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Kesäinen Syöte

Miksi Syöte valloitti minut ja valloittaa
vieraamme kerta toisensa jälkeen?
Syötteen talvikausi oli ennätyksel-

huomata, että vieraamme ajattele-

vää niin ravintoloissa kuin muis-

velle, Pytky Cafén rannasta. Läh-

linen. Joulukuu 2021 – huhtikuu

vat hyvin samalla tavalla kuin itse

sakin paikoissa (Rinne, kaupat

den itse yleensä aikaisin aamusta

2022 rekisteröidyt yöpymiset kas-

asiakkaana.

jne.). Luonto on täällä upea.”

liikkeelle. Nautin eniten aamuisesta luonnosta.

voivat 27 %, majoitusmyynti 53 %
ja käyttöaste 10 %. Myös kansain-

Muutama suora lainaus asiak-

Kesä on tullut tunturiin. Mi-

väliset asiakkaat löysivät tiensä ta-

kailtamme, mihin asiakkaamme

nulta monesti kysytäänkin, että

Vastuullinen ja kestävä matkai-

kaisin Syötteelle. Lämmin kiitos

ovat tyytyväisiä Syötteellä:

mitä minä suosittelen Syötteellä

lu ovat lähellä sydäntäni. Useat

tekemään. Lempijuttujani ovat eh-

Syötteen yritykset tekevät niin

”Luonto, harrastusmahdolli-

dottomasti patikointi, pyöräily ja

pieniä kuin isojakin tekoja vas-

Vieraillessani ensimmäistä kertaa

suudet, Syötteen ja alueen koko

melonta. Myös suosikkireittejäni

tuullisuuden eteen. Tässä julkai-

Syötteellä elokuussa 2019 rakas-

henkilökunta maailman huip-

kysytään säännöllisesti. Patikoi-

sussa on muutamia nostoja teoista

tuin tuntureiden päältä avautu-

pua.”

den pidän Pytkyn pyrähdyksestä,

ja myös me matkailijat itse voim-

Rytivaaran kierroksesta ja Teeri-

me olla tekemässä vastuullisempia

vaaran kierroksesta sekä pyöräil-

valintoja. Tänä kesänä on jälleen

len ehdottomasti Syötteen kier-

bussiyhteys

Syötteelle

Syötteellä ollaan valmiina

roksesta. Eväiden merkitystä ei voi

kuutena lauantaina, toivottavasti

kesään, tervetuloa kiireen

korostaa liikaa retkeillessä ja Syöt-

yhä useampi käyttää tätä vuoroa

pohjoispuolelle!

teen kierroksella uinti joko Kel-

Syötteelle tullakseen tai turvautuu
kimppakyyteihin.

kuuluu vieraillemme!

”Rauhaan,

viin maisemiin, upeaan luontoon
ja monipuolisiin kansallispuiston

teen, yleiseen ilmapiiriin.”
”Erinomainen paikka ja hyvää

reitteihin. Lisäksi minuun teki
vaikutuksen Syötteen yrittäjät ja

luonnonläheisyy-

palvelua saa joka paikassa ”
”Tunnelma, perheystävällisyys,

yrityksissä työskentelevät henkilöt

yhteisöllisyys”

palvelualttiudellaan.

Oulusta

Minna Hirvonen

Tehdessämme talvella tutki-

” Laskettelu on mukavaa, kun

larilammessa tai Lauttalammes-

musta, kehittääksemme Syötteen

on hyvin hoidetut rinteet ja ei tar-

sa on ihan must juttu. Melomaan

Syötteen Matkailuyhdistys ry

palveluja entisestään, oli mahtava

vitse jonottaa. Palvelu on ollut hy-

lähden mieluusti Naamankajär-

toiminnanjohtaja

Tunturialueet kiinnostavat asuntosijoittajia.
Kuuru

nässä. Entistä useammin lämmi-

joavat jokaiselle jotakin ja viime

LKV on yksi Syötteen suurim-

tysratkaisuihin toiveena on maa-

talven Syötteen matkailun luvut

mista toimijoista ja tuntee hy-

lämpö tai muu lämpöpumppu

olivatkin upeaa luettavaa.

vin alueen markkinat. Syötteen

ratkaisu. Kesää kohti tonttien ky-

Uudet tuulet puhalsivat per-

alueella loma-asuntojen kysyntä

syntä on taas lisääntynyt ja lisää

heyrityksessä myös uuden nuo-

on ollut pitkään hyvällä tasolla, ja

tontteja kaivataankin lähelle akti-

ren toimitusjohtajan osalta: Julia

alueen loma-asuntojen arvostus

viteetteja sekä palveluita.

Tapaninaho nimitettiin uudeksi

Kiinteistövälitysyritys

on parantunut. Eri kokoiset ja ta-

Mökkejä on tullut myyntiin ta-

toimitusjohtajaksi Antti Suhosen

soiset loma-asunnot kiinnostavat

saiseen tahtiin ja kysyntääkin on,

siirtyessä sivuun tehtävistä ke-

ostajia ja myös uudiskohteita on

joten mikäli sinulla on aikeissa

väällä 2022.

tullut kiitettävästi tarjolle.

mökin myynti, nyt on hyvä aika

- Olemme kiinteistönvälityk-

Asuntosijoittamisen trendi on

myydä. Kuuru LKV:n palvelukon-

sen edelläkävijöitä tunturissa ja

siirtynyt kasvavassa määrin myös

septi ja ammattilaistiimi takaavat

teemme työtä intohimolla. Tyy-

loma-asuntoihin, eikä mikään ih-

välityspalkkiolle enemmän arvoa

tyväinen asiakas on aina tärkein

me! Vuokramökki on nykyään

kuin kukaan muu!

tavoitteemme ja se puhuu puoles-

monesti tuoton kannalta parem-

Kuuru LKV toimii Suomen

taan. Viime vuosi oli upea ja ha-

pi sijoitus, kuin kaupunkiasunnot

suurimmilla tunturialueilla. Ko-

luammekin kiittää kaikkia asi-

ja mikä parasta, sen lisäksi että se

timaan matkailu on nosteessa ja

akkaitamme

tuottaa hyvin, sitä voi käyttää itse

kesä houkuttelee lomailijoita upei-

Toteutimme loma-asuntounelmia

tunturissa aikaa viettäessä.

siin tunturimaisemiin tänäkin

välittämällä kohteita viime vuon-

Ekologisuus ja taloudellisuus

vuonna. Tuntureiden aktiviteetti-

na 65 kappaletta, kertoo Tapani-

näkyvät myös mökkien kysyn-

mahdollisuudet sekä palvelut tar-

naho.

luottamuksesta.

Kuvat: Studio Sallamar.

Syötteen Taksi
palvelee

0200 964 46

Kynttiläpaja ja myymälä

KYNTTILÄTALO
Kuusamontie 2046, Pudasjärvi, puh. 040 549 2063

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös
lentokenttäkuljetukset.

Tutustu ja tilaa
www.kynttilatalo.fi

Pikkupuoti
palvelee
24/7
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Kesäinen Syöte

Maaginen luonto innostaa
pyöräilijää jokaisena vuodenaikana.
Syötteen kahdeksan
vuodenajan ansiosta
luonnon värit ja
valot ovat jatkuvassa
muutoksessa, joten
pyöräilyreittien
varrelta löytyy aina
uutta ihasteltavaa.

vetää Syötteelle. Paikka on äärim-

kanssa ja aikuiset poikammekin

mäisen luonnollinen, mahtava ja

käyvät aina kun kerkeävät.

