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KAMERALLA QR-KOODI.

Syötteellä valmistaudutaan ruskasesonkiin 
On se uskottava, että kesä on 
takana ja viileä, mutta toi-
vottavasti sitäkin kauniim-
pi ja värikkäämpi syksy on 
edessä. Syksy on ruskaret-
kien luvattua aikaa ja toi-
vonkin, että Syöte täyttyy 
patikoivista ja pyöräilevistä 
ruskaturisteista. 

Syksyn saapuminen mer-
kitsee myös revontulikau-
den alkua. Syötteellä vieraili 
elokuun viimeisenä viikon-
loppuna neljä matkanjär-
jestäjää Saksasta. Kuin ti-
lattuna, viimeisenä iltana, 
näimme hennot vihreät re-
vontulet taivaalla. Vierail-
le tuli kuulemma ihan kyl-
mät väreet, niin hienolta se 
tuntui. Ruskan värit ja tai-
vaalla loistavat revontulet, 
en hienompaa kuvaa kyl-
lä itsekään tiedä. Siihen vie-
lä yhdistettynä veden pin-
ta. Minä en sellaista ole vielä 
saanut napattua, mutta toi-
vottavasti tänä syksynä on-
nistun. Haastankin teidät 

RuskaSyötteen lukijat tuijot-
telemaan iltaisin taivaalle ja 
kuvaamaan niin ruskaa kuin 
revontuliakin. 

Kesän majoitusluvut 
Syötteellä laskivat edelli-
sestä kesästä, joka olikin 
kaikkien aikojen ennätys-
kesä. Kuitenkin tämä kesä 
oli huomattavasti parem-
pi kuin kesät 2018, 
2019 ja 2020. Osa-
simme odottaa 
laskua, suoma-
laisten päästyä 
ulkomaille. Ilah-
duttavaa luvuis-
sa oli kuitenkin 
se, että meillekin oli 
saapunut vieraita ulko-
mailta. Vieraita saapui mm. 
Tanskasta, Saksasta, Italiasta 
ja Ruotsista. 

Kesän aikana teetettiin 
myös Salmi Platformin mat-
kailutulotutkimusta ja sii-
tä selvisi mm. seuraavaa. 
Kysyttäessä tärkeintä syytä 
tulla Syötteelle, voittaja oli 

aivan selvä. Maastopyöräi-
lyn vuoksi Syötteelle tuli 50 
% vastanneista. Se on aivan 
huikea määrä. Toiseksi suo-
situin syy oli patikointi rei-
lut 11 % ja kolmas rentoutu-
minen reilut 9 %. Pyöräilyyn 
satsaaminen Syötteellä on 
siis ollut oikea ja kannattava 

teko. Pyöräily se on vie-
nyt minutkin men-

nessään. Ostin-
pa toukokuussa 
oman elämäni 
ensimmäisen 
maastopyörän-
kin. On se vaan 

mukavaa viilet-
tää luonnossa pyö-

rän selässä. 
Luppovesi palaa tapah-

tumaa vietettiin viime lau-
antaina Syötteellä. Kaivattu 
iltatapahtuma myös kokkoi-
nen ja ilotulituksineen teki 
paluun. Tapahtumassa oli 
mukavasti kävijöitä. Mieles-
täni parasta tapahtumassa 
on yhteisöllisyys. Niin moni 

taho osallistuu yhdessä ta-
pahtuman järjestämiseen. 
Tämän tyylisiä tapahtu-
mia voisi olla Pudasjärvellä 
enemmänkin ja eri vuoden 
aikoina. 

Meille jokaiselle syksy 
merkitsee eri asioita. Minul-
le se merkitsee luonnossa 
liikkumista niin patikoiden 
kuin pyöräillen, marjastus-
ta ja sienestystä, mutta myös 
talviuintiin totuttelua, ve-
sien kylmetessä. Mitä se si-
nulle merkitseekään, niin 
nauttikaamme luonnosta ja 
upeasta ruskasta kuitenkin 
yhdessä. Tervetuloa Syöt-
teelle – kiireen pohjoispuo-
lelle!

Syksyn raikkain 
terveisin

Minna Hirvonen 
Toiminnanjohtaja 

Syötteen 
Matkailuyhdistys ry 

Syysseikkailut alkavat suoraan hotellilta
Iso-Syötteen sydämessä sijait-
seva KIDE Hotel by Iso-Syö-
te on aktiivisen lomailijan ja 
ruskaretkeilijän hotelli. Jokai-
sessa modernissa 26 m2 huo-
neessa on suuri maisemaik-
kuna sekä parveke, joista 
avautuvat syksyiset näkymät 
joko tunturiin tai Luppove-
den kauniisiin maisemiin. 
Syysiltoina hotellin taivaalta 
voi myös bongata revontuli-
en loistoa.

Keskeisen sijainnin ansios-
ta alueen parhaille pyöräily- 

ja retkeilyreiteille on helppo 
pääsy, ja jo parin päivän reis-
sun aikana ehtii nähdä ja ko-
kea paljon, kun toisen päivän 
viettää pyörän selässä ja toi-
sen patikoiden. Maastopyö-
räilijän kannattaa suunnata 
22 kilometrin mittaisen Ke-
tun kevennyksen monipuoli-
siin maisemiin ja jo klassikok-
si muodostuneelle Syötteen 
kierrokselle. Teerivaara puo-
lestaan on mukava päiväret-
kikohde koko perheen pati-
kointiin.

Pyörän saa napattua kä-
tevästi alle rinteiden juurel-
ta hiihtokeskus Iso-Syötteen 
vuokraamosta. Myös oman 
pyörän voi ottaa turvallisin 
mielin reissuun mukaan, sil-
lä sen säilyttäminen onnistuu 
hotellin lukollisessa välineva-
rastossa.

Ruska aikaan Syötteen 
alueen helmiä ovat kansal-
lispuiston värikkäät suot, joi-
ta pääsee ihailemaan leveiltä 
pitkospuilta. KIDE Hotellilta 
luontokeskukselle, josta au-

KIDE HOTELLI:
• 60 tilavaa huonetta, joissa hyvin varusteltu keittiö, kuivauskaappi ja parveke
• Lukollinen välinevarasto pyörien säilytykseen
• Modernein välinen varustettu yli 200 m2 kuntosali
• Myös lemmikit ovat tervetulleita hotelliin
• Sisäyhteys LumiiAreenaan ja ravintolaan: täydellinen ympäristö yritysten elämysko-

kouksille

Tutustu ja varaa: www.hotellikide.fi

keaa kansallispuiston upea 
luonto ja laaja retkeilyreitis-
tö, on matkaa vain reilu ki-
lometri. Ruskaretkelle kan-
nattaa napata pussi mukaan 
herkullisten sienien ja marjo-
jen varalta. Löydökset säily-
vät hyvin reissusi ajan hotelli-
huoneen jääkaapissa.

Raikkaassa syyssäässä 
vietetyn päivän päätteeksi 
on ihana nauttia kuppi kuu-
maa sekä lämmitellä lempeis-
sä löylyissä. KIDE Hotellin 
saunat lämpiävät asiakkaille 
joka ilta klo 18–21. Saunan voi 
myös varata yksityiseen käyt-
töön yleisen saunavuoron ul-
kopuolelta muutkin kuin ho-
tellin asiakkaat. Aktiivisen 
ulkoilupäivän kruunaa vie-
lä maittava illallinen hotellin 
tunnelmallisessa ravintolas-
sa sekä hyvät yöunet Unikul-
man laadukkaissa vuoteissa.

Toiminnanjohtaja Minna Hirvonen saksalaisen Lean kanssa 
Pikku-Syötteen luontopolulla elokuun lopulla. 
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Avoinna:
Ma-to   9.00 - 18.00 
pe-la    9.00 - 19.00 
su      10.00 - 17.00

Tarkista 
päiväkohtaiset 

aukioloajat 
www.tunturimarket.fi

Soita ja tilaa 
ruuat mukaan! 
puh. 040 670 9037

Tervetuloa
kaupoille!

puh. 0440 838 668

TERVETULOA!
Romekievarintie 1, Syöte        www.tunturimarket.fi

Unohtumattomia elämyksiä 
tunturin huipulla

Hotelli Iso-Syöte on Suomen ensimmäinen pyörähotelli.

Suomen eteläisimmän tun-
turin huipulla sijaitseva ul-
jas Hotelli Iso-Syöte kut-
suu unelmien tunturilomalle 
luonnon keskelle, tarjoten 
uudet ja upeat puitteet sekä 
laajan kirjon elämyksiä. 

Boutique-hotellin Poro-
huoneet ja Aurora-sviitit tar-
joavat tyyliä ja persoonal-
lisia valintoja. Uusiin Star 
Superior-huoneisiin astues-
sasi ihastut takuulla maan-
läheiseen sisustukseen sekä 
suureen kylpyhuoneeseen, 
mutta lumoudut ikkunois-
ta avautuvista tunturimaise-
mista.

Huoneiden sisutuksessa 
on otettu huomioon pohjoi-
nen luonto, ympäristöystä-
vällisyys sekä suomalainen 
design. Korkeatasoiset svii-
tit ovat niittäneet kansain-
välistä mainetta ja Kotkan-
pesä-sviitti on valittu useana 
vuotena maailman romantti-
simmaksi huoneeksi. Ylelli-

Hotelli Iso-Syötteen Skywalk-kattoterassi on pohjoisen hienoimpia näköala- ja kuvauspaikkoja.

set elämyssviitit Karhunpesä 
ja Feeniks-sviitti valmistui-
vat jouluksi 2020.

Aidon karheissa Tuntu-
rimökeissä ja Kelomökeissä 
puolestaan majoittuu muka-
vasti koko perhe tai ystävät 
yhdessä. Tunturin laella si-
jaitsevien mökkien tunnel-
ma on vertaansa vailla, kun 
ympärillä avautuu puhdasta 
luontoa silmänkantamatto-
miin ja seurue nauttii yhtei-
sestä ajasta takkatulen läm-
mössä.

Arctic Spa -kylpylä kut-
suu aktiivisen päivän jäl-
keen rentoutumaan ja hem-
mottelemaan kaikkia aisteja.

Ravintola Hilltopissa 
rento ja ystävällinen palve-
lu herkullisen ruuan ja upe-
an maiseman äärellä luovat 
puitteet mieleenpainuville 
elämyksille. Hirrestä valmis-
tetun tilan sydämenä toimii 
suuri avokeittiö ja hehkuva 
hiiligrilli.

