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Toiminnanjohtajan talviterveiset

Syötteellä tehdään todella hyvää työtä
Talvisesonki käynnistyi toden teolla joulukuussa ja
Syötteen ovat löytäneet kotimaisten asiakkaiden lisäksi
myös kansainväliset matkailijat. Matkailijoita Syötteelle on saapunut mm. Britanniasta, Saksasta, Sveitsistä,
Hollannista, Ranskasta ja Espanjasta. Itsekin olen saanut
jutella muutamien KV-turistien kanssa ja Syöte on heidät täysin hurmannut. Lähes
yhdestä suusta tulee, että on
tämä kyllä todellinen talven
ihmemaa. Tykkylumipuut ja
revontulet näkyvät myös sosiaalisen median postauksissa, niin kotimaisten kuin KVasiakkaidenkin toimesta.
Kunniamaininta Vuoden
matkailualue kilpailussa
Sain olla vastaanottamassa virtuaalisesti torstaina
10.2. kunniamaininnan Pudasjärvelle ja Syötteelle Vuoden matkailualue -kilpailussa. Kunniamaininta saatiin
matkailijamäärän kasvusta.
Rekisteröityihin majoitusliikkeisiimme saapui 92 prosenttia enemmän matkailijoita
kuin vuonna 2020. Kiitospuheessani kiittelin tietysti Pudasjärven kaupungin, Syötteen
Matkailuyhdistyksen
sekä alueen matkailuyrittäjien puolesta tunnuksesta,
mutta isoin ja lämpimin kiitos tietenkin kuuluu asiakkaille, jotka Syötteen ovat

löytäneet.
Paljon on tullut työtä tehtyä alueen tunnettuuden
eteen ja tämänkin vuoksi tunnustus lämmittää sydäntä.
Lisäksi tammikuussa alueelle saadut World Ski Awards
palkinnot (Hotelli Iso-Syöte ja Kide hotelli) ovat hieno
osoitus siitä, että Syötteellä
tehdään todella hyvää työtä.

Reilu vuosi
takana Matkailuyhdistyksen
peräsimessä
Reilu vuosi on nyt tullut tehtyä töitä Syötteen matkailualueen eteen. Työ on ollut kiireistä, mutta antoisaa. Olen
saanut tutustua alueen upeisiin yrittäjiin, jotka tekevät
työtä isolla sydämellä. Isossa roolissa ovat olleet myös
vieraamme; mm. matkanjärjestäjät, vaikuttajat ja tietenkin asiakkaat. Keskustelut,
joita olen saanut käydä asiakkaiden kanssa, eivät unohdu
koskaan. Olen myös nähnyt
vuoden kiertokulun. Sehän
täytyy aina nähdä matkailukeskuksissa, että tätä työtä
pystyy parhaalla mahdollisella tavalla tekemään.
En voi olla ottamatta esille
pieniä resursseja, jotka matkailuyhdistystämme vaivaavat. Olen tehnyt yksin töitä koko vuoden ajan. Entä

Toiminnanjohtaja valmistautumassa 10.2. kunniamaininnan
palkintojen jakoon.

Minna Hirvonen ja Jonna Määttä Eräpalveluista helmikuun
alussa huskyajelulla.

jos minulla olisi ollut kaveri, mitä olisimmekaan saaneet aikaiseksi? Miten pääsisimme siihen tilanteeseen,
että yrittäjät ja toimijat haluavat liittyä matkailuyhdistyksen jäseneksi? Niin tietysti matkailuyrittäjät, mutta
myös muutkin yrittäjät, jotka matkailijoista leipäänsä
saavat. Muualla tämä jo toimii hyvin, joten uskon, että

dän Syöte -ideologian. Niinpä tälläkin hetkellä TV- ja
radio- ja some-mainokset
pyörivät yrittäjiemme äänellä ja kasvoilla. He kertovat itse miksi Syötteelle kannattaa tulla lomailemaan.
Uskon, että mainoksen voima on paljon kovempi kuin
käyttämällä jotain vakio TVkasvoa tai radioääntä. Viime vuonna TV-kampanjassa

se toimii myös Pudasjärvellä. Olemme tilaamassa digi
-hankkeessa matkailutulotutkimusta, toivottavasti sen
datan ja näiden hienojen majoitustilastojen luvut saavat
toimijat liikkeelle ja hakeutumaan jäseniksi.

Meidän Syöte Y
Syksyllä uudistetussa brändissä lanseerasimme Mei-

käytimme asiakkaita malleina, tänä vuonna yrittäjiä. Tätäkin linjaa meidän on hyvä
jatkaa, yhdessä.
Tervetuloa tunturiin
– kiireen pohjoispuolelle!
Minna Hirvonen
toiminnanjohtaja,
Syötteen
Matkailuyhdistys ry

Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi on nimitetty
Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy:n toimitusjohtajaksi

Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi on asettanut tärkeimmäksi tavoitteekseen Syötteen kehittämisen vahvaksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi.

PUDASjärveläinen
Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.
www.vkkmedia.fi

Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi on nimitetty 1.2. alkaen
Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy:n
toimitusjohtajaksi. Heidi on
toiminut Hiihtokeskus IsoSyötteellä erilaisissa tehtävissä vuodesta 2007 lähtien, viimeksi henkilöstöjohtajana.
Aikoinaan hiihdonopettajana Iso-Syötteellä työtaipaleensa aloittanut Terentjeff-Jaurakkajärvi
kertoo
rakkauden talvilajeihin olevan syy, joka on pitänyt perheyrityksen leivissä jo vuosia.
-Aito halu kehittää hiihtokeskusta paremmaksi vieraitamme varten, motivoi työ-

hön vuosi toisensa jälkeen.
Koko perheemme rakastaa
talvilajeja, joten kehityksestä pääsee nauttimaan myös
itse. Matkailuala ja sen ympärillä muuttuva maailma
kiehtovat. Uskon vahvasti, että Iso-Syötteellä ja koko
Pudasjärvellä, sekä sitä ympäröivällä maakunnalla on
paljon mahdollisuuksia matkailun saralla. Haluan olla
osaltani vahvasti mukana tekemässä sitä tulevaisuutta,
kertoo Jaurakkajärvi-Terentjeff.
Hiihtokeskuksen rinteille
on suunnitteilla monenlaisia
kehitysinvestointeja lähitule-

vaisuudessa, mutta ne eivät
ole vielä julkisia. Tärkeimmäksi tavoitteekseen Heidi
asettaa Syötteen kehittämisen vahvaksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi.
Sulanmaan ajasta on jo saatu
rohkaisevia kokemuksia viime vuosina. Tärkeäksi asiaksi uusi toimitusjohtaja nostaa
myös vastuullisuuden ja sen
osana vastuullisen kasvun ja
kehittymisen.
-Alueemme on ainutlaatuinen ja sitä tulee varjella,
vaikka samalla haluamme
kasvattaa merkittävästi asiakasmääriä ja kehittää palveluitamme. Niiden yhtä-

aikainen toteutuminen on
mahdollista hyvällä suunnittelulla.
Vastuullisuus
henkilöstön osalta näkyy
erityisesti toiminnan ympärivuotisuudessa. Teemme yrityksenä lujasti töitä, jotta yhä
useampi työntekijä ja yrittäjä
saisi leipänsä Syötteen ja Pudasjärven matkailusta vuoden ympäri, Terentjeff-Jaurakkajärvi täsmentää.
Hiihtokeskus
Iso-Syötteen hallituksen puheenjohtajana jatkaa teollisuusneuvos Jorma Terentjeff. Tarja
Terentjeff jatkaa yhtiön varatoimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.
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Syötteen kansallispuiston talvi on seikkailijan paratiisi
Syötteen talvi on täynnä lumisia seikkailuja!
Alueen monipuoliset reitit ja lukuisat retkikohteet
varmistavat sen, ettei lomalaisen tarvitse viettää
yhtään päivää sisällä nököttäen. Toki rauhoittuminen
majapaikan sohvan nurkkaan tai miksei autiotuvan
suojiinkin on täysin luvallista!

Luontokeskukselta
parhaat vinkit
retkille
Aloita retkesi kansallispuiston siimekseen Syötteen
luontokeskukselta, missä
asiantuntevat kansallispuiston oppaat neuvovat sinulle
parhaat retkipaikat. Luontokeskuksella voit lisäksi tutustua alueen rikasta
kulttuurihistoriaa esittelevään näyttelyyn ja auditoriossa voit katsella maksuttomia filmiesityksiä, jotka
esittelevät lähialueen luontoa. Vaihtuvan näyttelyn tiloissa on maaliskuun alusta
huhtikuun loppuun saakka esillä Mika Honkalinnan
Korppiretki -näyttely.

Pimeäretkelle
tähtien tuikkiessa
Suurelle osalle kansallis-

puiston
ihmiskulkijoista
reittiverkosto tulee loman
mittaan hyvinkin tutuksi, ja
joku saattaa kaivata jo vaihtelua luonnossa liikkumiseen. Aivan uuden ulottuvuuden ulkoiluun saa, kun
laittaakin otsalampun päähän ja lähtee retkelle pimeän jo laskeuduttua. Useinkaan reiteillä ei tuohon
aikaan ole muita kulkijoita, joten monesti tulee tunne, että koko kansallispuisto on yksinomaan itselle.
Kuumat juomat erämaatuvan suojissa nuotiotulta tuijottaen rauhoittavat mielen, jolloin kiireen tunne
viimeistään katoaa. Hyvällä tuurilla kirkkaan taivaan
tähtien kimmellys sekä revontulet antavat loppusilauksen seikkailulle. Jos pimeään lähteminen ei ole
omaa
mukavuusaluetta,

Elämyksellisillä pimeäretkillä on mahdollista nähdä myös
upeita taivaan tulia.

niin luontokeskus järjestää
joka hiihtolomaviikko opastetut pimeäretket Teerivaaran päivätuvalle.

Lumikenkäretkelle
kansallispuistoon
Teerivaaran lumikenkäkierros vie retkeilijän mukavalle muutaman tunnin lenkille
kansallispuiston vaarakuusikoihin. Kierros alkaa Syötteen luontokeskukselta ja
nousee Teerivaaran laelle,

mistä avautuu upeat maisemat yli kansallispuiston.
Retkelle kannattaa varata eväät reppuun, sillä Teerivaaran päivätupa tarjoaa upeat puitteet evästelyyn
ja tulisteluun. Pikkuväelle sopii puolestaan mainiosti Naavaparran polku 3 km,
jota pitkin hujauttaa Anninkosken päivätuvalle tulistelemaan vaikkapa pulkassa vedettynä. Reittiä pääsee
kulkemaan hyvin myös jal-

Tervetuloa tunturiin!

kaisin, sillä se on huollettu
moottorikelkalla lanaamalla. Pikku-retkeläisten kannattaa tutustua myös luontokeskuksen
pihapiirissä
kulkevaan Liisi Liito-oravan tehtäväpolkuun, joka
tutustuttaa kulkijansa Syötteen talviluonnon ihmeisiin.
Hiihtolomaviikoilla torstai-

sin luontokeskuksen pihalla on mahdollisuus testailla
talviliikuntavälineitä,
kuten lumikenkiä sekä liukulumikenkiä maksutta. Hiihtolomien ohjelma löytyy
kokonaisuudessaan syote.fi
tapahtumakalenterista. Riemukasta hiihtolomaa kaikille!