Kesäisin

maastopyöräilijälle

- Näiden maisemien keskellä

Syöte on Soinin mielestä Suomen

saa vähän erilaistakin perspek-

Hänen kiinnostuksensa ulkoi-

paras kohde: alueelta löytyy pal-

tiiviä töihinsä. Heti kun nostaa

80-luvun alussa Kyösti Soinin

luaktiviteetteihin alkoi laskettelun

jon erilaisia reittejä ja pintoja ja

katseensa irti tietokoneesta, niin

perhe oli yksi onnekkaista, jotka

parista, josta se pian laajeni pati-

eri vaikeusasteita. Alueen reitistö-

Syötteen luonto takaa välittömän

ostivat mökin Syötetunturin hui-

kointiin ja talvipyöräilyyn. Syö-

jä kehitetään jatkuvasti, joten nii-

tauon.

pulta vanhasta kelokylästä. Tuol-

te on talvipyöräilyn edelläkävijä,

hin ei kyllästy. Merkittyjen maas-

loin laskettelukeskuksen hiihto-

minkä on taannut yhteistyö Kan-

toreittien lisäksi sorateitä löytyy

hissien ja tunturin huipun hotellin

sallispuiston kanssa.

valtavasti ja onhan tunturin päälle

mystinen.

avaamiset olivat vielä tuoreessa

Kesäisin Soini viihtyy erityi-

myös Suomen pisin maantienousu.

sen hyvin Syötetunturin rinteille

Soini työskentelee myynnin

teluissa esille, kun Kyösti Soini

- Olimme vanhempieni kanssa

rakennetussa Bike Parkissa, jossa

alalla, joka on luonteeltaan hyvin

pääsee puhumaan Syötteestä ja

ajelleet usein Rytinkisalmentietä

voi harrastaa hissipyöräilyä. Kol-

vaihtelevaa. Ajoittain pitää olla

miksi hän on ihastunut alueeseen.

ja katselleet Syötteen jylhiä maise-

mentoista reitin joukosta löytyy

paljon menossa ja toisinaan töitä

Tämä viesti nousee usein keskus-

muistissa.

Syötteen pyöräreitit:
Syote.fi/reitit

- Olen kotoisin Oulun Kellosta

mia, että tuolla kelpaisi mökkeil-

valikoimaa sekä aloittelijoille, että

tehdään pidempiä aikoja toimis-

ja aikoinaan kiertänyt paljonkin

lä. Edelleen mökki on aktiivisessa

kokeneemmille.

tosta käsin. Tällöin etätyöpiste on

maailmalla, mutta aina vaan veri

käytössä: käymme täällä vaimon

hyvä siirtää Syötteen mökille.

Vuokraa pyörä kesäretkelle.
Syötteellä on helppo
vuokrata tilanteeseen
sekä maastoon sopiva
menopeli ruskaretkelle.
Joustavat vuokra-ajat
mahdollistavat parin
tunnin pyrähdykset
tai useamman päivän
taipaleet.

to on houkutteleva paikka ko-

niin perinteisiä fatbikeja kuin

keilla sähköpyörän taikaa. Kaik-

sähköavusteisia pyöriä. Iso-Syöt-

kiin

kuuluu

teen rinteiden juurella sijaitsevan

kypärä. Pyörävaraus kannattaa

vuokraamon pyörät voi varata

tehdä etukäteen netissä: hotelli-

suoraan netin kautta: rentle.shop/

isosyote.fi.

rautiovuokraa.

pyörävuokriin

Iso-Syötteen

Hotelli Pikku-Syötteeltä saa

vuokraamosta löytyy niin fatbi-

vuokrattua leveärenkaiset fatbiket

ket, e-fatbiket, lasten fatbiket kuin

Syötteen pyöräilymaastojen tutki-

alamäkipyöräilyyn

Hiihtokeskus

soveltuvat

miseen. Vuokraus sisältää kypä-

Iso-Syötteeltä

täysjousitetut maastopyörät. Tie-

rän, lukon sekä käyttöopastuksen.

voi vuokrata sähkömaastopyö-

dustelut ja varaukset: 020 1476 471

Kysy lisää: myyntipalvelu@pikku-

riä, alamäkipyöräilyyn soveltu-

tai rinnetoimisto@isosyote.com.

syote.fi.

Tunturihotelli

via täysjousitettuja maastopyöriä

Syöte Rent & Safaris tarjoaa

sekä gravel-pyöriä. Tunturimaas-

tunturimaastojen kesyttämiseen

Lisätiedot: syote.fi

Kesäinen Syöte

Pyöräretki kiireen
pohjoispuolella.
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Syötteen suosittuja
maastopyöräilyreittejä:

Kruisaile fillarilla kenties Suomen parhaimmissa maastoissa – tyyli
on vapaa! Syötteellä pyörällä pääsee niin maastoon, maanteille kuin
sorateille.
Syötteestä on vuosien saatossa

teellä ajettavaksi yli 100 kilomet-

yltäneitä pariskuntia.

rin verran. Tieosuuksia reiteillä ei

Syötteen kierros, 19 km

ole juuri ollenkaan!

Rengasreittinä ajettava Syötteen kierros lukeutuu alueen helpoim-

muodostunut tunnettu maasto-

Maastopyöräilyreitit johdattele-

pyöräilykeskus, jonka reitistö on

vat pyöräilijän haastaviin tekniik-

erittäin monipuolinen ja katta-

kaosuuksiin, mutta myös virkistä-

va. Maastopyöräilyreiteillä nä-

ville maisemareiteille ja leppoisiin

Ajokokemusten lisäksi Syötteen

säpolkuja, pitkospuita, harjuja ja joen vartta seurailevia sorapolku-

kyy niin perheitä, parikymppisiä

laskuihin. Kaikki reitit yhdistä-

aidot maastopyöräreitit tarjoavat

ja. Matkan varrelle asettuvat Kellarilammen laavu ja Annintupa

kaveriporukoita kuin eläkeikään

mällä maastoreittiä riittää Syöt-

upeita tunturimaisemia.

tarjoavat mukavat pysähdyspaikat. Pituus: 19 km – Kesto: n. 3 tun-

piin maastopyöräreitteihin, mutta matkalla saa kokea paljon: met-

tia – Haastavustaso: helppo/keskivaikea.

Pitämävaaran lenkki, 35 km
Tiukkoja nousuja ja hauskoja laskuja! Tällä reitillä löytyy haastavampia osuuksia, kivikkoja ja sykettä nostattavia maastonvaihteluja. Portinojan laavu on oiva paikka tasata henkeä ja nauttia pientä
evästä. Pituus: 35 km – Kesto: 4-8 tuntia – Haastavuustaso: keskivaikea+

Toraslammen taival, 33 km
Kokeneelle menijällekin vaativa reitti, jossa ylitetään välillä jopa
joki kahlaten köyden avulla. Kaunis vaaraluonto hurmaa polkijan jo
itsessään, mutta pientä lisäjännitystä voi löytää Toraslammen autio-

Seikkailu alkaa
sorateiltä.

tuvalta, jossa tarinoiden mukaan kummittelee. Pituus: 33 km – Kesto:
4-8 tuntia – Haastavuustaso: edistyneelle maastopyöräilijälle
Tarkemmat kuvaukset ja tiedot pyöräilyreiteistä löytyvät Luontoon.fi sekä syote.fi/reitit -sivuilta. Kaikki reitit voi aloittaa Syötteen luontokeskukselta, josta saa kartat ja vinkit.

sähkömaastopyörillä

kokonaispituus on noin 30 kilo-

lajin saloihin on Tahkolan mu-

saadaan tasoitettua eroja. Hieman

metriä. Haasteita etsivälle suosit-

rustetuttujen sorateiden suosiolle

kaan Lapland Bike Hotel, jos-

leveärenkaisemmat pyörät kulke-

telen pistäytymään Mustarinnan

on tietysti se, että niillä pyörä rul-

ta saa vuokrattua alleen laaduk-

vat sähkön avulla erinomaisesti

päällä. Silloin saa kokea hienojen

sorateillä viihtyvien huutoon. Tä-

laa parhaiten, Tahkola huomaut-

kaita gravel-pyöriä tarvittaessa

myös sorateillä, Tahkola vinkkaa.

maisemien lisäksi melkoisia kor-

män hetken hittilajin harrastajille

taa nauraen.

ajo-opastuksen ja ajankohtaisten

soratiepyöräily,

– Syy tällaisten piparkakkutai-

Syötteellä ensimmäinen askel

hiekkatiepyöräily – rakkaalla la-

kinaksikin kutsutulla pinnalla va-

jilla on monta nimeä ja variaatiota. Syöte vastaa joka tapauksessa

Gravel-pyöräily,

löytyvillä

keuseroja sekä hieman karkeam-

reittivinkkien kera. Opaspalvelui-

Pyöräretken reittitärpiksi Tah-

Suomessa ja maailmalla yhä

ta hyödyntämällä aloittelija pääsee

kola heittää Syötteeltä Näköala-

suositummaksi käyvä soratiepyö-

sisään lajiin ja kokeneempi menijä

tien, joka kulkee alueen itäreunaa

Pyöräilyn moniottelija ja pyö-

räily on matalan kynnyksen la-

löytää parhaat ajoelämykset tuo-

Syötekylästä Naamankaan.

vat reitit.

