusta.

Oulusta kotoisin olevat kaksospojat Elias (vas.) ja Anton Pajukoski olivat ensikertaa kokeilemassa uut-
ta ramppia Syötteellä ja totesivat sen hyväksi  jo keskeneräisenäkin. Skeittausta pojat on harrastaneet 
nelisen vuotta. Talvella veljekset lautailevat sekä laskettelevat.



52013

Syötteellä avattu, kisamitat täyttä-

vä frisbeegolfrata, on luokitukseltaan 

AA1, joka on haastavuudeltaan kilpa-

pelaajille soveltuva. Kilparadoilla voi-

vat silti pelata kaiken tasoiset pelaajat 

ja harrastajat. Täyspitkä 18-väyläinen 

rata mahdollistaa siten niin aloittelijoi-

den kuin kokeneiden kisaajien pelaami-

sen sekä frisbeegolfkisojen järjestämi-

sen. Radan pisin väylä on huikeat 228 

metriä pitkä. Radan voi pelata kokonai-

suudessaan läpi noin 2-3 tunnissa. Pela-

ta voi myös vain osan rataa tai yksittäi-

siä väyliä. Sopiva ryhmän koko on 3-5 

pelaajaa.
Radan suunnittelussa ja toteutuk-

sessa on hyödynnetty Syötteen alueen 

luontoa ja loistavia maasto-olosuhtei-

ta. Rata on rakennettu Syötteen maas-

tohiihtokeskuksen ympäristöön, lä-

helle Luontokeskuksen palveluita. 

Suunnitellusta on vastannut frisbee-

golfin asiantuntija Erno Väyrynen ou-

lulaisesta Power Grip Oy:stä ja radan 

rakentamisen on toteuttanut liikunta-

paikkarakentaja Tmi Matti Salonpää.

Frisbee-golfrata sijoittuu 
Luontokeskuksen ja hiihtos-
tadionin maastoon.  Täys-
pitkän 18-väyläisen, 1900 
metriä pitkän radan on 
suunnitellut Erno Väyry-
nen. Rata on monimuotoi-
nen ja vaihteleva, johtu-
en maaston korkeuseroista 
sekä reittien suunnittelusta.  
Radan rakennustyöt urakoi 
T:mi Matti Salonpää, joka 
huoltaa ja tekee ammattitai-
dolla erilaisia luonto- ja lii-
kuntapaikkarakenteita se- 
kä huoltopalveluita myös 
maastossa. Urakan raskain 
ja vaativin osa oli reittien 
raivaaminen. 

- Juuri raivaamisen ajaksi 
sattuneet kovimmat helteet 
tekivät työstä todella ras-
kaan. Eri työvaiheissa varot-
tiin aiheuttamasta ylimää-
räisiä jälkiä maastoon sekä 
puihin. Kaikki raivaami-
sesta koituneet oksat ja ros-
kat ajettiin maastosta pois ja 
reittien pohjat jäivät luon-
nontilaisiksi.  Tämän jälkeen 
päästiin tekemään korialus-
tojen pohjatöitä ja sekä pys-
tyttämään koreja ja asenta-
maan mattoja paikoilleen. 
Hommassa eteen tulleet ko-

Syötteen alueelle on ensi kesän suunnitelmissa rakentaa monitoiminen aktiivi- ja harrastusalue, joka sisältää myös majoitusta monipuolisine kylpy- 
ja vesielementteineen. ulkoalueelle on suunnitelmissa muun muassa ulkokoripallorata, tenniskenttä, erilaisia aktiviteettejä, oma ranta sekä rantasau-
na. Kohdetta tullaan markkinoimaan eri yhteisöille, yrityksille kuin myös yksityisille kokous- ja seminaaripaikaksi sekä yleisiksi kokoontumistiloiksi.

Radalle ei tehty muuta kuin poistettiin estepuut ja oksat. Muutoin 
luonto säilytettiin koskemattomana, kertoi Matti Salonpää

netyöt sekä puunajon suo-
ritti Syötteen Maansiirto 
Oy. Muuten työstä selvittiin 
omin voimin ja kalustein, 
listasi kesän urakointia yrit-
täjä Matti Salonpää. 

Frisbeegolf on kasvat-
tanut suosiotaan tasaisesti. 
Salonpää on seurannut la-
jin harrastajamäärien kas-
vua liikuntapaikkojen hoita-
jan toimessaan ja kertoi että 
paikkakunnan radat ovat 
ahkerassa käytössä. Nykyi-
sin yksityisyrittäjänä toimi-
essaan hänen vastuullaan 
on myös Syötteen kansallis-

puiston Taivalkosken puo-
lella olevien autiotupien ja 
rakenteiden huolto sekä sii-
vouspalvelut.

- Minun vastuualueel-
la Kansallispuistossa on 14 
kohdetta johon sisältyy nel-
jä päivätupaa, viisi laavua 
ja viisi kotaa. Näihin kaik-
kiin toimitan polttopuut, 
sekä teen tarvittavat huolto- 
ja siivoustyöt. Päivätupien 
lukumäärä näyttää suurel-
ta, mutta tarvetta siellä oli-
si vielä useammalle tuval-
le, kertoi luonnossa viihtyvä 
Salonpää. 

Frisbeegolfrata avattu Syötteelle

Leikkipuistossa on lapsille monelaisia laitteita. Alue tasataan ja sille ajetaan turvahiekkaa 40 
sentin kerros leikkilaitteiden juurelle ja ympäristöön. Muualle tulee männynparkkipeite ja 
koko leikkipuiston alue kierretään perinteisellä riukuaidalla. 
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MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA
• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7,5 ton
 telakoneella (näppärä pihakone)
 - pihatyöt
 - jätevesityöt
 - imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
 - sorat
 - murskeet
 - mullat

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400 624 496

0400 214 150 
www.koillissahko.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU- / 
ASENNUS

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit. 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

MMMaaatttkkkaaasssiii   vvvaaarrrrrreeellllllaaa   
OULUSTA 109KM, KUUSAMOSTA 108 KM 

KYNTTILÄTALOKYNTTILÄTALOKYNTTILÄTALOKYNTTILÄTALO    
Meillä valmistetaan 

hyviä kynttilöitä 
käsityönä 

Pajamyymälä ja kynttiläpaja: 
Kuusamontie 2046 

Pudasjärvi, 040 549 2063 

wwwwwwwww...kkkyyynnnttttttiiilllaaatttaaalllooo...fffiii   
 

 

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

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

1+4 henkilötaksi

1+6 paaritaksi

1+9 pienoisbussi

1+13 pienoisbussi

1+13 pienoisbussi 
 pyörätuoli- ja 
 paarivarustuksella

puh. 0400 288 777
puh. 0400 288 221 

(bussit)

TAKSI LAURI LANTTO

puh. 0400 305 256
mattisal@mbnet.fi

MATTI SALONPÄÄ

HUOLTO- JA 
SIIVOUSPALVELU

0400 244 769
Hannu Ylitalo

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

040 527 9875
Inkku

Teija Sarajärven luotsaama 
Iso-Syötteen matkailu on 
täydenpalvelun matkailu-
yritys, joka välittää mökkejä 
täydellä palvelulla tai sopi-
muksen mukaan, eli hoitaa 
kaikki kevät- ja loppusiivo-
ukset sekä tarjoaa kiinteis-
töjen ja ajoneuvojen huolto-
palveluita. Myös erilaisten 
palvelujen kuten safarien ja 
opastettujen vaellusten kuin 
myös pitopalvelujen tilaa-
minen on mahdollista yri-
tyksen kautta.  Mökkejä on 
tällä hetkellä välitettävä-
nä seitsemisenkymmentä ja 
kasvua on ollut joka vuosi. 

- Välitystoiminta lisään-
tyy vähitellen. Kun alueel-
ta tulee ensin yksi asiakas 
niin yleensä myös lähim-
mät mökkinaapurit siirtyvät 
myöhemmin palvelujem-
me piiriin. Luotettavuus ja 
hyvä työnjälki näkyvät asia-
kassuhteissa ja puskaradio 
on paras markkinointikeino. 
Sen kautta kulkee niin hy-
vät kuin huonotkin asiat ih-
miseltä toiselle, kertoi Reijo 
Väisänen Iso-Syötteen mat-
kailusta. 

- Siivouspalveluiden vas-
taanottoa on yrityksessä hie-
man rajoitettu koska vieras-
ta työvoimaa ei käytetä kuin 
satunnaisesti tai pakottavis-
sa tapauksissa. Muuten py-
ritään kaikki työt tekemään 
omin voimin, jatkoi Väisä-
nen.

Kesämatkailijoiden viik-
kovarausten kohdalla alu-
eella on ollut hieman hiljais-
ta, mutta suuret tapahtumat 

Iso-Syötteen matkailu 
kasvattaa toimintaansa

alueella, kuin myös Pu-
dasjärven suviseurat ovat 
tuoneet viikonloppuisin 
asiakaslisän alueelle. Ran-
tamökkien osalta tilanne on 
ollut koko kesän kohtalai-
nen, mutta kauempana ve-
destä olevien mökkien me-
nekki on selkeästi heikompi 
mitä talvella.

- Lopullisen majoitus-
määrän näkee sitten syyske-
sällä yhteenvedon yhteydes-
sä, Väisänen huomauttaa.

Talvisin toiminnassa ol-
lut moottorirata on aina-
kin ensi talven suljettuna. 
Moottorikelkkojen vuokra-

usta sen sijaan tehostetaan. 
Ympäri vuoden toimivasta 
auto- ja pienkonekorjaamos-
ta on pika-apua saatavissa 
yleensä heti, tarvittaessa tai 
muutaman tunnin viiveellä. 
Korjaamossa onnistuu myös 
suuremmat remontit, ellei 
takuukysymykset estä.

- Nyt on saatu Polariksel-
ta oikeudet takuuhuoltoi-
hin omien kelkkojen osal-
ta. Se helpottaa ja nopeuttaa 
huomattavasti korjauksia. 
Ennen kelkat piti rahdata 
remontteihin ympäri maa-
kuntaa oleville takuukorjaa-
moille, sanoi Väisänen.

sijaan tehostetaan. Ympäri 
vuoden toimivasta auto- ja 
pienkonekorjaamosta on pi-
ka-apua saatavissa yleensä 
heti, tarvittaessa tai muuta-
man tunnin viiveellä. Kor-
jaamossa onnistuu myös 
suuremmat remontit ellei ta-
kuu kysymykset estä.
- Nyt on saatu Polariksel-
ta oikeudet takuuhuoltoi-
hin omien kelkkojen osal-
ta. Se helpottaa ja nopeuttaa 
huomattavasti korjauksia. 
Ennen kelkat piti rahdata 
remontteihin ympäri maa-
kuntaa oleville takuukorjaa-
moille, sanoi Väisänen.

Maasauna on perinteisin ja 
vanhin savusaunamuoto.  Siinä 
on pehmeät ja miellyttävät löy-
lyt jotka eroavat suuresti nor-
maalin savusaunan löylyistä, 
kertoili Reijo Väisänen viritel-
lessään maasaunaa lämmitys-
kuntoon asiakkaille.

Syötekyläntie 1257 Syöte

Syötteen kyläkauppa
p. 044 0322652

Bar&Cafe 
Seikkaileva Siili

Mökkien asiakkailla on rannassa vapaasti käytettävissään kota, jossa voi keitellä ja paistaa mukanaan 
tuomia eväitä.

Puh. 040 777 1800
info@isosyotteenmatkailu.fi

Romekievarintie 4, Safaritalo
www.isosyotteenmatkailu.fi

Puh. 040 822 4983
/ Eero riihijärvi

KANNOT POIS 
TEHOKKAALLA 

JYRSIMELLÄ!
Huom. Kotitalous-

vähennysoikeus.
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Syötteen Eräpalvelut on laa-
jentanut ohjelmapalvelu-
jansa ja tänä kesänä tuonut 
Suomessa ensimmäisenä 
markkinoille ohjatun River-
tubing joenlaskusafarit. 

Vauhdikas, hauska, mie-
lenkiintoinen ja turvallinen 
joenlaskeminen onnistuu 
myös vähävetisissä vesistöis-
sä. Hitaasti virtaavilla suvan-
to-osuuksilla edetään melo-
malla tai sitten ajelehditaan 
virran mukana maisemia 
katsellen ja erikoisuuksia ih-
metellen. Vauhdikkailla kos-
kiosuuksilla voi sitten kokea 

Kaikille sopivia uutuuslajeja Syötteen Eräpalveluilla

veden pärskeet ja koskenpu-
dotukset turvallisesti. 

200 metriä pitkä vaijeri-
liukumäki on myös tämän 
kesän uutuuksia. Liuku ta-
pahtuu valjaisiin puettuna 
vaijeria pitkin ja laskea hu-
rautetaan alapuolella olevan 
lammen ylitse ja takaisin tul-
laan toista vaijeria myöten. 
Nopeutta voi laskija itse sää-
dellä.

- Tubing yhden hengen 
kumiveneet on varta vasten 
suunniteltu tätä tarkoitusta 
varten. Laji soveltuu kaiken 
ikäisille. Pienet liikkumis-

ta rajoittavat vammat eivät 
estä osallistumista. Ainoas-
taan puuttuva uimataito on 
rajoittava este osallistumisel-
le.  Vähimmäisryhmän koko 
on neljä henkilöä ja suurin 20 
osallistujaa. Laji on ollut suo-
sittu ja siihen on tutustunut 
porukkaa jo useamman ryh-
män verran. 

Samoin vaijeriliukumäes-
sä on riittänyt laskijoita ihan 
mukavasti. Kummassakin 
on omat turvallisuutta lisää-
vät varusteet ja ne sisältyvät 
vuokraan. Kumpaakin oh-
jelmapalvelua voi järjestää 

lumille saakka, kertoi Janne 
Määttä Syötteen Eräpalve-
lusta.

Eräpalvelut järjestää 
myös ohjattuja kalastus- ja 
vaellusreissuja, sekä perho-
kalastusopetusta on saatava-
na tilauksesta samoin kuin 
pitopalvelua pienistä kah-
vitteluhetkistä kodassa aina 
erämaassa kolmen ruokala-
jin päivällisiin saakka valit-
semassaan paikassa. 

Tästä elämys alkaa - ensimmäi-
nen pieni putous edessä.

Myös koiratarhavierailut 
ovat olleet lapsiperheiden 
suosiossa. Tarhalla on 89 koi-
raa, jotka ovat säyseitä ja mo-
nenikäisiä. Syyskuun lopulla 
pitäisi syntyä uusia pentuja.

- Syksyn lähetessä marja- 
ja sienireissut, sekä erilaisten 
syysluonnonyrttien keruu-
retket alkavat olla ajankoh-
taisia ja niitä onkin jo kyselty. 
Palvelumme kattavat myös 
kokonaisvaltaiseen henki-

seen hyvinvointiin tähtää-
vät palvelut, mukaan lukien 
luonnossa tapahtuvat rau-
hoittumiset ja sisätiloissa ta-
pahtuva hieronta ja yrttihoi-
dot, kertoi Jonna Määttä. 

Syksyn mittaan kesäke-
lien loputtua Eräpalveluil-
la alkaa vetokoirien treenaa-
minen ja kouluttaminen sekä 
muutenkin aletaan valmis-
tautua talvella tapahtuvaan 
toimintaan.

Reitillä voi nähdä yllättäviäkin asioista. Tässä 
poro ylittämässä jokea juuri ryhmän edestä.

Joki kuristuu koskeksi. Virta 
vie ja keinuttaa veneitä. Me-
lojien sykkeet nousevat.

Kuvat Syötteen eräpalvelu
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Suunnistuksen SM-kilpailut Syötteellä
Suunnistuksen pitkän mat-
kan Suomen mestaruuk-
sista kisataan syyskuun 7.-
8. päivinä Pikku-Syötteellä. 
Kilpailu on tarkoitettu ryh-
mä 1:lle, eli mukana ovat 
miesten ja naisten pääsarjat 
sekä nuoret. Paikalle odote-
taan liki tuhatta suunnista-
jaa huoltojoukkoineen. Jär-
jestelyistä vastaavat yhdessä 
Pudasjärven Urheilijat ja ou-
lulainen suunnistuksen eri-
koisseura SK Pohjantähti.

Kuluneen kesän aikana 
Syötteen alueella on voinut 
havaita arvokisojen lähei-
syyden, sillä maastossa on 
vilahdellut urheilijoita kart-
tojen ja kompassien kanssa 
pitkin kesää. Harjoituskart-
toja on järjestäjien kautta toi-
mitettu useita satoja eri puo-
lille Suomea. 

Kilpailuihin odotetaan 
Suomen suunnistuksen te-
rävintä kärkeä. Mukaan on 
Suomen maajoukkuesuun-
nistajien lisäksi ilmoittautu-
nut moninkertainen suun-
nistuksen maailmanmestari, 
ranskalainen Thierry Gueor-
giou, joka edustaa joensuu-
laista Kalevan Rastia. Maa-

Syötteen kilpailukeskuksella Hotelli Pikku-Syötteellä kokoontui 
järjestelytoimikunta viime viikolla, jossa pääratamestari Heikki 
Grekelä ja ratavalvoja, entinen MM-mitalisti, Keijo Parkkinen poh-
timassa maaliin johtavaa loppuviitoitusta.

joukkuesuunnistajien tavoin 
myös Gueorgiou on käy-
nyt tutustumassa Syötteen 
maastoihin.

Nuorten sarjoissa on odo-
tettavissa tiukkaa kilpailua 
mitalisijoista, sillä Syötteen 
rinteille on tulossa juniori-
sarjojen maamme parhaim-
misto. Pudasjärven omat 
nuoret suunnistajat voivat 
SSL:n sääntöjen mukaan ot-
taa osaa kilpailuun. Paikka-
kunnan omilla nuorilla on 
onnistuessaan mahdollisuu-
det hyviin sijoituksiin. 

Tuhannen osallistujan 
suunnistuskilpailu vaatii 
suuren määrän talkootun-
teja ja talkooväkeä. Valmis-
telut on aloitettu jo kolmi-
sen vuotta sitten maaston 
kartoitustyöllä. Heinäkuus-
sa 2012 pidettiin SM-esikisat 
Syötteellä, jolloin testattiin 
järjestelykoneistoa. Syys-
kuussa SM-kisaviikonlop-
puna paikalla on noin sadan 
vapaaehtoisen talkoolaisen 
porukka erilaisissa järjeste-
lytehtävissä.

Pari viikkoa ennen h-het-
keä alkaa kaikki olla valmis-
ta kilpailua varten. Lauan-

la 7.9.  tanssiorkesteri naseva
ke 11.9. - to 12.9. 
 Midihanuristi antti Kemppainen
pe 13.9.  Karaoketanssit
la 14.9.  tanssiorkesteri naseva
pe 20.9.  Karaoke & Disco Snapsibaarissa
la 21.9.  Kake randelin, 
 Karaoke & Disco Snapsibaarissa
la 28.9. t anssiorkesteri romeot                         

taina 7.9. klo 10.30 alkavat 
karsinnat ja sunnuntaina klo 
8.30 B-finaalit ja klo 11.00 A-
finaalit. Kisapaikalle on ylei-
söllä vapaa pääsy ja mah-
dollisuus seurata sisätiloissa 
gps-seurannan kautta pää-
sarjojen finalistien reitinva-
lintoja Syötteen haastavilla 
rinteillä. 

Kilpailukeskuksena toi-
mii Syötekeskus, Pikku-
Syötteen huipulla. Suunnis-
tuksen seuraamisen lisäksi 
paikallaolijat pääsevät naut-
timaan ruskan värjäämis-
tä, upeista Syötteen maise-
mista. 

SyöteResort on Syötteen alu-
eella toimiva palvelukonsep-
ti, joka yhdistää tasokkaan 
ja maistuvan ruoan, moni-
puolisen viihdetarjonnan, 
majoituksen sekä kokous- ja 
ohjelmapalvelut yhden brän-
din alle. SyöteResort palve-
lee kaikkia Syötteen matkai-
lijoita sloganinsa mukaisesti 
”Kun olet lomalla”.