Syötteen luontokeskuksen hiihtolomaviikoilla
ohjelmaa koko perheelle
Syötteen talvinen luonto tarjoaa hiihtolomalaisille punan
poskille ja hymyn huulille.
Ulkoilun lomassa kannattaa ehdottomasti tutustua
Syötteen luontokeskukseen,
joka sijaitsee keskellä vanhaa
metsää aivan kansallispuiston portilla. Hiihtolomaviikkojen 8, 9 ja 10 aikana luontokeskuksella
järjestetään
maksuttomia tapahtumia ja
ohjelmia, jotka sopivat koko
perheelle.
Retki pimenevään metsään voi olla etenkin perheen
pienille
jäsenille
jännittävä kokemus. Pimeäretkelle kannattaa silti suunnata, sillä Syötteellä siihen on erinomaiset puitteet
ja elämyksenä se on todella mieleenpainuva. Luontokeskuksen pihapiiristä löytyy laavu, johon on helppo
tulla tulistelemaan pimeälläkin. Jos kuitenkin omatoiminen pimeäretki mietityttää,
niin opastetulle pimeäretkelle voi lähteä kansallispuiston oppaiden mukana tiistai-iltaisin kello 17 alkaen.
Retkellä suunnataan Teerivaaran kierroksen varrella
olevalle päivätuvalle. Matkaa tulee yhteensä 3 km, ja
reitillä on suuria korkeuseroja. Retkelle tulee ilmoittautua ennakkoon Syötteen
luontokeskukselle viimeistään retkeä edeltävänä maanantaina klo 16 mennessä,

mukaan mahtuu 20 retkeilijää. Mukaan kannattaa ottaa oma otsalamppu, evästä
sekä lämmintä juomaa. Alle
15-vuotiaat lapset vain aikuisen huoltajan seurassa.
Keskiviikkoisin kansallispuiston oppaat ovat tavattavissa
Kellarilammen
laavulla päiväkahvien merkeissä kello 11-14 välisenä aikana. Kellarilammen vieressä kohoava Pytkynharju on
ihastuttava retkikohde valloitettavaksi vaikkapa lumikengillä, joten voit yhdistää
oppaiden tapaamiseen myös
lumikenkäretken. Tervetuloa siis paikalle nauttimaan
pannukahvia sekä kyselemään retkivinkkejä. Otamme myös mielellämme vastaan ideoita kansallispuiston
ja luontokeskuksen toiminnan kehittämiseksi. Kellarilammen P-paikka aurataan
talvisin, ja siitä on 0,5 km
matka laavulle.
Torstaisin 10-12 välillä järjestettävässä Talvisessa puuhaparkissa luontokeskuksen laavulla voi kokeilla
maksutta talvisia liikkumisvälineitä, kuten hauskoja liukulumikenkiä ja lumikenkiä.
Toimintaa ovat ohjaamassa kansallispuiston oppaat,
jotka myös mielellään antavat retkivinkkejä kansallispuiston eri retkikohteisiin.
Puuhaparkissa kokeiltavana
olevia välineitä voi vuokra-

Syötteen talvinen luonto tarjoaa hiihtolomalaisille punan
poskille ja hymyn huulille.

ta monesta paikasta ympäri
Syötteen.
Omatoimiselle metsäseikkailulle voi suunnata vaikka
joka päivä, sillä Lissu Liitoorava on tehnyt 500 metriä
pitkän tehtäväradan luontokeskuksen lähiluontopolulle. Luvassa on visaisia
pähkinöitä liittyen Syötteen
luontoon. Reitti on kierrettävissä isorenkaisten lastenvaunujen sekä pulkankin
kanssa.
Lasten kanssa kannattaa
suunnata myös Naavaparran polulle. Tämä kolmen
kilometrin pituinen rengasreitti kulkee luontokeskuskelta Annintuvalle ja takaisin. Reitti on kuljettavissa
kävellen ja jopa isorenkais-

ten lastenvaunujen kanssa,
sillä sitä ylläpidetään moottorikelkalla. Polun päästä,
Pärjänjoen rannalta löytyy
Annintupa, jossa voi tehdä
tulet ja nauttia retkieväistä.
Syötteen luontokeskuksen Kahvila Korppi palvelee
aina luontokeskuksen aukioloaikoina. Korpissa on tarjolla keittolounas joka päivä
kello 11-15. Kahvilan herkkujen ääreltä voi myös seurata lintulaudan vilkasta elämää tai tehdä ostoksia
myymälän kattavasta, luontoaiheisesta matkamuistovalikoimasta.
Kaikkiin luontokeskuksen hiihtolomaviikkojen tapahtumiin on vapaa pääsy.
Löydät tarkemman tapah-

Naavaparran polku johtaa Annintuvalle. Reitti on helposti
kuljettavissa jopa lastenvaunujen kanssa.

tumaohjelman netistä osoitteesta: www.luontoon.fi/tapahtumat tai www.syote.fi/
tapahtumakalenteri.

Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset:
Syötteen
luontokeskus, puh. 0206 39
6550, syote(at)metsa.fi
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Romekievarissa odotetaan
menestyksen kautta

TILAUSAJOT

HYVIN VARUSTELLUILLA 8-52-PAIKKAISILLA
TAKSEILLA JA BUSSEILLA

Joustavat ja räätälöidyt matkat asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Koulutus- ja virkistysmatkat, luokkaretket, urheiluseurojen
pelireissut...
PYYDÄ TARJOUS!
0400 442 552
myynti@stpliikenne.fi
stpliikenne.fi

PUIKKARI

TERVETULOA PUIKKARIIN!

Talvirientojen tauottua on hyvä ajatus tulla virkistymään Virkistysuimala Puikkariin vedessä treenaten, poreissa rentoutuen tai kuntosalilla kuntoillen. Tule sinäkin!

PUIKKARIN AUKIOLOAJAT
ma ja ke
ti ja to
pe - su

12.00 - 20.00
06.15 - 20.00
12.00 - 18.00

Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi
puh. 040 826 6440, puikkari@pudasjarvi.ﬁ
www.pudasjarvi.ﬁ/puikkari

Syötteen
Taksi
palvelee

0200 964 46
(1 € / puh. + ppm)

Samasta numerosta myös
lentokenttäkuljetukset.
Yöllä lähtevät kuljetukset
tilattava ennakkoon!

Vuodesta 1981 toiminut ravintola Romekievarin uutena ravintoloitsijana on
toiminut viime vuoden lokakuusta Eventhits Oy, joka
tuli vuokralle ravintolakiinteistöön Iso-Syötteen tunturin juurella.
Lumitöissä ollut uusi yrittäjä Jan-Jasper Jokinen Lahdesta oli haastatteluhetkellä
tammikuussa alkuajan toimintaan tyytyväinen ja toivoi vain lunta lisää!
- Lokakuun lopun syyslomille saimme ravintolan
nopeasti toimintakuntoon ja
siitä lähtien olemme olleet
auki. Vuokrasimme tilan
Tunturihotelli Iso-Syötteeltä. Tämä on Eventhits Oy:n
ensimmäinen kausi Syötteellä. Alku on mennyt haistellessa ilmapiiriä, että miten porukka liikkuu ja mitkä
ovat tarpeet. Tämä ravintola tunturin juurella on meille uusi paikka. Ennen hotelli Iso-Syötteen paloa olin
pari kautta hotellilla töissä.
Yhdeksän vuotta olen tehnyt töitä muille. Tämä kausi on minulle kymmenes
kausi tunturissa, joka on samalla ensimmäinen oma
kausi. On mahtavaa tehdä
töitä oman yrityksen piikkiin. Stressiä johtamisesta
on vähän enemmän, mutta
itse tykkään tehdä rivikokin
hommia siinä missä muutkin. Minulle on tärkeää olla
tekemisessä käytännön työn
parissa, rakastan ruuanlaittoa. Samalla pysyy tuntuma asiakkaiden toiveisiin,
voi tarkkailla raaka-aineiden
laatua ja monia muita käytännön asioita. Meille tärkeää on, että ruokalista toimii
ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Haluan nähdä ja kuulla,
mikä toimii ja mikä ei. Haluamme rakentaa tien ”Romekievarin juttuun”, minkä perässä ihmiset haluavat tulla
meille, kertoo Jokinen.
Koulutukseltaan 32-vuotias Jokinen on ala carte
kokki. Hän tietää monista
ystävistään, että juuri korona-aikana monilta loppuivat
työt, joita taas Jokisella on
riittänyt. Eventhits Oy järjestelee erilaisiin kesätapahtumiin ravintola- ja baaripalveluilta. He omistavat mm.
Riihimäen Erämessujen ravintolatoiminnan oikeudet.
Yhtiökumppani Anssi Jakonen on samanikäinen kokki
kuin Jokinen. Kun he perustivat 23-24-vuotiaina oman
yrityksen Jan kysyi Anssilta:
Mitäs me yritetään?
– No näitä kesätapahtumia, vastasi Anssi ponnekkaasti.
Jan epäili, että ollaanko tässä vähän liian nuoria?
Anssi vaan sanoi, että mieti
yön yli. Nuoret miehet olivat
aiemmin toimineet tapahtu-

Jan haluaa mieluummin olla asiakkaiden kuuloetäisyyden päässä ja uudistaa tarpeen mukaan
mm. ruokalistaa, kuin istua toimistossa.

mayrityksessä, jonka tie oli
päättynyt konkurssiin. Miehet saivat hyvän alun heidän
sovittujen keikkojen hoitamisesta.