Hotelli Iso-Syötteen Sky-
walk-kattoterassi on pohjoi-
sen hienoimpia näköala- ja 
kuvauspaikkoja. Kattoteras-
si on ainutlaatuinen paikka 
ihailla 360 °-näkymiä tuntu-
rin huipulta. 

Hotelli Iso-Syöte on Suo-
men ensimmäinen pyöräho-
telli. Järjestämme opastet-
tuja retkiä kaikentasoisille 
polkijoille. Syötteen metsät 

ja tunturimaisemat tarjoavat 
unohtumattomat puitteet 
maastopyöräilijöille. 

Hotelli Iso-Syöte ei ole 
vain paikka, jossa yövytään. 
Se on paikka, jossa koetaan 
uusia ja ainutlaatuisia elä-
myksiä upean luonnon kes-
kellä. 

Hotelli Iso-Syöte tiedotus 

Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

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

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

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

Rytingin Kauppa Oy

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
• Hieronta ja akupunktiohoidot

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,

 Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi, puh. 040 650 1992

Lähdeveteen leivottu

TAIVALKOSKEN
LEIPOMO KY

08 841 049
Kiskotie 2 

TAIVALKOSKI

Talonpojantie 8 B 16, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 044 980 5903

Kelantie 2, 93600 KUUSAMO 
Puh. 08 852 1294 

mtpelamanlanka@gmail.com

Elämänlanka Oy
KUKKA- JA HAUTAUSPALVELUT

www.syote.fi
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Haaraniementie 1, 93400 Taivalkoski, 040 632 9641
Jari Huttu 0400 917 425 jari@koillismaanautopalvelu.fi, 

www.koillismaanautopalvelu.fi

HUOLTO- JA KORJAUS-
TYÖT NYKYAIKAISILLA 
KORJAUSLAITTEILLA

MAALAUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ 

AUTOKOLARIKORJAAMO

NYKYAIKAINEN 
AUTOKORJAAMO

OOMMAANN  KKYYLLÄÄNN  KKAAUUPPPPAA

TAIVALTORI
Palvelemme: ma-pe 8-21, la 8-21, su 11-21

Talonpojantie 1 , puh. 045 848 3755, www.k-market.com
VERKKOKAUPPA: 

www.k-ruoka.fi/kauppa/K-market-Taivaltori

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250
Taivalkoski 

0100 84255

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, 
KauppaKIrjaT, LahjaKIrjaT, 

jaKoSopImuKSET, 
KaupaNVahVISTamISET mYÖS 

TaIVaLKoSKEN ja puDaSjÄrVEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

SarI KÄSmÄ puh. 040 670 9766, sari.kasma@tunturilkv.com
mIKa KÄSmÄ puh. 0400 390 016, mika.kasma@tunturilkv.com

Syötteen takarinteiltä tasokasta palvelua

Pärjä Ski Bistro & Suites
Pärjä Ski Bistro & Suites tar-
joaa vanhaan tapaan uudel-
la tyylillä ruokaa, juomaa 
ja viihdettä Iso-Syötteen ta-
karinteen juurella. Pizza- ja 
grillimenusta löytyy vaihto-
ehtoja pienempään ja suu-
rempaan nälkään. Pärjä Ski 
Suites tarjoaa tasokasta ma-
joitusta palvelujen äärel-
lä. Vanhan ravintolan tiloi-
hin on remontoitu neljä eri 
kokoista Suites-huoneistoa. 
Jokaisessa huoneistossa on 
kattavasti varusteltu keittiö 
ja sauna pesutiloineen. Jo-
kaisen huoneiston varustuk-
seen kuuluu ulkoporeamme, 
jonka käyttö sisältyy huo-
neiston hintaan. Huoneisto-
jen kuistilta pääsee helposti 
rinteeseen. Uusi Syöte Spirit-
mökki tuo luksusta lomai-
luun. Hyvä sijainti tunturin 
juurella helpottaa lähtemis-
tä retkeilyreiteille, rintee-
seen tai palvelujen äärelle. 
Pärjä Ski Suites ja Syöte Spi-
rit varaukset tehdään Syöt-
teen Keskusvaraamon kaut-
ta (keskusvaraamo@syote.fi)

Pieniä uudistuksia 
tehdään joka vuosi
- Nyt on odotukset korkeal-
la, kun on päästy koronasta. 
Positiivisella mielellä odote-
taan hyvää talvea. Juoma ja 
annospuolella tulee uutuuk-
sia ja ravintolatilassa teh-
dään lokakuun aikana pien-
tä sisustuksellista remonttia. 
Meillä tulee periaatteessa 
joka vuosi jotain uutta. Lis-
talle pidetään suositut an-
nokset ja lisäillään uusia. 
Käytämme kotimaisia raaka-
aineita ja lähiruokaa. Tynny-
ripöydillä olemme pyrkineet 
rikkomaan salimaista tyyliä, 
että tulisi erilaisia istuskelu-

ryhmiä. Meidän yksi suosi-
tuimmista oleskelupaikois-
ta on kulmanurkkaus, jossa 
on sohvaryhmä. Takan eteen 
tulee korituolit, josta voi kat-
sella elävää tulta. Meidän 
mielestä sali on jo nyt todel-
la viehättävä ja varsinkin il-
lalla, kun laitetaan takkaan 
tuli ja pöytiin kynttilöitä. 
Joka lauantai meillä on kark-
kibingo, joka on tosi suosit-
tu. Jatkamme viime vuoden 
tyyliin tasting-iltojen pitä-
mistä. Näihin iltoihin tulee 
ilmoittautua etukäteen, että 
ehdimme valmistella juo-
matuotteet ja pikkusyötävät, 
kertoivat Janita Puolankan-
aho ja Juha-Pekka Soronen.

Sosiaalisen median 
tiimi valvoo
- Meillä on tosi hyvä some-
tiimi, joka huolehtii ja päi-
vittää meidän sosiaalista 
mediaa. Siitä on tullut pal-

jon kiitosta, että meidät ta-
voittaa helposti ja porukat 
löytävät ruokalistat ja auki-
oloajat netistä. Kun somen 
kautta kysellään pöytäva-
rauksista, niin me pyrimme 
vastaamaan heti. Haluamme 
erottua hyvällä palvelulla. 
Haluamme pysyä hyvänä ja 
viihtyisänä ruokapaikkana.    
Sesonkiaikana on lauantai 
aamuisin brunssit ja hiihto-
lomaviikoilla ja pääsiäisenä 
panostamme terassin esiin-
tyjiin. Kevään aurinkoisina 
päivinä duot tai trubaduurit 
esiintyvät ulkona ja iltaisin 
sisällä. Läheisen caravaani-
alueen lapsille me saatamme 
välillä keksiä ohjelmaa len-
nosta. On järjestetty diskoa 
ja karaokea. kertoi Janita.

Me osataan  
heittäytyä
- Perinteinen karkkibingo 
muuttaa nimensä Pärjänbin-

goksi. Se on suosittu koko 
perheen yhteinen ohjelma. 
Bingo kestää noin tunnin, 
jonka aikana osallistujat ti-
laavat ruokaa ja juomaa pöy-
tiin. Pelaamme yhden ruu-
dukon täyteen ja rivivoittajat 
palkitaan. Tässä bingossa lo-
pulta palkitaan jokainen. Ih-
miset ovat ottaneet tämän 
paikan omakseen. Talvi-
pakkasesta ja lumituiskusta 
tänne on mukava tulla, kun 
pöydissä palaa kynttilät ja 
takassa elävä tuli. Pyrimme 
saamaan saliin lämpimän 
tunnelman. Juhla- ja teema 
aikoina koristelemme sa-
lia hillitysti. Sesonkiajan ul-
kopuolella meiltä voi vuok-
rata vaikka koko salin. Sali 
muuttuu monen juhlan pito-
paikaksi ja me osataan heit-
täytyä tilanteiden mukaan, 
kertoi Juha-Pekka.

Ape Nieminen

Pärjän Ski ja Bistron legendaarinen karkkibingo vetää aina tuvan täydeltä porukkaa. 

Janita Puolakanaho ja Jp pitävät huolen, että asiakaspalvelu pelaa. 
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Syötteen 
Taksi 

palvelee

0200 964 46
OTAXI KELATAKSI 
0800 93377

(1 € / puh. + ppm) 

www.syotteentaksi.fi

Palvelu on maksuton 24/4

Pikku-Syötteen lastenleirit 
tuovat helpotusta loma-aikoihin 

Syysleirin ilmoittautuminen nyt auki!

Lasten lomiin ajoittuvat, 
suositut ja aktiiviset leirit on 
suunnattu 7- 13-vuotiaille 
lapsille, 13-16-nuorille sekä 
heidän perheilleen. Leiri-
päivät ovat täynnä mukavaa 
sään ja vuodenajan mukais-
ta tekemistä, kuten korikii-
peilyä, jousiammuntaa, erä-
taitoja luonnossa, retkeilyä 
ja seinäkiipeilyä. Lapset voi-
vat ottaa leirille mukaan 
vanhempansa tai tulla yksin, 
sillä ammattitaitoiset ohjaa-
jat ovat mukana koko leirin 
ajan huolehtimassa lasten 
tarpeista.

”Itsekin vanhempana tie-
dän, että lasten pitkät lomat 
muun muassa kesällä ja tal-
vella ovat monelle perheel-
le haasteellinen tilanne, jos ja 
kun vanhemmilla ei ole sa-
maan aikaan lomaa. Halu-
simme lähteä tarjoamaan tä-
hän tilanteeseen helpotusta 

Monipuolisten leirikoulujen, rippileirien ja 
urheiluleirien lisäksi Pikku-Syötteellä järjestetään 

vuosittain erilaisia aktiivisia leirejä lapsille, nuorille 
ja perheille. Lastenleirit tuovat helpotusta loma-
aikoihin ja tarjoavat lapsille mukavaa tekemistä 

luonnon ja aktiviteettien parissa. 

ja järjestää lapsille mieluisaa 
tekemistä loma-aikoihin”, 
Pikku-Syötteen nuorisotyön 
päällikkö Kaisu Tuohiluoto 
toteaa.

Lastenleirien järjestä-
minen sopii muuhun nuo-
risokeskustoimintaan, sil-
lä Pikku-Syöte on tarjonnut 
elämyksellisen, turvallisen ja 
kehittävän toimintaympäris-
tön muun muassa leirikou-
luille jo yli 20 vuoden ajan. 
Pikku-Syöte on yksi Suomen 
yhdeksästä nuorisokeskuk-
sesta ja kohtaa vuosittain sa-
toja nuorten ryhmiä kou-
luista, järjestöistä, kunnista, 
urheiluseuroista ja seura-
kunnista. 