Syötteen alueelta löytyy useita satoja kilometrejä reittivalikoimaa.

räilyopas Pekka Tahkola kertoo

ji. Matkaan voi lähteä oikeastaan

gravel-harrastajien etsivän eri-

pyörällä kuin pyörällä, mutta so-

tyisesti vähäliikenteisiä sorateitä,

rateille

gravel-pyö-

– Esimerkiksi kaveriporukka

tuna reitti tarjoaa mukavaa mut-

joissa sora on pakkautunut tiiviik-

rät nostavat ajokokemuksen huip-

voi varata oppaan vetämään ret-

kittelevaa alamäkeä, ja tietenkin

si kerrokseksi. Alla on soraa joko

puunsa. Ominaisuuksiltaan erittäin

ken. Parasta tietysti on, jos poru-

nimensä mukaisia näköaloja. Ta-

koko tien leveydeltä tai kahden

monipuolisilla pyörillä voi poiketa

kan kuntotaso on suht sama, mut-

kaisin pohjoiseen voi rullata Pär-

rengasuran verran.

myös asfaltille tai maastoon.

ta tarvittaessa pyörävalikoimasta

jänjoentietä pitkin, jolloin matkan

optimoidut

– Pohjois-eteläsuunnassa ajet-

paa tienpintaa.

GRAVEL-PYÖRÄT:
HOTELLI-ISOSYOTE.FI
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Kesällä 2022
Bike Parkiin
avataan uusi
Isoflow-reitti!

Fiilis huipussaan Iso-Syöte Bike Parkissa.
Uudessa Iso-Syöte Bike
Parkissa mennään
pyörän kanssa hissillä
ylös ja lasketaan
vauhdilla alas. Ja se
jos mikä, on kivaa!
Iso-Syöte Bike Park on jo lyhyen

suunniteltu palvelemaan mahdol-

jeff suosittelee jousitettua pyörää.

sua suksien tai laudan kanssa.

siirtymistä, Terentjeff vinkkaa.

– Iso-Syötteen vuokraamosta

– Ankkuri laitetaan satulan al-

Bike Parkin enduro-reitit haas-

voi vuokrata enduro-täysjousto-

le tai takapuolen ja pyörän satulan

tavat ajajaa hyppyreillä ja rinteen

– Ensikertalaiset ja leppoisam-

pyöriä. Bike Park -paketti sisäl-

väliin, jolloin ankkurin päällä voi

luonnollista pohjaa sekä kivik-

masta menosta pitävät voivat ko-

tää kaiken tarvittavan hissilipusta

istua normaalisti. Meillä on aina

koa myötäilevillä pätkillä: Snow-

keilla laajempia ja tasaisempia ra-

pyörään ja varusteina oleviin pol-

hissimies paikalla opastamassa ja

Parkin puolella menevällä endu-

toja, joissa voi nauttia vauhdin

visuojiin, panssariliiviin sekä ky-

auttamassa.

ro-pätkällä pääsee kokemaan muun

hurmasta omaan tahtiin.

pärään. Pienimmät suojavarusteet

Tunturin huipulta lähtevällä si-

lisimman monen tasoisia harrastajia.

muassa talven hyppyripohjat.

taipaleensa aikana saavuttanut

– Ammattimenijät ovat hur-

vuokraamossa ovat 120 cm pit-

nisellä pääreitillä on mittaa yli kak-

– Koko elämän rinteissä viih-

suuren suosion. 13 reitistä koos-

jastelleet huipulta alas 2,5 mi-

kille ajajille, mutta pyöriä ei vielä

si kilometriä. Rataan kuuluu vauh-

tyneenä voin todeta, että tämä on

tuva hissipyöräilypuisto sisältää

nuuttiin, mutta silloin mennään

toistaiseksi ole valikoimassa niin

dikkaita osuuksia ja kallistettuja

ensimmäinen kesälaji, jossa saa

monipuolisen kattauksen erilaisia

jo äärimmäisen kovaa. Aloittelija

pienille ajajille.

mutkia, se on koko matkan ajalta

samanlaisen laskemisen fiiliks-

ratoja harjoittelureiteistä endu-

laskee ensimmäiset laskut useim-

päällystetty maalla tai soralla.

en ja alamäen vauhdin tuomat

roon. Kesällä 2022 Bike Parkiin

miten noin viiteen minuuttiin,

avataan uusi Isoflow-reitti! Flow/

mutta kun saa päivän aikana var-

freeride-tyylinen reitti mukautuu

muutta, pääsee varmasti jo kol-

pyöräilijän taitotason mukaan ja

Rinnemaaston ja fillarin
yhdistelmä koukuttaa

kicksit. Alamäkipyöräily on ihan
– Pääreitillä on mukava nautis-

ankkurihis-

kella isoista mutkista ja katsella,

men minuutin lähettyville. Tässä

sit kuljettavat kävijän pyörän kera

miltä hiihtokeskusmaisema näyt-

tarjoaa ajettavaa niin aloittelijoille

lajissa myös kehitys on nopeaa,

muutamassa minuutissa tunturin

tää kesällä. Reitin puolivälissä on

kuin Bike Park -konkareillekin

Terentjeff lisää.

huipulle. Pyörän kanssa tehtävää

siirtymäreitille osuva kalliopaik-

Talvesta

tutut

Hiihtokeskus Iso-Syötteen rin-

Bike Parkin kahdella harjoit-

hissinousua ei Terentjeffin mukaan

ka, jonka levennykselle voi pysäh-

netoiminnasta vastaava Mik-

teluradalla voi tulla vaikka jopolla

kannata turhaan jännittää, vaikeus-

tyä ihailemaan maisemia ennen

ko Terentjeff kertoo, että radat

alas, mutta muihin ratoihin Terent-

tasoltaan se vastaa talven hissinou-

vauhdikkaalle

äärettömän hauskaa!, Terentjeff
hehkuttaa.

Lisätiedot radoista
ja aukioloajoista:
www.isosyote.fi.

lopputaipaleelle

MONIPUOLINEN
KYLÄKAUPPA TUNTUREIDEN
KUPEESSA!
Avoinna ma-to
pe
la
su

10-17
10-18
10-17
10-15

Kahvio, elintarvikkeet, pienrauta- ja taloustavarat,
matkamuistot ja tekstiilit, käsityötarvikkeet,
nestekaasun jakelu, Alkon noutopiste,
veikkaus sekä Pudasjärven apteekin palvelupiste.
Polttoaineautomaatti 24h.
Syötekyläntie 1263. 0440 322 652
Auki joka päivä. Facebook: Syötekylän Kauppa
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Syötteen kansallispuistossa on kesä kukkeimmillaan.

Syötteen kansallispuistossa on yli
120 km merkittyjä
patikointireittejä!

Silmien eteen
avautuva metsien
vihreä meri, vaarakuusikoiden sisäänsä
kätkemä luonto ja
huikeat mahdollisuudet
aktiivisiin luontoelämyksiin. Tämä
kaikki löytyy Syötteen
kansallispuistosta.

teensa ja salaiset luontoelämyksensä

tossa. Lyhemmät evästauot sujuvat

han muistaa kunnioittaa Rytituvas-

laisia juomia. Välinevuokraamo

kansallispuiston kätköistä.

leppoisasti lähes joka reitin varrelta

sa majoittuvan lammaspaimenen

Taigavire toimii myös kahvilan toi-

Luontopolut ovat helppo ja haus-

löytyvällä taukopaikalla. Reitit on

yksityisyyttä.

mesta. Välinevuokraukset hoituvat

ka tapa tutustua luontoon koko per-

merkitty maastoon maalimerkein,

Kansallispuiston portilla seisova

heen voimin. Naavaparran 3 km

risteyksistä löytyy viitoitus ja kart-

Syötteen luontokeskus kutsuu vie-

mittainen luontopolku sopii kul-

toja voi ostaa vaikkapa luontokes-

railijoita hengähdystauolle. Luon-

jettavaksi isorenkaisilla lastenrat-

kukselta.

tokeskuksen näyttelyä ollaan uu-

taillakin Annintuvalle ja takaisin.