Ravintola myös
Lahdessa
- Procrew Oy:n oston myötä voimme ”pyörittää” henkilökuntaa erilaisiin tapahtumiin ja rakentamiseen ja
uudelleen brändäämiseen.
Koronan takia meni monta
työkeikkaa ja mietittiin mitä
tehdään? Procrew:n myötä alettiinkin vuokraamaan
henkilökuntaa
ravintolaalalle. Moni asia vaikutti siihen, että hommattiin myös
ravintola Lahdesta. Eli avasimme kaksi ravintolaa viime vuonna. Tämä on uintia
vastavirtaan. Yrittäjyyteen
kuuluu riskin ottaminen,
mutta me uskomme, että
jossain vaiheessa tulee taite.
Romekievarin suhteen toivomme, että tulisi kaikkien
aikojen kausi.
- Joulun ja uudenvuoden
aikana oli ihan kunnon säpinää. Vaikka rajoitukset estivät pitemmät aukioloajat
ja baarikin oli saunapubin
puolella kiinni, niin päiväkävijöitä oli runsaasti. Se oli
rohkaisevaa. Toisaalta harmitti, kun jouduimme perumaan uudenvuoden aikana

Asiakkaita on riittänyt päiväsaikaan kiitettävästi. Mennyt
joulukuu oli Syötteellä hyvä matkailijoiden suhteen.

sovitun bändin. Olisimme
halunneet testata, miten rapmusiikki toimii tunturikohteessa. Kun tekee itselle, niin
voi vapaasti kokeilla omia
ideoita, eikä tarvitse kysellä muilta, että saanko tehdä?
- Korona rajoitukset eivät ole niin paljon häirinneet meitä, koska olemme
laskettelurinteiden juurella
ja päiväkävijöitä on. Tietysti olisimme halunneet palvella ruokailijoita iltaisinkin.
Ymmärrän rajoitukset, mutta toisaalta ne mietityttävätkin. Ulkomaisille matkailijoille on ollut vaikea selittää,
miksi emme voi tarjota alkoholia jonkun kelloajan jälkeen. Iltatoiminnan ydin ravintoloissa on kautta aikain

keskittynyt seurueiden illanviettoon. Meiltä löytyy hyvät ruokalistat viineineen.
Tulevaisuudessa
Jan
työntekijöineen haluaa keskittyä yrityksen omaan päätehtävään eli tapahtumien
järjestämiseen. Niiden kautta Jan haluaa elävöittää koko
tunturialuetta. Uusia ideoita on, ne liittyvät musiikkiin,
ruokaan ja myyjäisiin. Ehkäpä keskiaikainen markkinatapahtuma voisi vetää hyvin
Syötteelläkin? Romekievari työllistää tällä hetkellä 14
työntekijää, riippuen sesonki- ja muista ajoista. Procrew
Oy työllistää 100 henkeä ja
Eventhits Oy toimintaa pyöritetään kolmen henkilön
voimin.

Romekievari toimii Iso-Syötteen rinteiden välittömässä läheisyydessä.
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Pyöräilyn mekka – Syöte
Iso-Syötteen alueella kiertää

maastopyöräreittejä
yli 120
Pudasjärvi
0100
Pudasjärvi
84250
0100
Pudasjärvi
84250
84250
Pudasjärvi
0100
84250
Pudasjärvi
0100
Pudasjärvi
84250
0100
Pudasjärvi
84250
84250
Pudasjärvi
0100
84250
Taivalkoski
Taivalkoski
Pudasjärvi
0100
84250
Pudasjärvi
0100
84250
kilometrin verran. Virallisesti Syötteen
maastopyöräreiPudasjärvi
0100
Pudasjärvi
84250
0100
84250
Pudasjärvi
0100
84250
0100
842
55
Pudasjärvi
0100
Pudasjärvi
84250
0100
Pudasjärvi
84250
84250
Pudasjärvi
0100
84250
(+358)
0100
842
55
Pudasjärvi
84250
Pudasjärvi
0100
84250
tit lähtevät Syötteen luontokeskukselta. Reitit kulkevat
osittain Syötteen kansallispuiston ja Iso-Syötteen retkeilyalueen maastoissa. Ahmankierros, Pitämävaaran
lenkki, Syötteen kierros ja
muut ovat kuljettavissa sulan maan aikana. Reitit ovat
monipuolisia niin
korkeuseroiltaan
kuin
maisemiltaan. Tieosuuksia
ei juurikaan ole ja reitit ovat
hyvin ylläpidettyjä. Reittikuvauksissa kerrotaan reitin
vaativuus. Syötteen maastopyöräreiteistä löytyy valinvaraa vähemmän harrastaneille kuin vaativampaakin
reittiä etsiville seikkailijoille.
Fatbike eli läskipyörä, on
suunniteltu kulkemaan äärimmäisissä
olosuhteissa
Erikoisleveät renkaat etenevät lumessa, mudassa kuin
upottavassa hiekassakin. EFatbike eli sähkömoottorilla varustettu läskipyörä on
erinomainen
kulkuväline
ympärivuotiseen käyttöön.
Ilmanpaineita säätämällä voi
läskipyörällä ajaa turvallisesti jopa liukkailla pinnoilla
ja sähköavusteisella pyörällä jyrkätkin nousut taittuvat
helposti. Syötteellä erilaisia pyöriä vuokraavat Syö-

Pudasjärvi 0100 84250

TAIVALKOSKEN
LEIPOMO KY

08 841 049
Lähdeveteen leivottu

Belgialaiset matkailijat Laeja, Beltfam, Haas ja Pyttene ovat löytäneet Syötteen pyöräilyreitit.

te Rent & Safaris ja Iso-Syötteen vuokraamo.
Iso-Syötteelle
avattiin
vuonna 2020 hissipyöräilypuisto eli bikepark. Hissipyöräilyllä
tarkoitetaan
hiihtokeskuksissa
harrastettavaa lajia, jossa pyörän
kanssa noustaan ylös hissillä
ja lasketaan alas pyöräilyyn
suunniteltuja ratoja pitkin.
Alamäkipyöräilyyn soveltuvia Enduro-täysjoustopyöriä

vuokrataan ja ne soveltuvat
myös maastopyöräreiteille.
Viime vuonna Iso-Syötteen
rinteillä oli kaksitoista tasoiltaan vaihtelevaa alamäkireittiä. Pituudet vaihtelevat kilometristä kahteen.
Syötteen kansallispuiston virallinen talvipyöräilyreitistö on noin 40 kilometrin pituinen, lisäksi Syötteen
alueelta löytyy talvipyöräilyyn sopivia muita reitte-

jä. Talvipyöräily antaa aikaa
ajatukselle ja maisemaelämyksien löytämiseen. Talvipyöräilyä voi helpottaa sähköavusteisella läskipyörällä.
Kansallispuiston tuvat mahdollistavat jopa useamman
päivän talvisen pyöräretken.
Syötteen latukartasta löytyy talvipyöräilyreitistö, jonka kunnossapidosta vastaa
Syötteen latupooli ry.

Pudasjärven ja Syötteen
markkinointia yhdessä
Kide-hotellin neuvottelutilassa pitivät palaveria Hiihtokeskus Iso-Syötteen markkinointipäällikkö Veinalotta
Terentjeff ja Pauliina Pekkala. Veinalotta huolehtii Kide-hotellin ja Iso-Syötteen
hiihtokeskuksen
markkinoinnista. Oululaislähtöinen
Pauliina aloitti markkinointikoordinaattorin työt tammikuun alkupäivinä. IsoSyötteen rinteet ovat tulleet
lasketteluharrastuksen kautta hyvinkin tutuiksi. Pauliina tulee paikkaamaan ensin
Veinalotan äitiysloman sijaisuuden, mutta jää senkin jälkeen hoitamaan Iso-Syötteen
markkinointia.
- Kulunut aika on aiheuttanut paljon pään vaivaa
ja uusia järjestelyitä. Kokousasiakkaita ei juurikaan
ole. Toisaalta korona-aika
on tehnyt hyvää juuri hiihtokeskustoimialalle. Ulkoiluasiat ovat korostuneet positiivisesti. Meillähän voi
lasketella, hiihtää ja liikkua
eri välinein luonnossa. Monet suomalaiset asiakkaat,
jotka eivät ole aiemmin käyneet pohjoisessa ovat löytäneet meidät. Syötteen kan-

Kiskotie 2
TAIVALKOSKI

- Suutarintyöt
- Nahanhoitotuotteet
- Avainpalvelu
- Kyltit ja kaiverrukset
- Lukot, helat
- Tarvikemyynti
- Teroituspalvelu

Koillis

AVAIN LUKKO SUUTARI
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

Palvelemme: ma-ti SULJETTU, ke-pe klo 10-17
Alan palveluja 40 v.

MAJOITUS-, RAVINTOLA- JA
OHJELMAPALVELUT TILAUKSESTA
KAIKKINA VUODENAIKOINA

Saijan Lomakartano
Saijantie 8,
93400 Taivalkoski
08 847 511
info@saija.fi

Kide-hotellin ja Iso-Syötteen hiihtokeskuksen markkinointi on turvattu, kun Pauliina Pekkala
tulee hoitamaan Veinalotta Terentjeffin äitiysloman sijaisuutta.

sallispuistokin on tullut
monelle tutuksi. Joulukuussa oli paljon kansainvälisiä
asiakkaita. Päästiin lähelle
ennen koronaa olevia matkailijamääriä. Kävi mukava
kuhina, joka näkyi myös paikallisten yrittäjien toiminnassa. Ravintolat tietysti kärsivät tiukoista rajoituksista,
joka oli harmillista. Uskon,
että tänä vuonna päästään
aikaisempaa parempiin tuloksiin. Venäläisiä matkailijoita ei tänä uudenvuoden
vaihteessa ollut, toivottavasti saadaan heidän takaisin,

informoi Veinalotta.
Pauliina opiskeli kauppatieteitä Oulun yliopistossa,
markkinointi pääaineenaan.
Kokemusta markkinoinnista Pauliina on saanut oltuaan töissä Mediatoimistossa Helsingissä. Harrastukset
ja muu toiminta luonnossa
saivat kuitenkin tulemaan
takaisin pohjoiseen. Oma
lasketteluharrastus
auttaa
ymmärtämään Iso-Syötteen
kohderyhmän asiakkaita.
- Kun uutena henkilönä
olen tullut, niin pääsen vä-

hän objektiivisemmin katsomaan tätä toimintaa. ”Uusilla aivoilla” voin toivottavasti
tuoda uusia ajatuksia ja näkökulmia, tiivisti Pauliina
ajatuksiaan.
- Me pyrimme markkinoimaan koko Pudasjärven ja
Syötteen aluetta. Ihmiset tulevat tänne kokemaan juuri
tätä mitä meillä on, luontoa
ja yhteistä tekemistä. Emme
markkinoi ainoastaan hotellihuoneita, vaan hyvää mieltä ulkona ja yhdessä tekemistä perheen ja ystävien
kanssa, kertoi Veinalotta.

s-kaupat.fi tee ostoksesi netissä
ja hae valmiit ostoksesi kassalta
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SIIVOUSTOIMET

Suhtaudumme koronatilanteeseen maltilla ja
viranomaisten ohjeita noudattaen.
Ennakoi tulevat viikot ja kuukaudet,
KEVÄTSIIVOUKSET ja JUHLA-AJAT!
Tilaa siivous nyt kun asiakkaamme ja
työntekijämme ovat terveinä.

Teemme
erilaisia
siivouksia
asiakkaiden
toiveiden
mukaisesti!