”Meille on helppoa ja 
turvallista tulla, sillä meil-
tä löytyy hyvät puitteet sekä 
vankka nuorisotyön ja kas-
vatuksen erityisosaaminen. 
Toimiminen lasten kans-

Leiripäivät muodostuvat ohjatusta tekemisestä luonnossa ja 
monipuolisten sisäaktiviteettien parissa – liikkuen ja leikki-
en.

Leiripäivät ovat täynnä mukavaa sään ja vuodenajan mukaista tekemistä, kuten mm. seinäkiipeilyä.

sa on meille tuttua ja luon-
tevaa hommaa”, Tuohiluo-
to jatkaa.

Luontoa ja yhdessä 
tekemistä
Leiripäivät muodostuvat oh-
jatusta tekemisestä luonnos-
sa ja monipuolisten sisäakti-
viteettien parissa – liikkuen 
ja leikkien. Lähtökohtana 
on tarjota lapsille ja nuorille 
paikka, jossa voi turvallisesti 
sekä seikkailla että hengäh-
tää. Viime vuonna lastenlei-
rejä järjestettiin kesälomien 
aikaan yhteensä kolme kap-
paletta ja myös syyslomal-
le oli tarjolla leiri, joka täyt-
tyi nopeasti. Ilmeisemmin 
leireille on siis kysyntää ja 
suunnitteilla onkin nyt myös 
talvileiri loppiaisen tienoille.

”Meidän vahvuutena on 
se tunne, joka välittyy, kun 
saapuu henkeäsalpaavan 
luonnon keskelle hymyile-
vien ohjaajien seuraan. Se 
fiilis, kun touhutaan päi-
vät yhdessä ja iltaisin istah-
detaan iltanuotiolle kertaa-
maan päivän kokemuksia”, 
Tuohiluoto kuvailee.

All Inclusive- leirihintaan 
sisältyy hotellimajoituk-
sen, ohjatun leiriohjelman 
ja kuljetuksen lisäksi mau-
kas kotiruoka hotellin näkö-
alaravintola Purossa. Myös 
vanhemmat ovat tervetullei-
ta mukaan. 

”Kun lapsi leireilee, 
vanhemmat voivat ko-
kea Syötteen upean ja mo-
nipuolisen tunturiluonnon 
vaikkapa fatbiken selästä tai 
patikoiden luonnossa. Lisäk-
si meillä on tarjolla aktiivis-
ta ohjattua toimintaa syys-
lomaviikoille 42 ja 43, joten 
kannattaa seurailla mei-
dän nettisivuja!”, Tuohiluo-
to kertoo.

Hotellista löytyy tila-
via hotellihuoneita yhteen-
sä 82 kpl ja majoitustilaa yh-
teensä jopa 230 henkilölle. 
Myös nelijalkaiset ystäväm-
me on huomioitu lemmikki-
huoneilla. Näköalaravintola 
Puro palvelee asiakkaita aa-
miaisesta iltapalaan.

Pikku-Syöte tiedotus 

Lasten lomiin ajoittuvat, suositut ja aktiiviset leirit on suun-
nattu 7- 13-vuotiaille lapsille, 13-16-nuorille sekä heidän 
perheilleen.

Erätie 1
Syötteen

luontokeskus
info@taigavire.fi

Puh. 040 553 5469

•  Virkistyspäivät, kokouspalvelut
•  Ruokapalvelut kahvilassa ja 

maastossa
•  Luonto-ohjelmapalvelut
•  Välinevuokraus kätevästi verkossa!

Varaa ja maksa helposti
verkkokaupassa:

www.taigavire.fi

KOILLISMAAN 
KONEURAKOINTI

- Kaivinkonetyöt
- Maansiirotyöt
- Traktorityöt
- Pyöräkonetyöt
- Pihojen sekä teiden auraus
- Sorateiden lanaukset
- Tienvarsien niitot sekä raivaukset

P. 040 552 3631
kkurakointi.fi

Viihtyisä NÄKÖALAHUONEISTO-426 
(5 hlöä)  

VUOKRATTAVANA

sekä tunnelmallinen KELOHONKAINEN 
PARITALOMÖKKI (6 hlöä)

Kysy tarjous haluamallesi ajankohdalle!
p. 044 343 8357

Molemmat sijaitsevat Iso-Syötteen huipulla!
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Avoinna:
Ma-pe 9.00 - 17.00
Muina aikoina sopimuksen mukaan!

Kasvo- ja jalkahoidot...
Lahjakortit, tuotemyynti...
Passikuvat...
Uutuuksia: Neulaton mesoterapia 
sekä CND Shellac geelilakkaus

www.kauneushoitolaeloisa.fi

Kirkkotie 1, 93400 Taivalkoski, Puh. (08) 842 620

Aitovaatteesta Aitovaatteesta 
lämmintä syksyynlämmintä syksyyn

Tervetuloa!Tervetuloa!

Luhdan topat Luhdan topat 
129129€€  lyhyt lyhyt 

169169€€ pitkä  pitkä 

--1010% % 
Housut, neuleet, tunikat, kengät.  Housut, neuleet, tunikat, kengät.  

Uutuuksia saapuuUutuuksia saapuu
päivittäin!  päivittäin!  

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

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

Gynekologin ja yleislääkärin sekä 
työterveyslääkärin vastaanotto.

Luppovesi palaa
-tapahtuma sytytti

Syötteellä järjestetty Luppo-
vesi palaa-tapahtuma 3.9. sai 
paikalliset matkailuyrittä-
jät, yhdistykset ja muut jär-
jestämään ohjelmaa aamusta 
iltamyöhään. Iiläinen Saa-
ra Paakkola osallistui kah-

jonka jälkeen he kävivät tu-
tustumassa luontokeskuk-
seen ja huskytarhaan. Pyt-
kyn Cafessa lapset piirsivät 
aiheesta: ”Mikä on paras-
ta Syötteellä?” Keskipäivän 
Peikkopolun tapahtumas-
sa riitti nähtävää, syötävää 
ja koettavaa. Lapset tykkä-
sivät olla Marko Väyrysen 
lastenlaulukonsertissa lop-
puun saakka. Pärjän Ski ja 
Bistrossa he kävivät syömäs-
sä ja osallistuivat karkkibin-
goon, jonka jälkeen he suun-
tasivat Luppoveden rannalle 
nauttimaan illan ohjelmas-
ta. Mummon mielestä päi-
vä tuntui tosi kivalta. Se oli 
täynnä erilaista aktiviteettia. 
Lapsilla oli mukavaa, kun 
oli tekemistä ja nähtävää. 
Lopuksi hän totesi: ”Tällais-
ta saa järjestää lisää.”

Korikiipeilyä ja  
tikkakisaa
Pikku-Syötteen nuorisokes-
kuksen järjestämällä kori-
kiipeilypaikalla on innok-
kaita kokeilijoita jatkuvana 
jonona. Ilta yhdeksän jäl-

keen, kun ohjelma rannal-
la oli loppunut ja muut toi-
mijat pakkasivat tavaroitaan 
riitti korikiipeilyssä osanot-
tajia. Henna Järvenpää kii-
pesi jo ilta seitsemän aikaan, 
kun vielä oli valoisaa. ”No 
vähän jännitti siinä, kun oli 
niin korkealla. Alkoi puntti 
tutista! 13 koria sain, muuta-
ma jäi puuttumaan. Olen ko-
rikiipeillyt aiemmin kolme-
neljä vuotta sitten.”

Syötteen mökkiläisyh-
distyksen järjesti Luppove-
denrannalla avoimet tikka-
mestaruuskilpailut. Ennen 
palkintojen jakoa tilanne oli 
kutkuttava parhaan tulok-
sen suhteen, sillä nuoret oli-
vat niskanpäällä 38-37. Ti-
kanheittopaikalla kävi yli 50 
heittäjää, joten heittosuori-
tuksia kertyi tuplasti enem-
män. 

Paloauto ja  
alkusammutus-
kokeilu kiinnosti 
lapsia
Syötteen paloaseman mie-
histö, vahvistettuna palotar-

Lapset tutustumassa Syötteen Eräpalveluiden huskyihin. 
Kuva: Tarja Mattila

Syötteen paloaseman miehistöä: Sammutusmies Juha-Matti 
Puolankanaho, yksikönjohtaja Heikki Koivurova, sammutus-
miesharjoittelija Arto Paakki, yksikönjohtaja Juho Tolonen, 
vanhempi sammutusmies Janne Juusola ja palotarkastaja 
Emilia Kuosmanen Oulusta.

Syötteen koululaiset Jimi Puolakanaho, Emma Vaattovaara, 
Lilja Haakana, Anni Väärälä ja Emmi Kiminki möivät lakupus-
seja ja arpoja ensi kevään luokkaretkeä varten.

Kempeleläiset Alma (5v) ja Hilda (3,5v) Pihlajat tutustuivat 
paloautoon. Alma ajatteli, että hänestä voisi isona tulla pa-
lonainen ja Hilda tuumi, että hän voisi toimia paloauton kul-
jettajana.

Syötteen kyläyhdistyksen teltalla Ensio Särkelä auttoi mak-
karanpaistossa. Teltalla kävi kova kuhina koko illan, kun ko-
lea sää patisti ihmiset lettukahveille.

den pojan ja tyttärensä sekä 
äitinsä Tarja Mattilan kans-
sa lähes kaikkeen mahdolli-
seen ohjelmatarjontaan. Aa-
mulla he kävelivät Taneli 
pojan ehdotuksesta Iso-Syöt-
teen korkeimmalle huipulle, 

Räisäsen 
SIIVOUS- ja 
KIINTEISTÖPALVELU

SOITA IHMEESSÄ!!!  041 314 9962  
raisasensiivousjakiinteistopal@gmail.com  

● Kotisiivoukset 
● Suursiivoukset
● Ikkunoitten pesut 
● Pienet pihatyöt ja -siivoukset 
● Mökkisiivoukset  
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Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna

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

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

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

kastaja Emilia Kuosmasella 
esittelivät kalustoa ja kertoi-
vat paloturvallisuuteen liit-
tyvistä asioista. Yksikönjoh-
taja Juho Tolonen kertoi, että 
paloaseman toiminnan var-
mistaminen on tärkeää Syöt-
teen asukkaiden ja matkaili-
joiden kannalta. Toiminta on 
virkistynyt muutaman hil-
jaisemman vuoden jälkeen. 
Uusia miehiä ja naisia kaiva-
taan mukaan palo- ja pelas-
tustoimintaan. Aika monet 
lapset kävivät kokeilemas-
sa alkusammutusta, niin 
myös kempeleläiset Liam ja 
Lumikukka Isoaho. Liamil-
le kokeilu oli ensimmäinen 
kerta. Lumikukasta tulen 
sammuttaminen tuntui ki-
valta. Hänen mielestään on 
tärkeä harjoitella tulen sam-
muttamista, että osaa sitten 
oikeassa tilanteessa toimia. 
Kempeleläiset Alma (5v) ja 
Hilda (3,5v) Pihlaja tutustui-
vat paloauton ohjaamoon. 
Alma ajatteli, että hänes-
tä voisi isona tulla palonai-
nen ja Hilda tuumi, että hän 
voisi toimia paloauton kul-
jettajana. He pyysivät van-
hemmiltaan, että pääsisikö 
vielä käymään paloauton ta-
kapenkillä?