Rytivaaran kruununmetsätorppa

distamassa, joten se on suljettuna

Maastopyöräilijöille reilu sadan

on keskelle kansallispuistoa uudel-

elokuun alusta alkaen. Ensi vuonna

kilometrin reittiverkosto risteilee

leen rakennettu ainutlaatuinen mu-

2023 luontokeskuksella aukeaa uusi

Vuonna 2000 perustettu Syötteen

Pytkynharjun neulaspoluilta Pitä-

seotila, jossa pääsee tutustumaan

näyttely, joka kantaa nimeä ”Rak-

kansallispuisto on täynnä mahdol-

mävaaran teknisiin kuusikoihin.

entisajan torpparien ankaraan elä-

kaudella luontosi”. Näyttelyssä tul-

lisuuksia virkistäytyä kesäisessä

Kansallispuisto tarjoaa päiväretkien

mään. Tulevana kesänä juhannuk-

laa antamaan ääni luonnolle, joka

luonnossa. Hyvin merkityt ja opas-

lisäksi mahdollisuuden pidemmil-

sesta elokuun puoliväliin Rytivaa-

kertoo kävijöillensä oman tarinansa

tetut reitit ohjaavat luonnon rauhaa

lekin vaelluksille. Yöpyminen luon-

rassa laiduntaa lauma lampaita,

Syötteestä.

etsivän turvallisesti ja mukavasti

non helmassa on mukavaa autio- ja

joita hoitamassa on viikoittain vaih-

Luontokeskuksen Kahvila Kor-

vaarajonojen erämaahan. Seikkaili-

vuokratuvissa, ja omaa rauhaa saa

tuva lammaspaimen. Lampaita saa

pissa on tarjolla keittolounas, ja li-

ja löytää omat poluttomat retkikoh-

yöpymällä teltassa tai riippuma-

käydä vapaasti tervehtimässä, kun-

säksi tuoreita leivonnaisia sekä eri-

kätevästi internetissä Taigavireen
sivuilla.

Syötteen kansallispuisto
on elämys sinua varten
– ota se omaksesi!
Lisätietoja:
Syötteen luontokeskus
puh. 0206 39 6550
syote@metsa.fi

Reittivinkit kesän retkille.
Huippupolku
1 km, rengasreitti

Teerivaaran kierros
4,5 km, rengasreitti

Pyhitys
2 km / suunta

Tunturihotelli Iso-Syötteen py-

Teerivaara sopii niin aloitteleval-

Syötteen korkeimmalta vaaralta,

säköintialueelta lähtevä huippu-

le kuin kokeneellekin retkeilijäl-

422 metriä korkealta Pyhityksel-

polku käy tunturin laella, pala-

le, tarjoten vaihtelevia maisemia.

tä, avautuu upeat erämaamaisemat

ten takaisin hotellille. Kulkiessa

Kierroksella

pitkos-

Kostonjärvelle. Pyhitykselle nous-

tunturin huipulle tutustut alueen

puita pitkin suon yli ja noustaan

tessa on varauduttava tiukkaan

maisemiin, luontoon ja geolo-

välillä korkeuksiin ihailemaan

kävelyyn, sillä polku nousee 160

giseen historiaan. Reitin varrel-

metsämaisemia. Teerivaaran pie-

metriä puolentoista kilometrin mat-

ta löytyy upeita kuvauspaikkoja

nemmällä laella sijaitsevalla uu-

kalla. Vielä satoja vuosia sitten Pyhi-

ja näköalatasanne. Huippupolku

della taukotuvalla on mukava

tys oli metsäsaamelaisten pyhä uh-

tarjoaa kauniit maisemat romant-

pysähtyä nauttimaan eväitä ja ot-

ripaikka, josta alueella on muistona

tiselle iltakävelylle ruskamaise-

tamaan kuvia upeasta ruskan vä-

vaaran rinteellä sijaitsevat pöytäki-

missa. Kulkuaika 30 min.

rittämästä maisemasta. Kulkuai-

vet. Kulkuaika 2 h.

ka 2-4 h.

kuljetaan

Löydä lisää retkeilyreittejä ja polkuja sekä
tietoa lähtöpisteistä ja pysäköintialueista
osoitteesta luontoon.fi sekä syote.fi/reitit.
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Seikkailijoille
husky- ja
eräpalveluita.

Vinkit marja- ja
sienimetsälle
Korpien kätköissä kasvavat ja kypsyvät punaiset karpalot, kultaiset hillat, herkulliset mustikat ja puolukat. Tarkkasilmäisille Syötteen alue
tarjoaa myös tatteja ja kantarelleja.
Metsän aarteita on kiva pysähtyä maistelemaan Syötteen vaellusreitin

Syötteen Eräpalvelut
on tullut tunnetuksi
huskysafareistaan,
mutta kesälläkin yritys
tarjoaa monenlaisia
elämyksiä.

lähteä seikkailemaan Pärjänjoelle

Kaikessa toiminnassaan yritys pyr-

varrelle. Syötteen luontokeskuksen läheisiltä soilta löytyvät parhaat hilla-

river tubingilla. Oppaan johdolla

kii ottamaan huomioon asiakkai-

ja karpalopaikat. Makeita mustikoita kasvaa esimerkiksi Kelosyötteen

edetään virtaavassa vedessä il-

den ja työntekijöiden turvallisuu-

mökkialueen lähettyvillä ja punaiset puolukat viihtyvät Pytkynharjun

matäytteisellä, yksinistuttavalla

den ja vastuullisuuden luonnossa

maisemissa.

venosella. Jos koskenlasku tuntuu

liikkumisessa. Sisä- tai ulkoruokai-

Toraslammen taipaleen retkeily- ja pyöräilyreitin varrella kuusikon suo-

jännittävältä voi melontaa harras-

luissa käytetään ainoastaan kestä-

jissa odottaa suppilovahveroista koostuva aarre. Erityisesti Kärryvaaran

taa oppaan kanssa joella tai järvel-

viä ja pestäviä ruokailuastioita.

tienoo on hyvä paikka hypätä hetkeksi pois satulasta.

Huskytarhalle voi varata vierailu-

lä. Kokeneemmat melojat voivat

Suunnitelmissa on hankkia Ku-

najan, jonka aikana oppaat kerto-

vuokrata varusteita omatoimiseen

pilkan valmistamia kuksia, jotka

vat tarinaa huskyista. Koirille on

retkeilyyn. Yritys tarjoaa opastet-

tehdään kierrätysmateriaaleista.

tärkeää, että kesäaikana vieraile-

tuja patikointiretkiä Syötteen eri

Koiratarhan ja ympäristön siiste-

via ryhmiä kävisi paijaamassa ja

luontokohteisiin ja kansallispuis-

ydestä pidetään erityistä huolta.

rapsuttelemassa. Jos kesäsää on

toon. Kaikki Eräpalveluiden ohjel-

Tulevaisuuden haaveena on hyö-

sopivan viileä voi asiakas saada

mapalvelut ovat luonnonläheisiä ja

dyntää yritystoiminnassa aurin-

huskyn juoksulenkille kaveriksi.

ympäristöystävällisiä. Naisryhmi-

koenergiaa.

Yrityksen kautta on mahdollista

lle yritys tarjoaa turvesaunailtoja.

PUDASJÄRVEN
MARKKINAT
pe-la
8.-9.7.2022

Markkinapaikkoja voi
tiedustella
Heimo Turunen
vkkmedia@vkkmedia.fi
0400 385 281

!

a
Tervetulo

Kireitä siimoja.
Syöte on kalastuksellisesti mu-

Erityisesti Syötteen kansallis-

Kalastusluvat kuntoon

kava paikka, sillä alueella on niin

puistoa halkova Pärjänjoki on

Kansallispuiston lammissa on-

järviä, lampia kuin koskeksi pai-

tunnettu kalavarmuudestaan –

kiminen ja pilkkiminen on sallit-

koittain kuohuvia jokiakin. Voisi

sille voisi jopa antaa kalatakuun.

tua jokamiehenoikeudella. Viehe-

sanoa, että rannalta kalastaminen

Kuha-apajille pääsee Jaurakkajär-

luvalla voit kalastaa perholla tai

onnistuu sen kaikissa muodoissa.

vellä, Iinattijärvellä ja Pintamo-

vieheellä valtion vesillä. Virtavesis-

järvellä. Hauet, lahnat ja ahvenet

sä, kuten Pärjänjoella ja Naamanka-

Perhokalastajalle harjuksia ja

luuraavat edellisten lisäksi Pudas-

joella kalastus on luvanvaraista.

taimenia on tarjolla esimerkiksi

järvessä, Puhosjärvessä, Aittojär-

Iijoesta, joka on yksi Suomen par-

vessä, Rytinkijärvessä.

haimpia harjusvesiä. Uistelu sekä

Luvat alueille voi ostaa muun
muassa Syötteen luontokeskuksel-

perinteinen onkiminen tuottavat

Koko perheen kalastuskohteiksi

myös hyvin saalista Syötteen vesistä.

soveltuvat erinomaisesti Syötteen
lammet, esimerkiksi Kovalampi.

ta. Lisäksi valtion kalastonhoitomaksu pitää olla voimassa.