* KOTI-, MÖKKI- JA YRITYSSIIVOUKSET
* RAKENNUS- JA LAITOSSIIVOUKSET

Palveluseteli tai kotitalousvähennys

Tilaukset: 041 318 1397

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila
Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski • Puh. 08 841 005
asiakaspalvelu@jalavankauppa.fi
• www.jalavankauppa.fi UUDISTETTU VERKKOKAUPPA
www.facebook.com/jalavankauppa

Avoinna:
MA-TO klo 9 - 18
PE-LA klo 9 - 19
SU
klo 10 - 17

Avoinna joka päivä
viikoilla 8 - 11.
Tarkista päiväkohtaiset
aukioloajat!

Soita ja tilaa
ruuat mukaan!

Tervetuloa kaupoille!

puh. 040 670 9037

puh. 0440 838 668

TERVETULOA!

Romekievarintie 1, Pudasjärvi
www.tunturimarket.fi

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

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

Avoinna:
ma-la
Avoinna: ma-la
7-21,7-21,
su 8-21su 8-21
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Kauppias hoitaa homman
Syötekylän kaupan kauppias Kalle Tihinen hoitaa myymälää yhdessä vaimonsa Tarjan kanssa. Tammikuu on
perinteisesti vähän hiljaisempi kuukausi, jolloin pidetään
lomia pois. Helmikuussa alkaa lisääntyvän auringonvalonkin myötä kaupankäynti
vilkastumaan huomattavasti.
Kalle on optimistinen kevään
ja kesän suhteen. Loppusyksystä kaupan piha-alueelle ilmestyi ufo, joka nyt on siirretty varta vasten rakennettuun
ulkokatokseen. Kalle on Tarjan kanssa ollut kauppiaana
Syötekylällä jo kuuden vuoden ajan.
- Kauppamme on sekatavarakauppa, josta löytyy
3000 erilaista tuotetta. Lomailijoiden ostoskori täyttyy
ensisijaisesti elintarvikkeista, tekstiileistä, pesuaineista, lemmikkieläinten ruuista
ja jonkin verran työkaluista.
Mittarikentältä tietysti tan-

kataan polttoainetta. Asuntovaunuihin käydään ostamassa uudet kaasupullot,
kaikenlaista tavaraa menee.
Sesonkikauteen hankitaan sesonkituotteita ja tavaraa lisää
ja pidetään myymälä sellaisessa kunnossa, että myytävää on. Syötteen matkailu on
kehittynyt niin, että kesällä on
melkein yhtä paljon porukkaa
liikkeellä kuin talvella. Kun
aloitimme kauppiaina, niin
silloin ei ollut kesällä muut
paikat auki kuin vain me.
- Tulin tutustumaan, että
millainen kauppa tämä on.
Muutama päivä sitten tultiin
tänne ja nyt tutkitaan paikkoja. Ensimmäistä kertaa ollaan
Syötteellä. Yleensä olemme
käyneet Rukalla ja Saariselällä, mutta meiltä on sinne niiiin pitkä matka! Lankomies
kekkasi, että miten olisi Syöte? ”Vain” kahdeksan tunnin
ajomatka. Tämä on kyllä tosi
hieno paikka. Peruselintar-

Kalle Tihinen sai idean ufon hankkimisesta Syötteelle. - Onhan niistä täällä puhuttu jo aikaa sitten. Tästä tulee Syötteen
maskotti.

vikkeita ja tuliaisia yleensä on
ostettu lomapaikoista, kertoi
Hollolasta lomailemaan tullut
Leena Auranen.
- Pandora lauloi Uuden
Musiikinkisoissa eli Euroviisujen karsinnoissa viime
vuonna tämän ufon katolta.
Kun Pandora ei päässyt jatkoon, niin me hoksattiin, että
tuo ufo pitää saada Syötteelle.
Aloimme selvittämään, että

missä se on, kuka sen omistaa ja voisiko sen saada omakseen. Ufo löytyi Yleisradion
hallista Tampereelta ja päästiin sopimukseen. Niin toimme sen tänne Syötteelle. Ufosta tulee Syötteen maskotti,
johon tulee ikkunoita, valoja vilkkumaan, vihreää ukkoa ja rekvisiittaa. Siitä on tullut Syötteen nähtävyys, kertoi
kauppias Kalle.

2022 PUDASjärveläinen teemaliite
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Pytky Oy:n Poroparttion poroja
myös Iso-Syötteellä
Vajaa puolet Pytkyn Poroparttion poroista on IsoSyötteen tunturin juurella
omassa aitauksessaan. Paikka on ihanteellinen, suojaisa
ja lähellä lasten rinteitä. Kävelymatkan päässä on Jäkälä-kahvila, kota ja lämpimät
wc-tilat. Lapsiperheillä on
helppo laskettelun tai muun
toiminnan ohella käydä tutustumassa poroihin.
Mari Kälkäjä työskentelee varsinaisesti Naamankajärven rannalla sijaitsevassa
Pytky Cafe & Parttio Bistrossa yhdessä yhtiökumppani
Kirsi Hanhelan kanssa. Pytkyssä on myös toinen poroaitaus poroineen. Yrityksen kehittyessä porot olivat
luonnollinen valinta ohjelmapalvelutarjontaan.
Kysyntää erilaisista ohjelmapalveluista on ollut.
-Aviopuoliso Markosta
on iso apu porojen kouluttamisessa sekä päivittäisessä hoitamisessa. Kirsi ja hänen puolisonsa Jari Särkelä
auttavat tarpeen mukaan.
Pytkyssä on niin paljon tekemisen meininkiä, että vastuita on jaettu yrittäjäpariskuntien kesken, kertoo Mari.
Pytkyn naiset olivat aloitteellisia ja kysyivät yhteistyömahdollisuutta Hiihtokeskus Iso-Syötteen kanssa.
Poroaidan
rakentamiselle
löydettiin heti sopivan rauhallinen paikka. Veinalotta
Terentjeff kertoi, että heidän
kauttaan pääsee poroja ruokkimaan lauantaisin ja sesonkiaikana muinakin päivinä.
Mari ja Veinalotta iloitsevat
yhteistyöstä, koska nyt hiihtokeskuksen Musti ja Lystimaskotit ovat konkreettisesti nähtävissä.
- Iso-Syötteen hiihtokeskus ideoi laskettelurinteiden
alaosaan Lumimaa -konsep-

040 505 7096, Booking.com
● Sähköasennukset
● Antenniasennukset
● Teleasennukset
● Sähkösuunnitelmat
● Vikakorjaukset ja huoltotyöt

Haaraniementie 13, 93400 TAIVALKIOSKI
Puh. 040 591 8602

Yritysten välinen yhteistyö luo edellytyksiä matkailijoiden kokonaisvaltaisempaan huomioimiseen. Mari Kälkäjän ja Veinalotta Terentjeffin mielestä porot lisäävät Lumimaan kiinnostuvuutta lapsiperheiden keskuudessa.

tia jo vuonna 2009. Musti ja
Lysti näkyvät kuvina monessakin paikassa, mutta
joka talvi maskotit ovat olleet paikalla elävinä poroina. Tänä talvena ja jatkossakin Pytkyn porot edustavat
Mustia ja Lystiä. Monetkaan
suomalaiset eivät ole nähneet poroja ja tietysti lapsille tämä on kiva juttu. Me haluamme, että porojen kanssa
pääsee ihan oikeasti touhuamaan esimerkiksi ruokkimaan niitä. Toiveena on,
että voimme tarjota muutakin ohjelmapalvelutoimintaa porojen kanssa. Eli asiakas voisi halutessaan ostaa
lisää elämyksiä. Kysyntää
on ollut niin ulkomaisten
kuin kotimaisten matkailijoiden taholta, kertoi yhteistyö kuulumisia Veinalotta.

Tavoitteena myös
jälkikasvua
- Teemme valmiita paketteja,
joita asiakkaat voivat varata

yhteistyökumppanin kautta. Tämä on vuosien projekti hankkia ja kouluttaa poroja erilaisiin tehtäviin, mutta
niin mukavaa ja palkitsevaa.
Lumikukka on toisella vuodella oleva vuonilo,
joka on hennon rakenteensa tähden ns. lellittely poro
ja työskentelee aikuisena
sitten takkaporona kantaen
eväspaketteja luontoretkillä.
Vaatimien kautta on tarkoitus saada myös jälkikasvua
lisää. Jope on ns. nimiloppu,
mutta ei kuitenkaan ikäloppu! Hänestä tulee Poroparttion ensimmäinen rekiporo.
Jope on kiltti luonteeltaan
ja saanut peruskoulutuksen
Hiltulan Atelta, joten luotamme siihen, että ensi talvena Jope tekee töitä johtajarekiporona.
Livon paliskunnan poromiehistä on ollut suurta
apua, siitä ollaan tosi kiitollisia ja toivomme yhteistyön
jatkuvan myös tulevaisuu-

dessa. Asiakkaiden näkökulmasta katsottuna yritysten
ja eri toimijoiden yhteistyö palvelee jokaista, koska
matkailija menee sinne, mistä löytää mieluisat palvelut,
kertoo Mari innoissaan..
Pytkyn porot saivat saksalaiset matkailijat Horstin
ja Margetin innostumaan,
kun he saivat osallistua niiden syöttämiseen. He tulivat Dresdenistä ensimmäistä kertaa Syötteelle. He
kertoivat, että 2013 he ajoivat asuntoautolla Ruotsin
kautta Turkuun ja jatkoivat
Inarinjärvelle. Norjan pohjoisin niemi Nordkapp oli
”must-kohde”.
Kilpisjärvellä he kiipesivät Saanalle.
Neljän viikon matka oli elämys. Syötteellä heillä oli viikon aikana tarkoitus käydä
rinteissä, hiihtää perinteistä,
ajella huskyilla ja suurin toive oli nähdä revontulia.

Muotia
Laatua
Hyvää palvelua
Tervetuloa!

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

Elämänlanka Oy
KuKKa- ja Hautauspalvelut

Talonpojantie 8 B 16, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 044 980 5903
Kelantie 2, 93600 KUUSAMO
Puh. 08 852 1294
Puh. 044 971 1539 Maria Partanen
Puh. 0440 280 254 Kauko Kumpumäki
mtpelamanlanka@gmail.com

Syötteen
SyötteenMaansiirto
MaansiirtoOy
Oy

Lumikukka ja Jope odottavat rapsuttelijoita ja ruokkijoita.

Saksalaisille Horstille ja Margetille porot antoivat ilonaiheen
päiväkävelyn lomassa.