- Meillä on asuntovaunun 
talvipaikka Pärjänkievaris-

sa. Tänä viikonloppuna tul-
tiin ensimmäistä kertaa vau-
nulle ja sattui sopivasti tämä 
tapahtuma. Kokkoa ja ilo-
tulitusta tultiin katsomaan, 
kertoivat Antti Pihlaja ja Eli-
sa Siltala.

Ape Nieminen

Pytky Cafessa mummin tyt-
tärentytär sai kasvomaalauk-
sen. Kuva: Tarja Mattila

Päivän ennätys kuvanottohetkellä. Henna Järvenpään asettama 14:sta kori oli lähellä jäädä 
paikoilleen.

Kempeleläinen Liam Isoaho tulen sammutuspuuhissa.

Luppovesi palaa-tapahtuma huipentui upeaan ilotulitukseen.

Syötteen koululaisten esityksessä oli menoa ja meininkiä.

Luppoveden rannalla oli noin 300 ihmistä, mutta se ei estä-
nyt nauttimasta kokosta kaverin kanssa yhdessä.

Kannuslainen Milja Hägg-
man, oululaiset Livia Liukko 
ja Iivo Liukko seurasivat ai-
tiopaikalta, mitä Luppoveden 
rannalla tapahtui. Häggma-
neilla että Liukoilla on mökit 
Syötteellä, siksi osallistumi-
nen Luppovesi tapahtumaan 
perheittäin oli helppoa.

Syötteen Maansiirto OySyötteen Maansiirto Oy

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

Jari Särkelä  p. 0400 374259Jari Särkelä  p. 0400 374259
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Peikkopolulle tuotiin uutta nähtävää

Syötteen Peikkopolulla vie-
tettiin 3.9. erityistä juhlaa, 
kun eri puolilta Pudasjär-
veä kyläläiset toivat tekemi-
ään peikkoja. Idea peikko-
jen tekemiseen lähti Siuruan 
kylältä, joka haastoi muut 
Pudasjärven kylät peik-
ko-talkoisiin mukaan. Vii-
me kevään kyläkierroksilla 
kaupungin palvelusuunnit-
telija Sinikka Mosorin ja Juk-
ka Koutaniemi Pudasjärven 
Kehitys Oy:stä kannustivat 
kyläläisiä osallistumaan tä-
hän syksyn tapahtumaan. 
Kaikki kylät lupasivat läh-
teä mukaan. Tapahtuma-
päivän alkutunteina puolet 
kylistä oli tuonut peikkon-
sa. Kaupunki oli homman-
nut kauniit logokyltit kylä-
kunnittain, jotka asetettiin 
uusien peikkojen läheisyy-
teen. Peikko-haasteen esit-
tänyt Siuruan kylä paistoi 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
sponsoroimana 160 makka-
raa ilmaiseksi Peikkopolun 
alussa olevalla tulipaikalla. 
Sankoin joukoin väkeä oli-
kin paikalla ja vuoronpe-
rään peikkojen tekijät kävi-

duttua. Pauli Särkelä, peik-
kopolun toinen ideoija muis-
teli avajaisten olleen joskus 
1980-luvun puolivälin paik-
keilla. Alkuaikana peikkoja 
saatiin polun varteen erityi-
sellä kilpailulla, joka myö-
hemmin jäi pois. Nyman 
kertoi, että hän voitti Peikko-
kilpailun Tuohettarella ja sai 
palkinnoksi 2000 markkaa. 
Kääpäläinen on edelleen hy-
vässä kunnossa, vaikka Syöt-
teen luonto onkin armoton. 
Osa Peikkopolun peikois-
ta on jo maatunut. Nyman 
käy kunnostamassa peikko-
jaan aika ajoin. Linnut tah-
tovat viedä pesiinsä peikois-
sa olevaa

materiaalia.  ”Kääpäläisen 
päätä olen uusinut. Tukka on 
luonnonkuusesta otettu lat-
vakäkkärä, jonka kuivasin. 
Tämä on mukava harrastus, 
mutta sopivaa materiaalia 
ei tahdo enää luonnosta löy-
tyä.”  Polun alkupäässä on 
kolme Nymanin tekemää ja 
yksi tyttären pojan Arttu Sal-
melan kanssa ideoima Tek-
no-Aika-peikko. Arttu teki 
peikon vanhan nauhurin 
osista. Upea oivallus.

Idean isä Pauli  
Särkelä kertoo
- Peikkopolun käyntiin saat-
taminen oli minun ja Atte 
Särkelän yhteistyön tulos. 
Kyllä tämä on ollut mahtava 
idea. Peikkopolulla käy pal-
jon väkeä ja nyt nämä eri ky-
liltä tuodut peikot lisäävät 
polun mielenkiintoa. Tänne 
voi tuoda peikkoja, on ihan 
mukavaa, kun muutkin ihmi-
set ottavat asian omakseen. 
Muistelisin, että vuoden 1985 
seutuvilla Peikkopolku pe-
rustettiin. Polulla mahtaa olla 
ainakin sata peikkoa. Tämä 

on mielenkiintoinen jut-
tu, kun Siuruan kylä haastoi 
muut kylät peikkojen tekemi-
seen. Iloitsen tällaisesta aktii-
visuudesta.

Virallista puhetta 
ja ammattitaitoista 
musisointia 
Matkailun yrityskehittäjä 
Jukka Koutaniemi Pudasjär-
ven Kehitys Oy piti virallisen 
alkupuheen Peikkoteatterilla. 
”Me olemme halunneet ottaa 
kopin Siuruan kylän aloit-
teesta, että saisimme tästä 
vaikka vuosittaisen tapahtu-
man. Viime vuonna aloitim-
me pienellä porukalla ja nyt 
on jo kolminkertainen mää-
rä yleisöä paikalle siihen ver-
rattuna. Kaupungin, Pudas-

Pauli Särkelä iloitsee siitä, että kylät eripuolilta Pudasjärveä 
ovat tuoneet peikkonsa polun varteen.

Johanna Jussila kertoi, että Panuman lapset askartelivat pei-
kot yhdessä aikuisten kanssa Panuman Suvipäivillä. Peikko-
jen nimet ovat Nenukki ja Kolosuu. Peikkoja pystyttämässä 
Aune, Pauli ja äiti-Johanna ja Laikku-koira. 

Marko Väyrysen vetämät hauskat laululeikit saivat aikaan hy-
vän mielen ja hymyn huulille.

Siuruan Peikot: Maarit, Sanna, Helena, Maarit ja Marja-Leena.

Oulunkaari henkilökunta toi 
oman peikkonsa polulle. Ed-
ward ”Eetu” Heikki Olavi 
Reimikari V syntynyt Vaala 
Oulujärvellä 18.3.1837.

Leosta, Annista ja Huugosta oli kiva tulla katsomaan peikkoja. 
Pojat olivat Iistä ja Anni Pudasjärveltä.

Pudasjärven kaupungin teettämät kauniit kylälogokyltit.

Peikkopolun ensimmäisiä 
peikkoja oli Airi Nymanin te-
kemä Kääpäläinen.

Marika Kujala ja lapset Iiris ja Viljami Peikkoteatterin lähei-
syydessä. - Konsertin vetäjä oli kylä paras. Hän osasi tosi hie-
nosti ottaa lapset mukaan, kertoi iloinen äiti. 

vät mikrofoniin kertomassa 
oma kylän peikon valmis-
tusprosessin. Peikkopolun 
tapahtumapäivä oli samalla 
yhdistystoimijoiden virkis-
tyspäivä.

Kääpäläinen  
edelleen polun 
varrella
Airi Nyman toi Kääpäläisen 
Peikkopolulle heti sen avau-

järven Kehitys Oy:n, Siuruan 
kylän, Sauli Särkelä ja Pau-
li Särkelän kanssa olemme 
halunneet järjestää tällaisen 
yhteisen tapahtuman.” Kou-
taniemi taputti Marko Väyry-
sen aloittamaan livemusiikki 
osuuttaan. Väyrynen oli va-
rannut laululeikkilauluja ja 
muutamia peikkolauluja oh-
jelmistoonsa. Hän kertoi, että 
Perheen parhaaksi-projek-
tin kautta tuli parikymmen-
tä henkeä tutustumaan Peik-
kopolkuun ja osallistumaan 
konserttiin.

Lastenmusiikin konsert-

ti oli hyvin aktiivinen moni-
ne laululeikkeineen. Paikalla 
oli yli 80 henkeä, joista suu-
rin osa oli lapsia. Hetekylä-
läinen Marika Kujala lapsi-
neen toi Hunsvotti-nimisen 
peikon Syötteen Peikkopo-
lulle. Iiris mielestä konsertti 
oli kiva, kun sai leikkiä lau-
lujen mukana. Pikkuveli Vil-
jami kommentoi makkaran 
syönnin lomasta: ”Tykkäsin 
lauluista. Mörrimöykynpesä 
oli paras!”

Ape Nieminen



92022 Ruska Syöte
Yöretkellä syksyisellä Soiperoisella 

Herään syyskuun kuulaaseen 
aamuun teltasta Soiperoi-
sen rannalta. Vieressä tuhisee 
kuusivuotias lapsi, josta nä-
kyy vain nenänpää makuu-
pussin uumenista.  Raotan 
teltan oviaukkoa ja ihailen su-
mun peittämää järveä, jonka 
aamuaurinko värjää kullan-
keltaiseksi. Yöllä olen saanut 
kuunnella kuikkien kaihoisaa 
huutelua jostain järvenselän 
takaa, ja mietin, kuinka on-
nekas olen, kun saan nauttia 
luonnosta ympärilläni.  