Syötteen
SyötteenMaansiirto
MaansiirtoOy
Oy

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

Särkelä
p. 0400
374259
JariJari
Särkelä
p. 0400
374259
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Pöytä katettuna
vieraillemme.
Tunturin herkkuja on tarjolla moneen eri makuun ja hetkeen.

Ravintola Hilltop

Näköalaravintola Puro

Tunturihotelli Iso-Syötteellä on upea näköalaravintola, josta voi ihailla poh-

Pikku-Syötteen näläntappoase on hotellin oma näköalaravintola Puro,

joisen taivaan ihmeitä ja nauttia pohjoisen puhtaita makuja. Hirrestä val-

joka tarjoaa monipuolisia makuelämyksiä ja maisemia. Tarjolla on päi-

mistetun tilan sydämenä toimii suuri avokeittiö ja hehkuva hiiligrilli.

vittäin vaihtuva kotiruokalounas, päivällinen sekä pizza- ja snack-listat.

Tunnelmallinen miljöö upeine maisemineen kruunaa ruokailun. Hotellin

Ravintolassa hyödynnetään kauden kasviksia sekä mahdollisuuksien

terassi näköaloineen on kirjaimellisesti tavallisuuden yläpuolella.

mukaan lähellä tuotettua lihaa.

”Todella herkullista ruokaa, ihastuttava tunnelma ja upeat

”Hyvät ruoat ja ystävällinen palvelu. Vierailemme toistekin!”

näköalat”

Luonnon
omat
ruokapaikat.
Syötteen

retkeilyreittiverkosto

on täynnä hienoja ruokapaikkoja. Näissä kohteissa valitset ja
valmistat mieleisesi menun ihan
itse.
Perinteiset makkarat maistuvat aina, mutta herkulliset pastat, nuotiopizzat tai folioon kää-

Romekievari

Tunturi Pub Iso-Syöte

rityt kasvikset ovat tunturissa

Legendaarinen rinneravintola kutsuu syömään kesäaktiviteettien lo-

Iso-Syötteen tunturin juurella sijaitsevan Tunturi Marketin yhteydessä

kovaa valuuttaa. Kruunaat ruo-

massa. Päivällä löydät listalta monipuolisen menun sekä suolaiset ja ma-

toimii virkeä Tunturi Pub. Kesä näyttää hyvältä ja juhannuksesta eteen-

kailun paistamalla jälkiruoaksi

keat. Iltaisin ”Rompassa” istutaan iltaa hyvän seuran ja ruoan merkeissä.

päin pubi on auki koko lomakauden. Arkisin pubin ovet ovat avoinna

aidot nuotioletut tai tikkupullat.

Ravintola sijaitsee Iso-Syötteen hiihtokeskuksen ytimessä, eturinteiden

päiväsaikaan ja viikonloppuisin mennään sitten iltaan asti. Pub tarjoaa

juurella.

asiakkailleen hyvää ruokaa ja vielä parempaa palvelua. Ruokalista päi”Romppa on aina paras!”

Syötteellä

luonnon

ruoka-

vittyy kesäksi hiukan, mutta pubin klassikkoherkut löydät sieltä var-

paikkavaihtoehdoista

masti.

niin tulentekopaikkoja, laavuja

”Loistava palvelu, leppoisa tunnelma ja hyvät pitsat!”

löytyy

kuin päivä- ja yötupia. Tarkemmat sijainnit ja varustukset löydät osoitteesta syote.fi.

Huom!
Metsäpalovaaran
aikaan on lupa käyttää
vain hormillisia
tulisijoja.
Ravintola Bistoria

Pytky Cafe & Parttio Bistro

KIDE Hotellin yhteydessä toimiva ravintola Bistoria tarjoaa herkullisia

Naamankajärven rannalla sijaitseva Pytky Cafe on monen retkeilijän

annoksia italialaisittain. Bistoria on avoinna vuoden jokaisena päivänä

suosikkipaikka, jonka keittolounas ja munkit todella herauttavat vedet

tarjoillen aamiaista, lounasta, kahvilatuotteita ja illallista.

kielelle. Rannan puoleisella terassilla on mukava nauttia Pytkyn herkkuja auringon lämmittäessä. Pytky Cafe & Parttio Bistro tarjoaa myös

”Ihana paikka pitää taukoa retkeilyn lomassa.”

monipuolisia catering-palveluja.
”Ihanat leivonnaiset ja kätevästi reittien varrella.”
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MÖKIN OMISTAJA LAURI SALOVAARA:

Syötteellä on kaikki mitä tarvitsen.
- Syötteellä sielu lepää
ja aika pysähtyy. Siellä
vietetty aika ei ole
arjesta pois vaan se
menee pankkiin.

li Iso-Syötteen alapuolella sijaitseva
näköalahuoneisto.

vasta puolimatkassa.
Tänä keväänä hän hankki toi-

onkin kiitelty, sillä harvoissa eläinystävällisissä majoituskohteissa
on ulkoporeallasta.

Omien mökkireissujensa ulkopuolella Salovaaran Syötteen koh-

- Mökin hankkiminen Syöt-

senkin mökin Syötteeltä: Pytkyn-

teeltä oli ihan tietoinen päätös,

harjussa sijaitseva 70 neliön han-

Syötteen alue on ollut Salovaa-

teet sekä hänen Oulujokivarressa

vertailin eri kohteita ja totesin,

kamökki, jossa on 20 neliön parvi

ralle tuttu lapsuudestaan saakka,

sijaitseva mökkinsä ovat vuokrat-

että Syötteellä on kaikki mitä mi-

sekä ulkoporeallas.

jolloin hän kävi perheineen joka

tavissa Airbnb-palvelun kautta.

viikonloppu laskettelemassa.

Kävijöitä on ollut monista maista,

Näin kertoo Syötteen luontoon

nä tarvitsen. Yksi tärkeimmis-

- Uusi mökki on päättyvän ku-

ihastunut puhuja ja juontaja Lauri

tä on tietenkin ajomatka Oulus-

jan viimeinen ja tontilta avautuu

- Nykyään voin opettaa omat

Salovaara. Hän on omistanut The

ta. Syötteellä on helppo käydä

kahteen suuntaan uskomattomat

lapset laskemaan täällä, ja paik-

View näköalahuoneiston vuodesta

useammin, siinä missä Rukalle

metsäreitit. Mökille sopii tulla

ka on tärkeä koko perheelle. Oma

2016 lähtien, joka on Tunturihotel-

menijät ovat Syötteen kohdalla

myös lemmikkien kanssa, ja sitä

mökki on hirveän tärkeä hengäh-

KIIPEILEVÄ METSURI
TEKEE
PIHAPUIDEN
KAATOJA
Vakuutukset kunnossa.

Tarjoamme
yksityisteiden
tiekunnille

TIEISÄNNÖINTIPALVELUITA

p. 040 913 3655

Tarkempaa tietoa
palveluista
verkkosivuillamme
osoitteessa
www.rtinfra.fi

Mukavat ulkoporealtaalliset mökit!

Ota yhteyttä ja
pyydä tarjous.

P. Outila Oy
Paavo Outila

Puh. 0400 208 565

dyspaikka arjen keskellä.

Ritva Kinnula,
p. 0400 151 394,
ritva@rtinfra.fi
Sivakkatie 11, 93100 Pudasjärvi

Kanadaa ja Hongkongia myöten.

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti
itse haettuna tai toimitettuna
• Seulotut kivet, sepelit,
hiekat ym.
• Suursäkeissä myös kaikki lajit.
• Hiekoitushiekka.
• Maa-ainekset.
Ota yhteyttä ja kysy lisää tai tilaa
maa-ainekset rakentamiseen!

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

Kesäinen Syöte

Unohtumattomia
elämyksiä tunturin
huipulla.

KYSY MYÖS TILAUSAJOT!