SyöteResort avaa syys-
kuussa Tupasvilla -ravinto-
lan Safaritalolla. Tupasvil-
la on kotiruokaa ja á la carte 
annoksia tarjoava ravinto-
la. Päivittäin tarjottava koti-
ruokalounas runsaine salaat-
teineen on toiminnan runko. 
Viikonloppuiltaisin voi tulla 
tunnelmalliseen ravintolaan 
nauttimaan herkullisen illal-
lisen. Sesonkiaikoina ravin-

SyöteResort monipuolistuu – palvelu ympärivuotiseksi
tola palvelee joka päivä il-
taan saakka. 

Toimintamme tarkempi 
tarjonta näkyy syyskuun ai-
kana nettisivuiltamme. Ensi 
keväänä tarjonta laajenee 
myös aktiviteettivälineiden 
vuokraukseen. Vuokralle tu-
lemme tarjoamaan maasto-
pyöriä, polkuautoja, frisbee 
-kiekkoja yms välineitä. Sa-
faritalolla on myös viihtyi-
sän siistit saunat ja toimivat 
kokoustilat. Kaikkien näiden 
tilojen vuokraus tapahtuu 
Tupasvilla -ravintolassa. Sa-
faritalon toiminnot ovat auki 
ympäri vuoden. Kesäisin sin-
ne siirtyy myös caravan-alu-
een vastaanotto.

VillaStadion valmistuu 
talvisesongiksi
Entisen hiihtomajan remont-
ti alkaa lokakuussa. Tiloi-
hin saneerataan majoitusti-
lat 20 hengelle sekä viihtyisät 
oleskelutilat, jotka mahdol-
listavat myös kokousten jär-
jestämisen. Kokonaisuuteen 
rakennetaan myös pieni-
muotoinen saunamaailma. 

VillaStadion on loistava 
vaihtoehto ryhmille ja po-
rukoille, jotka haluavat ma-
joittua ja viettää aikaansa 
yhdessä tilassa. Uusi frisbee-
golfrata tarjoaa kiinnostavaa 
toimintaa suoraan pihasta 
lähtevällä radalla.

Perinteiset Ruskatreffit
Perinteeksi muodostuneet 
Ruskatreffit järjestetään Syö-
teResort Caravanissa 27.-
29.9.2013. Ohjelmaan kuuluu 
muun muassa Ruska Kara-
oke kilpailut, perjantaina al-
kukilpailut ja finaalit lauan-
taina. 

RuskaKaraoken järjes-
tää karaoke ammattilai-
nen JP-viihde. Palkintoina 
mm Viking Linen risteily-
jä. Lauantain ohjelmassa on 
RuskaMarkkinat, joihin toi-
vomme myyjiä paikalle. 

Markkinat järjestetään Pär-
jänkievarin Legenda salis-
sa. Pihalla Rinta-Joupin Au-
toliike esittelee asuntovaunu 
ja –auto uutuudet sekä Pien-
kone Keskiaho mönkijä- ja 
moottorikelkkauutuudet. 

Tervetuloa viettämään 
ohjelmallista Ruskaviikon-
loppua Syötteelle!

Yhteistoimintaa alueen 
yritysten kanssa
SyöteResort palvelukonsep-
tin perusta on kokonaisuuk-

sien tarjoaminen. Raken-
namme asiakkaan toiveiden 
pohjalle valmiin paketin, 
joka sisältää kaiken tarvitta-
van, kuljetuksista aktiviteet-
teihin ja majoituksesta ruo-
kailuihin. 

Haluamme toiminnallam-
me edistää kaikkien Syötteen 
alueella toimivien yritysten 
yhteistyötä.

Motivoitunut henkilöstö
SyöteResort tarjoaa kattavat 
palvelut Syötteen alueella. 

Tavoitteemme on tyytyväi-
nen asiakas ja uudistuva ja 
kehittyvä toiminta. 

Toiminnan rungon muo-
dostaa motivoitunut ja hom-
mansa osaava henkilöstö. Il-
man heitä on mahdoton 
menestyä. Toivotamme kaik-
ki asiakkaat tervetulleiksi 
Syötteen alueelle nauttimaan 
monipuolisesta tarjonnasta 
mitä Syötteen luonto ja alu-
een yritykset tarjoavat. 

Pekka Kimpimäki

Tervetuloa kaikki asiakkaat 
Syötteen alueelle nauttimaan 
monipuolisesta tarjonnasta 
mitä Syötteen luonto ja alueen 
yritykset tarjoavat, toivottelee 
Pekka Kimpimäki.

Viime vuoden Ruskatreffeillä oli runsaasti kävijöi-
tä. SyöteResortin piha-alueella oli muun muassa 
asuntoautojen ja –vaunujen esittelyä. 

Tervetuloa Syötteelle. Omaleimainen tunturiluonto hurmaa kesäl-
läkin. Laadukas majoitus, monipuoliset aktiviteetit sekä retki ra-
nuan eläinpuistoon luovat lomapäivään aurinkoista sisältöä.

Syöte - Suomen eteläisin tunturialue

www.syote.fi
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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 • uintipaikka • ratsastusmahdollisuus

Palvelut:

Teerelän mökit  
p. 0400 673 709 

info@teerelanmokit.net   

Matkailijoitten mekka lienee 
Kuusamontien ja Syötteelle 
johtavan Rytinkisalmentien 
risteyksessä oleva Kuksa 

Kuksan kuulumisia

-elintarvikekioski. Yrittäjä 
Lauri Lantto on pitänyt per-
heyrityksenä tätä elintarvi-
kekioskia jo 18 vuotta kulje-

Kioskilla käyvät niin ohikulkijat kuin paikallisetkin. Työvuorossa on 
Tuovi Lantto ja asiakkaana Joni Vähäkuopus. 

Kuksa sijaitsee Kuusamontien ja Syötteelle menevän Rytinkisal-
mentien risteyksessä. Sinne on matkailijan helppo poiketa.

tuspalvelujen lisäksi.
Kioski on avoinna seitse-

mänä päivänä viikossa ilta-
päivästä iltahämäriin asti.

- Kehitystä asiakasmää-
rien suhteen on tapahtunut 
sitten alkuaikojen, jolloin ke-
vättalvi ja kesä olivat seson-
kia. Nykyisin asiakasmäärä 
on tasaista läpi vuoden niin 
ohikulkijoitten kuin paikal-
listenkin toimesta, kertoi 
yrittäjä Lauri Lantto.

Elintarvikeostosten lo-
massa kioskissa voi nauttia 
virvokkeita ja kahvia, sekä 
lukea päivän lehdet.

Lantolla on myös majoi-
tusta tarjolla Syötteellä, josta 
löytyy 13 vuodepaikkaa kä-
sittävä lomatalo.

Itsensä lisäksi Lauri Lant-

to työllistää kioskilla puo-
lisonsa, kuljetuspuolella on 
kaksi taksia ja kolme pien-
bussia, joita ajamaan tar-
vitaan 2-4 kuljettajaa. Tak-

seista tila-auto on varusteltu 
pyörätuoli- ja paarivarus-
tuksella, toinen on viiden 
hengen henkilöauto. Bussit 
ovat 10 ja 14 hengen autoja.

- Pudasjärven suurtapah-
tuma, Suviseurat vaikuttivat 
vilkastuttivat myös niin ma-
joitus- kuin kuljetuspuolel-
lakin, iloitsi Lantto.

Kelosyötteellä ympärivuotisesti kävijöitä

ta ollut kesänaikana muka-
vasti.  Särkiperän Aurinko-
kallion kaava-alueelta olen 
myynyt noin puolet tonteis-
ta, mutta vielä löytyy haluk-
kaille edullisia, rauhallisella 
paikalla olevia tontteja, ker-
toili yrittäjä Atte Särkelä.

Atte ja Toini Särkelä ovat 
jäämässä pikkuhiljaa syr-
jemmälle päätoimisesta 
matkailuyrityksen vetämi-
sestä. Sauli Särkelä on otta-
nut vetämisvastuun perhe-
yrityksen hoidosta. 

- Sauli on tässä ollut kol-
me vuotta aikalailla pää-
toimisena toimitusjohtaja-
na. Me Toinin kanssa ollaan 
kipparoitu ja auteltu. Kum-
mallakin kun alkaa jo ikäkin 
painaa, niin on mukavam-
pi joskus katsella vierestä. 
Mutta ei me silti hommia jä-
tetä. Täällä me olemme aina 
tavattavissa ja vieraita vas-
taan ottamassa, mutta veto-
vastuu on siirtynyt Saulille, 
vahvisti Atte.

Kelosyötteen kesämatkai-
lijoiden kävijämäärät ovat 
olleet kohtalaiset. Viikon-
loppukävijöitä on ollut nyt 
enemmän kuin muina vuo-
sina, viikkomajoittujia vas-
taavasti hieman vähemmän. 
Ulkomaalaisten turistien 
osuus on ollut kesämatkai-
lijoiden kohdalta nousussa. 

- Meille on tullut tänä 
kesänä Englannista, Venä-
jältä ja Israelista porukkaa 
lomailemaan. Käytämme ul-
komaalaista matkatoimis-
toa. Tämän välittäjän kautta 
olemme saaneet aika mu-
kavasti vieraita ja markki-
nointi alkaa tuottaa tulosta 
sieltä päin. Suuret tapahtu-
mat ovat tuonet selkeästi li-
sää ihmisiä alueelle. Heis-
tä on ensisijaisesti hyötyä 
kauppiaille ja majoituspal-
veluyrityksille, mutta myös 
koko pitäjälle. Syötteen ki-
vistä valmistetut korut me-
nevät hiljalleen kaupaksi.   
Kotakahviossa on asiakkai-

Arvo Särkelä (vas.) ja Markus ja Miia Lindelän perhe Ruotsista. Kesäisin Kelosyötteen peikkopolku on yksi Syötteen kävijöiden suosituim-
pia tutustumiskohteita ja uusia peikkoja ilmaantuu peikkopolulle vuosittain kymmeniä. Lindelän perhe toi juuri uuden peikon Syötteen 
peikkopolulle. Mitenkähän ruotsalainen peikko alkaa viihtymään Kelosyötteellä?

- Suuret tapahtumat ovat tuonet selkeästi lisää ihmisiä alu-
eelle, toteaa Atte Särkelä peikkopolun portilla. www.pudasjarvi-lehti.fi
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Kalastusta ja pienoiskylpylän hellää hoivaa Kelosyötteellä

Kalastusmahdollisuuksien 
tunnetuksi tekeminen on li-
sännyt kalamatkailijoiden 
kävijämääriä Syötteen alu-
eella. Kovanlammen, Naa-
manka-  ja Pärjänjokien 
kalanistutukset tuovat ka-
lastuksen harrastajia paikal-
le.  Perhokalastajien osuus 
on lisääntynyt ja tänä syk-
synä Kovalammen rannalla 
järjestetään Perhokalastuk-
sen SM-loppukilpailun jär-
vikalastusjakso.   Perhoka-
lastuksen SM-loppukilpailu 
pidetään Syötteellä ja Iijoen 

Rantakirppu on lasten ajeluttamiseen hankittu auto. Ajeluttami-
nen tapahtuu valvotusti siten että olen joko itse tai vanhemmat 
mukana. Kirpulla ajelu on ilmaispalvelu asiakkaille, Pauli kertoi.

vesistöllä  30.8.-1.9.2013. Kil-
pailukeskus on Hotelli Pik-
ku-Syötteellä.

– Tyhjää ei ole tarvinnut 
täällä pyytää. Ilmojen hie-
man jäähtyessä kalastajat 
ovat saaneet hyviä saaliita.  
Kovalammessa on siikakan-
ta, joka sai alkunsa parisen-
kymmentä vuotta sitten ta-
pahtuneesta istutuksesta. 
Silloiset istukkaat alkoivat 
lisääntymään luontaises-
ti ja nyt kanta lammessa on 
hyvä. Siikojen lisäksi lam-
peen istutetaan vuosittain 

800 kg pyyntikokoista kir-
jolohta. Kalanistutuksia on 
lampeen tehty 26 vuoden 
ajan, jolla on taattu että lu-
vanhankkijoilla on varmas-
ti mahdollisuus saada ka-
laa.  Ahven ja haukikanta on 
lammessa luontaisesti  hyvä, 
olipa sitten virvelillä tai on-
gella kalastava  saa siel-
tä saalista. Perhokalastajien 
suosiossa olevaan Pärjänjo-
keen istutetaan vuosittain 
pyyntikokoista kirjolohta 
ja velvoiteistutuksina siian 
sekä lohenpoikasia, kertoi 
Pauli Särkelä.

Pauli Särkelän savusauna 
ja pienoiskylpylä ovat va-
kiinnuttaneet asemansa Ke-
losyötteen palvelujen jou-
kossa ja niiden kysyntä on 
kasvanut koko ajan. Kum-
paakin tilataan tasaiseen 
tahtiin. Kylpylässä on vie-
tetty häitä, syntymäpäiviä ja 
polttareita sekä erilaisia ko-
kous- ja virkistyspäiviä. Hy-
vin usein tilaaja on etelästä 
mutta suku ja tuttavat ovat 
kautta Suomen. Sen vuok-
si katsotaankin helpoim-
maksi järjestää juhla tänne, 
niin kaikilla on kutakuinkin 
sama matka paikan päälle. 
Samalla vuokrataan mökki 
tai useampia ja tilataan pito-
palvelun kautta juhlaruuat.

– Savusaunaa tilaavat ny-
kyisin myös nuoret ja ulko-

maalaisetkin ovat oppineet 
savusaunakulttuuria.  Meil-
lä on asiakkaina myös sel-
laisia perheitä jotka olivat 
täällä lapsina ja nyt sitten tu-
levat omien perheitten kans-
sa tänne, Pauli huomauttaa.

Uutena tulokkaana Ke-
losyötteen tallilla on poni, 
joka on ollut Virpiniemes-
sä ratsuna Teija Särkelän tal-
lilla jo useamman vuoden 

ajan. Poni soveltuu kokonsa 
ja säyseän luonteensa vuok-
si hyvin lapsille joko oma-
toimiseen ratsastamiseen tai 
talutusratsuksi ja se on ol-
lutkin erittäin suosittu. Tällä 
hetkellä tallilla on ponin li-
säksi kaksi ratsastushevosta 
ja ravihevonen. 

- Lapset tuppaavat unoh-
tumaan mökkiyrittäjiltä 
muun rakentamisen tohi-

nassa. Lapset ovat kuitenkin 
se asiakaskunta joka mää-
rää perheitten viihtyvyyden 
mökeillä.  Lapsille on aina 
pyrittävä järjestämään leik-
kimahdollisuuksia sekä eri-
laisia virikkeitä, että heidän 
aikansa kuluisi ja heillä oli-
si mieleistä tekemistä ja tou-
huamista, Pauli Särkelä to-
teaa. 

Pinja ja Jesse olivat tulleet hoitamaan ja ratsastamaan Remo-ponilla. Remo on rauhallinen ja säyseä, 
joten se soveltuu hyvin lasten ratsuksi.  Sillä riittää aikaa ja kärsivällisyyttä odotella ja kuunnella rap-
sutuksia. Lasten ratsastamien tapahtuu aina talutusratsastuksena, Pauli huomautti.

Syksyn saapuessa Pikku-
Syötteellä kohennellaan 
paikkoja kovasti. Rinteiden 
ala-aseman tie on saanut 
päällysteen – samaan yhte-
yteen on valmistunut mur-
tomaahiihtäjille uusi lähtö-
paikka. 

Pikku-Syötteen hotellilla 
myös uudistukset jatkuvat 
edellisvuoden mukaisesti. 
Nyt on painotus ympäris-
töystävällisyydessä ja ener-
giakulujen säästämisessä. 

Pikku-Syötteen syksy tapahtumia täynnä
- tulevan talven osalta hinnoittelua ja palveluita uudistetaan lapsi- ja perheystävällisempään suuntaan

Pikku-Syötteen hotelli siir-
tyy maalämpöön lokakuun 
loppuun mennessä. 

Pikku-Syötteen syksy on 
tapahtumia täynnä. Mm per-
hokalastuksen SM-kilpai-
lut ovat Syötteellä elokuun 
viimeisenä viikonloppuna. 
Syyskuun alkupuolella alu-
een valtaavat suunnistajat 
sm –mittelöiden merkeissä. 
Pikku-Syötteen toimiessa ki-
sakeskuksena alueelle on tu-
lossa kilpailijoita ja katsojia 

tuhansia. 
Viime talvikaudelta on 

saatu erityisen paljon posi-
tiivista palautetta toiminto-
jen kehittymisestä. 

- Tulevalle kaudelle pa-
nostamme yhä enemmän 
lapsi- ja perheystävällisyy-
teen. Tämä tulee näkymään 
uusina toimintoina rintei-
den, aktiviteettien ja ra-
vintolan osalta. Olemme 
saaneet uutta osaamista eri-
tyisesti lapsi– ja nuorisotyön 

toteuttamisen tueksi. Tule-
valle kaudelle huomioim-
me myös karavaanarit vah-
vemmin – alueelle on tehty 
pienimuotoista remontoin-
tia, Syötekeskus Oy:n johta-
ja Juha Muotka summaa. 

Uusi kanta-asiakas- 
järjestelmä käyttöön 
Elokuun aikana lanseerattu 
Pikku-Syöte Card tuo Pik-
ku-Syötteen asiakkaille uu-

sia etuja. Kausipaikan lu-
nastavat karavaanarit ja 
hiihtokeskuksen kausikor-
tin ostavat asiakkaat ovat 
uuden kanta-asiakasjärjes-
telmän piirissä automaatti-
sesti. Kortilla saa etuja mm 
ravintolatuotteista, aktivi-
teeteista ja tapahtumista.  
Yrityksille on myös suun-
nattu oma korttinsa. Pikku-
Syöte Business Cardilla kan-
ta-asiakasohjelmaan liittyvä 
yritys saa räätälöityjä sisäl-

töjä ja alennuksia yrityksil-
le suunnatuista tuotteista ja 
palveluista. 

- Pidämme erityisen tär-
keänä tuotetarjonnan kehit-
tymistä kokonaisuutena ja 
haluamme tuoda koko Pik-
ku-Syötteen tuotetarjonnan 
kaikkien saataville. Kan-
ta-asiakasohjelman avulla 
pystymme tarjoamaan tuot-
teitamme kilpailukykyisem-
pään hintaan, toteaa Muot-
ka.

Syötteellä on useita lasten leikkipaikkoja. Hotelli Pikku-Syötteen paikoi-
tusalueen vieressä oleva kaksiosainen leikkipuisto on hyvin varusteltu.
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Tunnelmoi tuvassa! 

Syötteen alueen varaustuvat 
kutsuvat kulkijoita

Ahmatupa:  8 hlön tupa, 10€/yö/hlö  
 (sauna). Koko tupa 80€
Isoniemi:  4 hlön tupa, 6€ yö
 Koko tupa 24€
Rytitupa: 8 hlön tupa, 6€ yö/hlö 
 Koko tupa 42€

Tiedustelut ja varaukset: 
Syötteen luontokeskus 040 583 1608

Syötteen luontokeskus: Erätie 1, 93280 Syöte • Puh. 040 583 1608  • syote@metsa.fi • www.luontoon.fi/syote 
Siruka Eräpalvelut: Kari runtti, puh. 0500 776 560, Sirpa runtti, puh. 0400 776 560 • palvelu@siruka.fi • www.siruka.fi

Kesän lämpö vaihtuu kuulaisiin syyspäi-
viin ja vihreät sävyt väistyvät ruskan vä-
riloiston tieltä. Syötteen kansallispuiston 
luonto on aloittanut pitkän ja hartaan val-
mistautumisen talveen, sillä niin kasvit 
kuin useat eläimetkin keräävät ja säilövät 
ravintoa talven varalle. Samoissa puuhis-
sa on nähty  satunnaisempiakin luonnos-
sa kulkijoita marjasankkoineen ja sieni-
koreineen. 