Syötteen hiihtolomien tapahtumat:

https://syote.fi/tapahtumakalenteri/

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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Syötteeltä löytyy monentyyppisiä ravintoloita
Ravintola-alalla
työskentelevä Sanna-Mari Sipola
muutti reilu vuosi sitten tilapäisesti töihin Syötteelle.
Marraskuussa hän aloitti ravintola Tovaglian ravintolapäällikkönä. Samana päivänä
hänestä ja hänen lapsestaan
tuli pudasjärveläisiä. Asunto
ja päivähoitopaikka löytyivät Syötekylästä. Sanna-Mari
on kiitollinen kaupungin järjestämästä päivähoitopaikasta. Työn vastaanottaminen
olisi ollut muuten mahdotonta. Tovaglia-ravintolan ja
samassa kiinteistössä sijaitsevan Kide-hotellin toiminnoista vastaa Jarkko Koskenmäki. Ravintola työllistää
kolme vakituista ja kiireaikoina muutamia osa-aikaisia
työntekijöitä.
Sanna-Mari on opiskellut hotelli- ja ravintola-alan
perustutkinnon, lisäksi hän
on opiskellut restonomin
opintoja. Mikäli aikaa työltä ja lapsen kasvattamiselta

jää, kiinnostaisi Sanna-Maria
opiskella esimiestutkinnon
tai jatkaa restonomin opintoja. Nykyään on monia mahdollisuuksia.
– Tällä hetkellä ei ole
mahdollisuuksia
yhdistää
työntekoa ja opiskelua, se
vaatisi ajallista väljyyttä. Nyt
uusi työtehtävä vaatii paljon
aikaa ja paneutumista, totesi
Sanna-Mari.
- Joulun ja uudenvuoden aika loppiaiseen saakka
oli meillä hyvä. Eurooppalaiset asiakkaat Kide-hotellilta sekä muualta Syötteeltä
käyttivät hyvin meidän ravintolapalveluja. Vuoden alkupuolella on toki jouduttu nopeallakin aikataululla
reagoimaan ja sopeuttamaan
toiminta koronarajoitusten
mukaan. Kevättalvesta toivoisin, että saisimme pitää
ravintolan auki. Hiihtolomakauden alkaessa onkin toiveita päästä normaaliarkeen.
Matkailijoita olisi tulossa ja

Syötteen alue on herättänyt
paljon kiinnostusta, kunhan
vain saataisiin palvelut pitää
avoinna.
- Kesän suhteen ei ole vielä
erityisiä suunnitelmia, mutta
tiedämme, että kesämatkailu on nousussa. Enemmän
ollaan menossa ympärivuotiseen matkailuun, joka on
tosi hyvä. Syötteeltä löytyy
erilaisia kesäaktiviteetteja,
on uusia majoituspaikkoja
ja muukin tarjonta laajenee.
Kotimaan matkailu on sattuneesta syystä nousussa. Kuusi vuotta sitten olin täällä ensimmäistä kertaa töissä, niin
voin sanoa, että matkailijoiden määrät ovat nousseet.
Parasta täällä on luonto, jos
vertaan tätä muihin paikkoihin. Olen ollut Ylläksellä,
Levillä ja Rukalla, niin kyllä tykkään enemmän Syötteestä. Lapsiperheetkin tykkäävät olla täällä ja monet
uudet yritysasiakkaat ovat
löytäneet tänne. Ravinto-

Tovaglian italialaistyyppinen ala carte-lista antaa uusia elämyksiä. Pytky Cafeen yrittäjä Mari
Kälkäjä käy väliin auttamassa Sanna-Maria kattauksissa ja muissa kiiretehtävissä.

lamme ala carte listalta löytyy italialaistyyppistä ruo-

kaa. On Syötteen valttikortti,
että alueelta löytyy erilaisia

ravintoloita, iloitsee SannaMari.

Henri ja Sanna pisti tuulemaan

Syötekylään remontoidaan huoneistoja matkailijoille

Ulkovuorauksen 23 millimetrin hirsipaneeli antaa rakennukselle aivan uuden imagon.

Kiinteistön omistaja Henri Pankinaho työllisti Jaakko Herukan projektiin. Etupäässä Henri, Juha Pankinaho ja Jaakko Herukka
vastaavat remontin etenemisestä.

Sanna ja Henri Pankinaho ovat remontoimassa Syötteen entisestä koulusta huoneistoja matkailijoille. Ikkunat, katto ja ulkovuoraus ovat olleet kalleimmat investoinnit.

Pudasjärveläiset
nuoret yrittäjät Henri ja Sanna Pankinaho ostivat viime
keväänä Syötteen kyläyhdistykseltä
vähän
käytössä olleen uudemman
koulurakennuksen. Juhannuksesta joulukuun puolelle
asui Henri ja Sanna perheensä kanssa asuntovaunussa,
ennen kuin remontti päädyssä olevassa entisessä
opettajan asunnossa valmistui. Henri on ammatiltaan
automaatioasentaja/teknikko ja Sanna koulunkäynninohjaaja.
- Asuttiin Kiimingissä ja katseltiin lomamökkiä Syötteeltä omaan käyttöön. Syötteen kyläyhdistys
oli myymässä uudempaa
koulurakennusta ja käy-

tiin Sannan kanssa katsomassa paikkoja. Aikamme
mietittyämme ja perheen
kesken
keskusteltuamme, koulu päätettiin ostaa.
Omaan käyttöön siinä oli
liikaa tilaa, mutta aikamme
pähkäiltyämme huomattiin
koulussa potentiaalia. Ensin
tuli ajatus remontoida luokkahuoneista toimivia ja tilavia asuntoja kausityöntekijöiden tarpeisiin. Matkan
varrella ajatus muuttui ja
päätimme tehdä huoneistot matkailijoiden käyttöön.
Tarkoitus on saada huoneistot käyttöön ensi talvikaudelle. Perustamamme Syöte
Services Oy kautta huolehdimme liiketoiminnan pyörittämisestä, kertoi Henri.
- Joo, poika osti ja pis-

ti tuulemaan! Näihin luokkahuoneisiin tulee yhteensä
kuusi huoneistoa. Jokaiseen
huoneistoon tulee oma keittiö, pesuhuone ja wc. Huoneistojen koot vaihtelevat 30
neliöstä 44 neliöön. Käytävä muuttuu eteiseksi, jonne
tulevat saniteettitilat. Jokaiseen huoneistoon tulee oma
sisäänkäynti. Ulos rakennetaan ulkovarastot, jossa voi
säilyttää suksia, lumilautoja tai muuta. Kun nämä huoneistot saadaan valmiiksi,
niin jatkamme muiden opettaja-asuntojen remontoimista. Jatkuvasti minultakin
kysytään vapaista vuokrahuoneista, kertoi maatalousyrittäjän työstä vapaalle
heittänyt Juha Pankinaho.
Henri ja Juha remon-

toi yhdessä Jaakko Herukan kanssa entistä koulurakennusta asumiskuntoon.
Ulkovuoraus on jo melkein
valmis. Kaunis hirsipaneeli muuttaa kiinteistön aivan toisen näköiseksi. Viime syksynä ammattilaiset
vaihtoivat rakennukseen viikossa uuden katon. Kolmen
luokkahuoneen kaikki seinämateriaalit otetaan pois
pinkopahveja myöten. Tilalle vaihdetaan uudet materiaalit ja eristeet. Samoin
avataan lattia, lisätään eristystä ja asennetaan uusi lattiapinta. Periaatteessa kaikki
vaihdetaan uuteen. Ikkunat,
katto ja ulkovuoraus ovat olleet kalleimmat investoinnit. Uudisrakennus lämpiää
maalämmöllä.
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Huskyajelut, mökkivuokraus,
koirahoitopalvelut

JP AUTOMAALAAMO
VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ
KOLARIKORJAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA
KORJAUKSET
• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

Raappanansuontie 61,
93420 Jurmu
info@finn-jann.com
www.finn-jann.com
+358 40 593 2597

Syötteen luontokeskus elämyksiä hiihtolomalle!
Hiihtolomien ohjelma osoitteessa:
syote.fi/tapahtumakalenteri
• Parhaat retkivinkit kansallispuistoon
• Syötteen kulttuurihistoriaa esittelevä näyttely
• Puuhaa lapsille sisällä ja ulkona

Erätie 1, 93280 Syöte
puh. 020 639 6550
luontoon.fi/syote

10

Talvinen Syöte 2022

Syötteen Latupoolin
kuulumiset
Pudasjärven kaupungin liikuntapaikkamestari Heino
Ruuskanen toivottaa Pudasjärven Latupoolin puolesta
kaikki hiihtäjät tervetulleeksi Syötteen upeisiin maisemiin. Latupooli vastaa tänä
talvena yli 100 kilometrin
latuverkoston kunnossapidosta, 20 kilometrin pituisen valaistun ladun käyttökustannuksista ja noin
80 kilometrin talvipyöräilyreittien kunnossapidosta. Kaikilla laduilla, poissulkien Iso- ja Pikku-Syötteen
tuntureiden huippuladut,
saa hiihtää kytketyn koiran
kanssa. Latukartasta kannattaa varmistaa Ei-koirille-ladut. Hiihtokeskuksista voi tarvittaessa vuokrata
sukset murtomaahiihtoon
ja kysellä apua suksien voiteluun.
- Aikanaan Syötteen alueen latuja tehtiin rinnekeskuksien koneilla ja kaupunki palkkasi latuhommiin
työntekijöitä. Vuonna 1993
perustettiin Syötteen latupooliyhtymä, jonka nimi
myöhemmin
muutettiin
Syötteen Latupooli ry:ksi.
Latupoolin vuosibudjetti on
noin 210 000 euroa. Tulot on
laskettu kertyvän niin, että
kaupunki ja yritykset kustantaisivat 75 prosenttia ja
loppu tulisi mökkiläisiltä ja
yksittäisiltä päiväkävijöiltä. Mökkiläisiä poolissa on
mukana noin 200. He ovat
lunastaneet latupasseja tälle
talvelle jo lähes 30 000 euron
edestä, kertoi Heino.
- Kunnostettuja latuja on
ollut viikosta kuusi eteenpäin 110 kilometriä, jotka
sesonkiaikana ajetaan päivittäin. Kahdelta latukoneelta menee yhteensä 1214 tuntia, kun kaikki ladut
on ajettu läpi. Metsähallitus jää tämän kauden jälkeen poolista pois, mutta
huolehtii hiihtolatujen infrasta valtion mailla ja kansallispuistossa. Toivottavaa
on, että Syötteellä hiihtävät
ostaisivat poolin latupassin
päiväksi, viikoksi tai koko