Soiperoinen ei ole viralli-
sesti Syötteen kansallispuis-
toa, vaan kuuluu harjujen- 
ja rantojensuojeluohjelmaan. 
Kansallispuistoa tai ei, niin 
ehdottomasti se on yksi kau-
neimpia retkeilykohteita lä-
hialueella. Erämaiset, kir-
kasvetiset järvet, komeat 
harjuselänteet ja humisevat 
männikkökankaat sekä alu-
een rauhaisuus kutsuvat vii-
pymään sekä nauttimaan 
alueesta useammaksikin tun-
niksi.  

Telttaretki on hauska seik-
kailu koko perheelle. Pienellä 
etukäteisjärjestelyllä retkes-
tä saa eniten irti ja mukavan 

Syysretkille Syötteen kansallispuistoon
Hirviä, karhuja, 
metsoja… 
Muun muassa näihin voit 
törmätä Naavaparran po-
lulla! Metsän tonttu Naava-
parta toivottaa kaikki ter-
vetulleeksi tutustumaan 
Syötteen kansallispuis-
ton luontoon. Reitti kulkee 
mystisessä vanhassa kuusi-
metsässä, ikään kuin met-
sä sulkisi kulkijan sisäänsä. 
Taukoa voit pitää Annintu-
valla, joka sijaitsee kauniil-
la paikalla Pärjänjoen var-
ressa. Matkan varrella voit 

nähdä metsän kuninkaan, 
eli karhun! Tämä karhu on 
kuitenkin kiltti, ja päästää 
kulkijat ohitse. Lähde tu-
tustumaan kuinka moneen 
eläimeen sinä reitillä tör-
määt! Naavaparran polku 
on n. 3 km pitkä, helppokul-
kuinen reitti. Reitin voi kul-
kea joko ympyräreittinä tai 
mennä edestakaisin luon-
tokeskukselta Annintuvalle 
leveämpää sorastettua pol-
kua, jossa on mahdollista 
kulkea esimerkiksi lasten-
vaunujen kanssa.

Ruskanbongausretki 
Ahmakalliolle 
Jos haluat kokea Syötteen 
ruskan täydessä loistossaan 
korkealta käsin, kannattaa 
suunnata Ahmakallion nä-
köalatornille. Torniretkestä 
saa puolen päivän reissun, 
kun lähtee matkaan Jaas-
kamon pysäköintipaikalta. 
Tällöin kuljetaan tornilta sa-
maa polkua takaisin, koko-
naismatkaa tulee 10 km. Pol-
ku kulkee paikoin metsän 
siimeksessä, paikoin ava-
rampaa vaaran rinnettä ja 

kallioidenkin lomassa. Mat-
kan varrella sijaitsee Loma-
ojan laavu, jolla pääset pi-
tämään evästaukoa tulen 
ääressä vaikkapa paluumat-
kalla. Pst! Ota pussi mat-
kaan sienisaaliin varalle.

Lähtöpiste: Jaaskamo P, 
lähin osoite Karsikkoperän-
tie 936. Osoitteen risteyk-
sessä on kyltti ”Jaaskamo 6 
km”, eli jatketaan metsäau-
totietä 6 km länteen.

Erämaa kutsuu 
Kaipaatko retkelläsi omaa 

rauhaa, kapeita neulas-
polkuja tallattavaksi, seik-
kailua koettavaksi? Silloin 
kutsuu Syötteen kansallis-
puiston pohjoisin kolkka 
Posion puolella. Reissuun 
pääsee näppärästi jättämäl-
lä auto metsäautotien var-
teen Laivavaaran kohdalle 
ja suuntaamalla siitä kohti 
etelää. Vanhan UKK-reitin 
jäljillä kulkeva polku kato-
aa välillä vain aavistukseksi 
olleesta ja osa reittimerkki-
puista on vanhuuttaan kaa-
tunut kumoon, joten kart-
ta ja kompassi ovat tarpeen 

tällä retkellä. Varjoisia vaa-
rakuusikoita, valoisia vaa-
ranlakimetsiä ja pieniä so-
mia rinnesoita tarjoileva 
reitti vie 8 kilometrin pati-
koinnin päätteeksi Hoikka-
lammen autiotuvalle, jossa 
on hyvä lepuuttaa niin ruu-
mista kuin sieluakin. Mikäli 
vaellusjalkaa vielä vipattaa, 
niin retkeä voi jatkaa reilun 
9 kilometrin etapin Loma-
vaaran autiotuvalle. Reit-
tiä pitkin pääsee Syötteel-
le saakka, jolloin taivallusta 
kertyy yhteensä 54 km. 

Lisätietoja reiteistä: Syötteen luontokeskus

Rääpysjärven laavun pihapiiri on rauhallinen ja kaunis retkei-
lykohde. Kuva: Annu Tuohiluoto.Ahmakallion näköalatornista näkee pitkälle yli värikkään ruskaisen luonnon. Kuva: Panu Molsa

VALOKUITULIITTYMÄT
Iso-Syötteelle nyt kampanjahintaan

Lue lisää kairankuitu.fi /ajankohtaista tai soita 045 616 0272

Nopea 100/100Mbs yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

liittymät alk.

990 €
Pudasjärvi – Syöte – Taivalkoski

Liittymät alk.

995 € Nopea 100Mbps - 1Gbps yhteys

kokemuksen koko porukal-
le. Teltta, makuualustat, läm-
pimät makuupussit, varavaa-
tetta sekä maukasta ruokaa 
ovat periaatteessa ainoat tar-
vikkeet, joita tarvitsee paka-
ta mukaan. Toki puukko, tu-
lentekovälineet, otsavalo, 
hygieniatarvikkeet sekä en-
siapulaukku ovat retkeili-

jän perusvälineistöä. Lapsi 
voi pakata omaan reppuun-
sa unikaverin, iltasatukirjan 
ja pientä herkkua, vaikkapa 
vaahtokarkkeja iltanuotion 
äärellä nautittavaksi.  

Soiperoisen päivätuvalle 
ja tulipaikalle pääsee autolla 
lähimmillään muutaman sa-
dan metrin päähän, joten ta-

varoiden kantaminen onnis-
tuu, vaikka kestokassissa. 
Alueella on voimassa joka-
miehenoikeudet, joten telt-
tailla saa vapaasti. Itse olen 
tykästynyt Soiperoisen päi-
vätuvan sekä Rääpysjärven 
laavun pihapiireihin. Kau-
niin sijaintinsa lisäksi niis-
sä on käytössä tulisijat sekä 

huussit. Tuulisella säällä päi-
vätuvassa on mukavan läm-
min evästellä.  

Jos retkeilykärpänen pu-
raisi, mutta kaipaat vielä lisä-
apua retkien suunnitteluun, 
niin Syötteen luontokeskuk-
sen oppaat auttavat mielel-
lään ja hyödyllistä tietoa löy-
tyy myös internetistä, kuten 

www.luontoon.fi/retkeilyna-
bc -sivuilta. Mukavia syys-
retkiä! 

Annu Tuohiluoto
 

Lisätietoja: 
Syötteen luontokeskus 
puh. 0206 39 6550 
syote@metsa.fi  
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Syötteen Mökit Oy – rauhallista lomaa

Syötteen Mökit Oy:lla on 
kuusi hyvin varusteltua lo-
mamökkiä, jotka sijaitsevat 
lähellä toisiaan Iso-Syötteen 
hiihtokeskuksen tuntumas-
sa. Tämä antaa mahdollisuu-
den isommallekin ryhmäl-
le majoittua lähellä toisiaan, 
mutta kuitenkin omassa rau-
hassa. Matkaa rinteisiin ja 
alueen palveluihin on noin 
600 metriä. Talvisaikaan 
hiihtoladuille ja moottori-
kelkkareiteille pääsee suo-
raan mökeiltä. Lapsiper-
heille mökien sijainnit ovat 
ihanteellisen matkan pääs-
sä Luppoveden harrastus- ja 
ajanviettopaikasta, jossa on 
leikkipuisto, frisbeegolfrata, 
skeittipuisto ja kesällä uima-
ranta.

Sopivaa ylellisyyttä 
ulkoporealtailla
- Syötteen Mökit Oy:n kol-
me ensimmäistä lomamök-
kiä valmistuivat Kämmek-
käpolule. Vanamo valmistui 
vuoden 2006 lopussa. Va-
namo on monien suosikki, 
kuuden petipaikan persoo-
nallinen mökki. Takapihalla 
omassa rauhassa on ulkopo-
reallas. Rakentamisen aika-
na tehtiin tonttivaraus Väi-
nämöiselle, joka valmistui 
juuri sopivasti vuoden 2008 

hiihtolomille. Väinämöises-
sä on kolme makuuhuonetta 
kahdessa kerroksessa, joten 
majoittumaan sopii kahdek-
san henkilöä. Hiihtoladut, 
kelkkareitit, patikointipolut 
ja maastopyöräilyreitit ovat 
50-200 metrin tuntumassa 
mökistä. Väinämöisen vie-
reiselle tontille valmistui 
jouluksi 2009 Joukahainen, 
joka on peilikuva 

Väinämöisestä.  Mustik-
kapolun110 neliön Wellamo 
sopii erinomaisesti yritysko-
kouksien pitopaikaksi. Mö-
kissä on 10 erillistä sänkyä 
neljässä eri makuuhuonees-
sa. Wellamon erikoisuutena  
on ihan oikea pönttöuuni. 
Iki-kiuas takaa tilavassa sau-
nassa mahtavat löylyt. Vii-
me vuoden vaihteessa val-
mistuivat uusimmat mökit 
Tellervo ja Tapio. Taitavan 
tilasuunnittelun avulla mö-
kit tuntuvat neliöiltään suu-
remmilta. Näissä kohteissa 
sauna, pesuhuone ja puku-
huone löytyvät saman katon 
alta, mutta eri rakennukses-
ta. Väliin jäävällä katetulla 
terassilla on ulkoporeallas ja 
puutarhakalusteet virkistäy-
tymistä varten. Vuodepaik-
koja näissä uusissa mökeissä 
on 4+2. Meidän kunnia-asi-
ana on pitää kaikki mökit 

Sopivaa ylellisyyttä olemme halunneet luoda ulkoporealtail-
la, jotka ovat vakiovarusteena meidän jokaisessa mökissä. 

Yrityksellä on neljä hirsirakenteista mökkiä. Uusimmat Tel-
lervo ja Tapio ovat moderneja CLT-rakenteisia mökkejä.