Hae 30.6. mennessä
hotelli-isosyote.fi/
hotellitestaaja

jossa loimuaa suuri avotakka.

kaatin saaneessa yrityksessä kiin-

Hotellin katolla sijaitsee upea

nitetään huomiota muun muassa

Skywalk-kattoterassi, josta avau-

energiankulutukseen, veden käyt-

tuu näkymä tunturimaisemiin.

töön, kierrätykseen sekä palvelui-

Uusi uljas Tunturihotelli Iso-Syö-

syys ovat vahvasti läsnä uusitun

Tunturihotelli Iso-Syöte ei ole

te kutsuu unelmien lomalle luon-

hotellin sisustuksessa. Huonei-

vain paikka, jossa yövytään. Se

non keskelle, tarjoten uudet ja

den maanläheisen sisustuksen

on paikka, jossa koetaan uusia ja

upeat puitteet sekä laajan kirjon

kruunaa esteetön näkymä tuntu-

ainutlaatuisia elämyksiä upean

elämyksiä.

rimaisemaan. Materiaalien pai-

luonnon keskellä.

Pohjoinen luonto, suomalainen

den ekologisuuteen.

design sekä ympäristöystävälli-

Tunturihotelli Iso-Syötteen uu-

kallisuus ja ekologisuus on nos-

det huoneet tarjoavat ikimuistoisia

tettu tärkeään arvoon uudessa

ja kiireettömiä lomakokemuksia.

rakennuksessa. Hotellin suunnit-

TUNTURIHOTELLI
ISO-SYÖTE

Hotellin sviittivalikoima hipoo

telussa ja rakentamisessa on käy-

• Hotellihuoneita 20 kpl

täydellisyyttä. Kotkanpesä-sviitti

tetty paljon paikallista osaamista.

• Star Superior -huoneet 12 kpl

ja Aurora-sviitit saivat rinnalleen

Pudasjärveläinen puunrakenta-

• Aurora-sviitit 10 kpl

upouudet Feeniks- ja Karhunpe-

miseen erikoistunut arkkitehti ja

• Kotkanpesä-sviitti

sä-sviitit. Hotellin huonevalikoi-

muotoilija Asko Lax on toiminut

• Feeniks-sviitti

ma kasvoi vielä 12:lla Star Superi-

hotellin pääsuunnittelija. Hotel-

• Karhunpesä-sviitti

or -huoneella. Arctic Spa -kylpylä

lin ainutlaatuisesta ja uniikista

• Kelomökkejä 20 kpl

kutsuu aktiivisen päivän jälkeen

sisustuksesta on puolestaan vas-

• Tunturimökkejä 16 kpl

rentoutumaan ja hemmottele-

tannut sisustusarkkitehti Tatu

• Pyörävuokraamo

maan kaikkia aisteja.

Ahlroos.

• Arctic Spa -kylpylä

Tunturihotelli

Iso-Syötteellä

• Ravintola Hilltop

lirakennus myötäilee kauniisti

on Green DQS -sertifikaatti, joka

• Skywalk-kattoterassi

tunturimaastoa.

Rakennuksesta

kertoo sen olevan sitoutunut teke-

• Safarit

löytyy majoituksen lisäksi muun

mään enemmän työtä ympäris-

muassa 200-paikkainen näköala-

tön eteen kuin laki tai määräykset

ravintola Hilltop ja tilava lounge,

edellyttävät. Green DQS -sertifi-

Tapahtumat, reitit
ja palveluhakemisto.
syote.fi

saagatravel.fi | 08 655 5100 | myynti@saagatravel.fi

ETSIMME
HOTELLITESTAAJIA

Tunturihotelli Iso-Syöte
tarjoaa elämyksellistä
majoitusta Suomen
eteläisimmän tunturin
huipulla.

Uljas kolmikerroksinen hotel-

PÄIVÄRETKET OULUSTA SYÖTTEELLE
lauantaisin 2.7.-6.8.2022
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Tutustu ja varaa:
www.hotelli-isosyote.fi
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Kesäinen Syöte

Syötteen keskusvaraamo
palvelee kesälläkin.
Iso-Syötteen
tunturin juurella,
tunturialueen ytimessä,
LumiAreenan tiloissa
sijaitseva Syötteen
keskusvaraamo
on monipuolinen
palvelujen välittäjä
Syötteellä.

tä kokeilemaan rivertubingia Pär-

kailijoille keskusvaraamo antaa

jänjoella tai opetella melomaan

vinkkejä kestävän kehityksen tii-

kajakilla. Keskusvaraamon toi-

moilta, erityisesti veden ja sähkön

misto palvelee kesällä matkaili-

säästämiseksi majoituskohteissa.

joita arkisin klo 9-17. Ainoastaan

Koko Syötteen alue on muka-

Kesäinen Syöte tarjoaa
upeita elämyksiä.
Tervetuloa
vieraaksemme!

na kestävän kehityksen Sustai-

Tutustu ja varaa: www.syote.net

juhannusaattona toimisto on suljettu.

Repertuaariin kuuluu alueen laa-

nable Travel Finland -ohjelmas-

jin ja monipuolisin majoitusva-

sa ja Syötteen keskusvaraamo on

likoima, majoituskohteiden sii-

omalta osaltaan edistämässä kes-

vous-, huolto- ja avainpalvelu sekä

tävää matkailua. ”Yritämme pie-

alueen virallisena infopisteenä

nillä, arkipäiväisillä asioilla tehdä

toimiminen. Lisäksi keskusva-

vastuullisia ympäristötekoja. Toi-

raamosta voi varata erilaisia ak-

mistostamme löytyy roskien la-

tiviteetteja, esimerkiksi ohjatun

jitteluastiat ja pyrimme olemaan

fatbike-retken, varata Karsikko-

paperiton toimisto”, kertoo koh-

lammen savusaunavuoron, pääs-

devastaava Tiina Saarela. Mat-

Aktiivisen reissaajan hotelli.
Iso-Syötteen juurella
sijaitsevan KIDE
Hotellin jokainen
yksityiskohta
on suunniteltu
palvelemaan erityisesti
aktiivisia lomailijoita.

tervetulleita hotelliin.

käytössä olevat saunat lämpiävät

Retkitavarat ja -varusteet saa su-

päivittäin.

Täysin omassa rauhassa metsä-

KIDE HOTELLI

maisemista voi nauttia kivenhei-

• 60 tilavaa huonetta

jautettua tilanteesta riippuen joko

Keskeinen sijainti takaa helpon

ton päässä hotellilta sijaitsevissa

• Aamiainen, saunaosaston käyt-

sänkyjen alta löytyviin säilytysti-

pääsyn alueen pyöräily- sekä vael-

Kuuru Tunturilaakso sviiteissä.

tö ja wifi sisältyvät huonehintaan

loihin tai kuivauskaapin lämpöön.

lusreiteille. Jos mukana on oma

Valtavilla ikkunoilla ja lämmite-

• Oma parkkipaikka jokaista huo-

Jokaisessa huoneessa on lisäk-

pyörä, sen voi jättää turvallisin

tyllä lasikatolla varustetuissa svii-

si hyvin varustettu keittiö, jonka

mielin hotellin lukittuun väline-

teissä luksus ja tunturiluonnon

yhdistelmäuunissa voi lämmittää

varastoon.

rauha yhdistyvät upealla tavalla.

KIDE Hotellissa pääsee retkipäivän

ruoan tai paistaa vaikka pannu-

päätteeksi heittäytymään Unikul-

kakun! Syysiltojen ihailu onnistuu

man muhkeaan ja laadukkaaseen

suoraan omalta parvekkeelta.

Oma rauha ei kuitenkaan tar-

Turvallista lomailua
omassa rauhassa

koita eristäytymistä – päinvastoin,

hotellista

KIDE Hotellissa asiakas siirtyy

keskeisimmällä paikalla palvelui-

ovat kahden hengen huoneita,

löytyy yli 200 m² salitilaa: moder-

itsenäisesti odottamiensa loma-

den äärellä.

joissa on lisävuodemahdollisuus.

nein välinein varustettu kuntosali

elämysten pariin: kirjautuminen

Osa huoneista on väliovella yhdis-

ja toiminnalliseen treeniin suun-

sisään ja ulos hotellista hoidetaan

tettäviä, ja myös koirakaverit ovat

nattu alue. Hotellin asukkaiden

check-in automaatin kautta.

sänkyyn. Tilavat 26 m² huoneet

Hotelin vieressä
Iso-Syötteen
Luppovedellä on
mukava pulahtaa
uimaan pyörälenkin päätteksi.