kaudeksi.
Älykännykällä voi latukartasta skannata linkin poolin latumaksuihin. Smartum ja e-passi käy
tai voi maksaa suoraan poolin tilille, jos haluaa luvan
lisäksi ostaa kartan. Kausipassi maksaa 50 euroa,
viikko 25 euroa ja päiväpassi 10 euroa. Paperista karttaa jaetaan poolin yhteistyökumppaneille ja latupassin
lunastaneille mökkiläisille.
Viime kaudella latukarttaa
myytiin yli 1000 kappaletta.
Paperikartasta hiihtomatkoja suunnitteleva näkee heti
latuverkoston taukopaikkoineen ja etäisyyksineen.
- Hiihtoladuilla on hyvät opasteet ja kartat. Hiihtolatujen varsilla on mahdollisuus
kahvitteluun.
Perinteinen paikka on ollut Metsähallituksen Ahmatupa. Pytkyn Cafe on
myös oiva taukopaikka, kuten Pikku-Syötteen ala-asemalla oleva kahvila. Kelosyötteeltä löytyy Kotapub.
Iso-Syötteen ja Romevaaran välissä olisi hyvä paikka
ihan luonnossa tapahtuvalle kotakahvilatoiminnalle.
Syötteen kierros on kolmessa vuodessa tullut suosituksi lenkiksi, ideoi Heino
Ruuskanen.
Viimeisen kymmenen
vuoden aikana murtomaahiihtäjien osuus on kasvanut huimasti Syötteellä. Hyvät ladut, vaihtelevat
maastot ja loma-asukkaiden määrät ovat lisääntyneet. Monet ovat yllättyneet
Syötteen alueen hyvin hoidetuista laduista. Ei tarvitse
matkustaa pohjoisemmaksi, että pääsee hiihtämään.
Syötteeltä löytyy kaikentasoisille hiihtäjille sopivia
reittejä niin lapsille, vanhemmille kuin kilpahiihtäjille. Luppoveden latu tehdään tykitetystä lumesta ja
se kestää vappuun saakka.
Alue sopii hyvin lapsille tasaisuuden vuoksi. Kaikilla
Syötteen laduilla voi hiihtää perinteisellä- tai luistelutyylillä.
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STP-liikenne & Syöte Charter tuo
matkailijat Syötteelle
SRJ Croup Oy sisältää monta
eri firmaa, jota johtaa matkailu- ja liikenneyrittäjä Mauno
Sarajärvi. Syötteen taksipalvelu (STP) on keskittynyt taksiliikenteeseen. Pärjänkievari palvelee ravintola-alalla ja
yhtiöllä on myös rakennustoimintaa. Viime kesänä yhtiö lanseerasi Syöte Chartertuotemerkin
palvelemaan
lähinnä kansainvälisiä matkailijoita. STP-liikenne & Syöte Charter toimii
tilausajopohjalta. Tunturihotelli Iso-Syöte on yrityksen suurin asiakas Syötteellä.
STP-liikenne & Syöte Charter
tuo kaikki matkailijat Syötteelle ja vie heidät loman jälkeen takaisin Oulunsalon,
Rovaniemen tai Kuusamon
lentokentille.
Aktiivilomakauden aikana yritys hoitaa
myös asiakkaiden siirrot safareille. Kuka tahansa voi nousta Ski-bussiin, joka liikennöi
neljä kertaa päivässä kiertäen kaikki tärkeimmät kohteet
Syötteen alueella. Alueen yritykset sponsoroivat Ski-bussi
toimintaa.
Kuljetuspäällikkö Markku Niskanen aloitti työt Syötteen taksipalveluissa viime

elokuun alusta. Aikaisemmin hän oli työskennellyt Ylläksellä lähemmäs 15 vuotta.
Markun työ oli täysin kansainvälisten asiakkaiden parissa tehtävää työtä. Viime
vuonna oli mahdollisuus
muuttaa asumaan suvun
omistamalle maatilalle lähelle Syötettä. Markku on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä
nykyisen työnantajansa kanssa. Hänen oli helppo muuttaa
kotiin.
- Joulukuussa palvelimme lähes ainoastaan espanjalaisia, myöhemmin tulivat
hollantilaiset ja belgialaiset.
Ulkomaalaisilta asiakkailta
saamme palautetta täsmällisyydestä, kaluston siisteydestä ja nykyaikaisuudesta.
Eurooppalaisia houkuttelee
tänne luonto, rauhallisuus ja
hyvä ilmasto. Monet haluavat nähdä revontulia. Hotellilla on hälytyssysteemi, joka
ilmoittaa asiakkaalle revontulista, tiesi Markku.
- Päätyöni on hoitaa kuljettajien ajojärjestelyt, työajat- ja vuorot. Kuskit näkevät
työtehtävät omasta kännykästään. Seurantajärjestelmän
kautta voimme seurata auton

Kuljetuspäällikkö Markku Niskanen esittelee STP-liikenne &
Syöte Charterin pikkubussia, joita on käytössä seitsemän.

sijaintia ja kertoa asiakkaille, milloin auto on paikalla.
Esimerkiksi kuuden ihmisen
olisi edullisempi ottaa meihin yhteyttä ja tilata pikkubussi lentokentälle kuin jokaisen tulla omilla kyydeillään.
Syöte on kaunis luonnoltaan,
perheystävällinen ja rauhaisa alue. Alueen vahvuus on
luonnon läheisyydessä. Kesämatkailun vilkastuminen
ei näy tilausajopuolella, koska kotimaan matkailijat käyt-

16-paikkaiset bussit ovat asiakkaille mieleen, siisteyden ja nykyaikaisuuden vuoksi, kertoi
Markku Niskanen.

tävät omia autojaan. Iltaisin
matkailijat kyllä käyttävät
taksipalveluita, kertoi Markku.
STP-liikenne & Syöte
Charterilla on käytössä seitsemän pikkubussia, joihin
mahtuu noin 16 henkilöä per
bussi. Neljällä 50-paikkaisella linja-autolla siirtyvät suuremmat ryhmät ja kuutta
taksia käytetään lähikuljetuksissa. Kapasiteettiä löytyy yli
300 henkilön siirtämiseen paikasta toiseen. STP-liikenne &
Syöte Charter tekee avointa
yhteistyötä Saaga Travelin ja
Syötteen Taximatkojen kanssa. Puolin ja toisin yritykset
auttavat toisiaan. Taivalkoskella ja Pudasjärvellä yritystä
työllistävät koululaiskyyditykset. Haasteita kuljetuspalveluiden järjestämiseen tuo
kuljettajien löytäminen sesonkiaikana. Tämän päivän
hinta polttoaineissa pakottaa
tarkistamaan hintoja.
Viime keväänä SRJ Croup
Oy:n alaisuuteen perustettiin virallinen matkatoimisto. Tarkoituksena on järjestää
kiertomatkoja Norjaan. Markku Niskasella on yli kymmenen vuoden kokemus Norjan
kesämatkailusta. Syöte Charter on tähän toimintaan sopiva työkalu. Tulevaisuus näyttää valoisalta.

VALOKUITULIITTYMÄT
k.
l
a
t
ä
iittym

€
5
99
l

Pudasjärvi - Syöte - Taivalkoski
Nopea 200Mbps/1Gbps yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

Lue lisää kairankuitu.fi tai soita 045 616 0272
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Jääkarhun jyhkeä olemus näkyy seioma-asennossa.

Safareilla ajetaan ammattitaitoisen oppaan opastamana ja johdattamana, joten tunturiluonnosta pystyy nauttimaan, vaikka
aiempaa kokemusta kelkkailusta ei olisikaan.

Moottorikelkalla suoraan
tunturielämyksiin
Tunturihotelli Iso-Syötteen
moottorikelkkasafarit alkavat suoraan hotellin pihapiiristä. Safarilla metsät vaihtuvat jäätyneiksi suoalueiksi ja
järvenseliksi, kunnes reitti
kääntyy jälleen tykkylumisten kuusten valtakuntaan.
Jos oma mielikuva moottorikelkkailusta on lainkaan
kauempaa menneisyydestä, moni ennakkoajatus on
syytä unohtaa. Nykyaikaisten moottorikelkkojen nelitahtimoottorit eivät savua

ja ne ovat hiljaisia. Safareilla
ajetaan ammattitaitoisen oppaan opastamana ja johdattamana, joten tunturiluonnosta pystyy nauttimaan,
vaikka aiempaa kokemusta
kelkkailusta ei olisikaan.
Noin kolme tuntia kestävän Tunturin kelkkasafarin
aikana nautitaan nokipannukahvit ennen suuntaamista takaisin kohti Iso-Syötettä
ja sen huippua.
Jos safarilta haluaa vielä
enemmän, yhdistelmäsafa-

reilla suunnataan poro- tai
huskytilalle moottorikelkoilla.

Makuelämyksiä
suoraan huipulta
Safarin jälkeen on mukava suunnata tunnelmalliseen ravintola Hilltopiin.
Ravintolan keskipiste on
suuri, luonnonkivistä muurattu avotakka. Oikeana hetkenä, oikeaan aikaan sen
hiillos voi hehkua kilpaa

ympäröivien panoraamaikkunoiden takana loimuavien revontulten kanssa.
Ravintolan sydän on sen
avokeittiö, jonka hiiligrillin
äärellä valmistetaan upeita annoksia pohjoisen puhtaista raaka-aineista. Siika,
taimen ja monipuoliset pororuoat ovat ravintolan uusia klassikoita. Myös kasvisruokailijat löytävät ravintola
Hilltopin listoilta mukavasti
ruokaelämyksiä.

Syötteelle uusi talviuintipaikka
Pytky Cafen rantaan
Pytky Oy teki avannon talviuimareille viime vuoden
joulukuun alussa Naamankajärveen Pytky Cafen rantaan.
-Talviuintiharrastus on lisääntynyt valtavasti. Syötteellä
moni
kyläläinen
harrastaa avantouintia aktiivisesti ja suuri joukko tänne
vapaa-aikaansa viettävistä
turisteista haluaa myös lomansa aikana päästä avantoon, kertoo Kirsi Hanhela.
Kahvilan vieressä oleva
lämmin WC-rakennus toimii

talviuimareiden pukusuojana. Toiminta- ja turvallisuusohjeet löytyvät WC-rakennuksen seinästä sekä myös
rannasta
pelastusrenkaan
vierestä. Uintipaikan valaistus toimii liiketunnistimella.
Avanto on sen verran suuri, että siinä mahtuu uimaan
ihan oikeasti. Talviuimareilta peritään pieni käyttömaksu, millä katetaan palvelun
ylläpitokustannukset. Maksun voi suorittaa kahvilaan
sen ollessa auki, muulloin
maksun voi suorittaa Mo-

bilePayllä. Yrittäjät muistuttavat, että ensimmäisellä käyntikerralla tulee lukea
ohjeet erityisen huolellisesti.
Uimaan ei saa mennä yksin,
vaan rannassa pitää olla mukana myös kaveri sekä kännykkä turvallisuussyistä.
-Tervetuloa pulahtamaan
avantoon ja sen jälkeen kahvilaan herkuttelemaan, vaikka Pytkyn munkkeja ja lämmintä kaakaota, toivottavat
matkailuyrittäjät Mari Kälkäjä ja Kirsi Hanhela.

Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Hirvonen
on yksi avannon aktiivikäyttäjistä.

MOOTTORIKELKAT, MÖNKIJÄT YM.
PIENKONEET

Meiltä tarvikkeet ja varaosat myös muihin merkkeihin!