Syötteen Mökit Oy markkinoi itse. Varauksen voi tehdä netti-
sivujen kautta www.syotteenmokit.fi

korkeatasoisesti varusteltui-
na, siisteinä ja tämän päi-
vän vaatimuksiin päivitet-
tyinä. Viime kevään aikana 
esimerkiksi uusittiin kaikki-
en mökkien kaasugrillit. Tu-
levaisuuden suunnitelmissa 
on rakentaa lisää mökkejä, 
kertoi Ismo Hyväri.

Mökkien  
sisustuksia  
kehutaan
Syötteen Mökit Oy:n jokai-
nen lomamökki on oma yk-
sittäinen kokonaisuus. Ne 
eivät ole paritalomökke-
jä. Matkailija voi viettää lo-
mansa kaikessa rauhassa. 
Syötteen Mökit Oy:n hen-
kilökunta huolehtii mökki-

en kunnosta siivoamalla ne 
itse. Mökkien sisustukset 
ovat Siru Hyvärin suunnitte-
lemat. Positiivista palautet-
ta on tullut runsaasti. Mökit 
ovat kodinomaisia, siistejä ja 
hyvin varusteltuja, joissa on 
huomioitu lapsiperheet, pa-
riskunnat ja yritysasiakkaat. 
Yrityksen nettisivuilla on jo-
kaisesta mökistä on Werner 
Klauserin tuottamaa 3D-ku-
vaa, joiden kautta pääsee 
kurkistamaan mökkien si-
sään. Mökkien varaaminen 
käy helposti yrityksen net-
tisivujen kautta www.syot-
teenmokit.fi 

Ape Nieminen
Kuvat: Ismo Hyväri

Pikkusen parempi syyslomaleiri  
– tervetuloa!

7 – 13-vuotiaille lapsille ja nuorille (+ heidän perheilleen) 
ke-pe 26. – 28.10.2022

Hinta: lapsi 249 € / aikuinen 199 € 
Ilmoittautuminen leirille päättyy 25.9.2022!

Lue lisää syyslomaleiristä

www.pikkusyote.fi

Syötteen matkailualue kat-
taa koko Pudasjärven ja tänä 
vuonna alueella on nähty 
yhä enemmän myös ulko-
mailta tulleita vierailijoita.

Vapaa-ajan asuntoja on 
rakennettu edellisiin vuosiin 
verrattuna ennätysmäärä.

Tonttikauppa on käynyt 
jopa niin hyvin, että kau-
pungilla myynnissä olevat 
vapaat tontit mm. Luokka-
vaarassa meinaavat loppua 
käsiin.

Uusia myytäviä tontteja 
kaupungilla on onneksi tu-
lossa lähemmäs Pikku-Syö-
tettä ja Metsähallituksella-
kin on omat kaavailunsa 
uudesta alueesta hyvällä 
mallilla.

Keväällä laaditun Master 
Planin mukaan alue kehit-
tyy ja tiivistyy Syötteen las-
kettelukeskusten ja luonto-
keskuksen ympärille.

Matkailijoiden määrä on 
Syötteellä edelleen aikai-
sempia vuosia korkeammal-
la, vaikka kesäkuukausina 
ei päästy ihan vuoden 2021 
huippulukemiin.

Tammi-heinäkuussa 

Syötteen matkailualue 
kasvaa ja kiinnostaa 

edelleen

Taulukko majoitusmyynnistä 2022.

2022, maksullisten yöpy-
misten määrä Pudasjärvellä 
oli yhteensä 114 000, kasvua 
edelliseen vuoteen verrattu-
na +12,6 %.

Tänä vuonna etenkin ul-
komaalaisia matkailijoita on 
alueella nähty alkuvuodes-
ta saakka yli 12 000 henkilöä 
mm. Alankomaista, Belgi-
asta, Saksasta ja Ranskasta, 
joista kaikista tuli yli tuhat 
matkailijaa Syötteelle.

Kotimaiset matkailijat 
yöpyivät tammi–heinäkuun 
aikana rekisteröidyissä ma-
joitusliikkeissä Pudasjärvel-
lä keskimäärin 2,5 yötä ja 
ulkomaiset matkailijat 4,0 

yötä.
Majoitusmyynti kaikis-

sa majoitusyrityksissä koko 
Pudasjärven alueella tam-
mi–heinäkuussa oli 5,9 mil-
joonaa euroa, kasvua edel-
liseen vuoteen verrattuna 
+1,3 miljoonaa euroa.

Rekisteröimättömän eli 
Airbnb:n ja Vrbo:n osuus oli 
12,2 prosenttia. Näin ollen 
rekisteröity majoitusmyynti 
oli 5,1 miljoonaa euroa (kas-
vua +1,2 miljoonaa euroa) ja 
rekisteröimätön majoitus-
myynti 713 000 euroa (kas-
vua +169 000 euroa).

Jukka Koutaniemi
Matkailun yrityskehittäjä 
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Haaraniementie 13, 93400 TAIVALKIOSKI
Puh. 040 591 8602

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

Avoinna: 
Arkisin klo  9 - 17, 

Lauantaisin klo  9 - 13

Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 480 8000

www.taivalkoskenapteekkifi.ffii.fi

Talvi tulee! Oletko valmis? 
Vielä on Syötteellä syksyi-
siä tapahtumia, hyttysai-
ka on mennyttä joten ret-
keily maastossa ja vesissä 
on kuulaassa säässä hy-
vin mukavaa. Meillä hus-
kytarhalla alkaa vetotree-
nit heti kun lämpötila on 
pysyvästi alle +10 astetta. 
Vetoharjoitukset valmis-
tavat meitä talvea varten 

ja nyt näyttäisi ennakko-
varausten perusteella tu-
leva talvisesonki olevan 
täynnä reipasta tekemistä. 
Olisi mukavaa jos sopisit-
te tarhavierailuja meidän 
luoksemme myös syksyl-
le. Me tykätään niin rap-
sutuksista. Hyvää syksyä 
ja toivottavasti pian alka-
vaa talvea!

Tarhavierailuja 
otetaan vastaan

Terveisin  
Matkailuyhdistyksen kummikoira 

Oikku ja muut veturit

Taigavire Oy 
megatrendien aallonharjalla

Taigavire Oy on saanut 
Syötteellä ensimmäisen 
Good Travel Seal - kestävän 
matkailun sertifikaatin. Jo 
aiemmin Taigavireen Syöt-
teen luontokeskuksella si-
jaitseva Kahvila Korppi on 
osoittanut vastuullisuuten-
sa Green Key -ympäristö-
ohjelmassa. Good Travel 
Seal, matkailun kestävän 
kehityksen arviointi- ja ser-
tifiointiohjelma, arvioi yri-
tysten kestävän kehityksen 
suorituskykyä selvittämällä 
useiden kestävyyskriteerien 
noudattamista ja tunnista-
malla parannettavia alueita. 

Yritykset, jotka saavuttavat 
vastuullisuudessa tietyn ta-
son, voivat saada sertifikaa-
tin osoittamaan kestävän ke-
hityksen mukaisia toimiaan. 

Taigavireen yrittäjät kan-
nustavat muitakin Pudas-
järven ja Syötteen alueen 
palveluyrityksiä panosta-
maan vastuullisuuteen. ”Us-
kon, että ilman minkäänlais-
ta vastuullisuusohjelmaa ja 
ympäristösertifiointia eivät 
palveluyritykset voi enää 
pian toimia uskottavasti. 
Asiakkaat vaativat vastuul-
lisuutta yrityksiltä”, sanoo 
Taigavireen yrittäjä Janne 

Autere
Taigavire on myös kehit-

tänyt uusia ympäristövas-
tuullisia luontomatkailu-
tuotteita, kuten esimerkiksi 
lintukuvaustuotteen, joka on 
nyt varattavissa verkkokau-
pasta. Huippusuosittua lin-
tujen tarkkailua ja luontoku-
vausta pääsee toteuttamaan 
piilokojusta Syötteen alueel-
la. Janne Autere kannustaa 
kaikkia luontokuvaukses-
ta kiinnostuneita tulemaan 
kokeilemaan kojukuvausta: 
”Jos olet ensimmäistä kertaa 
liikkeellä ja haluat opastusta 
toimintaan, kameran perus-

asetukset käydään läpi ja hy-
viä vinkkejä annetaan, jotta 
saat mahdollisimman hyvät 
kuvat mukaasi.” Kuvaus-
kohteita ovat erilaiset lintu-
lajit vuodenajasta riippuen. 
Aikaisin keväällä ja loppu-
syksystä upeimpia kuvaus-
kohteita ovat innokkaat tee-
rikukot soitimella! Pian on 
käsillä myös revontulikuva-
uksen huippuaika, sillä täs-
sä kohtaa syksyä revontulet 
kajastavat upeasti jäättömäs-
tä järven pinnasta. 

Taigawire tiedotus 

Syötteeltä Salmentakasen järvi 8.9.2022 kello 23.30 Kuva: Janne Autere.

Remontti vaikuttaa 
Syötteen luontokeskuksen syyskauteen 

- retkeilemään pääsee normaalisti

Syötteen luontokeskusta uu-
distetaan tämän vuoden ai-
kana merkittävästi, kun py-
syvä näyttely uusitaan ja 
muita julkisia tiloja ehoste-
taan. Maastossa kansallis-
puiston pää- ja sivulähtöpis-
teet saavat uudet rakenteet. 

Luontokeskuksen pysy-
vä näyttely on nyt purettu 
ja uuden näyttelyn raken-
taminen alkaa syyskuussa. 
Näyttelytilat ovat remontin 
aikana suljettuina. Uuden 
näyttelyn on määrä valmis-
tua joulukuussa. 

Keskuksen auditorio saa 
niin ikään uuden ilmeen 
syksyn ja alkutalven aika-
na. Kahvilan ja aulan tilo-
ja ehostetaan marraskuussa, 
jolloin luontokeskus on ko-
konaan suljettu asiakkailta. 
Lokakuun loppuun saakka 
Kahvila Korppi, Taigavireen 
välinevuokraamo sekä Met-
sähallituksen lupamyynti ja 
retkeilyinfo palvelevat asi-
akkaita normaalisti päivit-
täin kello 10-16. 

Syksyn aikana rakennus-
töitä on myös maastossa. 

Syötteen luontokeskuksen syyskautta säestää 
vasaroiden pauke, kun keskusta ja sen ympäristöä 

remontoidaan uuteen uskoon. Rakennustyöt 
vaikuttavat muun muassa pysäköinti- ja 
liikennejärjestelyihin. Luontokeskuksen 

retkeilyneuvonta ja kahvila palvelevat normaalisti 
lokakuun loppuun asti.