Sporttilomalaisille

KIDE Hotelli sijaitsee Syötteen

netta kohden
• Sisäyhteys LumiAreenaan ja ravintolaan; täydellinen ympäristö
yritysten elämyskokouksille

Tutustu ja varaa:
www.hotellikide.fi

Kesäinen Syöte
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Pikku-Syötteen
nuorisokeskus tarjoaa
tekemistä nuorille.

Pikku-Syötteen
nuorisokeskuksella
on vankka kokemus
lasten ja nuorten
leiritoiminnasta.
Erilaisia leirejä on yli
20 vuoden aikana
järjestetty tuhansia.
Monet urheiluseurat
ja seurakunnat tuovat
nuorensa PikkuSyötteen maisemiin.

alakouluikäisille lapsille avoimia

maalien aukioloaikojen puitteis-

kahden yön leirejä sekä yksi nuor-

sa. Heinäkuussa nuorisokeskus

ten ja yksi perheiden leiri. Pik-

on kiinni 18-27.7 huoltotöiden ta-

ku-Syötteellä järjestetään lapsil-

kia. Lähtökohtaisesti nuorikeskus

le kesän aikana neljä kertaa niin

ja ravintola ovat avoinna aamusta

sanottu päiväleiri, joka sisältää

iltaan. Heinä-elokuulle on tulossa

ruokailut ja ohjelman. Tarkempia

viikko-ohjelma, johon kuka vain

tietoja leireistä löytyy www.pik-

voi osallistua. Ohjelmassa on päi-

kusyote.fi-sivuilta.

väretkiä lähikohteisiin ja Rytivaa-

Nuorisokeskuksen keittiö pitää

raan. Metsävoimaa-retki suuntau-

huolen siitä, että energiaa riittää

tuu Pikku-Syötteen huipulle, jossa

päivän touhuihin. Sadesääkään ei

tehdään rentoutumis- ja aistihar-

ole este toiminnallisuudelle. Toi-

joituksia. Pikku-Syötteen nettisi-

Tulevana kesänäkin useat seu-

mivat sisätilat antavat mahdolli-

vuja seuraamalla pääsee jyvälle,

rakunnat järjestävät rippikoulu-

suuksia seinäkiipeilyyn, tähtien

millainen

leirejä nuorisokeskuksen upeissa

tarkkailuun, pakohuoneesta sel-

suus on tulossa.

puitteissa. On tilaa oppitunneil-

viytymiseen tai jousiammuntaan.

le, liikunnalle ja majoittumiselle.

Nuorisokeskus tarjoaa majoitus-

Kesän ohjelmatarjonnasta löytyy

ja ruokapalveluita läpi kesän nor-

Juhannusruoka-tilaiKaisu Tuohiluoto, Teija Sarajärvi ja Kati Alatalo toivottavat kesän

Tutustu ja varaa:
www.pikkusyote.fi

leiriläiset ja matkailijat tervetulleeksi Pikku-Syötteelle.

Syöte Rent & Safaris.
Syöte Rent & Safaris tarjoaa niin

pyörämallin. Syötteeltä löytyykin

teihin. Kuuman kesän vesiretkil-

omatoimisen jumpan. Vuokratta-

kaisena päivänä ja mihin vuorokau-

sisäliikunta kuin ulkoaktiviteet-

monipuolisesti eritasoisia pyöräi-

le vuokraamosta löytyy lisäksi

vana on myös eri sisäpelivälineitä

den aikaan vaan. Välineet voi varata

tejä lomailijoille, ryhmille, yri-

lyreittejä muun muassa kansallis-

Sup-lautoja, joilla pääsee helposti

eli omien sisäpelivälineiden puut-

haluttuun ajankohtaan ja samalla

tyksille sekä yhteisöille Syötteen

puistosta kuin myös Iso-Syötteen

suppailemaan lähivesistöihin tai

tuminen ei estä liikunta tuokiota.

hoituu myös varauksen maksu. Vä-

upeissa maisemissa. Vuokraamon

sekä Pikku-Syötteen tuntumasta

ne voi ottaa helposti mukaan pi-

valikoimista löytyy välineitä mo-

tai vähän kauempaakin. Kesän

temmillekin retkille. Sisäliikuntaa

Henkilökuntamme tavoittaa Lu-

vuokraamoltamme tai vuokraamon

neen menoon. Vuokraamosta löy-

uutuuksina Syöte Rent & Safaris

kaipaaville vuokraamo kautta on

miAreenalla sijaitsevasta vuokraa-

aukioloaikojen ulkopuolella omatoi-

tyy noin 40 maastopyörää, joten

tarjoaa tienliikenteeseen soveltu-

varattavissa myös LumiAreenan

mostamme kello 10-17.30 välillä.

mipalveluna. Omatoimipalvelu on

isommatkin ryhmät pääsevät hel-

via mönkijöitä. Näillä kaksipaik-

salin sisäliikunta mahdollisuudet.

Lisäksi käytettävänä on helppotoi-

asiakkaiden käytössä viikon jokai-

posti tutustumaan Syötteen maas-

kaisilla mönkijöillä on helppo tu-

Aktiviteeteiksi voi valita muun

minen Online-varausjärjestelmä.

sena päivänä kello 8-22.

toihin. FatBike pyöristä voi valita

tustua tunturialueen eri kohteisiin

muassa sulkapallon, sählyn, len-

Järjestelmän avulla voi tehdä käte-

niin perus kuin sähköavusteisen

sekä ympäristössä kiemurteleviin

topallon, tenniksen tai vaikkapa

västi välinevuokraukset viikon jo-

lineiden nouto onnistuu suoraan

syoterentsafaris.fi
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Saaga Travel tuo matkailijat päiväretkille.
Autottomalle
matkailijalle hyviä
uutisia: Saaga Travel
toteuttaa myös kesällä
2022 päiväretkiä
Oulusta Pohjolan
rengastien kohteisiin –
myös Syötteelle.

misesta kiinnostuneet ehtivät bus-

noraamakahvilassa.

silla juuri sopivasti Bike Park tu-

Maastopyöräilystä

suosia joukkoliikennettä.
kiinnostu-

Viikko-ohjelman retket toteute-

tuksi -kurssille, kertoo Johanna

neille Salmela suosittelee 19 kilo-

taan 28.6.-7.8.2022 takuulähtöinä,

Salmela Saaga Travelilta.

metrin pituista Syötteen kierrosta,

ilman minimiosallistujamäärää.

Maisemien katsomisesta kiin-

jonka varrella voi pitää evästauon

Syötteen retket tehdään lauan-

nostuneelle luontonautiskelijalle

tai pulahtaa uimaan. Alueelta voi

taisin, lähtöpaikka löytyy Oulun

Salmela suosittelee aamupäivälle

vuokrata erilaisia polkupyöriä, tai

kauppatorin kupeesta Kaarlenväy-

Syötteen luontokeskukselta läh-

lisämaksusta mukaan saa oman

lältä.

tevän Teerivaaran kierroksen pa-

pyöränsä.

• Joukkoliikenne on aina vastuullinen valinta
• Ajetaan taloudellisesti, polttoainetta säästäen
• Palvelut ja tuotteet hankitaan
paikallisesti
• Turvallisuus: kuljettajat ovat
koulutettuja
• Vähennetään jätettä

Syötteellä on monipuoliset mah-

tikointia, jonka jälkeen bussilla

- Pilotoimme retkibusseja en-

dollisuudet luonnosta nauttimi-

voi siirtyä Iso-Syötteen tunturin

simmäisen kerran viime kesä-

Vastuullisuus Saaga
Travelissa

seen ja halutessaan perillä voidaan

huipulle, mistä löytyy kilomet-

nä. Saimme niistä hyvää oppia ja

- Vastuullisuusteot ovat hyvin si-

tehdä bussilla nähtävyyskierros.

rin mittainen Huippupolku. Lou-

palautetta. Monet Oulun seudun

säänrakennettuja yrityksen toi-

- Tänä vuonna suunnittelim-

nastaa voi luontokeskuksella ja

kohteet ovat vaikeasti saavutetta-

mintaan, mutta yritys on myös

me kesän Syötebussin aikataulun

iltapäivällä voi nauttia vielä vir-

vissa ilman omaa autoa. On myös

mukana vastuullisen matkailun

niin, että hissipyöräilyn kokeile-

vokkeet Hotelli Iso-Syötteen pa-

kestävän

kehittämisohjelmassa

matkailun

mukaista

• Autojen päästöluokkiin kiinnitetään huomiota

Lisätietoja:
saagatravel.fi/
matkakauppa

Pohjolan Rengastie – Suomi pienoiskoossa.
Viime vuoden
kesäkuussa avattiin
Pohjolan Rengastie,
joka on Oulun
seudun yhteinen
uusi kiertomatka,
jonka avulla alueen
matkakohteita ja
aktiviteetteja tehdään
tunnetuksi koko
kotimaassa sekä
ulkomailla.

mäisen vuoden saavutuksiin:
- Rengastien alueella tehtiin

discover Finland (uusi tapa kokea
Suomi).

historian parhaat matkailutulok-

Rengastien koko pituus on noin

set viime vuonna, mistä ei koko-

900 kilometriä ja se kattaa yhdek-

naan voi kiittää Rengastietä, vaan

sän eri matkailualuetta Oulun

pandemiasta seurannutta koti-

seudulla: Oulun kaupunki, Syöte,

maan matkailubuumia.