®TM ja BRP-logo ovat tavaramerkkejä, joiden omistaja on Bombardier R ecreational Products Inc. tai sen tytär yhtiöt.

TULOTIE 1, 93100 PUDASJÄRVI | P. 040 516 0430 | WWW.PIENKONEHUOLTO.FI

Ranuan eläinpuiston
kuulumisia
Syksyllä eläinpuistoa kohtasi suuri suru, kun Venuksen kumppaniksi tullut jääkarhu-uros Nord
menehtyi äkillisen vakavan sairauden seurauksena. Venus on nyt elellyt itsekseen, mutta tämä
ei pahemmin tunnu sitä itseään haittaavan. Alkuun
toki muutos oli suuri, mutta etenkin aikuiset naaraat
viihtyvät suurimman osan
vuotta itsekseen muutenkin, joten tilanne tällä hetkellä on ihan hyvä. Koska
Venuksen tilanne muuttui äkillisesti, on nyt oikea
aika pohtia, millä tavalla voimme parhaiten edistää jatkossa jääkarhujen
EEP-suojeluohjelmaa – sen
vuoksi aivan vielä ei Venukselle ole uutta kumppania haussa, vaan ensin
tehdään erilaisia päätöksiä ja suunnitelmia jatkon
osalta.
Syksyn aikana saimme
uusia asukkaita, kun eläinsuojeluyhdistyksen hoivista saapui meille kaksi
nuorta valkohäntäkaurisnaarasta, jotka ovat kotiutuneet uuteen laumaansa
hyvin. Eläinpuistoon saapui syksyllä lisäksi kaksi nuorta ahmaa, Julle ja
Khurma. Alkuun kaksikko vietti aikaa erillään,
mutta totuttelujakson jälkeen ne on päästetty hetki
sitten yhteen eli ne pääsevät käyttämään molempia
ahma-aitauksia mielensä
mukaan. Pariskunta vaikuttaa todella sopuisalta;
lumiluolia kaivetaan yhdessä ja edes ruoasta ei
yleensä tule riitaa. Nämä
ahmat ovat myös osa
eläintarhojen yhteistyönä
toteutettavaa EEP-suojeluohjelmaa, ja niille toivotaan jossain vaiheessa jälkikasvua. Tähän aikaan
ensi vuonna meillä voi
olla ahman pentuja, mutta yhtä lailla on mahdollista, että nuoripari tarvitsee
hieman enemmän aikaa
perheen perustamiseen.
Nyt kevät lähestyy ja
päivien pidentyessä monien eläintenkin hormonit hyrräävät. Hiiripöllöt
kujertelevat jo ahkerasti
ja pesässä on alettu viettää enemmän aikaa. Myös

ilvesten kiima-aika ajoittuu kevättalveen. Eläinpuistossa on kaksi nuorta siskosta, Lusija ja
Jakobine, jotka muuttivat
tänne talvella 2021. Tytöille ei tässä vaiheessa ole
sulhasta suunnitteilla, sillä juuri nyt niiden sukulinja on eläintarhoissa jo riittävästi edustettuna, mutta
joskus
vierailijoidenkin
korviin saattaa kuulua tyttöjen kovaääniset huhuilut
poikien perään.
MetsäpeuraLIFE -hankkeessa eletään myös jänniä aikoja. Viime vuonna
puistoon saapui metsäpeurahirvas Sampo, joka
on alun perin pyydetty
luonnosta. Sampo on ollut ennen tätä tärkeissä
hommissa Seitsemisen totutustarhalla, jossa se on
saanut useita luontoonpalautushankkeeseen osallistuvia jälkeläisiä. Sampo
tuli viettämään eläkepäiviä Ranualle, ja toiveena
on, että se on viime syksynä laittanut alulle muutaman uuden vasan, jotka
syntyisivät kevään korvilla. Nyt siis tarkkaillaan,
lähtevätkö vaatimilla mahat pyöristymään! Nämä
uudet vasat olisivat arvokkaita metsäpeurojen eläintarhakannalle, johon viime
vuosina tehdyt palautusistutuksetkin osaltaan perustuvat.
Eläintarhametsäpeurojen kanta kaipaa geenipohjan monipuolistamista, ja
Sampon mahdolliset jälkeläiset saattavatkin lähteä
jatkamaan sukua eri eläintarhoihin Euroopassa. Villistä taustastaan huolimatta Sampo on osoittautunut
varsinaiseksi lempeäksi,
joskin ahneeksi herrasmieheksi, joka ei häiriinny ihmisten läheisyydestä.
Kevät on myös rakentelemisen parasta aikaa.
Eläinpuistossa halutaan
panostaa eläinten hyvinvointiin, ja monenlaista pienempää ja isompaa
puuhaa onkin kirvesmiesten työlistalla. Erilaisia
suoja- ja kiipeilyrakennelmia uusitaan, ja kesälle
suunnitteilla on myös uutta eläimiin liittyvää puuhapistettä yleisölle.
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HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT NYKYAIKAISILLA
KORJAUSLAITTEILLA

MAALAUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

VAKUUTUSYHTIÖIDEN
HYVÄKSYMÄ
AUTOKOLARIKORJAAMO

NYKYAIKAINEN
AUTOKORJAAMO

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

tmi Rotaatio

koulutettu hieroja Anni Siliämaa
Purentalihashieronta, perinteinen hieronta
Katso lisää ja ota yhteyttä!

www.facebook.com/tmirotaatio

040 557 2712

rotaatio@outlook.com. Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi

* Lukkojen sarjamuutokset ja
-asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
* Myös Ovia kodinavaimet
TM

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

-

KOILLISMAAN
KONEURAKOINTI

Kaivinkonetyöt
Maansiirotyöt
Traktorityöt
Pyöräkonetyöt
Pihojen sekä teiden auraus
Sorateiden lanaukset
Tienvarsien niitot sekä raivaukset
P. 040 552 3631
kkurakointi.fi
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Syötteen keskusvaraamo
järjestää huippuloman
Pudasjärven ja Syötteen alueen keskusvaraamo sijaitsee Lumiareenan tiloissa
Syötteellä. Keskusvaraamon
kautta varataan mökki- ja
hotellimajoitusta ensisijaisesti Syötteen alueelta. Yksityisomistuksessa olevien
mökkien lisäksi keskusvaraamon henkilökunta voi varata asiakkaalle majoitusta
Tunturihotelli Iso-Syötteeltä, Kide-hotellista tai PikkuSyötteen hotellista. Tunturihotellissa on lisäksi kelo- ja
tunturimökkejä, jotka kaikki sijaitsevat Iso-Syötteen
huipulla. Kide-hotellilla on
Kuuru-sviittejä, jotka sijaitsevat lähimaastossa. Osittain lasiset seinät antavat
asiakkaille
mahdollisuuden ihailla revontulia. Kuuru-sviiteistä löytyy iso huone, suihkut, wc-tilat ja pieni
keittiö.
Kohdevastaavan
Tiina
Saarelan ja Venäjän markkinointityöstä
vastaavan
Ljubov Klauserin lisäksi
Syötteen keskusvaraamon
henkilökuntaan
kuuluvat
Silja Lauronen ja Raisa Alapirtti. Silja on ollut
hiukan yli kaksi vuotta
asiakaspalvelijana ja Raisa
Alapirtti aloitti työt tammikuun alussa. Raisalle Syöte
on tuttu, koska on aikaisemmin ollut töissä hotellilla erilaisissa työtehtävissä. Raisa
tykkää monipuolisesta asiakaspalvelutyöstä, koska saa
olla asiakkaiden kanssa kontaktissa. Työpaikan sijainti ja työkaverit ovat Raisalle
plussaa. Raisa on kouluttautunut matkailun restono-

Silja Lauronen ja Raisa Alapirtti haluavat palvella Syötteelle tulevia matkailijoita niin hyvin
kuin osaavat. He toivottavat kaikki matkailijat tervetulleeksi Syötteen upeisiin maisemiin.

miksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta.
- Me välitämme ohjelmaja safaripalveluita. Kauttamme voi varata paikan husky-,
moottorikelkka- tai lumikenkäsafarille. Hoidamme
myös isojen ryhmien majoitukset, ruokailut ja erilaiset
ohjelmapalvelut, joita asiakkaat haluavat ostaa lomaansa. Infopisteemme on auki
sesonkina maanantaista lauantaihin eli hyvin meidät tavoittaa, kertoi Silja Lauronen.
- Keskusvaraamo on
Syötteen alueen virallinen
infopiste, josta saa lomai-

luun tarvittavaa tietoa. Asiakkaat kysyvät useimmiten
majoituksesta, välivuokrauksesta ja talvisin latu- ja
läskipyöräily-reiteistä. Meiltä hiihtäjä voi ostaa latukartan tai moottorikelkkailija
kelkkapoolin kelkkatarran.
Kesäkautena
kysymykset
keskittyvät maastopyöräilyreitteihin ja muihin kesäaktiviteetteihin, kertoi Lauronen.
Enimmäkseen kotimaiset
asiakkaat käyttävät Keskusvaraamon palveluita, mutta
paljon myös ulkomaalaiset.
Keski-Eurooppalaiset ovat
hyvin löytäneet Syötteen.

Nousussa oleva asiakasryhmä tulee Aasian suunnasta.
Perinteisesti joulun jälkeen
Syötteelle ovat tulleet venäläiset matkailijat, mutta nyt
koronan myötä he ovat jääneet pois. Yksityisten omistamia lomamökkejä Keskusvaraamolla on välityksessä
hiukan alle 200 kappaletta.
Vuodepaikkoja Syötteeltä
löytyy varovasti laskien yli
1500. Vaikeitakin kysymyksiä on matkan varrella asiakaspalvelijoille tullut, esimerkiksi Drone-kuvaukseen
liittyvät kysymykset ovat olleet kinkkisiä.