VAARAMETSIEN MAANA tunnettu jyl-
hä kuusikkometsäinen Syötteen kansal-
lispuisto tarjoaa monipuolisine reittiver-
kostoineen erinomaiset mahdollisuudet 
nautiskella ruskan väreistä ja syysmet-
sän antimista. Retkeilijöille löytyy usei-
ta eri vaihtoehtoja päiväpatikoinnista 
useamman päivän kestoiseen vaelluk-
seen. Metsien kätköistä voi löytää alu-
eelle omintakeiset rinne- ja lakisuot sekä 
luonnontilaiset lähteet ja purot rehevine 
korpireunuksineen. Vanhojen kuusikoi-
den kätköistä voi poimia korin täydel-
tä kotiin viemisiä, sillä kansallispuistos-
sa marjojen ja sienien keruu on sallittua.  
Vauhdikkaammat nautiskelijat löytävät 
erilaisilta pyöräilyreiteiltä omat huippu-
paikkansa ja Pärjänjoella syyssateet nos-
tattavat vedenpintaa niin, että melojille-
kin riittää vauhtia. 

Syksyiseltä joelta Syötteen maisemat 
avautuvat aivan uudella tavalla ja joki 
tarjoaa omia antimiaan leppoisimmille-

Syötteen kansallispuisto 
tarjoaa syksyisiä 
elämyksiä kaikille aisteille

SIENIPäIVää VIETETääN SYöTTEEN 
LUONTOKESKUKSELLA 14.9., ja silloin 
on aika lähteä metsään pätevien sieniop-
paiden johdattamina. Heidän mukanaan 
kierretään lähimaastojen sienipaikat, tu-
tustutaan alueen sienitarjontaan sekä 
mietitään, mitkä olivatkaan ne kaikkein 
maukkaimmat sieniruokaohjeet. 

Päivän aikana saa vinkkejä myös siitä, 
kuinka tutuista sienistämme saa loihdit-
tua esiin lisää syksyn värejä sienivärjäys-
tekniikan avulla. Kahvilassa on tarjolla 
sienipitoinen kotiruokalounas ja lapsil-
le on luvassa myös pientä sieniaiheista 
puuhastelua.  

Syksyn tapahtumissa kerätään satoa talteen ja nautitaan luonnosta
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Rytivaarassa on syksy.

Luontokeskus ruskan keskellä.

Tapahtuma järjestetään yhdessä Pu-
dasjärven 4H-yhdistyksen ja Marttojen 
kanssa.

NAAVAPARRAN POLKU AVATAAN 
LAUANTAINA 21.9. Uusi, 2,6 km pi-
tuinen luontopolku johdattelee kulki-
jan Syötteen saloille Luontokeskukselta. 
Se on sorastettu leveänä Anninkoskel-
le saakka, jossa on hyvä tehdä nuotio ja 
syödä eväitä. Polku palaa takaisin Luon-
tokeskukselle kapeampana luikerrellen 
metsän siimeksessä.   Avajaispäivänä jär-
jestetään opastetut retket uudelle polulle 
klo 11 ja klo 14.  

LASTEN LUONTOVIIKKOA VIETE-
TääN SYYSLOMIEN AIKAAN 16.-
23.10.  Joka päivälle on luvassa erilaista 
luontoaiheista ohjelmaa, leikkejä, retkiä 
ja askartelua kaikenikäisille lapsille ja 
lapsenmielisille. 

SYKSYN VAIHTUVAT NäYTTELYT 
tuovat luonnon lähelle. Elokuussa luon-
tokeskuksen ovat valloittaneet Marjaana 
Kojo-Eskolan tekstiilitaideteokset.”Maan 
ja taivaan väliltä” - luonnon yksityis-
kohtia kuvaavat teokset ovat nähtävil-
lä syyskuun loppuun asti.  Lokakuussa 
suoluonto tulee luontokeskukseen, kun 
Suoverkosto-LIFE:n kiertävä suonäytte-
ly ”Seikkailu suolla” rantautuu Syötteen 
luontokeskukseen. 

LUONTOKESKUKSELLA PALVELEE 
ERäHENKINEN KAHVILA SIRUKA. 
Tarjolla on luontokeskuksen aukioloai-
koina mm. pullaa, kahvia, makeisia, vir-
voitusjuomia sekä lahjatavaroita, kuten 
viinitelineitä ja puuleluja. Lähiruoka-
lounas painottuen riistaan ja kalaan on 
tarjolla syyskuun loppuun saakka maa-
nantaista lauantaihin klo 11-15. Muul-
loin kotiruokalounas järjestetään tilauk-
sesta ryhmille (min 10 hlö) sekä erikseen 
ilmoitettuina päivinä. Lounastarjonnan 
voit tarkastaa www.siruka.fi – sivuilta. 

Luontokeskus palvelee syysretkeilijöi-

tä kansallispuiston reunalla 27.10. saakka 
päivittäin klo 10-17 ja  28.10 alkaen tiis-
taista lauantaihin klo 10-16.  Vaihtuvien 
näyttelyiden lisäksi Luontokeskuksella 
voi tutustua pysyvään näyttelyyn ”Las-
tuja selkosilta”, joka esittelee kattavasti 
alueen monipuolista luontoa sekä kaski-
savun värittämää asutushistoriaa. Hir-
sitalosta löytyy myös Metsähallituksen 
retkeilyinfo, paljon erilaisia myyntituot-
teita, 60 -paikkainen auditorio ilmaisine 
luontofilmiesityksineen sekä erähenki-
nen lounas-kahvila Siruka. Luontokes-
kukseen on vapaa pääsy!

kin liikkujille. Kalastajakin voi saada ko-
tiin viemisiä Pärjänjoen virkistyskalas-
tusalueelta, joka ulottuu kansallispuiston 
alueelta myös lähiympäristöön. Kalastus-
lupia saa esimerkiksi Syötteen luontokes-
kukselta ja sieltä löytyy myös lisätieto-
ja Syötteen seudulta ja kansallispuiston 
eri osista löytyvistä Metsähallituksen yl-
läpitämistä varaus- tai autiotuvista.  Näi-
den lisäksi kalastajia ja ruskaretkeilijöitä 
palvelevat useat päivätuvat sekä tuliste-
lupaikat. 

KURUT LOISTAVAT SYKSYN VäREIS-
Sä. Syötteen kansallispuistossa ja lähi-
alueilla löytyy mielenkiintoisia kohteita, 
joista erityisesti kurut erottuvat edukseen 
näin ruska-aikaan. Kurut kertovat hiljai-
sia tarinoita maiseman jatkuvasta muu-
toksesta. Ne ovat syntyneet usein jääkau-
den muokkaamina, tai murroslinjoihin 
mannerlaattojen liikkeiden seurauksena, 
mutta maisema muuttuu edelleen. Vaih-
tuvat sääolot, vesi, tuuli ja aurinko ra-
pauttavat murenevaa kiviainesta jatku-
vasti.  

Maaselän alueelta löytyy kaksikin ku-
rukohdetta. Vattukuru, Syötteeltä Tai-
valkosken suuntaan, on helposti tavoi-
tettavissa ja kurun luontopolku johdattaa 
monenlaisten kohteiden äärelle. Jylhät, 
monikymmenmetriset kallioseinämät 
vaihtuvat sulavasti rehevään lehtosuo-
hon.  Hieman vaikeakulkuisempi koh-

de on UKK-reitin varrella Portinojan laa-
vun läheisyydestä löytyvä Portinkuru ja 
se onkin saattanut jäädä monelta retkei-
lijältä huomaamatta. Portinkurun pohjal-
le ei mene virallista reittiä, mutta kurun 
pohjalle luikertelee heikosti havaittava 
polku, jota seuraten pääsee tutkailemaan 
kurun jylhiä seinämiä. Syötteeltä pohjoi-
seen sijaitsee nimensä mukainen kohde, 
Kaunislampi.  Tämä suojeltu aarnialue 
sijaitsee kansallispuiston rajojen ulko-
puolella, mutta puiston reitistöstä on yh-
dysreitti alueelle ja sinne pääsee myös 
Ruuhensuontien varren reittiä pitkin. 
Kaunislampi on mannerlaattojen mur-
roslinjalle laattojen liikkeistä syntynyt 
jyrkkäreunainen rotkolampi jonka ym-
päri kiertää rengasreitti.  

Lammen länsipuolella voi ihastella 
muinaisrantakivikkoa, joka on syntynyt 
9000 vuotta sitten mannerjäätikön vetäy-
tyessä, kun sulamisvesistä muodostunut 
meri peitti seudun alleen vaarojen lakia 
lukuun ottamatta. Nyt tuhansia vuosia 

myöhemmin jäätikön jälkiä ja alati muut-
tuvaa maisemaa voi ihastella vaikka jär-
ven eteläpuolella sijaitsevan päivätuvan 
pihapiiristä, kun maisema syttyy uuteen 
loistoon ruskan värien tuodessa jylhät 
kallioseinämät esiin. 

RYTIVAARAN PIHAPIIRISSä ON 
SYYSTUNNELMAA. Kruununmetsätor-
pan portailla voi antaa mielikuvituksen 
viedä ja uppoutua historian havinaan. 
Huikean muuttomatkan viime talvena 
tehnyt Rytitupa siirtyi kruununmetsätor-
pan pihapiiriin ja palvelee retkeläisiä nyt 
varaustupana. Pihapiirin saunan kun-
nostuskin on aloitettu ja löylyistä pää-
see nauttimaan ensi vuonna. Rytivaaran 
kierroksen polku on saanut osittain uu-
den sorastuksen ja reitin varrelle on tul-
lut paikan historiaan ja asuttamiseen liit-
tyvää tietoa. Kauniita syksyisiä kohteita 
reitin varrella ovat Latolammen niittysuo 
saunoineen sekä maisemat reitin pohjois-
osissa. 

OTA YHTEYTTÄ! 
LISÄTIETOJA MEISTÄ SAAT:
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Makuja ja viihdettä yhdessä
osoitteessa - Pärjällä!

• Maankuulut pizzat ja Ala Carte

• Karaoke/elävää musiikkia 

• Joka pe-la klo 02 asti, tarkemmat 

aukioloajat www.syoteresort.fi 

Puhelin 0400 499 216

27.-28.9. RUSKA-KARAOKEKILPAILUT
PÄRJÄNKIEVARISSA:

• Perjantaina alkukilpailut

• Lauantaina fi naalit

LA 28.9. RUSKAMARKKINAT:

• J. Rinta-Jouppi esittelee uusimmat

asuntoautot ja -vaunut

• Pienkonehuolto J. Keskiaho 

esittelee moottorikelkka- ja 

mönkijäuutuudet

• Legenda-ravintolassa myös muita 

kauppiaita, tervetuloa ostoksille!

Uusi majoitus-, virkistys- ja 
kokoustila Iso-Syötteellä!  

• Yritysten virkistys-/koulutuspäiviin

• Tyylikkäästi saneeratut/sisustetut 
tilat jopa 20 henkilölle

• Juuri teille räätälöity kokouspaketti

Puhelin 0400 499 215

Romekievari - hyvää ruokaa
siellä missä tapahtuu!

• Herkulliset kahvilatuotteet

• Monipuoliset hampurilaisateriat

• Tunnelmalliset Fondue-illalliset

Puhelin 040 1371 600

Koko perheen 
lomakeidas 

Iso-Syötteellä
monipuolistuu:

PYYDÄ
TARJOUS

PIKKU-
JOULUISTA!

R ki i

ROMPPA AVAUTUU JÄLLEEN

HIIHTOKAUDEN KÄYNNISTYESSÄ!

VILLA STADIONIN

REMONTTI VALMISTUU

SYKSYN AIKANA, VARAA

KOKOUSPAIKKASI NYT!

6.9. ALKAEN

VIIKONLOPPUISIN!

AVAAMME SYYSKUUN AIKANA SAFARITALOON 
UUDEN LOUNAS- JA KOTIRUOKARAVINTOLAN!

Lisäksi Ala Carte listalta kotiruokaa ja ravintolan yhteydessä 
myös viihtyisät kokous- ja saunatilat. Kysy lisää: 0400 499 215

JO PERINTEISET

PE-SU 27.-29.9.2013 CARAVANISSA

KARAVAANARIT!
TALVIPAIKKOJA ON

VIELÄ VAPAANA!
Myös viikonloppupaikkoja

SyöteResort Caravanin 
paikkavaraukset:

0400 499 215

Joka päivä kotiruokalounas!

Energiatodistus: Jätevesisuunnittelu: 

 Rakennuksen E-todistus  
luotettavasti, nopeasti ja 
asiantuntemuksella 

 E-todistus tarvitaan aina, 
kun myyt, ostat tai 
vuokraat  

 
Uuden 1.6.2013 voimaantulleen lain 
mukainen Fise-pätevyys 
 

LVI-Ins K Tiirola 
p. 040-4152260 
Kauko.tiirola@pp.inet.fi 

 
 
 

 Puolueeton suunnittelu 
asiantuntemuksella 

 Aina paikallakäynti ennen 
suunnittelun aloitusta 

 Jo olemassa olevia 
järjestelmiä voidaan usein 
hyödyntää 
• Vaatimukset täyttävä 

järjestelmä on oltava  
tehtynä 15.3.2016 mennessä 

Energiatodistus ja Jätevesisuunnittelu 

 
 

    

 

 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

 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

SYKSYN

Monipuolista huoltopalvelua
Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Lämpöpumput

Pudasjärvi  0400 890 845
Taivalkoski  0400 283 405

www.sahkokivela.fi

Tervetuloa uuteen 
toimistotarvikeverkkokauppaamme 

www.ahtelepiste.fi

Teholäppäri Office-paketilla

AH-TELEPISTE
Toritie 2

(08) 824 120

Acer V5 Office
Laite- ja starttipaketti (24 kk sopimuksella)

Pudasjärvi, Kauppatie 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17SaraSaraKangas ja Ompelimo

Verhojen ostajalle
tällä- ja ensiviikolla 

ompelu 
kaupan päälle!!!

(ylä ja alakäänteet)

Sorasyöte tapahtuma järjestetään 15.9. ta-
pahtumassa pyöräilijät ajavat suurimmaksi 
osaksi sorapintaisilla, lähinnä metsäautoteitä 
joko 60 tai 30 kilometrin lenkin itseään vas-
taan. Haastavan reitistä tekee se, että sieltä 
löytyy huimat 1200 metriä nousua!

Hyvin merkityn reitin voi ajaa mtb- tai 

cyclocrosspyörällä. Kypärän käyttö on pa-
kollista. Ilmoittautuminen kilpailukeskukses-
sa Hotelli pikku-Syötteellä kello 8 alkaen. 

Kartoittaaksemme osallistujamäärän, 
voit ilmoittautua etukäteen pekka.lindval@
hotmail.fi.

– tapahtumassa ei jaeta palkintoja vaan 

jokainen ajaa itseään tai kaveria vastaan, 
mutta ainahan ensimmäisenä maaliin tullut 
täyden tai lyhemmänreitin kiertäjä on reit-
tinsä voittaja. viime syksynä tapahtuma jär-
jestettiin ensimmäistä kertaa ja osallistujia 
oli 50! nyt ilmoittautuneita on jo reilusti 
enemmän, Muranen iloitsee.

Osallistujien toivotaan huolehtivan 
oman pyöränsä teknisestä huollosta sekä 
vakuutuksesta. asianmukaiseen varustuk-
seen suositellaan otettavaksi mukaan kän-
nykkä, varakumi, rengasraudat, pumppu, 
juomaa ovat normaaleja ajon aikaisia omia 
varustuksia.

Kellarilammen p-paikan ja metsähalli-
tuksen Mustarinnan ulkoilureitin huolto-
pisteillä kisaajille tarjotaan mehua, vettä, ru-
sinoita, suolapähkinöitä ja banaania, sekä 
maalissa saunominen, keittolounas ja dip-
lomi. lähtö- ja maalialue sijaitsevat Hotellin 
pikku-Syötteen p-paikalla.

Sorasyöte järjestetään toisen kerran Lisätietoja: otc.kompassi.com/pages/08-lenkki/sorasyoete.php

33,40 €/kk
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PERJANTAI 20.9.2013
18.30 Kestävyysseminaari,

Hotelli Iso-Syöte

LUPPOVESI PALAA 21.9. KLO 18-21
•  Skeittiparkin avajaiset
•  Tuubipoolonäytös ja   
 tuubimelontanopeuskisat
•  Leikkipuiston avajaiset 
 ja Frisbeen tarkkuusheitto

•  Veneitä ja kanootteja
•  Huskyja
•  Onkikilpailu
•  Talutusratsastusta
•  Ruokaa

•  Kokko
• Ulkotulia
• Jätkänkynttilöitä
• Ilotulitus

LAUANTAI 21.9.2011
Klo 14.00 Huippukymppi ja Leidien lenkki

Klo 11.00 ja 14.00  Naavaparran polun 
avajaisretket

ILLALLA HOTELLI ISO-SYÖTTEELLÄ KAKE RANDELIN
KARAOKEA JA DISCO SNAPSIBAARISSA

Perinteinen Ruska -viikon-
lopputapahtuma toteute-
taan Syötteellä lauantai-
na 21.9. Luontokeskukselta 
lähtee kello 11 ja 14 Naava-
parran polun avajaisretket. 
Pudasjärven Urheilijoiden 
neljännen kerran järjestä-
mä Huippukymppi juok-
sutapahtuma lähtee klo 
14.00 Safaritalon läheisyy-
destä ja päättyy tunturin 
huipulle Hotelli Iso-Syöt-
teelle. Parhaat ovat juosseet 
tämän matkan 32-33 mi-
nuuttiin, mutta jo tunnin-
kin alitus vaatii erittäin hy-

Ruskatapahtumassa  
runsaasti ohjelmaa

Huippukymppijuoksun osallistujamäärä on kasvanut vuosi vuodelta ja mukaan mahtuu kaiken ta-
soiset juoksijat ja kävelijät. 

vää kuntoa, onhan lopussa 
todella vaativa nousu. Mu-
kaan mahtuvat myös kunto-
sarjalaiset ja sauvakävelijät. 

Illalla on perinteinen 
Luppovesi palaa yleisöta-
pahtuma kello 18 alkaen. Il-
lan runsaan ohjelman aluk-
si on juuri valmistuneiden 
skeittiparkin ja Leikkipuis-
ton avajaiset, jotka pitävät 
sisällään mm. frisbeen tark-
kuusheittokisan, tuulipoolo-
näytöksen, tuubimelontano-
peuskisat, soutelua veneillä 
ja melontaa kanooteilla sekä 
lapsille ongintakilpailun ja 

talutusratsastusta. Paikal-
la voi tutustua husky veto-
koiriin. Sirukan teltasta voi 
ostaa ruokaa, muurinpoh-
jalettuja ja kahvia. Järvi on 
valaistu sadoilla tulilla ja il-
lan aikana sytytetään myös 
kokko järven päälle pystyte-
tylle lautalle. Illan kruunaa 
ilotulitus, jonka loiste hei-
jastuu järven pintaan. Ho-
telli Iso-Syötteellä esiintyy 
Kake Randelin sekä tarjolla 
on myös karaokea ja disco 
snapsibaarissa. 

Luppovesi palaa tapahtumaa on kehitetty vuosi 
vuodelta koko perheen suosittuna tapahtumana. 

Mielipaikkasi Syötteeltä?

Tutustu myynnissä oleviin Metsähallituksen 
metsätiloihin, tontteihin ja eräkämppiin:

Laatumaa myy ja vuokraa yksilöllisiä lomatontteja 
Syötteen kansallispuiston läheisyydestä, tunturiluonnon 
helmasta ja monien harrasteiden ääreltä.

Löydä se oikea tontti, jonka kanssa olet samaa maata!

Kysy lisää: Tapio Ojala 
puh. 0400 386 476, tapio.ojala@metsa.fi

Tontit 

3
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Iso-Syötteen Huippukymp-
pi on 10 km juoksutapahtu-
ma lauantaina 21.9. Alussa 
7,4 km on lähes tasamaa-
ta, sen jälkeen alkaa nousu-
osuus tunturin huipulle. Vii-
meisen 2,6 km:n matkalla on 
202 m korkeuseroa. 

Kisassa on kilpasarjat 
miehille ja naisille ja vete-
raanisarjoja viiden vuoden 
välein, sekä kuntosarja mie-
hille ja naisille. Sauvakäve-
lijöille oma sarja. Kilpasar-
joissa tavoitellaan aikarajoja 
ja siitä saatavaa 1000 euron 
palkintoa. Miesten tulosraja 
on 33 min 30 sek., ja naisil-

Huippukymppi neljännen kerran
la raja on 38 min 50 sek. Ke-
nian juoksijoista paikalla on 
Lewis Korir ja Willy Rotich 
miesten kisassa, naisten ki-
sassa viime vuoden voitta-
ja Perile Nengampi ja Agnes 
Chesang.