Rokua Geopark, Kalajoki, Raahe,

- Alueella on valtavasti potenti-

Liminka, Kempele, Ii ja Hailuoto.

aalia. Vain 2,5 tunnin ajomatkan

- Syöte on erinomainen kohde

etäisyydellä Oulun lentokentästä

rengastien alueella luontonsa, ul-

löytyy maantieteellisesti uniikke-

koilumahdollisuuksien ja majoi-

ja alueita ja monipuolisesti nähtä-

tuskapasiteettinsa ansiosta. Ou-

vää: jokisuistoa, Perämeren ran-

lun tapahtumakesä ja kaupungin

taustalla

nikkoa, jääkauden muovaamaa

kulttuuritarjonta tarjoaa hyvää

yhteismarkkinointiyhtiö

luontoa ja Suomen eteläisin tuntu-

vastapainoa luontoelämyksille ja

Oulun Matkailu Oy, jonka toi-

rialue. Ikään kuin Suomi pienois-

näiden alueiden tarjonnat ruokki-

mitusjohtaja Yrjötapio ”Y.t.” Ki-

koossa! Ulkomaille markkinoim-

vat toisiaan.

visaari on tyytyväinen ensim-

mekin aluetta sanoin New Way to

pohjolanrengastie.fi

Pohjolan
toimii

Rengastien

Kesäinen Syöte
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PR 8742

PYTKY OY - VIITAT JA KYLTIT

P4.1 Pytky Cafe & Parttio Bistro -mainos /
Mainoksen koko: 1000 mm x 1000 mm

Mainoksen materiaali:
alumiinikomposiitti
Pytky Cafe on auki juhannuksena
ja
2.7. alkaen kesäviikonloppuisin

kysy aukioloajoista 045 272 4441

UUTTA! Majoituspalvelut,
kysy lisää 045 272 4441

- Käyntikortit - Esitteet
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet
ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu
Siltatie 1, 90900 Kiiminki
P. 08 8161724, 0400 559393
posti@pelkosenpainotuote.fi
www.pelkosenpainotuote.fi

• AuroraHut igluvene,
vuokrattavissa
luksus majoittumiseen
tai muutaman tunnin vesi
elämykseen
• Tynnyrisauna (uimarannan kera) vuokrattavissa koko kesän
• Vuokrattavana suplaudat ja soutuvene,
vesille pääsee suoraan
Pytkyn rannasta.
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• Pytky beach,
yleinen uimaranta
• Karavaanarit HOX:
Olemme Matkaparkki.
com kohde.
• Catering-palvelut
• Siivouspalvelut

Avoinna / Open:

Syötekyläntie 382, 93280 Syöte
045 272 4441, pytkyoy@pytky.fi
Seuraa meitä facebook ja instagram

045 272 441

Rytingin Kauppa Oy

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

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

PALVELUPISTE

• Pudasjärven Apteekin
palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste
• DB Schenker noutopiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

M-market Rytinki

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki,
p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com
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Haaransuonkuja 2, 90240 OULU

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00
Juhannusaatto klo 8 - 15, Juhannuspäivä klo 12 - 17

E L Ä I N P U I S TO

MAJOITUS

Avoinna päivittäin
1.6. alkaen 10-18

Lasi-iglut • camping
• lomahuvilat

RU O K A A &
PUUHAA
kaikenikäisille

Pääsyliput, majoitus ja aktiviteetit: store.ranuazoo.com
ROVANIEMENTIE 29, 97700 RANUA | +358 40 517 7436 | RANUAZOO.COM

pytkyc

#juhannuspudiksella

Pudasjärven tapahtumakesän kruunaa Juhannus
Pudiksella, jota saapuvat tähdittämään muun
muassa Blind Channel ja Behm. Tunnelmallisen
juhannusjuhlan viimeistelee Dingo – keskiyön
auringon kajastaessa Iijoen yllä.
Juhannus Pudiksella järjestetään

ja muutoksia alueelle ei ole tar-

Rajamaan rannassa 24.6. ja portit

vinnut

aukeavat kello 16. Ensimmäinen

palautetta kuunneltiin ja esiinty-

esiintyjä Blind Channel aloittaa jo

jien määrä nostettiin kahdeksaan,

kello 17, joten paikalle kannattaa

laadusta tinkimättä.

tehdä.

Edelliskertojen

Pienemmällä lavalla tarjoillaan

saapua hyvissä ajoin!
Rajamaan rannassa järjestettiin

meininkiä päälavan esiintyjien

jo 2019 suosiota kerännyt Pope-

väliajoilla. Suurten nimien lisäk-

dan keikka, joten alue on tapahtu-

si esiintymässä nähdään Road

myös yleisölle näppärän matkan

täjien kanssa yhteistyössä tehtiin

ikäisille, alueella on erillinen K-18

majärjestäjälle tuttu, kertoo Janne

Crew, Roxette Ultimate Tribute,

päässä Pudasjärven keskustasta.

myös majoituspaketteja, jotka on

anniskelualue ravintoloineen. Li-

Soronen Woyzeck Oy:stä.

oululaisräppäri Sana sekä DJ Esc.

Bussikuljetukset Syötteeltä ja Ou-

räätälöity vastaamaan festivaali-

put myy Ticketmaster.fi ja Pudas-

- Alueelle rakennetaan täl-

Rajamaan ranta on kaunis

lusta tulevat aivan festivaalialueen

kävijän tarpeita.

järven keskustassa Halla Cafe &

lä kertaa kaksi lavaa, muita iso-

paikka Iijoen rannalla, ja se on

viereen. Syötteen matkailuyrit-

PALVELUITAMME
MUUN MUASSA:
Elintarvikkeet, virvokkeet, matkamuistot, onkimatoja,
Ranuan Apteekin apteekkikaappi (150 tuotetta),
Kahvilapalvelut, myynnissä jäätelöä!
Postin noutopiste, Veikkaus.
Myymme Syötteen vesistöjen kalastuslupia.
Kaupalla on tehokas pullonpalautusautomaatti.

Avoinna:
Ma-to 9.00 - 18.00
pe-la 9.00 - 19.00
su
10.00 - 17.00

Vuokraamme kysynnän
mukaan muutamia
urheiluvälineitä ja
peräkärrypaljuja sekä
soutuvene + traileri.
Pizzaa, burgeria,
salaatteja, wingsejä,
kebabia ja kylmiä juomia.

Terassin pöydät kutsuvat
- auringonpaistetta on tilattu!

Aukioloajat:
Juhannuksesta eteenpäin avoinna päivittäin.
Seuraa somessa aukioloaikoja.
Soita ja tilaa ruuat mukaan!
puh. 040 670 9037

TERVETULOA!

Romekievarintie 1, Pudasjärvi

www.tunturimarket.fi

Tapahtuma on sallittu kaiken

Catering -kahvila.

SYÖTTEEN LUONTOKESKUS KOKO PERHEEN MIELUISA KÄYNTIKOHDE!
Puuhaa lapsille sisällä sekä ulkona
Aukioloajat:
1.6.-26.6. ti-su klo 10-16
27.6.-30.10. päivittäin klo 10-17
Luontokeskuksen tapahtumat:
www.syote.fi/tapahtumakalenteri
Retkeilyneuvonta, kartat sekä
kalastusluvat.
Tervetuloa käymään!

Erätie 1, 93280 Syöte
puh. 020 639 6550 | syote@metsa.fi