Kansallispuiston uuden läh-
töportin rakennustyöt alkoi-
vat syyskuun alussa ja sivu-
lähtöpisteiden uusiminen 
aloitettiin Kaunislammel-
ta elo-syyskuun vaihtees-
sa. Rakennustöiden aikana 
kaikki kansallispuiston rei-
tit ovat retkeilijöiden käy-
tössä, mutta työt aiheuttavat 
muuttuneita pysäköinti- ja 
kulkujärjestelyitä luonto-
keskuksen ja lähtöpisteiden 
ympäristössä. 

Syötteen luontokeskus on 

palvellut retkeilijöitä lähes 
20 vuoden ajan. Uuden py-
syvän näyttelyn nimenä on 
Rakkaudella Luontosi ja sii-
nä käsitellään luonnon ja ih-
misen suhdetta. Näyttelyn 
keskiössä ovat Syötteen alu-
eelle tyypilliset pohjoiset bo-
reaaliset metsät eri luonto-
tyyppeineen ja lajeineen.

Luontokeskuksen uudis-
tustyöt rahoitetaan osittain 
eduskunnan myöntämällä 
lisärahoituksella.

Metsähallitus tiedotus 
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Iso-Syöte Bike Parkissa 

ajetaan pitkälle syksyyn saakka
Iso-Syöte Bike Parkissa on 
ollut vauhdikas meno koko 
kesän, eikä vauhti hiivu vie-
lä syksynkään saapuessa. 
Raikkaassa syyssäässä kur-
vailusta voi nauttia aina 9.10. 
asti hissin kuljettaessa pyö-
räilijöitä tunturin huipulle 
syyskuussa perjantaista sun-
nuntaihin ja lokakuussa vii-
konloppuisin.

Kuluvan kauden aikana 
Bike Parkin reittivalikoima 
on kasvanut ja uudistunut. 
Heinäkuussa Bike Parkiin 
avattiin paljon odotettu uusi 
Isoflow-nimeä kantava hissi-
pyöräilyreitti, joka sai erin-
omaisen vastaanoton lajin 
harrastajilta. ”Reitistä on tul-
lut hyvää palautetta. Isoflow 
on äärettömän hauska ja eh-
dottomasti meidän Bike Par-
kin vauhdikkain reitti. Ensi 
kesänä reitti tulee olemaan 
vieläkin parempi, kun se on 
saanut asettua talvikauden 
lumen alla.”, kertoo Hiihto-
keskus Iso-Syötteen rinne-
toiminnasta vastaava Mikko 
Terentjeff.

Isoflow:n myötä Iso-Syö-
te Bike Parkissa on nyt 13 
erilaista ja eritasoista reit-
tiä, joista löytyy ajettavaa 
niin aloittelijoille kuin ko-
keneemmillekin kuskeille. 
Monipuolisesta reitistöstä 
löytyy rakennettujen bike-
park-reittien lisäksi lähes 
luonnontilassa olevia endu-
roreittejä sekä harjoittelu-
alue.

Lajiin pääsee hyvin kiin-
ni osallistumalla lauantaisin 
klo 10-11:30 järjestettävälle 
Bike Park tutuksi -kurssille. 
Kurssilla käydään läpi hissi-
pyöräilyn alkeet ammattitai-
toisen ohjaajan opastuksella 
aina ajoasennon löytämises-
tä, alamäkiajamisen tekniik-
kaan sekä hissillä nousemi-

AUKIOLOAJAT:
Bike Park
Syyskuu pe-su klo 10-17
Lokakuu la-su klo 10-17 (9.10. asti)
Hiihtokeskus Iso-Syötteen pyörävuokraamo palvelee 
syksyllä päivittäin klo 9:30-17.

Lue lisää Bike Parkista ja  
ohjaustunneista: www.isosyote.fi

040 505 7096, Booking.com

Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski • Puh. 08 841 005
asiakaspalvelu@jalavankauppa.fi • www.jalavankauppa.fi

www.facebook.com/jalavankauppa

Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan 
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 041 314 7741 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839   

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

• Ruokamultaa
• Maa-ainestoimitukset

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

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

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

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

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

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

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

seen. Kurssille osallistuessa 
pelkkä pyöräilytaito riittää.

Hissipyöräilyä voi hel-
posti lähteä kokeilemaan 
myös omatoimisesti vuok-
raamalla täysjoustomaas-
topyörän sekä lajiin kuulu-
vat varusteet Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen vuokraamosta. 
Ajaminen kannattaa aloit-
taa vihreäksi merkatulta, yli 
kahden kilometrin mittai-
selta Pääreitiltä. Pääreitil-
lä voi nautiskella mukavista 
mutkista, ja reitin puolivälis-
sä olevalle levennykselle voi 
pysähtyä ihailemaan syksyi-
sestä ruskamaisemasta en-
nen vauhdikkaalle loppu-
pätkälle siirtymistä.

”Tulkaahan ensikertalai-
set rohkeasti kokeilemaan! 
Mikäli viihdyt talvisin rinne-
lajien parissa, niin hissipyö-
räily saattaa hyvinkin toden-
näköisesti olla myös sinun 
juttusi,” vinkkaa Terentjeff.

www.syote.fi

TERVETULOA TÖIHIN SUOMEN 
HIRSIPÄÄKAUPUNKIIN 

PUDASJÄRVELLE!

Tutustu Pudasjärven avoimiin työpaikkoihin

Pudasjärvi on pullollaan houkuttelevia työmahdollisuuksia 
eri alojen ammattilaisille – ja täynnä tilaa ja tekemistä 

parhaaseen vapaa-ajan viettoon. 
Tutustu alueen tarjontaan ja löydä unelmatyöpaikkasi! 

www.vainparhaitapuolia.fi/pudasjarvi/
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Taivalkoski
040 531 8967

info@kuljetuslohilahti.fi

LAADUKKAAT JA LUOTETTAVAT TAVARAN-
KULJETUS-, HAKETUS- JA NOSTOPALVELUT

NOSTOPALVELUT 
RAKENNUS-
TYÖMAILLE

Kauppatie 19-21, 93400 TAIVALKOSKI, 040 552 2254 

AJELE RUSKARETKELLE AJELE RUSKARETKELLE 
TAIVALKOSKELLE JA TULE TAIVALKOSKELLE JA TULE 

TULIAIS- JA JOULUOSTOKSILLETULIAIS- JA JOULUOSTOKSILLE
UPEITA 

PRINTTIKUOSEJA 
LAPSILLE MM. 

YÖASUT, PAIDAT, 
HUPPARIT, 
HOUSUT, 

LEGGINGSIT, 
BODYT YM.

AIKUISILLE      JA LAPSILLE

VAATTEET JA 
KENGÄT MYÖS 

AIKUISILLE

Onnistunut Truck Weekend -tapahtuma 
Iso-Syötteellä

Syötteellä viime viikon-
loppuna 8.–10.9. kolman-
nen kerran pidetty Iso–Syö-
te Truck Weekend keräsi 186 
raskaankaluston autoa Ro-
mekievarin parkkipaikalle. 
Luvussa on mukana myös 
paikalle tuotu kevyempi ka-
lusto. Eteläisimmät autot oli-
vat Hämeenlinnasta ja poh-
joisimmat Tervolasta. Myös 
Ruotsin puolella oli kutsu 
kuultu ja tultu osallistumaan 
parilla kuorma–autolla. Ta-
pahtuma on koko perheen, 
kaikille avoin ja ilmainen ta-
pahtuma. Tapahtuman ko-
konaiskävijämäärän arvel-
tiin nousseen lähemmäs 
viittätuhatta.

Torstaina alkoi parkki-
paikka täyttyä osallistujis-
ta ja perjantaina autoille va-
rattu alue oli jo lähes täynnä. 
Muutamia myöhäisimpiä 
osallistujia saapui vielä lau-
antaina aamupäivän aikana. 
Tapahtumaan osallistuvat 
autot jaettiin palkintoluok-
kiinsa ajotehtävänsä mu-
kaan, esimerkiksi puutavara-
autot, hake-autot, sora-autot. 
Kevyemmällä kalustolla oli 
oma pakettiautojen luokka. 
Valinnat suoritti tuomariraa-
ti, johon kuului ryhmä rek-
kaspottaajia, pikkupoikia, 
jotka kuvaavat rekka-autoja 
teiden varsilla.

Paikalla oli myös alal-
la toimivien kauppiaiden 
myynti- ja esittelykojuja, 

joissa väkeä vieraili tiuhaan 
tahtiin kyselemässä. Lumi-
areenan aulaan oli pystytet-
ty pienoismallien näyttely. 
Ruokahuollosta vastasivat 
paikalliset yrittäjät.

Tapahtuman kantava-
na voimana on Pudasjärvel-
tä Teemu Kaijala, Lauri Ny-
ström, Mikko Hallikainen ja 
Sampo Puurunen sekä Mau-
ri Reunala ja Suvi Korhonen 
Joensuusta. Tapahtuma alkoi 
aikoinaan Teemu Kaijalan ja 
Lauri Nyströmin ajatuksesta 
saada jotain raskaankaluston 
autotapahtumaa viriteltyä. 

-Paikaksi valikoitui Syöte 
monestakin syystä. Kolmea-
kymmentä autoa odoteltiin 
osallistuvan. Tuli melkein 

Iso–Syöte Truck Weekend keräsi 186 raskaankaluston autoa Romekievarin parkkipaikalle.

Teemu Kaijalan ja Mikko Hallikaisen mukaan tapahtuma on kasvanut vuosi vuodelta, joten jat-
koa on luvassa myös ensi syksynä. 

PALVELUT 
RAKENTAJILLE

Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu
• Tarviketoimitukset

Valitse juuri

sinulle sopiva

valmiusaste!

sata, Kaijala muistelee.
–Tavoitteena on ollut saa-

da tähän hiljaisimpaan syk-
syyn jotain virikettä ja lii-
kettä meille sekä paikallisille 
yrityksille. Tätä puuhataan 
yhdessä paikallisten yritys-
ten kanssa. Myös kaupunki 
tukee tapahtumaa antamal-
la meille nämä paikat käyt-
töön ja tukemalla muutenkin 
järjestämistä. Tapahtuma on 
kasvanut vuosi vuodelta ja 
saadun palautteen ja toivei-
den myötä olemme luvan-
neet, että ensi syksynä taas 
tapaamme näissä merkeis-
sä, totesivat Teemu Kaijala ja 
Mikko Hallikainen.