Perjantai-iltana 20.9. on 
Hotelli Iso-Syötteellä kes-
kustelutilaisuus kestävyys-
liikunnasta. Tilaisuudessa 
on mukana Rami Virlander, 
Suomen Urheiluliiton nuor-
ten kestävyysjuoksuryhmän 
valmentaja. Ryhmän kirk-
kaimmat tähdet Oona Ket-
tunen naisten 19 v. 3000 m 
estejuoksun Euroopanmes-

tari ja Johanna Matintalo 
17 v. Kalevan kisojen nais-
ten 800 metrin mitalisti. Ti-
laisuuteen on kaikilla vapaa 
pääsy. 

Iso-Syöte Cupissa on ke-
sän aikana ollut mukana yli 
200 junioria, tämän viimei-
sen osakilpailun yhteydessä 
jaetaan Hotelli Iso-Syötteel-
lä cupin mitalit ja lahja-
kortit. Palkintojen jakajana 
on juoksucupin yhteistyö-
kumppanin edustaja Juha 
Kuukasjärvi. Ilmoittautua 
voi tapahtumaan lauantai-
hin 21.9. klo 13 saakka. Ter-
vetuloa kaikki mukaan!

30.8. - 1.9. SM-perho finaali 2013
4.9. Pianistit tunturissa -tapahtuma Pikku-Syötteellä klo 19, liput ennakkoon Tiketistä
 http://www.pikkusyote.fi/fi/tapahtumat?event id=232
7.9. - 8.9. SM-suunnistus, r. Kisakeskus Pikku-Syötteellä
14.9. Sienipäivä, Lisätietoja: Syötteen luontokeskus
15.9. Sorasyöte tapahtuma pyöräilijöille 2013
20.9. Huippukymppi - Kestävyysseminaari Hotelli Iso-Syötteellä
21.9. Huippukymppi, reitti lähtee Iso-Syötteen juurelta romekievarilta 
 ja päättyy Hotelli Iso-Syötteen pihalle
21.9. Luppovesi Syttyy! sekä Luppoveden liikunta- ja elämyspuiston avajaiset
21.9. naavaparran luontopolun avajaiset, lisätietoja Syötteen luontokeskus
27.9.-29.9. ruskatreffit Syöteresort Caravanissa
27.9. ruskaKaraoke kilpailujen alkuerät Pärjänkievarilla
28.9. ruskamarkkinat Pärjänkievarilla, asuntoautoja-, vaunuja ja muita kauppiaita
28.9.  ruskaKaraoke Finaalit Pärjänkievarilla
16.-23.10. Lasten luontoviikko Syötteen luontokeskuksella

 raVInTOLaTaPaHTuMaT
6.9. Pärjänkievarin talvikauden avaus levytanssien ja 
 karaoken tahtiin klo 21 alkaen. 
 Pärjänkievarilla karaoke-tanssit 6.9. alkaen perjantaisin ja lauantaisin
7.9. Tanssiorkesteri naseva Hotelli Iso-Syötteellä
7.9. Levytanssit ja karaoke klo 21 alkaen Pärjänkievarissa
11.–12.9. Hanuristi antti Kemppainen klo 20-24 Hotelli Iso-Syötteellä
13.9. Karaoketanssit Hotelli Iso-Syötteellä
13.9.  Levytanssit ja karaoke klo 21 alkaen Pärjänkievarissa
14.9. Tanssiorkesteri Crystal, soitto alkaa n. klo 21:30 Hotelli Iso-Syötteellä
14.9.  Levytanssit ja karaoke klo 21 alkaen Pärjänkievarissa
20.9. dJ & karaoke Snapsibaarissa Hotelli Iso-Syötteellä
21.9. Kake randelin ja Snapsibaarin karaoke-disco n. klo 22 alk.  Hotelli Iso-Syötteellä
28.9. Tanssiorkesteri romeot Hotelli Iso-Syötteellä
16.11. Tanssiorkesteri Frisco Hotelli Iso-Syötteellä
23.11. Tanssiorkesteri nelituuli Hotelli Iso-Syötteellä
30.11. Hannu Hautaniemi orkestereineen Hotelli Iso-Syötteellä

SyöTTeeN SykSy - TAPAhTuMAkALeNTerI

puh. 08 – 823400 ma-pe 9-17
s-posti: keskusvaraamo@isosyote.fi
nettivaraukset 24 h www.syote.net

Miksi Keskusvaraamosta?
• Laajin majoitusvalikoima
• Ajantasalla oleva varausjärjestelmä
• Ohjelmapalvelut ja majoitus samalla laskulla
• Osaava ja palveleva henkilökunta

SYÖTTEEN ALUEEN LAAJIN

MAJOITUSVALIKOIMA KÄYTÖSSÄSI

REAALIAIKAINEN
WWW.SYOTE.NET
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Neuletakki
värit musta 
ja kanerva

62,90

YhdeNkooN 
neule-
sormikas

vain 1€ pari
teNNissukat

3 paria vain 1€

saaPPaat
77,50

Nilkkurit

59,50

keNkieN ostajalle 
rePPu kauPaN Päälle

välikausi- 
leNkkarit
koot 28 - 36

55,-- hengittävä
- vedenpitävä
- kevyt
- joustava pohja

Uutuuksia saapuu päivittäin ...

avoinna ma-Pe 9.30-17.00, la 9.00- 13.00
keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002

Ranuan Kenkätalo

Hotelli Iso-Syötteellä on ke-
vään ja kesän aikana tehty 
korjaus- ja uudistamistöi-
tä. Asiakasmäärien kasvun 
vuoksi aamiais- ja päivällis-
tiloja on laajennettu. Samal-
la remonttia tehtiin myös 
keittiössä. Alakerran uima-
allastiloissa uusittiin pu-
kuhuoneet. Syksyllä hiljai-
simpaan aikaan huoneissa 
ja salissa tehtävien lattiare-
monttien vuoksi hotelli on 

Hotelli Iso-Syötteellä kasvujohteinen kesä
suljettuna jonkin aikaa. Lat-
tiaremontilla saadaan huo-
neisiin sekä salin lattialle 
uutta ilmettä.

- Pikkuparannuksia on 
tehtävä joka vuosi, huo-
mauttaa Hotelli Iso-Syöt-
teen johtaja Juha Kuukas-
järvi.

Kuluva kesä on ollut hie-
man vilkkaampi edelliseen 
verrattuna. Majoittuvia asi-
akkaita on ollut jonkin ver-

ran enemmän. Ravintola-
puolen palveluita käyttäviä 
asiakkaita on ollut huomat-
tavasti enemmän kuin en-
nen. Erilaiset tapahtumat 
alueella tuovat hotellille 
niin asiakkaita kuin majoit-
tujiakin.

– Asiakasmäärät ovat ol-
leet odotusten mukaiset. Kä-
vijämäärät on kasvussa vuo-
si vuodelta.  Hotelli ei ole 
tapahtumissa järjestävänä 

osapuolena vaan kussakin 
tapahtumassa on omat puu-
hamiehensä. Meidän rooli 
yhteistoiminnassa on tukea 
ja olla apuna rakentamas-
sa tapahtumia, kertoo Kuu-
kasjärvi.

Suurin osa hotellille tai 
mökkeihin majoittuvista 
kotimaisista asiakkaista on 
omatoimisia jotka järjestä-

vät ja tilaavat omat palve-
lunsa itse. Osa matkailijois-
ta on ryhmiä, jotka liikkuvat 
busseillaan alueella ja kun-
nasta toiseen ja käyttävät 
majoitus- ja ravitsemispal-
veluita yöpyessään. Ruska-
matkailun suosio on kasva-
massa hotellin asiakkaiden 
keskuudessa.

- Ruskaa tullaan nykyi-
sin katsomaan tänne kun on 
huomattu sen olevan täällä 
yhtä loistelias ja jopa kirk-
kaampi kuin Lapissa. Safari-
palveluja käyttävät etupääs-
sä ulkomaalaiset turistit. 
Kotimaisten yritysten tilaa-
mia henkilöstön virkistys-

tapahtumia ei enää nykyi-
sessä taloustilanteessa tilata 
samaan tahtiin kuin ennen.

Syksyn ohjelmapalvelui-
hin kuuluu myös viikonlop-
puisin tanssit hotellilla, jos-
sa vierailee tänäkin syksynä 
Suomen eturiviin kuuluvia 
artisteja orkestereineen viih-
dyttämässä asiakaita.

- Positiivisella mielellä 
ja kohtuullisilla odotuksilla 
valmistaudutaan tulevaan 
kauteen. Erilaiset tapahtu-
mat ja virikkeet ovat jalos-
tuneet kesänaikana toteut-
tamista vaille valmiiksi, 
myhäilee tyytyväinen Kuu-
kasjärvi.

Tule käymään, niin tehdään 
kartoitus ja sovitaan tarvittaessa 

ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh 08-823510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
rautatarvike Oy

käyttövesi- ja patteriverkostojen
saneeraukset uponoron 
komposiittijärjestelmällä

Jäspi 
puukattilat ja varaajat

Mitsubishi electric 
ilmalämpöpumput

Nibe  aurinko - ja
maalämpöjärjestelmät

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

ruukki  kattopellit ja tarvikkeet,
(myös asennettuna)

Meiltä mm.

HUOM! 
Suoraan varastosta 

pätkäpellit ja 
tarvikkeet, rännit ja 

kattoturva-
tuotteet

Juha Kuukasjärvi palvelemassa ranskalaisia turisteja.

Eri tapahtumat ovat tärkeitä 
Syötteen makailuyrityksille. Ju-
hannusajojen päätyttyä Hotel-
li Iso-Syötteen ravintola täyttyi 
ääriään myöten.
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Hirsien suojassa
Kouvalla Piipposen piha-
piiristä löytyy monen ko-
koista majoitustilaa sekä 
karavaanari alue. Pirtin sa-
tavuotisten hirsien suojis-
sa saa matkamies viettää ai-
kaansa muulta maailmalta 
rauhassa. Vanhasta pirtistä 
muunnettuihin huoneistoi-
hin sopii 15 henkinen ryh-
mä tai sitten kaksi erillistä 
pienempää porukkaa, joil-
le kummallekin löytyy omat 
erilliset sauna- ja keittiötilat 
sekä omat uloskäyntinsä. 

Lämmitettävissä aitta-
rakennuksissa sopii seitse-
män henkilöä yöpymään. 
Kaiken kaikkiaan Piippo-
sen Pirtti pystyy majoitta-
maan talvella 20 henkeä ja 
kesällä pienillä järjestelyil-
lä Savottasali Osaraan sopii 
leirikoulumaisessa majoi-
tuksessa nukkumaan noin 
40 henkilöä. Pirtin lisäksi lä-
heisestä saaresta löytyy pii-
lopirtti saunoineen jossa 
asuvat saavat todella naut-
tia luonnonrauhasta. Sa-
vottasali Osara on vanhaan 
navettaan tehty juhla- ja pi-
tosali noin 70-100:lle hengel-
le. Salin yhteydessä on keit-
tiö jossa voi valmistaa itse 
tai tilata isäntäväeltä ruokaa 
ja kahvia. Pihalla on vielä 40 
hengen teltta, jota voi käyt-
tää lisätilana tai vaikka tans-
sisalina.

- Tällä hetkellä asiakas-
kunnasta noin 40 prosent-
tia on ulkomaalaisia. Vuosi 
vuodelta kysyntä on kasva-
nut ja tällä hetkellä syksy 

alkaa olla jo lähes täyteen 
myyty. Ensin marjastajat ja 
ruskaretkeläiset, seuraavak-
si tulevat metsästäjät jois-
ta viimeisinä hirviporukat, 
kertoi Esko Piipponen.

Suurin osa asiakkaista 
tulee viettämään lomaan-
sa, joille on tarjolla opastet-
tuja palveluita sekä omatoi-
misia ohjelmia. Mutta paljon 
on myös erilaisia ryhmiä jot-
ka tulevat kokoustamaan tai 
pitämään monenlaisia juh-
lia. Häitä, syntymäpäivä ja 
muita tilaisuuksia vietetään 
tasaisesti pitkin vuotta pir-
tin suojissa. Kaukaisimmat 
hääpaikan varaajat ovat Es-
panjasta tulossa. Kokous- ja 
muut ryhmät ovat pääasias-
sa olleet kotimaisia.

- Hyvin usein kokkailem-
me tapahtumiin perusruuat 
ja kahvit. Viihdykkeeksi voi-
daan pistää vaikka tanssiksi 

karaokelaitteiston musiikin 
myötä, tarinoi Piipponen.

Tila tarjoaa vieraille kuu-
si erillistä saunaa kylvet-
täviksi. Sinisten ajatusten 
sauna on erillään muista, 
omissa oloissaan. Saunan 
kaikki esineet ovat sinistä. 
Savusaunarannassa on kak-
si saunaa, joista toinen on 
tehty lähes kaksisataa -vuo-
tisesta varastoaitasta ulos-
lämpeneväksi ja toinen lä-
hes samanikäinen rakennus 
savusaunaksi. Näiden lisäk-
si alueella on lappalaiskota 
ja huvimaja. 

- Suunnitelmissa on teh-
dä vielä yksi, seitsemäs sau-
na lasten saareen.  Lap-
set saavat melskata omissa 

Esko Piipponen ja Elämänluukku

Savottasali Osaraan sopii istumaan isompikin seurue.

oloissaan saaressaan, ollen 
kuitenkin koko ajan van-
hempien silmien alla. Suu-
rempien ryhmien aikana on 
monta saunaa lämpimillä, 

mutta illan mittaan poru-
kat kuitenkin kokoontuvat 
jonkin saunan ympärille 
aikaansa kuluttamaan, ta-
rinoi Esko Piipponen.

Sinisten ajatusten saunan kaik-
ki esineet ovat sinistä.

Piipposen Pirtin pihamaalla on rehevät ja 
kauniit istutukset. Portin vieressä seisova 
karhu ottaa vieraat vastaan.

Yhdessä hyvä tulee.

Pudasjärven Osuuspankin omistajia ovat sen jäseniksi liittyneet asiakkaat, 
joita on yli 6000. Valitsemalla pankiksesi Pudasjärven Osuuspankin valitset 
vakavaraisen, paikallisen ja itsenäisen pankin.

Suomalainen.
Paikallinen.
Suomalainen.
Paikallinen.

16.10.-23.10. Lasten luontoviikko 
Syötteen kansallispuistossa

Jokaiselle päivälle jotain uutta ja mukavaa 
tekemistä lasten kanssa, pimeä retki, askartelua yms.

lisätietoja: katri.virtanen@virpiniemi.fi, 
Facebookissa:  syötteen mökkiläisyhdistys  
Pian avautuvat sivut: www.syotteenmokkilaisyhdistys.net

Syötteen MökkiläiSyhdiStykSen jäSenyyden Saat 
maksamalla liittymismaksun 10 € ja vuosittain jäsenmaksun 10 € 
(ensimmäinen vuosi siis 20 €).  
Kannatusjäsenen liittymismaksu on 25 € ja vuosittainen jäsenmaksu 25 €.
Maksun voit maksaa tilille: syötteen mökkiläisyhdistys Fi36 5360 0420 1012 58.
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Piipposten kantaisä tienasi 
leipäänsä Kajaanissa suuta-
rina. Verstaan tuhouduttua 
tulipalossa kivijalkaa myö-
ten, mies pakkasi säilyneet, 
naskalinsa ja pikilankan-
sa reppuun ja lähti kierte-
lemään savotoita.  Savotoil-
la oli aina tarvista osaavasta 
suutarista ja milloin ei ol-
lut suutarointia, teki sit-
ten savottahommia. Metsä- 
ja suutarinhommia tehden 
mies saapui lopulta Kouval-
le pölliä kannoistaan irrot-
telemaan. Kortteerattuaan 
talossa hän silimitteli talon 
tytärtä sillä silmällä, että jos 
kiertolaisen elämä nyt päät-
tyisi. Lopulta kajaanilaisesta 
suutarista tuli taloon vävy ja 
sitä kautta myös aikojen saa-
tossa isäntä. 

-Minä olen tilan kolmas 
isäntä, kertoili Esko Piippo-
nen sukunimensä alkuläh-
teistä.

Kouvalla on asutusta ol-
lut ainakin lopulle parisen-
tuhatta vuotta. Siitä ovat 
todisteena kylän mailta löy-
tyneet muinaisjäännökset. 
Kivikirves varsineen ja van-
ha, latomalla kasattu kivi-
kiuas joka on ilmeisesti teh-
ty sen aikaisen savupirtin 
lämmittimeksi, sekä muut 
pienesineet joita on kieräh-
dellyt maata kaivettaessa 
esille.

- Kalaisat vedet ja riistai-
set maat ovat olleet silloin 
ja ovat vielä nytkin arvos-
saan. Kouvanjärvi on Pu-
dasjärven syvin järvi. Syvin 
kohta on luodattu ja narul-
la mitattu 46 metriseksi. Jär-
vessä on luontaisesti hyvä 
ja monipuolinen kalakan-
ta. Muikkukantakin on run-
sas, mutta vähäisen pyynnin 
johdosta kääpiöitymässä. 
Muikkukantaa harventa-
maan istutettiin toissa kesä-
nä kuhaa. Nyt näyttää siltä 

Piipposen Eskon muistelmia elämän varsiteiltä
että kanta on tervehtymässä, 
tiesi Esko Piipponen kertoa.

Metsä- ja maatyöt ovat 
olleet elannonlähde niin 
Kouvalla kuin muuallakin 
maaseudulla aikoinaan. Vil-
ja kasvoi kotipelloilla, mut-
ta heinää tehtiin etupäässä 
luonnon niityiltä jotka olivat 
asumattomilla sydänmailla. 
Jo pikkupoikana ja -tyttäri-
nä töihin oli tartuttava ku-
kin kykyjensä mukaan. Alta 
kymmenvuotiaat kelpasivat 
jo kipparoimaan sekä navet-
tapiioiksi tai rantteelle na-
huamaan halkoja.

- Haravamiehenä mi-
näkin olin monet vuodet. 
Kymmenen ikäisenä sain 
oman viikatteen. Sitä tunsi 
olevansa jo mitä melkoinen 
mies, kun sai vedellä omaa 
laisiaan ja perässä joku tyt-
täristä haravoi heinää kar-
relle, puheli Piipponen.

Kaksitoistavuotiaana Es- 
ko ajoi rahtia yksinään. 
Kymmenvuotiaana poika 
vietiin savotoille opettele-
maan ja kolmentoista van-
hana oli jo ensimmäinen 
oma pöllipalsta. 

- Päivässä niitä teki 150 
kappaletta kun oli ahkerana. 
Talvisavotoissa kaadettiin 
ja katkottiin puut tukeiksi 
sekä pinotavaraksi ja ajettiin 
hevospelillä jokivarteen. Ke-
väällä parkattiin ja uitettiin. 
Viisitoista kesää kerkisin 
olla uitoissa mukana. Savo-
toissa kiertelin aina pohjoi-
sinta Suomea myöten. Eivät 
ne kämpät aina niin kaksisia 
olleet. 

- Osassa oli maalattia, 
jolle leviteltiin porontal-
ja ja jäisiä eväitä kaluttiin 
repunpohjalta. Liialliseen 
kuumuuteen ei niissä kort-
teereissa tarvinnut kenen-
kään herätä. Hevospelit sa-
votoilla vaihtuivat 50-60 
luvun taitteissa maatalo-

ustraktoreihin. Pikkusel-
la Ford Dextalla ajettiin 20 
kuution  pöllikuormia tal-
vella. Siinä sitä olisi nyky-
väelle ihmettelemistä, mutta 
liki sama määrä ajettiin hy-
villä jääteillä myös hevosil-
la, muisteli Piipponen savot-
ta-aikojaan.

Traktorikauden alkuai-
koina eivät koneet joutaneet 
seisomaan. Yhdellä trakto-
rilla tehtiin kylässä yleen-
sä useamman talon kyntö-, 
niitto- ja puintihommat. Par-
haina kesinä Piipponen teki 
30 tilalle peltohommia ja sen 
päälle vielä puimahommis-
sa kaksi kuukautta. 

- Siinä hommassa niskat 
jumittui. Joulun maissa nis-
ka alkoi antautumaan sen 
verran, että pään sai kään-
nettyä oikealta olkapäältä 
suoraan eteenpäin  ja helmi-
kuun lopulla alkoi jo kään-
tymään vasemmallekin si-
ten sen verran että saattoi 
vilkaista mitä sillä puolen 
näkyi ja sitten olikin vuoros-
sa taas kevätkynnöt ja sama 
homma jatkui.

Vuonna 1965  Piipponen 
sai koulukuljetusluvan ja al-
koi kuskaamaan koululaisia. 
Vuonna -67 Piipposesta tuli 
isäntä kotitaloonsa. Savotta-
hommat vaihtuivat karjan-
hoitoon ja muihin kotoa teh-
täviin hommiin. Vuonna -72 
tuli taloon sähköt ja lypsy-
hommat muuttuivat koneel-
liseksi ja navetasta sai kan-
taa tilleyn varastoon.

Karjahomma piti lopet-
taa -90 luvulla miehen lou-
kattua jalkansa niin pahasta 
ettei enää ollut edellytyk-
siä jatkaa maataloudessa. 
Eskon tultua 30 ikävuoten-
sa pintaan, tuli vuoroon 
yhteiskunnalliset tehtävät. 
Piipponen istui kunnanjalli-
tuksessa kaksi kautta, met-
sähoitoyhdistyksen halli-

tuksessa parisenkymmentä 
vuotta, metsävaltuuskun-
nassa kaksi kautta aikana, 
jolloin luonnonsuojelu he-
räsi ja suojelupäätöksiä nui-
jittiin kyselemättä keneltä-
kään mitään. 

- Helsinkiin piti mennä 
aina kokouksiin. Siellä oli 
ympäri maata metsänomis-
tajia ja asiantuntijoita. Mi-
nisterit ja heidän apulaisen-
sa istuivat kuuntelemassa 
ja kyselemässä.  Silloin mei-
nattiin suojella yksityisten 
maita kyselemättä ja kuu-
lematta. Paljon sain silloin 
aloitteita järkeistettyä ja 
metsänomistajienkin ääntä 
alettiin niissä asioissa kuun-
telemaan, muisteli Piippo-
nen.

Taksiluvan Piiponen sai 
vuonna 1980 ja oli perusta-
jajäsenenä mukana Syötteen 
taksiringissä. Nykyisin tak-
siyritys on Taksi Piipponen  
Oy ja hommaa jatkaa Piip-
posen tytär sekä vävy. 

- Itse käyn enää hyvin 
harvoin ajamassa. Taksikus-
kit oli ennen todella asiakas-
palvelijoita. Minullakin oli 
autossa parhaillaan viiden-
toista ihmisen pankkikirjat 
ja niiden päälle apteekki-, 
viinakauppa- ja postiasiat 
sekä osin kauppa-asiatkin 
ja muut sellaiset. Kävelin 
pankkikirjanivaskan kanssa 
pankkiin ja sanoin paljonko 
kellekin pitää rahaa nostaa. 
Pankissa laittoivat kirjan ja 
rahat pussiin. Myös apteek-
ki pussitti lääkkeet asiakas-
kohtaisesti. Kotiin palail-
lessa jaoin sitten rahat ja 
lääkkeet niiden omistajille. 
Samoin piti käydä mittaa-
massa verensokerit ja lait-
taa insuliinit muutamalle ih-
miselle. Eläinlääkäri soitteli 
joskus, että menehän katso-
maan. Siellä ja siellä on leh-
mä poikimassa ja apua tar-

vitaan. No, otin köyden 
mukaan ja kävin auttamas-
sa talonväkeä siinäkin asi-
assa.  Nyt kun säännökset 
ovat tiukkuneet, niin muo-
ria täytyy viedä rytyyttää 
alun toistasataa kilometriä 
pankin tiskille jonottamaan 
ja kuskata sitten kotiin. Sil-
le rahannostolle sitä hintaa 
kertyy, oli Esko Piipposen 
mielipide nykyisistä asioit-
ten hoitamisista.

Kouvalla asui parhaim-

millaan noin 200 ihmistä ja 
talouksia oli 35. Nyt asuk-
kaita on 45 ja mökkejä 35.  
Kylällä uudis- ja korjausra-
kennustoiminta on vilkas-
tumassa. Uusia talviasutta-
via mökkejä on nousemassa 
useampiakin ja monella ra-
kentajalla on ajatuksena jää-
dä viettämään eläkepäi-
vänsä Kouvalle, eli kylän 
tulevaisuus näyttää turva-
tulta.

Ei siellä aina naurattanut kun palelluksissa jyrsi repusta jäisiä eväi-
tä, muistelee Esko Piipponen.

Syötteen keskusvaraamolla uudistuksia
Syötteen keskusvaraamo on 
tehnyt kevään ja kesän ai-
kana aktiivisesti myyntityö-
tä koti- ja ulkomailla sekä on 
samanaikaisesti saanut myös 
asiakkaita ja asiakaspalve-
lua helpottavan suurprojek-
tin valmiiksi. 

– Asiakkaistamme noin 
puolet varaa majoituksen 
netin kautta ja tähän olem-
me nyt panostaneet luomalla 
kokonaan uuden, reaaliajas-
sa kulkevan varausjärjestel-
män. Varausjärjestelmä on 
käännetty Englannin ja Ve-
näjän kielille. Kun asiakas 
klikkaa mökkiä hän näkee 
heti sen hetkisen varausti-
lanteen ja voi suunnitella lo-

mansa alkamisajankohdan 
tarkalleen majoitustilanteen 
mukaan tai vaihtaa mökkiä. 
Järjestelmämme on aidosti 
reaaliajassa toimiva järjestel-
mä 24/7.

Palvelin on kokonaan uu-
della pohjalla ja ohjelmiston 
hallinta on meillä itselläm-
me. Näin voimme itse tehdä 
kaikki tarvittavat muutok-
set ja ilmoitukset saman tien. 
Se nopeuttaa ja joustavoittaa 
asiakaspalvelua sekä helpot-
taa asiakkaitamme. Siivous 
ja huoltopalvelut kuuluvat 
myös toimenkuvaamme. 
Kauttamme on mahdolli-
suus tilata siivoukset ja pie-
nimuotoiset huollot. 

Mottonamme meillä on 
että välitämme kaikkea tun-
turialueelle mahdollisuuksi-
en mukaan, kertoo Syötteen 
keskusvaraamon toimitus-
johtaja Juha Schroderus. 

Syötteen kesäasiakasmää-
rät ovat olleet kasvussa jo 
jonkin aikaa. Alueella järjes-
tettävät erilaiset kesätapah-
tumat ovat tuoneet selkeästi 
lisää ja myös uutta asiakas-
kuntaa paikalle. Pyöräilyä 
harrastavien asiakkaiden 
määrä on kasvanut räjähdys-
mäisesti muutamassa vuo-
dessa, samoin kuin erilai-
set ulkoilijat tulevat alueelle 
muulloinkin kuin tapahtu-
man yhteydessä. Syötettä 

on määrätietoisesti kehitet-
ty luonto- ja perhematkakoh-
teena.

–Tässä ovat Metsähallitus 
ja Luontokeskus tehneet suu-
ren työn maastossa luomalla 
loistavat puitteet kansallis-
puistossa, rakentaen sinne 
erittäin toimivan ja suositun 
polkureitistön. Kaupunki on 
osaltaan kehittänyt ja raken-
tanut liikunta- ja vapaa-ajan 
harrastajien toimintamah-
dollisuuksia joista viimeisin, 
Vapaa-ajan toimintakeskus 
valmistui Luppoveden äärel-
le. Unohtamatta ei pidä jättää 
myöskään paikallisia yrityk-
siä jotka ovat osaltaan olleet 
kehittämässä ja luomassa 

edellytyksiä luonto- ja perhe-
keskeiselle Syötteelle, kertoo 
Schroderus

Kesämatkaajien kävijä-
määrät jakaantuvat tasaisesti 
koko kesälle. Ruskamatkailu 
ei oikeastaan tuo erikoista li-
sää meidän asiakaskuntaan. 
Kalastusmatkailun suosio on 
sen sijaan kasvanut alueella 
vuosi vuodelta. 

– Meillä on ollut erikois-
tarjouksessa Pärjänjoelle oi-
keuttavan kalastusluvan si-
sältyminen kauttamme 
vuokrattuihin mökkeihin ja 
kyllä ne luvat ovat olleet ak-
tiivisessa käytössä. Jokihan 
on erinomainen kalapaik-
ka perho- ja heittouistinka-

lastusta harrastavalle, kehuu 
Schroderus.

– Syötteen keskusvaraa-
mon ulkomaalainen asia-
kaskunta vaihtelee hieman 
vuodenajan mukaan. Venä-
jänkielisiltä alueilta suurim-
mat ryhmät tulevat sitten 
uudenvuoden ja loppiaisen 
välillä sekä viikolla 12 jolloin 
on sikäläinen hiihtoloma.  
Venäläisten lasketteluharjoi-
tusryhmät ovat kasvava asia-
kaskunta Syötteen alueella. 
Tuomme vuosittain jo useita 
ryhmiä Syötteen alueelle.
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Pudasjärven Nissinkylässä, 
luonnonkauniin Livojoen 
törmällä sijaitsee kesäkuun 
puolesta välistä syyskuun 
loppuun avoinna oleva Li-
vojoki Camping, jota pyörit-
tää nyt jo toisessa polvessa 
Jouko ja Johanna Nissi. Jou-
kon isä Martti Nissi aloit-
ti leirintäaluetoiminnan yli 
40 vuotta sitten ja Jouko otti 
ohjat käsiinsä 11 vuotta sit-
ten. Alueella on yksi pyörö-
hirsi-, kaksi kelo- ja kahdek-
san lautarakenteista mökkiä. 
Kaiken kaikkiaan Livojoki 
Camping tarjoaa 34 valmista 
vuodepaikkaa. Kaikki mökit 
ovat sähköistetty ja sänkyjen 
lisäksi niistä löytyy jääkaap-
pi, keittolevy, kahvinkeitin 
sekä pöytätuulettimet. 

Leirintäalueella on myös 

Helposti tavoitettavissa
kaksikymmentä karavaana-
ripaikkaa. Tänä keväänä uu-
sittu sauna on erikseen tilat-
tavissa. Suihku- ja WC-tilat, 
keittiö sekä vesipiste kuulu-
vat yöpymishintaan.

Rantatörmälle on Jouko 
Nissi itse rakentanut kesällä 
2012 ison laavun pyöröhir-
sistä, johon ilta-aurinko luo 
paistettaan ja joki virtaa rau-
hallisena silmien edessä. 

Portilla olevasta vastaan-
ottokioskista voi vuokrata 
veneen tai intiaani-kanoo-
tin ja sieltä voi myös ostaa 
pienimuotoisesti elintar-
vikkeita. Myös lupia Aitto-
ojan kalastuskunnan vesille 
on myynnissä leirintäalu-
een kioskissa ja alueella on 
WLAN yhteys.

- Leirintäalueemme on 

helposti tavoitettavissa Ra-
nuantien varressa, joten sa-
tunnainen matkailijakin 
osaa piipahtaa tänne yöksi. 
Suviseurojen aikana kaik-

Livojokivarressa leirintäaluetta pitävä Jouko Nissi on alan yrittäjä toisessa polvessa.
ki mökit olivat täynnä ma-
joittujia ja seurojen jälkeen 
on muutama pitkäaikainen 
vuokralainen tullut mökkei-
lemään, sillä tästä on help-

po piipahtaa niin kaupassa, 
kalassa kuin marjametsässä-
kin, kertoi leirintäalueen pi-
täjä Jouko Nissi.

Tulevaisuuden suunni-

telmissa Nissi näkee vas-
taanottokioskin uusimisen, 
sekä muutaman uuden mö-
kin rakentamisen.

Toukokuussa uusien vuok-
ralaisten aloittama Jyrkkä-
koski Camping -alueen toi-
minta on saanut mukavasti 
tuulta siipiensä alle. Alue on 
monin eri tavoin uudistunut 
ja pessyt kasvojansa. Paljon 
on tullut erilaisia aktiviteet-
teja ja sokerina kaiken pääl-
le on alueella tepastelevat 

Lapsiystävällinen Jyrkkäkoski Camping
aasit, ponit ja alpakat. Kaik-
ki eläimet ovat kasvaneet lo-
mailuympäristössä, joten ne 
ovat ihmisystävällisiä. Ke-
sän alussa eläimille valmis-
tui aitaukset ja eläimet saa-
puivat paikalle heinäkuun 
alussa. Lapsiasiakkailla on 
mahdollisuus jopa ratsastaa 
talutettavilla poneilla ja aa-

silla.
Leirintäalueen hoita-

jan mukaan ympäristössä ja 
viihtyvyydessä on muutoin-
kin otettu erityisesti lapset 
huomioon. Lasten leikkialue 
on rakennettu heti portin 
jälkeen olevien keinujen ja 
hiekkalaatikon ympäristöön 
intiaanikylämäisesti lisää-

mällä kaksi tiipiikotaa, jois-
sa voi pitää nuotiota sekä 
yksi grillikota. Lisäksi leik-
kialueella on pitkästä puus-
ta tehty lohikäärmekeinu, 
jousiammuntarata ja kir-
veenheittopaalu.

Ympäristöä on siivottu 
esimerkiksi kantojen jyrsi-
misillä, jolloin alueesta on 

tullut turvallisempi ja Ca-
ravan -alue on saanut lisää 
asuntoauto- ja -vaunupaik-
koja.

Uusi yrittäjä on korjaut-
tanut vanhoja, rikkinäisiä 
kohteita sekä rakennutta-
nut uutta. Mökit, joita on 16 
kappaletta, on remontoitu. 
Keittiö- ja saunatilat on kun-
nostettu pienillä yksityis-
kohdilla, kuten penkkien ja 
pöytien hiomisilla.

Minigolf-rata on saanut 
uuden maalipinnan ja seu-
raavaksi uusitaan radan ma-
tot. Rannalla oleva grillika-
tos, jonka puuosat on niin 
ikään uusittu, on alueen 
isännän mukaan ollut ko-
vassa käytössä koko kesän 
ajan. 

Joki- ja koskikalastusmat-
kailijoita houkuttelevat Pu-
dasjärven alueen vesistöt, 
jotka tulevat olemaankin 
uuden vuokralaisen yhtenä 
aktiviteettikohteena.

Jyrkkäkoski Oy:n omista-
ja vuokraa myös lentoken-
tän laidalla olevaa Lentäjän 
majaa, sekä hoitaa kokonais-
valtaisesti lentokenttäalu-
etta, jonne on tarkoitus eri 
toimijoitten kanssa yhteis-
työssä järjestää erilaisia ta-
pahtumia. Lentotoiminta 
jatkuu entiseen tapaan. Ken-
tän vuokraus, markkinointi, 
auraus, jäädytys, sekä muut 

tarvittavat tehtävät kuulu-
vat nykyään Jyrkkäkoski 
Oy:n omistajan perustetta-
valle yhtiölle. 

Lohikäärmeellä ratsastamassa 
Elina, Tiina, Scarlet ja Jenna

Eläimet kulkevat leirintäalueel-
la vapaasti. Alpakat (alla) ovat 
siistejä, joten niitten ulosteita 
ei tarvitse väistellä.

Söpöliini toivottaa portilla vie-
raat tervetulleiksi.

Alueella on 16 kelomökkiä, joit-
ten lämmöneristyksiä on tä-
män kesän aikana uusittu.
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Perhokalastus harrastukse-
na on lisääntynyt runsaan 20 
vuoden aikana ja lajin har-
rastajien määrä on kasva-
nut räjähdysmäisesti. Jonna 
Määttä seisoskeli nuorena 
tyttösenä Juuttuanjoen ran-
nalla ja katseli viikon verran 
koskeen napaansa myöten 
kahlanneiden perhokalasta-
jien edesottamuksia, ennen 
kuin rohkaistui kyselemään 
lajin saloja.

– Kalastusta sen kaikissa 
perinteisissä muodoissa ikä-
ni harrastaneena perhokalas-
tus alkoi kiinnostamaan. En-
sivinkit sain lajin harrastajilta 
ja kokeilemaankin pääsin lai-
navehkeillä. Omat välineet 
hankin heti kun kauppaan 
pääsin ja siitä se alkoi. Per-
hot olivat ensimmäisien ke-
sien aikana milloin puussa, 
milloin maassa ja pusikois-
sa. Myös siimat olivat sot-
kussa, etenkin pintaperhoilla 
ensimmäisiä heittoja harjoi-
tellessa. Silloin tuntui että en 
opi ikinä selvittämään nii-

ensivinkit lajin harrastajilta ja kokeilemaan lainavehkeillä
tä itse. 

- En osannut edes kun-
nolla tehdä tarvittavia sol-
muja siimojen yhdistämiseen 
tai vieheen solmimiseen, niin 
joskus tuntui hermot mene-
vän, muisteli Jonna Määttä. 

Harrastuksena perhoka-
lastus on helppo aloittaa. Tie-
toa löytyy painettuna sekä 
videoituna materiaalina. Lä-
hialueella toimiviin perhoka-
lastusseuroihin tai kerhoihin 
voi myös ottaa yhteyttä. Use-
at tahot järjestävät kursseja ja 
opastusta niin kalastukseen 
itseensä kuin perhojensidon-
taan sekä perhokalastukseen 
muutoin liittyviin välineisiin 
ja tekniikoihin. 

– Hirmuisestihan se al-
kuun jännitti kun mietin, ja 
aivan turhaan, miten ”osaa-
vat” tekijät katselevat kun 
harjoittelen, Määttä hymäh-
teli. 

- Oppia olen saanut lä-
hinnä muilta harrastajilta, 
mutta parhaiten kait sitä op-
pii tekemällä. Työ tekijään-

sä neuvoo. Ongelmakohti-
en vihdoin avauduttua, aloin 
opettelemaan uusia asioita. 
Miten uittaa eri perhoja, mis-
sä kalat luuravat. Joko tohtisi 
opetella virtaavassa vedessä 
harjoittelun sijaan kalasta-
mista seisovassa vedessä? 
Mitkä kaikki tekijät vaikutta-
vat kalansaantiin ja kalastuk-
sesta nauttimiseen.

Aloittelijan paketteja on 
monenhintaisia ja -merkki-
siä. Alkuun pääsee jo hy-
vin n. 150–200 euron pake-
tilla, sekä hankkimalla itselle 
harrastuksesta sopivia neu-
voja sekä tietoa. Välineitä 
hankkiessa kannattaa kysel-
lä neuvoja, sillä jos valitsee 
toimimattoman aloitussetin, 
kyllästyy lajiin jo alkuunsa, 
eikä ehkä jatkossa jaksa in-
nostua tästä upeasta tavasta 
nauttia luonnossa olemisesta 
vaan lopettaa siihen.

– Perhoja voi sitoa itse, ja 
se on myös useille perhoka-
lastajille yksi lajin viehätyk-
sestä. Itse en juuri osaa per-

hoja sitoa, mutta niitähän 
saa kaupasta tai kavereil-
ta oravannahkakaupalla ky-
selemällä ohjeita ja opetella 

sitomaan. Itselleni lajin tär-
keimpänä asiana on pelkäs-
tään olla osa luontoa. Kirei-
tä siimoja!, toivottelee Jonna 

Määttä kaikille lajin piiriin 
tuleville harrastajille.

Pitempään lajia harrastaneen perhorasiassa on valinnan varaa. 

90-vuotias Ano Tenhunen 
on Pudasjärven vanhimpia 
yrittäjiä. Tenhunen muutti 
Pieksämäeltä vaimon töitten 
vuoksi Pudasjärvelle vuon-
na -72 ja aloitti yrittäjyy-
den provisiopalkalla, perus-
tamalla Rajamaa -kaupan 
yhteyteen urheilutarvike-
osaston vuonna 1973. Neljä 
vuotta myöhemmin Tenhu-
nen perusti oman aseliik-
keen, aluksi kotinsa askarte-
luhuoneeseen nimellä Anon 
Ase ja Tukku. Tällä nimellä 
liike on tullut tutuksi kautta 
Suomen perustamisestaan 
lähtien. Muutaman koto-
na ja vuokratiloissa pidetyn 
kauppiasvuoden jälkeen 
Ano hankki nykyisellä pai-
kalla, Kauppatiellä olevan 
liikehuoneiston.