PUDASjärveläinen -lehti 



14 2022Ruska Syöte
Eeva-Kaisa Jakkila ja Jussi Valtakari palkittiin 

Vuoden taivalkoskelaisina
Taivalkosken 28. Elomark-
kinat pidettiin viikonloppu-
na 26.-27.8. kauniissa sääs-
sä, jonka myötä kumpikin 
markkinapäivä oli vilkas. 
Myyjiä oli saapunut paikalle 
mukavasti ja myyntipisteil-
lä kauppaa käytiin vilkkaas-
ti. Eräs myyjä kertoi ha-
vainneensa nyt loppukesän 
myötä asiakkailla hienoista 
varovaisuutta ostokäyttäy-
tymisessä.  Myös eri yhdis-
tykset ja yhteisöt olivat hy-
vin esillä ja heidän luonaan 
poikettiin asioimassa.

Vuoden taivalkoskelai-
siksi 2022 oli valittu taiteili-
japariskunta Eeva-Kaisa Jak-
kila ja Jussi Valtakari. Heidät 
valitsi Taivalkosken kunnan 
ja Taivalkosken Yrittäjien 
yhteinen valitsijaraati, joka 
perusteli valintaa seuraa-
vasti: Taiteilijapariskunta, 
joka työllään on paitsi teh-
nyt Taivalkoskea tunnetuk-
si, myös tuonut taidetta mei-
dän jokaisen ulottuville sekä 
taiteen tuottajina että taide-
kasvattajina. Eeva-Kaisa ja 
Jussi ovat omalla työllään 
edistäneet taiteen ja kulttuu-
rin saavutettavuutta Taival-
koskella, ja näin laajentaneet 
paikkakuntalaisten taidekä-
sityksen moninaisuutta. 

Heti valintatilaisuuden 
jälkeen emerituskauppias 
Ari Jalava kommentoi valin-
nan menneen oikeaan osoit-
teeseen. 

Seppo Raatikainen juonsi ja 
viihdytti markkinakansaa.

Emerituskauppias Ari Jalava kommentoi Vuoden taivalkoske-
laisen valinnan menneen oikeaan osoitteeseen. 

Taivalkosken Yrittäjien sihteeri Pirjo Jylkäs ja kulttuurituottaja Tiina Luokkanen Taivalkosken kunnasta julkistivat Vuoden 
2022 taivalkoskelaiset Eeva-Kaisa Jakkilan ja Jussi Valtakarin. 

Markkinamyyjiä ja -yleisöä suosi kaunis sää.

Kumpikin markkinapäivä oli vilkas. 

– Eeva–Kaisa ja Jussi ovat 
tehneet Taivalkoskea tun-
netuksi koti- ja ulkomail-
la omalla hiljaisella ja vaa-
timattomalla tavallaan ja 
tuoneet taiteen meidän jo-
kaisen nähtäväksi jo tässä 
kotikonnuilla.

Taivalkoskelaisuus 
yhdistää
Markkinat avasi vt. kunnan-
johtaja Harri Karjalainen. 
Hän totesi yhteisöllisyyteen 
kytkeytyvän voimakkaasti 
yhteenkuuluvuuden. Valta-
osalle meistä se yhdistävä-
tekijä on luontevasti taival-
koskelaisuus. Karjalainen 
haastoikin markkinavierai-
ta kysymyksillä: Mitä se si-
nulle merkitsee? Mistä olet 
ylpeä, kun puhutaan paik-
kakunnastamme? Mitä esit-

telisit tai kertoisit Taival-
koskesta vieraalle? Ja ennen 
kaikkea, millaisena haluaisit 
nähdä paikkakunnan tule-
vaisuudessa ja mitä se vaatii?

-Nämä ovat kysymyksiä, 
jotka pyörivät kuntaorgani-
saatiossa ajatuksissa jatku-
vasti, mutta joihin erityisesti 
palataan uutta kuntastrategi-
aa tehtäessä. Kunnassamme 
tämä työ on edessä tulevan 
talven aikana ja siinä työs-
sä haluamme kuulla myös 
kaikkien kuntalaisten ajatuk-
sia, millaisena Taivalkosken 
kunta halutaan nähdä tule-
vaisuudessa. Toki yhteyden-
pito ei saa jäädä vain strate-
giatyöhön, vaan kannustan 
jatkuvaan yhteydenpitoon ja 
ajatustenvaihtoon. Hihasta 

saa aina nykäistä ja terveisiä 
tuoda sekä yhteistä keskus-
telua käydä. Näin uskallan 
sanoa myös uuden kunnan-
johtajan puolesta, totesi Kar-
jalainen. 

Käytetään  
paikallisia palveluja 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien puheenjohtaja totesi pu-
heessaan meneillään olevan 
energiakriisin saaneen mo-
net miettimään energia- ja 
elintarvikeomavaraisuutta. 

-Nämä pitäisi ehdotto-
masti turvata! On aivan kä-
sittämätön tilanne, että nyt 
puhutaan jo energian sään-
nöstelystä tuleville pakkasil-
le, mutta turvetta ei ole saa-
nut nostaa soilta, kun se on 
”kolikonheitolla” todettu 
uusiutumattomaksi.

Suomen Yrittäjät teke-
vät määrätietoisesti vaikut-
tamistoimia polttoaineen 
hinnan korotusten vuoksi. 
Meillä Suomessa täytyy huo-
mioida se, että täällä pohjoi-
sessa välimatkat ovat pitkiä 
ja tavaran on kuitenkin lii-
kuttava. Ei pohjoisen Suo-
men asukkaiden elämää voi-
da kurjistaa polttoaineen 
korkealla hinnalla. 

On todella tärkeää, että 
kuntalaiset, yrittäjät ja unoh-
tamatta itse kuntaa, käyt-

tävät paikallisia palveluita. 
Tuntekaa vastuuta omas-
ta kunnasta, sen kehittymi-
sestä, elinvoimasta ja hyvin-
voinnista. Toimivat palvelut 

luovat ympärilleen uusia 
palveluita ja työpaikkoja – 
näillä eväillä te voitatte kaik-
ki, totesi Riikonen. R.E.
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Rovaniementie 29, 97700 Ranua | 016 469 2050

Vaihda arki 
arktiseen.

RANUAN ELÄINPUISTO ARCTIC IGLOOS

HOLIDAY VILLAS
WILD ARCTIC RESTAURANT

SAFARIT JA AKTIVITEETIT

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17

2199€

TULE KOEAJAMAAN! 

INSERA BRONCO 26” 9V. INSERA BRONCO 26” 9V. 
SÄHKÖFATBIKE SÄHKÖFATBIKE 
●  Runko ja etuhaarukka alumiinia●  Runko ja etuhaarukka alumiinia
●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah
●  Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta●  Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta
●  Akun latausaika n. 6 h●  Akun latausaika n. 6 h
●  Hydrauliset levyjarrut●  Hydrauliset levyjarrut
●  Kampisarja Prowheel 170mm●  Kampisarja Prowheel 170mm
● Moottori Bafang 250W / 80Nm● Moottori Bafang 250W / 80Nm
●  Vaihteisto Shimano Altus 9v. /  ●  Vaihteisto Shimano Altus 9v. /  

HG 200 (11 - 36T) HG 200 (11 - 36T) 

●  Runko koot 17 ja 19 tuumaa●  Runko koot 17 ja 19 tuumaa
●  Rengas koko 26 x 4,8●  Rengas koko 26 x 4,8
● Värit pronssi● Värit pronssi
● ● Takuu 2 vuotta
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RAVINTOLA PURO, PIKKU-SYÖTE 
Su 4.9. Vastaanotto/Ravintola Puro 
klo 8.00-15.00 
Keittiö klo 8.00-14.00 

5.-24.9. Vastaanotto/Ravintola 
Puro 8.00-21.00
Keittiö klo 8.00-20.00 

Su 25.9. Vastaanotto/Ravintola 
Puro 8.00-15.00
Keittiö klo 8.00-14.00 

26.9.-1.10. Vastaanotto/Ravintola 
Puro 8.00-21.00
Keittiö klo 8.00-20.00 

RAVINTOLA HILLTOP 
Aamiainen klo 8.00–10.30 
Kahvila klo 10.30–17.00 
À la Carte klo 16.00–21.00 (keittiö) 

Ravintola sulkeutuu  
klo 22.00 joka päivä 

TUNTURIPUB
To klo 14.00-22.00 (keittiö 21.30) 
Pe klo 14.00 – 00.00 (keittiö 21.30) 
La klo 12.00 -00.00 (keittiö 21.30) 
Su klo 12.00 – 18.00 (keittiö 17.30) 

RAVINTOLA BISTORIA
Aamiainen 
ma-pe klo 7.30-10.00 
la-su klo 8.00-11.00 
Lounas ma-pe klo 11.00-15.00 
À la carte ma-to 16.00-22.00  
(keittiö 21.00) 
pe klo 16.00-23.00 (keittiö 22.00) 
la klo 14.00-23.00 (keittiö 22.00) 
su klo 12.00-20.00 (keittiö 18.00) 

PÄRJÄ SKI BISTRO
Pe klo 16-22 
La klo 12-22 

KAHVILA KORPPI
Joka päivä avoinna klo 10-16.  
Keittolounasta tarjolla klo 11-15. 

PYTKY RANCH
La-Su klo 11-16 koko syyskuun ajan 

Ravintoloiden 
aukioloajat 
ruskasesonki, 
syyskuu 22

AUKIOLOAJAT 
SYOTE.FI TAI SKANNAA 
PUHELIMEN KAMERALLA 
QR-KOODI.

• Sviitit

• Hotellihuoneet 

• Mökit

• Näköalaravintola Hilltop

• Arctic Spa -kylpylä

• Skywalk-näköalatasanne

• Safarit & sähkömaastopyörävuokraus

Majoitustiedustelut & -varaukset
myyntipalvelu@isosyote.fi 

Puh. 0201 476 400
hotel-isosyote.fi  

Uljas Hotelli Iso-Syöte majoittaa 
vieraansa Suomen eteläisimmän tunturin 

huipulle, keskelle tunturimaisemaa ja uniikkia 
designia. Pohjoisen parhaat palat koetaan 
kansallispuiston reiteillä sekä hotellimme 
tunnelmallisessa Arctic Spa -kylpylässä, 

maisemaravintola Hilltopissa ja monipuolisten 
ohjelmapalveluiden kautta. 

Rise Above the Ordinary.

SUOMEN ULJAIN 
TUNTURIHOTELLI

MAJOITUS &
PYÖRÄVUOKRAUS 
hotel-isosyote.fi