Alusta alkaen Anon Ase 
ja Tukku on ollut kova kil-
pailija erästykseen liittyvi-

Erätuotteita joka makuun

en tuotteiden myynnissä. 
Kilpailijat ovat pikkuhiljaa 
tippuneet Anon tarjoaman 
rautaisen asiantuntijapalve-
lun ja parhaimpien hintojen 
tieltä. Anolla onkin mottona 
että, ilman kilpailua ei ole 
kehitystä.

Viime vuoden puolel-
la Ano Tenhunen luovut-
ti ohjat nuorimmaiselle lap-
selleen Juhalle. Yritys antaa 
toimeentulon kolmelle työn-
tekijälle. Tällä hetkellä yri-
tyksen omistavat Ano ja 
Juha Tenhunen. Vaikka Ano 
päivittäin onkin myymäläs-
sä, vetovastuu kokonaisuu-
dessaan on Juhalla.

Pitkän yrittäjyyden ajalla 
on ehtinyt Pudasjärvelläkin 
sattua yhtä jos toista, mut-
ta Ano on pitänyt erästys-
liikkeensä hyvissä voimissa 
ja kaiken aikaa laajentanut 
sitä, sekä lisännyt niin tuo-

tevalikoimaa kuin tarjontaa-
kin. Tuotevalikoimaan kuu-
luvat myös kalastukseen, 
erämajoitukseen ja -pukeu-
tumiseen sekä hevosille, kis-
soille ja koirille tarkoitetut 
tuotteet. Mainittakoon, että 
Anon Ase ja Tukku on ol-
lut vuosikausia Pohjois-Suo-
men suurin koiranruoka-
myyjä.

Ano Tenhusen tärkeim-
piin harrastuksiin on kuu-
lunut metsästyksen lisäksi 
ammunta ja siihen liittyvä 
kilpailutoiminta. Pudasjär-
velle tultuaan hän nosti am-
pumaradan käytön uusiin 
lukemiin hankkimalla sinne 
kiekonheittimet haulikko-
harrastajille hirvikoeratojen 
lisäksi. Siitä alkoi myös voi-
tokas kilpailutoiminta hau-
likkoradoilla. Myös koira-
harrastus ja -koulutus, sekä 
fasaanien kasvatus ovat ol-
leet Anon ja puolisonsa Rit-
van pitkäaikaisia harrastuk-
sia.

Syksyn alkaessa Eräkes-
kus Anon Ase ja Tukku viet-
tää kiireistä sesonkiaika, sil-
lä kyyhky- ja vesilintujahti 
on jo alkanut ja jänis sekä 
metsälintukausi alkaa syys-
kuussa. Siitä sitten seson-
ki jatkuu vielä hirvenpyyn-
nillä.

Metsästyksen ammatti-
lainen, useasti palkittu pit-
kän linjan yrittäjä ja ansi-
oitunut sotaveteraani  Ano 
Tenhunen muistuttaa luki-
joitaan myös riistakannan 
hoitamisen tärkeydestä, jot-
ta tulevinakin kausina olisi 
metsänriistaa saatavilla.

90-vuotias Ano Tenhunen on poikansa Juhan apuna edelleenkin 
myymälässä touhuamassa. Rahankäsittely ja kassakone hoituvat 
vaivattomasti. Ikä ei estä työntekoa. Päinvastoin, rautainen am-
mattitaito on hankittu vuosien työllä ja yrittämisellä

Syötteen eräpalvelut

Matkan varrella
Syötteelle

PUDASJÄRVI

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

Tervetu
loa!

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 890 450, pudasjarvi@k-supermarket.fi

Palvelemme: ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

Oulu-Kuusamo tien varrelta
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www.luontoon.net
Eskolan lomamajat

Vuokrataan  mökkejä 
kauniissa vaaramaisemissa 
Jaurakkajärvellä.
mökit sijaitsevat rauhallisilla paikoilla

p.  040 519 4036,  040 504 9541

puh. 0400 212 0887      

Vuokrattavana 8 hengen 
mökki mukavuuksilla

Jaurakkajärven rannalla. Id. 2723.

Puhoskylän keskustassa 
on monipuolisesti palvele-
va elintarvikekauppa jos-
sa on veikkaus, asiamies-
posti, lääkekaappi, kahvio 
sekä polttoaineen jakelupis-
te. Palveluihin kuuluu lisäk-
si kotiinkuljetus. Kaupan pi-
halla olevasta infotaulusta 
voi katsella ilmoitukset tu-
levista tapahtumista ja kau-

Lähikaupasta monipuolista palvelua

Puhoskylän kyläkauppa palvelee asiakaskuntaa laajalla alueella. 
Myös kotiinkuljetus kuuluu kauppapalveluihin.

pasta kysymällä saa tietoa ja 
lisää.

Anne Pääaho ja Mervi 
Manninen ovat aloittaneet 
lähikauppiaina Puhoksel-
la jo 16 vuotta sitten van-
han Rajamaan kaupan tilois-
sa. Uusissa tiloissa kauppa 
on toiminut vuosituhannen 
alusta saakka. Uusi kiin-
teistö on valoisa ja tilat sel-

keät. Seuraava kauppa löy-
tyy noin kolmenkymmenen 
kilometrin päästä, joten Pu-
hoskylän lähikauppa palve-
lee asiakaskuntaa melko laa-
jalla alueella.

Kauppiaitten mielestä 
aika on kulunut nopeasti ja 
paljon uusia tuttavuuksia 
tullut. Mannisen ja Pääahon 
lisäksi kaupassa on Heli 

Puurunen palkattuna työn-
tekijänä.

Kesäisin kylän väkimää-
rän moninkertaistuessa, 
kaupassa työskentelee koko 
henkilökunnan lisäksi vie-
lä apukäsinä perheenjäse-
niä, mutta talvikausi menee 
kauppiaskaksikon voimin.

J.R. 040 535 3247
T.R. 040 963 4830

Kaikenlaiset 
kiinteistöhuollot & konetyöt

ammattitaidolla

kysy
24h 0400 687 234

www.khriekki.fi

●	 Mökkejä		
●	 Vaunu-	ja	telttapaikat
●	 Rantasaunat	takkatupineen	
 kokouksiin ja illanviettoihin
●	 Kioski-kahvio

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

●	 Lämmin	grillikota	varustein	
 illanviettoihin
●	 Eläimiä:	alpakoita,	poneja	ja	aaseja
●	 Lentäjänmajan	vuokraus	
	 (majoitustilat,	kokoustilat…)

0400 677 110 Ensio • 040 505 7096 Jelena                   

rauhallisella paikalla alk. 60 €/vrk
Majoittujille savusauna 50 €, rantasauna 10 €

Majoitusta

www.hakamajat.com

Aamiaismajoitusta
Hyvät kokous- ja juhlatilat

Puh. 0400 166 655
Puolangantie 1148

Pudasjärvi
info@nokipannu.net
www.nokipannu.net

Pudasjärven kaakkoiskulmalla sijaitseva Jaurakkajärven kylä 
koostuu kuudesta kyläkulmasta, jotka ovat Siivikko, Perä-
Korpinen, Malisensuo, Jaurakkajärvi, Viitaperä ja akonjärvi.  
Jaurakkajärveä on kutsuttu Pudasjärven Sveitsiksi lukuisten 
lampien, järvien ja pienten kirkasvetisten purojensa ansiois-
ta jotka välkehtivät jylhien vaarojen väleissä.  Tämä kyläkun-
ta maisemineen edustaa Pudasjärven kainuulaista maise-
man osaa.  nähtävyyksiä ja käyntikohteita alueella on useita. 

alueen halkaiseva uKK-reitti mahdollistaa myös pitemmät 
vaellusretket alueella. Kesäisin alueella viihtyy kalastajat, 
syksyisin ruskaretkeläiset sekä metsästäjät.  

asutusta alueella on ollut verotietojen mukaan 1640 lu-
vulta asti. Iiläiset kävivät alueella kalastelemassa jo 1500 lu-
vulla ja käyvät vieläkin. Lappalaiset asuttivat aluetta sitä en-
nen. Jaurakkajärvi edustaa nimensä puolesta saamelaisten 
asutusaikaa.

kaakkoiskulma

Jumalanhauta on Korpisel-
la sijaitseva Satasormen rin-
teellä sijaitseva luonnontilas-
sa oleva, Suomen suurimpiin 
kuuluva hiidenkirnu. Sen 
halkaisija on 30 metriä ja sy-
vyys 15 metriä. Pintaa peit-
tää osittain sammaloituneet, 
hioutuneet, pään kokoiset ja 
sitä pienemmät kivet jotka 
ratisevat kirnussa kävelijän 
alla. Kirnusta viskautunutta 
kivimursketta on kasautunut 
ja pirstoutunut vallimaisek-
si muodostelmaksi hiiden-
kirnun alarinteen puoleiselle 
reunalle. Hiidenkirnut ovat 
syntynyt noin 9000 vuotta 
sitten. Osa niistä on puhdis-
tettu ja pohjalle on yleensä 
jätetty muutama hierrinki-
vi. Jumalanhauta on saanut 
olla omassa rauhassa peitin-
kivineen.

Jumalanhaudan vieressä 
olevassa louhikossa on näh-
tävissä merkkejä vanhoista 
luonnonvoimien myllerryk-
sistä alueella.

Jumalanhaudalle pää-
see kääntymällä Pudasjärvi-
Puolankatieltä (KT 78) Koh-
ti Korpista. Loppumatkasta 

Jumalanhauta
tien varrella on viitoitus po-
lun alkupäähän. Ajoneuvo 
kannattaa jättää tienvarteen 
ja kävellä hyvin merkattua 
opasteiden viitoittamaa pol-
kua noin 700 metrin matka, 
vaikka kyltissä matkaksi on 
merkitty 400 metriä. Paikka 
on myös geokätköilijöiden 
suosiossa.  Polku ei sovellu 
huonojalkaisille.

Jumalanhauta.

Suomen suu-
rimpiin luettu 
Jumalanhau-
dan pohja on 

sammalpeittei-
nen. Ja osittain 

rakkakivinen.

Esittelyssä Pudasjärven kaakkoiskulma

Puh. 0400 388 231
piipposenpirtti@gmail.com

Maatilamatkailua Kouvalla

PIIPPOSEN PIRTTI
Kokoustilat 50 - 60 hengelle
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• vAKUUTUSyhTIöIdeN TyöT
• vAhINKOTARKISTUKSeT
• LASINvAIhdOT
• KOLARIKORjAUKSeT

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• AUTOmAALAUKSeT
• TRAILeRIN vUOKRAUS
• ILmASTOINNIN hUOLLOT

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA JÄRKIHINTAAN!
KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA JÄRKIHINTAAN!
KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA JÄRKIHINTAAN!
KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA JÄRKIHINTAAN!
KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET
Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA 
JÄRKIHINTAAN!

KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA 
JÄRKIHINTAAN!

KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET Soita heti!
044 292 2017

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA 
JÄRKIHINTAAN!

KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET

Vähäkuopuksen Mökit Ja-
urakkajärveltä tarjoaa mat-
kailijoille ympärivuotisessa 
käytössä olevaa, hyvin varu-
tettua kaksikerroksista hir-
simökkiä, sekä ainoastaan 
kesäkäytössä olevia kahta 
pienempää höylähirsiraken-
teista, leirintäaluetyyppistä 
kesämökkiä kuin myös van-
han pirttituvan. Kaikki ke-
sämökit ovat sähköistettyjä 
ja keittomahdollisuuksilla.

- äitini oli ensimmäi-

siä matkailualanyrittäjiä Ja-
urakkajärvellä.  Hän aloit-
ti majoitustoiminnan 1980 
-luvun alussa. Majoitustoi-
minnan ohella hän piti myös 
kioskia. Kioskitoiminta lo-
petettiin vuonna 2006. äitini 
kunnon heikennyttyä olem-
me sisaruksien kanssa yllä-
pitäneet majoitustoimintaa.  
Uusin, ympärivuotiseen 
käyttöön tarkoitettu mök-
ki Petäjäniemi on rakennet-
tu vuonna 1990. Kesäkäytös-

sä olevat mökit rakennettiin 
80-luvun puolivälissä. Hirsi-
talo on rakennettu vuonna 
-40 ja siihen on myöhemmin 
tehty lautavuoraus, perus-
korjattu ja muutettu ma-
joitustarpeisiin sopivaksi, 
kertoi historiikista Terhi Vä-
häkuopus.

- Nykyisin mökkien ky-
syntä on pitkälti hyvin va-
rusteltujen mökkien varas-
sa. Siihen olemme voineet 
tarjota ympärivuotisesti Pe-

täjäniemi -mökkiä, jonka 
kysyntä on ollut tasaista. 
Lähinnä loppukesästä mar-
jastus - metsästysaikaan ky-
syntä lisääntyy ns. kesä-
mökkien osalta. Mökkien 
täyttyessä olemme ohjailleet 
majoituksen hakijoita paik-
kakunnan toisille yrittäjil-
le, kertoi Terhi Vähäkuopus 
joka vastaa mökkien vuok-
rauksesta. 

Siivous on pääasiassa 
vuokralaisen vastuulla. 

Vähäkuopuksen Mökit 
- matkailutoimintaa vuodesta 1980

Vanhan pirtin hurmaa. 
Pirtti on edelleen mat-
kailukäytössä.

Ympärivuotisessa käytössä ole-
va 8-hengen hirsimökki.

Mökkiläisten yhteiskäytössä 
oleva sauna kauniin Jaurakka-
järven rannalla.

Kesäkäytössä olevat mökit on 
rakennettu 80-luvulla.

Pihapiirin idyllinen aittaraken-
nus.

Kupson Kutsun reiteillä 
huikeat näköalat

Polun varrella oleva sauna ja 
alakuvassa saunalaavu.

Näköalapaikan kota.

”Kupson Kutsu” lähtee Jaurak-
kajärven kohdalla olevalta P-
paikalta.

Polku on perustettu vuonna -98 ja se rankattiin silloin Suomen kol-
men parhaimman luontopolun joukkoon. Eikä sen arvo ole siitä 
vieläkään juuri laskenut.

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

*	Maisemointityöt	*	Lumityöt

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari	Särkelä,	p.	0400	374	259

Puolangalta tullessa ensim-
mäisenä Pudasjärven kylänä 
eteen avautuu Jaurakkajärvi 
ja hieman syrjemmällä Mali-
sensuon sekä Korpisen kylät.

Kunto- ja luontopolku 
”Kupson Kutsu” lähtee Ja-
urakkajärven kylän kohdalla 

olevalta P-paikalta. Paluu ta-
pahtuu samaa yhdyspolkua 
pitkin autolle.  Polku on jao-
teltu kolmeen eri osioon Lu-
mous, Elämys sekä Keidas. 
Niiden pituudet vaihtelevat 
helposta neljän kilometrin 
mittaisesta Elämysjaksosta 

aina 9,1 kilometrin vaativaan 
Lohilammen osuuteen. Luo-
mous osalla noustaan korke-
alle Kupsonvaaralle raken-
netulle näköalatasanteelle 
josta avautuu huikeat näky-
mät paikallisiin maisemiin. 
Polulla esitellään metsän ja 
maaston monimuotoisuutta, 
metsän eläinten asuinpaik-
koja sekä tervahautoja erit-
täin hyvillä ja selkeillä opas-
teilla.

Polku on perustettu 
vuonna -98 ja se rankattiin 
silloin Suomen kolmen par-
haimman luontopolun jouk-
koon. Eikä sen arvo ole siitä 
vieläkään juuri laskenut.  Po-
lun varrella on kaksi avolaa-
vua ja kota missä voi yöpyä-
kin, sekä kaikille avoin sauna 
jonka löylyissä saa käydä 
mietiskelemässä syntyjä sy-
viä ja pestä rasituksen esil-
le puristamat hikikarpalot 
iholta jonka jälkeen voi pala-
ta saunapuhtaana takaisin si-
vistyksen pariin.

Polku on erittäin suosit-
tu. Lyhyimmältä osuudel-
taan se soveltuu kaiken ikäi-
sille retkeilijöille. Polulla on 
tällä hetkellä kunnostustyöt 
meneillään, pitkostuksia on 
purettu pois ja muitakin ra-
kenteita ollaan uusimassa. 
Siitä johtuen, etenkin satei-
den jälkeen polulle kannat-
taa lähteä kumisaapas varus-
tuksella. 

Polun opastelehtisiä löy-
tyy yleensä lähtöportilla ole-
vasta laatikosta.

Syötteen
Rakennus- ja 
huoltopalvelu
040 581 9930

* uudisrakentaminen
* korjausrakentaminen
* lämpökamerakuvaukset
* kaikki rakentamiseen liittyvä

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

kaakkoiskulma

Ma-Pe 8.30-17.00
La 8.30-14.00, Su 10-12

Puhoskylän lähikauppa Ay
Puhoksentie 4 Puhoskylä

• Esitteet 
• abloid -lehdet 
• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut  
 (yrityskuvaukset, häät,  
 hautajaiset, rippi- 
 kuvaukset, syntymä- 
 päivät, kastejuhla...)

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Pudasjärvi-lehti Oy

kaikeNlaiset
sivunvalmistus- 
ja painopalvelut 

kauttamme

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristä poistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT	SEKÄ	

MUUT	METALLIROMUT
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Nokipannu on erikoistu-
nut suomalaisten lisäksi 
venäläisturistien B&B ma-
joittamiseen, joita onkin 
jo yöpynyt ihan mukaval-
la virralla. Talossa on täl-
lä hetkellä kuuden majoi-
tushuoneen lisäksi noin 
50 -paikkainen kokoustila. 
Uusia, ajanmukaisia ma-
joitustiloja on vielä tämän 
vuoden puolella valmistu-
massa lisää. Myös vaunu-
parkki, jonka asiakkaille 
kuuluu myös aamiainen, 
on valmiina ottamaan vie-
raita vastaan. Pihapiiriin 
on rakennettu nuotiopaik-
ka, jossa voi lunastaa pai-
kan nimeä keittämällä no-
kipannukahvit.

Talon päätyyn ovat val-

Majoitusta suomalaisittain, ruokaa venäläisittäin
mistuneet isot koiratarhat 
omien ja vieraitten koiria 
varten, sillä syyskauden al-
kaessa ovat metsästäjäryh-
mät ensimmäisiä asiakkai-
ta. Omia koiria koulutetaan, 
että ne voisivat vetää asiak-
kaitten lapsia pihapiirissä 
ensi talvena.

- Kesän lähiseutujen suur-
tapahtumat ovat vaikutta-
neet myös Nokipannussa 
positiivisella sykkeellä. Niin 
ikään erilaiset virikepäiväta-
pahtumat, sekä kyläseu-
ran järjestämät sienikurssit 
tuovat paikkaa tunnetuksi 
muullakin tavalla kuin pel-
källä majoittumisella. Ke-
säajan vieraat ovatkin pää-
sääntöisesti suomalaisia, 
kun taas talvikautena meil-

lä majoittuu enemmän ve-
näläisiä. Tänä kesänä meillä 
oli kuvausryhmä, joka teki 
ohjelmaa kalastuksesta ve-
näläiselle televisiolle. Ensi 
vuoden alkupuoli onkin va-
rausasteeltaan hyvä, tammi-
kuun alku jopa ihan täynnä. 
Yöpymisvuorokausien mää-
rä vuodessa on noussut jo 
noin tuhannen majoittujan 
tasoon, mutta lisää mahtuu 
vielä, puheli yrittäjä Veikko 
Hyttinen.

Talon isäntä, ”nokipan-
numies” Veikko Hyttinen 
ja emäntä Marina Vasileva 
toivottavat vieraat tervetul-
leiksi suomalais-venäläiseen 
majoitukseen Ervastin No-
kipannuun, joka löytyy os-
oitteesta Puolangantie 1148. Talon isäntäpari Veikko Hyttinen ja Marina Vasileva.

Pihapiirin nuotiopaikalla voi keittää nokipannukahvit. Nokipannu on remontoitu bed and  breakfast -majoitukseen sopivaksi entisestä Ervastin koulusta.

Kirkas, kylmävesinen, pulppuava Kirkashete
Kirkashete on Malisen-
suolla, Peurakorventien 
varresta eroavan Ukk-rei-
tin varressa. Hete on ni-
mensä mukainen, kirkas 

ja kylmävetinen. Hetteen 
kuohuvaa hiekkapohjaa voi 
tarkkailla turvallisesti sitä 
ympäröiviltä pitkospuilta. 
Hetteeseen on aikojen saa-

tossa ihmisten heitelleet ko-
likoita ja muita arvoesineitä 
joita voi etsiskellä katseel-
laan lähteen pohjasta. 

Paikka on etenkin Ukk-

polkua kulkevien suosiossa. 
Hetteelle johtava, runsaan 
sadan metrin mittainen pol-
ku  pitkostettu koko matkal-
ta. Hetteellä on myös geo-

kätkö. Polun alkupäähän 
saakka pääsee autolla jossa 
on laavu, puuvaja ja käymä-
lä. Tarpeen tullen laavussa 
voi yöpyä.

Peurakorventietä aja-
en tullaan Näljängäntielle, 
josta kääntymällä vasem-
malle pääsee Puhoksen 
keskustaan.

Pitkospuitten ympäröimä Kirkashete. Valkoisesta hiekkapohjasta pulppuaa vesi hetteeseen..Kirkashetteen laavussa voi tarpeen tullen vaikka yöpyä.
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Vanhinta Pudasjärveä upeissa maisemissa

Jaurakkajärvi on pitäjän 
vanhinta asuttua aluet-
ta. Sen kautta ovat kulke-
neet vihovenäläiset Suo-
messa ryöstöretkillään ja 
vuorostaan pirkkalaiset 
kostoretkillään Karjalan 
laulumailla. Noina aikoi-
na jaurakkajärviset saivat 
toistuvasti luikkia korpi-

mailla sijaitseville piilopir-
teilleen vainolaisia pakoon. 
Niistä ajoista on elämä rau-
hoittunut ja nykyisin maata-
lousvaltaisella kyläkulmalla 
elellään hyvinkin sopui-
sassa hengessä kulkijoiden 
kanssa.

- Alueen kautta kulkee 
paljon matkailijoita ja heil-

le meillä on tarjottavana 
kauniita maisemia, nähtä-
vyyksiä, monenlaisia käyn-
tikohteita sekä erinomaiset 
kalastusvedet ja marjamaat. 
Lisäksi valtionmailla on laa-
jat metsästysmahdollisuu-
det, kertoi Korpisen kylä-
seuran puheenjohtaja Jani 
Lehtola.

Kyläseura ylläpitää osaa 
alueen retkeilykohteista ja 
vuokraa omistamaansa ky-
lätaloa majoitukseen sekä 
erilaisiin tapahtumiin. Ma-
joitus on retkeilytyyppis-
tä. Majoittujien käytössä on 
keittiö, wc, ulkosauna, tak-
kahuone, katettu terassi 
sekä laavu. Rannassa oleva 

vene kuuluu majoitusvuok-
raan.

- Kyläseuran talo sijait-
see kauniilla jokitörmällä lä-
hellä Turpeisenjärveä ja sitä 
on vuokrattu nykyisin aika 
paljon.  Siellä voi pitää häi-
tä, kokouksia sekä erilaisia 
tapahtumia kuten seikkailu- 
tai vaellusleirejä. Polkujen 

ja rakenteiden kunnostus 
vaatii rahaa ja sitä meil-
lä on tällä hetkellä niu-
kasti. Yhteishankkeiden 
kautta pyrimme saamaan 
välttämättömimmät hom-
mat tehtyä, kertoi Lehtola.

Korpisen kylätaloa voi vuokrata erilaisiin tapahtumiin. Taustalla näkyvän Turpeisenjärven rannalla on kylätalon laavu ja uimaranta. Maisemat ovat henkeäsalpaavan kauniit. Jo niiden vuoksi kannattaa käy-
dä tutustumassa Pudasjärven kaakkoiskulmaan.

Moni-ilmeinen Puhos
Puhoskylä on moni-ilmei-
nen, hyvin voiva kirkasve-
tisten järvien ja korkeiden 
vaarojen laaksoon kasva-
nut kyläyhteisö jonka kau-
neuden voi havaita jo ky-
lään saapuessa. Suurien 
korkeuserojen ansiosta yl-
häältä avautuvat näky-
mät järvelle, jonka saaret 
ja ranta-asutukset muo-
dostavat vertaistaan ha-

kevan maisemakokonaisuu-
den Koillismaalla.

Varsinaisia merkattu-
ja vaelluspolkuja ei kylällä 
UKK-polun lisäksi ole, mut-
ta merkkaamattomia met-
säpolkuja alueelta löytyy. 
Nähtävyyksistä mainittavin 
on Haukiojantien varressa 
pienen kävelymatkan pääs-
sä oleva Julmaharju aarnio-
metsineen, sekä suppien ja 

pienten lampien muodosta-
ma kokonaisuus. Harjun lä-
heisyydessä oleva Hauki-
ojan vesimylly ränneineen 
kannattaa käydä kurkkaa-
massa samalla kertaa. Mylly 
on entisöity ja vieressä vir-
taavassa ojassa on vanhoja 
uittorakenteita nähtävillä.

- Puhoksen väkimäärä on 
tällä hetkellä noin 150 hen-
kilöä. Kesällä väkiluku noin 

kolminkertaistuu mökkiläis-
ten tullessa kylälle. Satun-
naisten turistien määrää on 
vaikea arvioida, mutta kyl-
lä niitä kylällä liikkuu, las-
keskeli Puhoksen kyläseu-
ran puheenjohtaja Aarno 
Pääaho.

Puhoksen monipuoliset 
maisemat, monet järvet ja 
lammet houkuttelevat ka-
lastus- ja luontomatkailijoi-

ta paikalle. Vesistöissä on 
luontainen kalakanta jota te-
hostetaan aina silloin tällöin 
lisäistutuksin. Kalastuslupia 
on saatavana kalastusseu-
ran- sekä valtion vesille. Pu-
hosjärven rannalla on kaksi 
veneen vesillelaskupaikkaa.

- Puhoskylän Kyläseu-
rantalolla järjestetään pe-
rinteisiä lavatansseja kesän 
aikana lähes jokainen vii-

konloppu ja Sikajuhlat sit-
ten loppukesällä. Tanssi-
kansaa on ollut mukavasti 
paikalla. Tansseja pidetään 
nyt ainakin syys- ja mar-
raskuussa, sekä joulun 
ja uudenvuoden välissä. 
Muita isompia tapahtumia 
ei kylällä ole tänä kesänä 
ollut, kun perinteistä ran-
takala iltaa ei tänä kesänä 
järjestetty, kertoi Pääaho.

Marjohiekan uimaranta.

Vanha, kunnos-
tettu Haukiojan 
härkinmylly.

Myllynkivet.
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Laatuaikaa ja aktiivista luontoon tutustumista

Rannassa sijaitsevilta mökeiltä 
avautuu kauniit järvimaisemat.

Eskolan Lomamajat tarjo-
aa vieraille kolme hyvin va-
rusteltua ympärivuotiseen 
käyttöön tarkoitettua ran-
tamökkiä Jaurakkajärven 
rannalla, sekä yhden piha-
mökin. Näiden lisäksi on 
tarjolla erämaahenkinen 
Väätäjän piilopirtti, jossa on 
erillinen rantasauna takka-
huoneineen. Piilopirtissä  ei 
ole sähköä eikä viemäröin-
tiä. 

- Mökkimajoitus perus-
tettiin aluksi maatalouden 
rinnalle. Ensimmäinen mök-
ki valmistui vuonna -97 ja 
2000 luvulla rakennettiin sit-
ten loput. Asiakkaita meillä 
on käynyt ihan mukavasti. 
Osa varauksista tehdään jo 
hyvinkin varhain ja osa sit-
ten tulee suoraan muutaman 
tunnin varoitusajalla. Asiak-
kaina on sekä kotimaisia että 

ulkomaalaisia matkailijoita. 
Pitempään alueella viipyvät 
tekevät päiväreissuja Syöt-
teelle ja Ranualle. Lyhyem-
män ajan viipyvät tutustu-
vat luontokohteisiin, kuten 
luontopolkuun tai Jumalan-
hautaan, kalastelevat ja mar-
jastavat tai viettävät muuten 
vaan laatuaikaa lomallaan, 
kertoi Vesa Tervonen.

Eskolan lomamökkei-
hin majoittuvat saavat käyt-
töönsä veneet sekä met-
sästysmahdollisuuden 
tilan maille erillisellä luval-
la.  Majoitustoimen laajen-
tamista on tilalla mietitty ja 
tarjontaa ajateltu suunnat-
tavan erämaahenkisen ma-
joituksen puolelle. Tähän 
olisi hyvät edellytykset ra-
kennuskannan ollessa jo 
osittain valmiina.

Raahelaiset Sanna ja Antti Patjas majoittuivat lomallaan Eskolan Lomamajoissa ja tutustuivat alueen 
nähtävyyksiin sekä patikkapolkuihin.

Ervasti on pirteä, elinvoi-
mainen, kaunis maaseutu-
ympäristöinen kylä, jon-
ka halkaisee kirkasvetinen 
Iijoki. Kesäisin kylän asu-
kasmäärä tuplaantuu kesä-
asukkaiden saapuessa mö-
keilleen. Iijoen pääuoma 
kutistuu kylän kohdalla kii-
vastahtiseksi virraksi. Kala-
matkaajien suosiossa oleva 
Jaaskamonkosken vetovoi-
ma näkyy kylällä.

Jaaskamonkoski on hy-
vin tunnettu virkistyskalas-
tuskohde kalastajien kes-
kuudessa. Liki kahden 
kilometrin mittaiselta alu-
eelta löytyy niin vuolaita 
virtoja kuin rauhallisempia 
suvantokohtia. 

Pirteä ja elinvoimainen Ervasti
Kalastusta voi harrastaa 

veneestä tai rannoilta. Kos-
ki tarjoaa kalastajille sekä 
syvänteitä että matalia kari-
koita. Kalastajille, tai muu-
ten kauniiseen joenvar-
si alueeseen tutustuville on 
rakennettu taukopaikoiksi 
muutamia laavuja.

Jaaskamonkosken taval-
lisimpiin saaliskaloihin kuu-
luu kirjolohi, harjus ja hi-
taammin virtaavilla alueilla 
myös hauki ja ahven. Ko-
rentojärven kalaveden osa-
kaskunta istuttaa kirjolohia 
kesän kuluessa useaan ker-
taan ja syksyllä alueelle istu-
tetaan myös kesän vanhoja 
harjuksen poikasia. Kulu-
van kesän alussa istutettiin 

myös huomattava määrä 
melko kookkaita, kylläkin 
alamittaisia taimenia. Huo-
mionarvoista on, että alueel-
la harjuksen alamitta on 35 
cm ja taimenen 50 cm. Iijoen 
yläjuoksulla koskikalasta-
jalle on lisäksi tarjolla laajat 
alueet kymmenine koskine- 
ja virtoineen. Tänä vuonna 
on avattu uusi, Taivalkos-
ken ja Pudasjärven kuntien 
alueille sijoittuva, Iijoen kes-
kiosan yhteisviehelupa-alue 
välillä Koivukoski-Ervastin 
silta.

Lupa-alueen yhteispi-
tuus on 46 kilometriä ja se 
soveltuu erittäin esimerkiksi 
harjuksen kalastukseen. Iijo-
esta kannattaa muistaa, että 

Jaaskamonkoski on hyvin tunnettu virkistyskalastuskohde kalastajien keskuudessa. Iijoen rantamai-
sema on kaunista ja rauhallista. Joen varrelle on rakennettu laavuja taukopaikoiksi. 

se on myös hieno vesiretkei-
lykohde.

Ohikulkeva saa helpos-

ti tietoa kylän palveluista, 
sekä kalastusluvista poikke-
amalla Ervastin Kyläkaup-

paan joka sijaitsee tienvie-
ressä lähes Iijoen rannalla.
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Taustalla on Mt. Blackburn, 16390 jalkaa (n. 5 kilometriä)   ja viereinen Mt. Stanford 16237 jalkaa.  Sitä, sekä sen naapureita ei voinut olla 
huomaamatta. Epäilen, että näen niitä vielä monta päivää. Tie nimittäin kääntyy Tokin kaupungista 90 astetta ja menee näiden vuorten 
takaa Kanadan suuntaan.

1.8.2013 Ensimmäinen päivä 
Alaskassa alkaa olla takana. 
Aikaero Suomeen on 11 tun-
tia ja sen vuoksi yö oli levo-
ton. Naapuri katsoi vielä ai-
heelliseksi kotiin palattuaan 
klo 01:00 yöllä ottaa pitkän 
ja äänekkään suihkun. Aamu 
tulee kuitenkin pitkänkin 
yön jälkeen.  Hintataso tun-
tuu kalliilta, kahvi kroisantin 
kanssa maksoi yli 7 dollaria. 
Kävelin lähiostoskeskuk-
seen etsimään freepaidia, jot-
ta voisin käyttää puhelimeni 
datayhteyksiä ja tekstivies-
tiä. Kaupassa oli mielenkiin-
toinen systeemi. Yksi isäntä 
tuli kyselemään nimeäni ja 
kirjoitteli sen tabletille. Näin 
sitten että nimeni tuli kau-
pan seinällä olevalle ruudul-
le jonoon. Kaupassa oli kak-
si tällaista nimien kerääjää ja 
yksi myyjä!  Komean näköi-
nen jonotuslista joka tapauk-
sessa. Tästä se Alaskaan tu-
tustuminen alkaa.

3.8.  Läksin liikkeelle. Na-
vigaattori oli hankalana. 
Heitin alkuun Palmerin ni-
men ja haetin reitin. Lähdin 
ajamaan navigaattorin mu-
kaan, mutta parin kilometrin 
jälkeen homma alkoi epäi-
lyttää. Muutin mittakaavaa 
ja totesin sen haluavan ajaa 
noin 300 km:n ylimääräisen 
lenkin. Tätä lenkkiä se tarjo-
si päivän aikana joka välis-
sä. Sitten kun pääsin oike-

Syöteläistynyt Ahti Auno on ajamassa polkupyörällään Alaskasta Argentiinaan. Reissu kestää lähes vuoden 
ja matkaa on taittunut noin 26000 kilometriä miehen ollessa perillä karttaan merkkaamassaan kohteessa.

Polkupyöräillen Alaskasta Argentiinaan
aan suuntaan, se ajatti minua 
armeijan tukikohdan läpi, 
kahteen eri otteeseen. Kol-
matta en lähtenyt enään yrit-
tämään. Eivät päästäneet 
portista sisään vaikka kuinka 
esittelin navigaattorin reittiä.

4.8.-9.8. Liikenteessä on 
ollut kaksi isoa ryhmää; 
asuntoautot ja vaunut, sekä 
edestakaisin ajelevia mön-
kijöitä, moottoripyöriä, ku-
miveneitä ja poneja ajelevat 
autot. Yksi laji on sellainen, 
jossa isoa vaunua vetää pick-
up, jossa vetosysteemi on 
pick-up:in lavalle kiinnitetty 
vastaavanlainen kuin on rek-
ka-autojen nupissa. Nimeä 
en sille kääntöpöydälle tiedä. 

Paljon muuta liikennettä 
ei sitten olekaan. Jos loma-
laiset ja niiden takia ajelevat 
otettaisiin pois, niin aika hil-
jaisia olisivat tiet. Tien var-
ressa ei ole kovinkaan paljon 
asumuksia, nekin pääasi-
assa vapaa-ajan asunnoik-
si rakennettuja. Paikallisten 
asumukset ovat sellaisia ro-
mutarhoja, että paikka oli-
si kyllä rautaromun ostajan 
paratiisi. Minulta jäi tänä ke-
sänä pitkät lenkit tekemättä 
ja tuo pyörä laukkuineen on 
nyt kyllä ennätysraskas. 

Oletinkin, että tämä en-
simmäinen ajoviikko on to-
tuttelua. Valmentajani Juha 
Rankisen mukaan olisin si-
sään ajettu taasen vasta 6 vii-

kon ajon jälkeen.  
10.8.  Yhdysvalloista Ka-

nadaan. Ajoin eilen Tokin 
kaupungista lähelle Kana-
dan rajaa. Välillä oli yksi ky-
läntapainen, jossa oli Syöt-
teen kyläkauppoihin nähden 
hyvin vaatimaton kaupan ta-
painen. Oli kylläkin juuri sil-
lä hetkellä alkuperäisväestön 
kokoontumispaikkana, kun 

kauppaan pistäydyin. Oli 
taas suuria vaikeuksia löytää 
kunnollista syötävää. Parem-
man puutteessa olen ostel-
lut jo jonkun kerran sardiine-
ja, että saan proteiinia. Rajan 
ylityksessä ei ollut ongelmia. 
Yhdysvaltain puolella mi-
nua ei edes kirjattu maasta 
lähteneeksi niin kuin monis-
sa maissa tehdään. Kanadan 

puolella kyselivät jotakin ja 
toivottivat hyvää matkaa. 
Alaska siis jäi taakse. Osaval-
tio, jonka pinta-ala on käsit-
tääkseni lähes 2 kertaa Suo-
men kokoinen ja asukkaita 
matkailuesitteen mukaan 
noin 500 000. Olisi siellä voi-
nut tosiaan kierrellä yhden 
kesän. Katsottavaa olisi kyl-
lä riittänyt. Se nyt vaan ei ol-

lut tämän matkani juoni. Ka-
nadaan tullessani sain pian 
taas kyytiä tietyön ohi pilot-
tiautossa. Eivät antaneet ajaa 
pyörällä ja kyllä se aika ku-
rainen matka olisi ollutkin.

 Reissun aikana sää on 
ollut kohtalaisen hyvä ja 
lämmin. Väliin mahtuu le-
popäivä Tok -nimisessä pik-
kukaupungissa. 

Matkaa voi seurata netissä Ahdin omassa blogissa http://soberbicyclist.blogspot.fi

www.HHcafe.fi

Yli 60.000 tuotetta 
saman katon alta!

KIIMINKI
Isoahontie 1-3

Palvelemme 
8-21 (18)

www.HHnet.fi

HUOM! Nämä tuotteet tilattavissa
myös verkkokaupastamme www.HHsport.fi
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Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski • Puh. 08 841 005
ari.jalava@jalavankauppa.inet.fi • www.jalavankauppa.net

www.facebook.com/jalavankauppa

Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan 
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila

katsellaan kalliojärviä, luontopolkuja ja kraattereita, 
lauletaan karaokea sekä tutustutaan lähimenneisyyteen.Taivalkosken Metsäkylässä

Metsäkylä on Taivalkosken 
kunnassa sijaitseva noin 250 
asukkaan kylä, joka sijaitsee 
35 kilometrin päässä kunnan 
keskustasta Puolangalle päin, 
seututie 800:n varressa. 

Metsäkylässä voi tutustua 
kylän historiaan jonka kes-
keisin aihe on sodanaikainen 
kenttäratahistoria. Syksyl-
lä 2012 Metsäkylän kenttära-
ta-alueelle valmistui Kenttä-
ratareitti, jonka varrella ovat 
tärkeimmät sodanaikaiset ta-
pahtumapaikat. 

Muita Metsäkylän reit-
tejä ovat luontopolut, jot-
ka liittyvät kylän historiaan. 
Vääräjärventieltä lähtevän 
Huokausvaarantien varrelta 
lähtee runsaan 4 km:n mittai-

nen kaikille sopiva luontopol-
ku, jossa on kolme osuutta: 
Kalle Päätalon Uittopolku, 
Konrad Hollon Raakkupolku 
sekä Tervatie. Polkujen var-
rella on tervakulttuurinähtä-
vyyksiä.

Toinen luontopolku sijait-
see kylän toisella laidalla, Ka-
taja- ja Juuttaanvaaran mai-
semissa. Noin 10 km pitkä 
Katajan Ukon Atimapolku on 
kaikille sopiva. Polku on van-
ha kulkureitti Horsmasta sel-
kosen taloihin. 

Kylällä sijaitsee Suomen 
yhdeksäs löydetty kraate-
ri, joka on syntynyt meteo-
riitin pudotessa sinne arviol-
ta 600 miljoonaa vuotta sitten. 
Kuoppaan on syntynyt puna-

saviesiintymä, jonka päällä 
on Saarijärvi. Nykyisin savea 
hyödynnetään kyläläisten 
voimin erilaisten käyttö- ja 
koriste-esineiden materiaali-
na.

Kylällä on myös mylly ja 
uittomuseo joihin kannat-
taa käydä tutustumassa ajan 
kanssa.

Metsäkylän ölkky on alu-
een tunnetuimpia matkai-
lunähtävyyksiä. Jyrkkäreu-
nainen, jylhä kalliolampi on 
syntynyt jääkauden aikana.  
Rantakallion korkeus on par-
haimmillaan runsas 10 met-
riä ja se on suojattu turvakai-
teella. Kallion päältä avautuu 
kaunis näkymä ölkylle sekä 
sen vastapäiselle rannalle.

Tieltä ölkylle on noin 400 
metrin kävelymatka. Polku 
kulkee pääosin kuivia kan-
gasmaita, mutta ylittää välillä 
kosteikoita, joihin on raken-
nettu pitkospuut ja jyrkim-

Keidas kiireen keskellä

Marinvaara on keidas kiireen 
keskellä joka tarjoaa majoi-
tusta, erä- ja kokouspalvelui-
ta, virkistyspäiviä yhteistyö-
kumppaneitten kanssa, sekä 
ennen kaikkea luonnonrau-
haa Metsäkylässä, noin 40 ki-
lometrin päässä Taivalkos-
ken keskustasta. Paikka on 
keskellä luontoa, joka antaa 
matkailijalle hiljaisen rentou-
tumispaikan. Siellä voi tur-
vallisesti samoilla metsissä, 
nähdä syksyn värit, hiihdel-
lä koskemattomilla hangil-

la, haistaa kevään tuoksut 
tai kokea keskiyön auringon 
lumon. Marinvaara on noin 
300 metriä merenpinnan ylä-
puolella. Siellä voi kokea sel-
laisia asioita mitä ainoastaan 
suomalainen luonto voi tar-
jota. Tilalla on myös kolme 
luonnonlähdettä, joista vesi 
tulee omaan uimalampeen.

Lähiseutujen runsas met-
säeläin- ja kalakanta tarjo-
aa metsästys- ja kalastuspo-
rukoille mitä mainioimmat 
puitteet Marinvaarassa. Val-

tion maat ovat ihan omien 
rajojen vieressä. Tilan isän-
tä on jousimetsästyksen am-
mattilainen, joten häneltä voi 
tarvittaessa saada opastusta 
jousimetsästykseen.

Yhdessä asiakkaan kans-
sa rakentaen Marinvaaran 
palveluista saa jokaiselle rää-
tälöityä sopivan paketin. Ti-
lalla on myös kotieläiminä 
kuusi koiraa, kissa ja kolme 
lammasta sekä talvikautena 
poroja tarharuokinnassa. Tu-
levaisuudessa tilalle on tu-

lossa muitakin kotieläimiä.
Marinvaaran yhdeksi mo-

nista vetonauloista voisi mai-
nita loimulohen, joka on tun-
nettua ympäri Koillismaata 
ja Kainuuta.

Mäntsälästä Metsäky-
lään matkailuyrittäjäksi tul-
lut Kati Vaho on pyörittänyt 
Marinvaaran matkailukes-
kusta reilun vuoden verran 
puolisonsa kanssa, joka toi-
mii yrityksessä eräoppaana. 

MarInvaaran MatKaIluKeSKuS Taivalkoski Metsäkylä Lehtiahontie 8, www.marinvaara.fi  

Marinvaarassa on modernisti koneistettu iso tupakeittiö jyhkeällä leivinuunilla varustettuna, hulppea tupa ja noin kahdenkymmenen 
hengen kokoustila, jossa on piirtoheitin, videotykki ja fläppitaulu. Edustustason sauna löytyy myös.

Marinvaarassa majoittuvat asiak-
kaat saavat itselleen sopivaksi rää-
tälöidyn palvelupaketin.

Majoitustiloissa on yksi kolmen hengen huone ja kolme kahden 
hengen huonetta.

Lasten oma maailma sijoittuu vanhaan leikkimökkiin. Uimalam-
peen tulee vesi omalla maalla sijaitsevista lähteistä.

Metsäkylän Kyläkaup-
pa Riitun Puoti on perin-
teinen kyläkauppa. Elin-
tarvikemyynnin lisäksi 
puoti tarjoaa kotiinkuljetus-
palvelua, polttoainejakelua, 
rakennustarvikkeita, posti- 
ja veikkauspalveluita sekä 
sieltä saa ostaa myös kalas-
tus- ja metsästyslupia. Latu- 
ja moottorikelkkareitistöjen 
ylläpito kuuluu niin ikään 

Metsäkylän Kyläkauppa Riitun Puoti
yrittäjä Sulo Kaijalan palve-
luihin. Kaupan yhteydessä 
on Metsäbaari, jossa on kah-
vi-, virvoke- ja tilauksesta 
myös ruokapalvelu.

Pintamolta lähtöisin ole-
va Sulo Kaijala kulkeutui 
Kurenalan ja Jurmun kaut-
ta Metsäkylään kauppiaak-
si, jonne hän on perustanut 
perheen, kotiutunut ja juur-
tunut.

Kauppias Sulo Kaijala Kyläkaupan edessä.

piin nousuihin porrastukset. 
Pitkospuut ovat hyväkuntoi-
set ja reitti sopii myös lapsi-
perheille.  Alueella on nuo-
tiopaikka sekä käymälä, 
mutta ei laavua vaikka kar-

toissa niin mainitaan. Paikalla 
ollut laavu poltettiin ja Met-
sähallituksen suunnitelmissa 
ollut uuden laavun rakenta-
minen on siirtynyt tuonnem-
maksi.

Metsäkylän Ölkky on alueen tunnetuim-
pia matkailunähtävyyksiä.

Taivalkoski



272013

Koillismaalla saa matkaili-
ja nauttia täysin siemauksin 
luonnosta, meni minne ta-
hansa. Vierailla on mahdol-
lisuus kokea Taivalkoski ko-
dikkaana rauhan tyyssijana 
ja tuhansien tarinoitten pitä-
jänä, joka tarjoaa kuitenkin 
aina myös seikkailua. 

Pahkakuru on yksi mo-
nista Taivalkosken retkei-
lykohteista lyhyemmän tai 
pitemmän patikointiretken 
valitsevalle. Se on syvä rot-
kolaakso, jonka pohja on 
osin soistunut ja lähteikköi-
nen. Kurun pohjalle, jyrk-
kien seinämien väliin on 
muodostunut kirkasveti-
nen puro, joka saa alkunsa 

Pahkakurun aarnialue
Majavanmutkan suolla ole-
vasta pienestä lammesta ja 
päättyy Iijokeen. Suurim-
malta osin puroa reunustaa 
poronpolku, jota hyväjal-
kainen voi patikoida. Kurun 
pohjalla vierailija voi ihas-
tella kauniita saniaispen-
saikkoja ja muita kosteas-
sa vyöhykkeessä viihtyviä 
kasveja, vastakkaiselta rin-
teeltä valuvia pieniä, vuo-
laasti solisevia purosia, jyl-
hiä pystysuoria louhikoita 
tai eroosion murtamia kal-
lioseinämiä jotka vyöryvät 

kivisinä puroina kurun poh-
jaa kohden. Aikojen saatos-
sa kaatuneet puitten run-
got hiljalleen sammaloituvat 
rotkon pohjalla, muodosta-
en oman erikoisen kasvilli-
suutensa. Valon ja varjojen 
leikki vaihtelee syvän vih-
reästä, taivaan sinen kautta 
puron puhtaan keltaiseen tai 
valkoiseen hiekkapohjaan.

Pahkakurun aarnialue 
on tunnettu nähtävyytenä 
ja se löytyy valtatie 20 var-
relta, Taivalkoskelta noin 
13 kilometriä Ouluun päin. 

Merkitty vaellusreitti alkaa 
hiekkaharjun päältä, kurun 
reunalla olevalta laavupai-
kalta kulkien Pahkakurun 
kautta ja on noin kilomet-
rin mittainen. Merkkaama-
ton reitti on hieman pitempi 
ja myötäilee olemassa olevia 
polkuja.

Alueella on Metsähalli-
tuksen päätöksellä rauhoi-
tettu Pahkavaarankurun 
aarnialue. Pahkakurussa on 
myös geokätkö.

Helmikuussa 2009 Kalle ja 
Jaakko Tauriainen ostivat 
edellisiltä yrittäjiltä Taival-
kosken autotarvikeliikkeen 
varaosavaraston sekä korjaa-
mon laitteet ja siirtyivät au-
tokorjaamoyrittäjiksi.   Vi-
ralliselta nimeltään liike on 
Autotarvike K&J, mutta kan-
san suussa liike tunnetaan 
Taivalkosken autotarvike-
liikkeenä. 

Samassa kaupassa siir-
tyi korjaamolla työskennel-
lyt asentaja veljesten palk-
kalistoille. Kalle Tauriaiselle 
korjaamo oli tuttu entuudes-
taan, koska hän oli työsken-
nellyt asentajana entisten 
omistajien aikana. Veljeksille 
on kaikenlainen korjaaminen 
ja rassaaminen ollut pienestä 
pitäen verissä. 

– Hallissa korjataan ja 
huolletaan kaikenlaisia 
moottorikäyttöisiä laitteita, 

Taivalkosken Autotarvike

Pienessä korjaamossa on jokaisen pystyttävä tekemään kaikenlai-
sia korjaus- ja asennustöitä. Uutta tietoa haetaan töiden ohessa li-
säkoulutuksilla, totesivat Kalle ja Jaakko Tauriainen.

autot on pääasiallinen toi-
meentulon lähde. Raskaan-
kaluston huollot, samoin 
kuin hydrauliikka huolto-
palvelut ja letkujen teot ovat 
vuosien mittaan vähenty-
neet. Tämä johtuu suurelta 
osin paikkakunnan kone- ja 
kuljetuskapasiteetin vähen-
tymisestä ja töiden siirtymi-
sestä toisille paikkakunnille, 
totesi Kalle Tauriainen.

Varaosamyymälässä on 
melkein kaikki yleisimmät 
tarvikkeet hyllytavarana.  
Merkkikohtaiset osat ovat 
puolestaan tilaustavaraa. Itse 
moottorit ovat säilyneet sa-
mankaltaisina kuin ennen-
kin, mutta lisääntynyt elekt-
roniikka autoissa on lisännyt 
sähkö- ja elektroniikkavikoja 
etenkin pakkaskausina.

– Korjaamon ruuhka-ai-
kaa ovat syksyt ja keväät.  
Syksy alkaa talvirengas rul-

janssilla ja kesä kesärengas-
hommilla. Syksyllä alkaa 
myös pakkas- ja lumikelit, 
jotka aiheuttavat jäätymisiä 
ja sähkövikoja.  Korjaamos-
sa on tarvittavat vikakoodin 
lukulaitteet joilla päästään 
yleensä selville missä vika 
piilee. Sähköpuolen viat ovat 

yleensä ongelmallisia, kos-
ka ne aiheuttavat niin mo-
nenlaisia ja vaikeaselkoisia 
oireita. Vaikeimmissa on-
gelmissa ohjataan asiakas 
sitten merkkiliikkeen hoi-
viin, Tauriainen huomaut-
taa.

TAIVALMAJAT
Kaksi 6-hengen mökkiä 

vuokrattavana 
Taivalvaaralla

p. 0400 191 975 • 0400 198 823

• Matot
• Maalit
• Tapetit
• Kaakelit
• Valaisimet
• Huonekalut
• Nunna Uunit
• Keittiökalusteet
• Miele-kodinkoneet

PATJA SLEEP EASY
Peruspatjojen

parasta hinta-laatusuhdetta

93400 TAIVALKOSKI, p. 040 191 0913

Juha Virkkunen
Syötetie 9
93400 Taivalkoski
gsm 0400 261 253
juha.virkkunen@wirkkunen.fi

VIRKKUNEN

WIRKKUNEN 
- jääkäri-etappitalo vv. 1915-17
- porotalo, poroja jo ainakin 3 vuosisadalla
- kulttuuria, historiaa, tarinoita
- pikkuretkiä luonnonhelmaan
- varapappa, tutustumista maatalon 
 töihin papan matkassa
- kahvit, teet, voileivät, kenties 
 muutakin suupalaa tilauksesta

suomi, 
ruotsi, 
saksa, 
englanti

hirvipirtit 
lapland 
cabins

p. 040 865 8471
info@hirvipirtit.fi
www.hirvipirtit.fi

Vuokraamme 
kaksi tasokasta 
talviasuttavaa 
mökkiä, iijoen 

vieressä, jurmussa.   
kylpytynnyri 

rannalla.

Taivalkoski

Hyvässä ruoassa on fiilistä! 

TAIVALTOrI
Talonpojantie	1,	Taivalkoski

Puh. 040 770 0989. jarkko.jokipera@k-market.com

lehtiahontie 8, 93590 Metsäkylä, p. +358 440 525 634
marinvaara@gmail.com  • www.marinvaara.fi

MARINVAARA
Etelä-Taivalkoskella

Taivalkosken 
elomarkkinaT 

2013
atiman torilla

Järj. Taivalkosken yrittäjät

30.8.-31.8.2013
Perjantaina 9-18
lauantaina 9-15
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• Alko 
 Pudasjärvi 020 711 2843
 Taivalkoski 020 711 2847
 Tilauspalvelu Syöteshop 044 083 8668
 
•  Ambulanssi Hätänumero 112
 
•  Apteekki 
 Lääkekaappi Syöte Shop 044 083 8668
 Pudasjärvi 08 821 145
 Taivalkoski 040 480 8000
 
•  Asuntovaunualueet 
 Syöteresort Caravan, Iso-Syöte 0400 499 215
 Pikku-Syöte Caravan Pikku-syöte 08 815 4000
 
•  Avainpalvelupisteet 
 avainpalvelu Syöte Shop 044 083 8668
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Huoltopalvelu niilo Sarajärvi 0400 398 771
 Metsähallitus varaustuvat 
 luontokeskus 020 564 6550
 Syötteen Kyläkauppa 044 032 2652
 Toiminimi Laura Kokko Huoltop. 040 587 5051
 
•  Autokorjaamot ja varaosat 
 autokorjaamo Kummala 
 Pasi & Kumpp 0400 198 382
 autokorjaamo Kuopus Pentti 040 564 8643
 autokorjaamo TH-Motor 040 536 6750
 autohuolto P. Pylkäs 08 841 421
 autotarvike Taival-Osa ay 08 842 517
 
•  Hammashoitola 
 Pudasjärvi 040 826 6541
 Taivalkoski 040 860 9006
 
•  Hinauspalvelut 
 Ietin rattaat 0208 389015
 Syötteen Maansiirto 0400 374259
 Esa Särkelä Ky 040 5810 386

• Hevospalvelut/Ratsastus 
 Kelosyötteen Talli 040 501 2895
 
•  Hotellit 
 Hotelli Iso-Syöte 020 476 400
 Hotelli Pikkusyöte 08 815 400
 
•  Hostellit, retkeilymajat 
 retkeilymaja Hostel syöte 08 815 4000
 Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418
 
• Kahvilat 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikkusyöte 08 815 400
 Kotakahvio 040 7654 202
 Syötteen luontokeskus 040 583 1608 
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560 
 Syöte Shop 044 083 8668
 Syöteresort Pärjänkievari 0400 499 216
 Syöteresort Tupasvilla 0400 499 216
 Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Syöte resort romekievari 040 137 1600
 
•  Kalastusluvat 
 Kotakahvio 040 7654 202
 Syötteen luontokeskus 0205 645 6550
 

•  Kansallispuisto 
 Syötteen kansallispuisto 0205 645 6550
 
•  Kaupat 
 Syötteen kyläkauppa 0440 322 652
 Syöte Shop 044 083 8668
 
•  Kiinteistöhuolto 
 Eija Parviainen 041 445 2890
 Laura Kokko 040 587 5051 
 M.Särkelä 040 581 9930
 niilo Sarajärvi 0400 398 771
 Pohjois-suomen kiinteistö ja 
 hälytys keskus 040 555 3188
 
•  Kiipeilyseinä 
 Hotelli Pikkusyöte 08 815 400
 
• Koiratarha 
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
• Kokouspalvelut  
 Syöteresort Pärjänkievari 0400 499 216
 Syöteresort Tupasvilla 0400 499 216
 Hotelli Iso-syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 400
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 Syötteen luontokeskus 0205 645 6550
 
• Kota-/eräruokailut
 Hotelli Iso-syöte 0201 476 400
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560, 0500 776 560
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
• Kuntosali 
 Hotelli Pikku-syöte 08 815 400
 
• Leirikoulut 
 Hotelli Pikku-Syöt 08 815 400
 
• Liinavaatepalvelut 
 niilo Sarajärvi 0400 398 771
 
• Matkahuoltoasiamies 
 Syöte Shop 044 083 8668
 aarrearkku 050 386 8660
 
• Matkamuistot 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 0201 476 400
 Kotakahvio 040 7654 202
 Metsähallitus luontokeskus 020 564 6550
 Syöte Shop 044 083 8668
 usvalintu 045 650 3278
 
• Majoitusvälitys 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syöteresort Caravan 0400 499215
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
• Moottorikelkkavuokraus 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 
• Observatorio 
 Hotelli Pikku-Syöte 0201 476 400
 
• Ohjelmapalvelut 
 Hotelli&Safari Iso-Syöte 0201 476 400
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 naamanka Kyösti 040 740 1859
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen Luontokeskus 0205 646 550
 VilliPohjola 0205 644 333
 

• Paikallisia matkamuistoja: 
 usvalintu 045 650 3278
 Vaaranpaja  Juha ronkainen 044 772 7757
 
• Pankkiautomaatit 
 K-Supermarket Pudasjärvi 
 Pudasjärven osuuspankki 
 S-market Joki-Jussi Taivalkoski 
 Taivalkoksen osuuspankki 
 
• Polttoaineet 
 Seikkaileva siili Syöte 044 344 8558
 
• Porotilavierailut 
 Syötteen Porotila 0400 390 016
 Wirkkusen Porotila 040 026 1253
 
• Posti 
 Syöte Shop 044 083 8668
 
• Pudasjärven Kaupunki 040 826 6400
 
• Ravintolat 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 0201 476 400
 Kahvila-pizzeria Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Kelosyötteen kotakahvila 040 765 202
 Syöteresort romekievari 040 137 1600
 Syötteen luontokeskus 040 583 1608 
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560 
 Söteresort Pärjänkievari 0400 499 216
 
• Retkeilymajat 
 retkeilymaja Hostel syöte 08 815 4000
 Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418
 
• Rinnekeskukset 
 Hiihtokeskus Iso-Syöte 0201 476 471
 Välinevuokraus 0201 476 476
 Hiihtokoulu 0201 476 475
 Hissiliput 0201 476 471 
 
 Hiihtokeskus Pikku-Syöte 08 815 4000  
 Välinevuokraus 044 799 5195
 Hiihtokoulu 040 725 1502
 Hissiliput 08 815 4171
 
• Ryhmävaraukset 0201 476 400
 Hotelli Iso-Syöte 08 815 4000
 Hotelli Pikku-Syöte 040 7771800
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
• Saunat 
 Hanhilammen iso savusauna 0201 476 400
 Maasauna 040 777 1800
 Syöteresort Pärjänkievari 0400 499 215
 Syöteresort Tupasvilla 0400 499 216 
 Saunatupa ja  savusauna 0400 302 910
 Savusauna Hakamajat 040 505 7096
 Syötteen Eräpalvelut iso savusauna 0400 604 772
 
• Taksit 
 Syötteen Taksit 08 106 466
 Iso-Syötteen taksimatkat 0400 158 258, 0400 184 411
 Syötteen taksipalvelut 040 701 4522
 
• Terveyskeskus 
 Pudasjärven terveyskeskus 
 Taivalkosken terveyskeskus

• Tonttimyynti
 Metsähallitus/Laatumaan tontit 0400 386 476

PALVeLuhAkeMISTO