Kaupunginjohtajan tervehdys

Ympärivuotisuus helpottaa monipuolisten
palvelujen saamista Syötteelle
Pudasjärven matkailu on
vahvassa nosteessa. Kasvua
rekisteröidyissä yöpymisissä oli viime vuonna noin 60
prosenttia
edellisvuoteen
verrattuna. Ennen hotellipaloa ja koronaa olleisiin ”normaaliajan” lukuihinkin lisäystä on noin 35 prosenttia.
Toki kotimaisten matkailijoiden osuus on ollut aiempaa
merkittävästi suurempi. Lisäksi kannattaa muistaa, että
Syöte on meillä hyvän sijaintinsa vuoksi merkittävä päiväkäyntikohde ja myös vapaa-ajan asukkaiden määrä
mökkikannan kasvaessa on
koko ajan lisääntynyt. Korona-aikana etätyön ja monipaikkaisuuden
lisään-

tyminen on oletettavasti
kasvattanut yöpyjien viipymää. Meillä on siis vakinaisten asukkaiden lisäksi väkeä
riittänyt Syötteellä ja koko
Pudasjärvellä. Tämä on hyvä
asia palvelujen kehittymisen
ja etenkin matkailua palvelevien toimintojen ympärivuotisuuden kannalta.
Työstämme parhaillaan
Syötteellä laajassa verkostoyhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton AKKE-rahoituksella tulevaisuuden
kehittämissuunnitelmaa,
jonka tuloksena syntyy kattava investointi- ja toimenpideohjelma (Masterplan)
lähivuosille. Hankerahoituksella päivitetään myös netti-

sivuja ja kehitetään digitaalista sisältöä. Maakunnan
matkailukeskuksien yhteisillä kumppanuushankkeilla
huolehditaan osaltaan, että
Syöte pysyy myös kansainvälisten matkanjärjestäjien
listoilla. Nykyisen muutosvauhdin huomioonottavan
uuden yleiskaavan valmistelu alueella on tarkoitus
käynnistää jo kuluvan kevään aikana. Lisäksi kaupungilla on suunnitteilla lisätä vapaa-ajan asuntojen
tonttitarjontaa Luokkavaaran suunnalla, kun kysyntä
on ennakoituakin paremmin
vetänyt. Metsähallituksen
tonttivarannon lisäämiseksi on myös konkreettisia toi-

mia ja suunnitelmia käynnissä.
Syötteen alueen kehittymistarpeissa on tunnistettu edelleen tarvetta majoituskapasiteetin lisäämiseksi.
Myös rinneyhtiön jo toteutuneet investoinnit lumetusjärjestelmään, valaistukseen
ja kesäaikaiseen pyöräilykäyttöön ovat hyvää polkua
kohti merkittäviä tulevaisuuden rinne- ja hissi-investointeja. Matkailijoille tarvitaan oheispalveluja nykyistä
enemmän ja ympärivuotisuuden lisääntyminen tavoitellulla tavalla helpottaa uusien palvelujen saamista
toimintaan. Reittien suunnitteluun, opasteisiin ja kun-

nossapitoon on panostettava jatkossakin. Kaupungin
on tarkasteltava yhdessä
ELY:n kanssa kevyenliikenteen väylien merkittävää lisäämistä alueelle. Monta
muutakin asiaa on ollut esillä, mutta tässä joitakin tärkeimpiä nostaakseni. Kaikkeen tekemiseen kannattaa
ryhtyä vain säilyttäen Syötteen ominaispiirteet ja vahvuudet; luonnonmukaisuus
ja asiakkaiden yksilöllinen
palvelu, liukuhihnatuotannon sijaan.
Uudistetun
”Meidän
Syöte”-brändin mukaisesti
monipuolinen luonto tarjoaa erämaan tunnun jo aivan
keskustoimintojen ytimes-

Tomi Timonen kaupunginjohtaja.

sä. Syötteellä luonnon ilmiöt tulevat osaksi lomaa.
Löydä sinäkin itsesi kiireen
pohjoispuolelta!
Tomi Timonen
kaupunginjohtaja
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Metsähallituksen tonttikauppa käy kuumana
Iso-Syöte, Pikku-Syöte, Riihikumpu ja Pytkynharju ovat Metsähallituksen loma-asuntoalueita Syötteellä.
Pytkynharjun alueelle rakennettiin ensimmäiset loma-asunnot valtion maille 1980-luvun alkupuolella.
Alkuvaiheessa Pudasjärven
kunta vuokrasi loma-asuntoja, mutta sittemmin vuokrasopimukset
palautuivat
takaisin Metsähallitukselle.
Pytkynharjun loma-asuntoalueen jälkeen avattiin lomaasuntoalue Riihikumpuun.
Edelleen voi onnekas löytää vapaan tontin Syötteeltä, Metsähallituksen tarjonnasta.
Metsähallituksen vilkasta tonttikauppaa selvittää
myyntineuvottelija
Tapio
Ojala Metsähallituksen kiinteistökehityksestä.
- Iso-Syötteen ydinalueella on monia loma-asuntotonttialueita, jotka kaikki
on saatu myytyä. Viimeksi Ollukka 1 saatiin myytyä noin kolme-neljävuotta sitten ja Ollukka 2 meni
tosi nopeasti koronakysynnän aikana. Meistä näytti jo
siltä, että kaikkia Iso-Syötteen rinteillä olevia arvokkaita maisematontteja emme
saisikaan myydyksi. Ne tulivat kaavaan vuonna 2000,
mutta nyt hyvän kysynnän

aikana ne vietiin meiltä käsistä. Metsähallitus on myynyt tähän mennessä yli 400
loma-asuntotonttia Syötteen
alueella. Asiakkaamme tulevat etupäässä Oulun seudulta ja Pohjanmaan rannikkoalueelta. Vuosien 2020
- 2021 tonttikaupan nousua
selittää osaltaan kiinnostuksen kasvaminen kotimaan
matkailuun sekä mahdollisuus yhdistää etätyö ja lomaasuminen. Tonttien hinnat
Syötteellä ovat kohtuullisia
verrattuna suurempien hiihtokeskuksien läheisyydessä
oleviin tontteihin. Metsähallituksen loma-asuntotontteja on hiihtokeskuksen ydinalueella ja rauhallisemmilla
alueilla. Olemme pyrkineet
huomioimaan ihmisten erilaisia odotuksia. Seuraavaksi
otamme kaavoitus- ja kehityskohteeksi Vanhakankaan
alueen, joka sijaitsee hiihtostadionin ja opastuskeskuksen läheisyydessä, kertoi Ojala.
- Nyt Iso-Syötteen ydinalueen tontit ovat loppuneet,
mutta muiden alueiden kysyntä on kasvanut. Varsinkin Pikku-Syöte kiinnostaa,
onhan siellä alueen viimeiset
oikeat rinnetontit. Kauppa
on käynyt siellä hyvin, muutamia vapaita tontteja on jäljellä. Tehty maisemahakkuu

sai positiivista palautetta ja on edesauttanut tonttien menekkiä. Pytkynharjun
ja Riihikummun tontitkin
kiinnostavat nyt, vaikka sijaitsevatkin kauempana rinteistä. Alueiden rauhallisuus
ja yhteydet hiihto- ja retkeilyreiteille ovat plussaa. Osa
ostajista on sanonut jäävänsä
odottamaan uusia tontteja,
jotka tulevat myyntiin arviolta 2023, informoi myyntineuvottelija Tarja Puurunen.
- Kaavoituksella ja hyvällä suunnittelulla pyritään ottamaan huomioon Syötteen
ainutlaatuisuus niin, että loma-asutus ei liiaksi häiritsisi
ympäröivää luontoa. Tarkoituksena on, että luontoyhteys säilyisi loma-asukkaalla ja pitempäänkin alueella
asuvalla. Kansallispuisto antaa hyvät liikkumisen ja virkistymisen mahdollisuudet.
Tulevaisuudessa Syötteen
ydinaluetta tullaan kehittämään ja saamaan palveluita
lisää. Uusia palveluita on jo
nyt tullut mukavasti muun
muassa Kide-hotelli. Viime
vuoden alussa tuli Romekievarin alapuolelle kaavamuutos, joka mahdollistaa
tiiviimmän
rakentamisen
kortteleita. Kaupunki rakentaa ensi kesänä alueelle uusia
tieyhteyksiä, jonka jälkeen
alueen rakentuminen pääsee

Myyntineuvottelija Tapio Ojala Metsähallituksen kiinteistökehityksestä tietää, että lomaasuntotonttien kysynnässä tarjonnassa on huomioitava asiakkaiden erilaiset toiveet. Syötettä on helppo myydä, koska sen luonto ja maisemat kiehtovat ihmisiä.

käyntiin.
- Asiakkaalle rakentamiseen lähteminen on tehty
mahdollisimman helpoksi.
Tontti on usein lohkottu valmiiksi. Ostaja voi olla varma,
että tontille saa rakennusluvan kaavamääräysten mu-

MYYMÄLÄMALLEJA ALE–HINNOIN!

INVENTAARIO ALE
Nemo 3-sohva
nahka/kn

ovh. 2226€

Apollo lepotuoli

kahdella mekanismilla
nahka/kn

ovh. 1317€

1100€ 790€

Carmen penkki
134cm musta

ovh. 519€

Provinssi ryhmä
pöytä 196x90cm veistetty
6 tuolia koristeraudoin

tymiselle. Maisema ja luonto kansallispuistoineen ovat
erityisiä. Syöte on kiehtova
oma maailma, joka houkuttelee ihmisiä puoleensa, kertoi Tapio Ojala.

Loput
KESÄKALUSTEET
ALE-hinnoin

YKSITTÄISKAPPALEITA
MYYMÄLÄSTÄ EDULLISESTI!

Denver 3-sohva

Das kankaalla

-40%

-50%

kaan rakennettaessa. Tontille on tie valmiina ja sähkö-,
vesi- ja viemäröintiliittymät
ovat tontin lähellä. Lähtökohdat ja perusteet Syötteen
alueen tulevaisuudelle ovat
hyvät. Oulun talousalueen
läheisyys antaa pontta kehit-

ovh. 2250€

Oslo vitriini
100x200x39cm

ovh. 625€

-40%

1350€ 375€

-40%

Lakeus senkki
158x81cm

ovh. 1384€

Dalton sohvapöytä

¤ 80cm ruskea

ovh. 345€

ovh. 2857€

-30%

-25%

389€ 1990€

Olivia 160 cm
divaanisänky
valk/koivu

ovh. 659€

Romantic
3ltk
ovh. 175€

-30%

360€ 120€
886€

-45%

-30%

968€
Zumba
kattovalaisin

258€

Huonekalujen kasaus ja kuljetus veloituksetta!

28€
Rullapatja
80x200x10 cm

-25%

HUONEKALULIIKE

HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555
Palvelemme ma–pe 9–17, la 10–14
www.huonekaluliikeheikkila.fi

60

VUOTTA
1962
2022

14

Talvinen Syöte 2022

PUDASjärveläinen teemaliite 2022

Moottorikelkkareittejä erämaissa ja tuntureilla

Kelkkapooli tekee työtä paikallisten yrittäjien eteen
Oulusta pääsee virallista kelkkareittiä pitkin YliKiimingin kautta Pudasjärvelle. Viralliset reitit ovat
moottorikelkkaliikenteeseen
tarkoitettuja, tieliikennelaissa määriteltyjä teitä ja niiden käyttö on ilmaista. Oulun kaupunki ja Pudasjärven
kelkkapooli lanaavat OuluPudasjärvi reitin tänä talvena yhteensä neljä kertaa
kauden aikana. Pudasjärven
kelkkaurapooli kunnossapitämä ura Pudasjärveltä Syötteelle lanataan kuusi kertaa
ja Syötteen ydinalueen ympyräreitti tampataan 33 kertaa kauden aikana. Hiihtolomaviikkojen aikana ura
tampataan jopa kolme kertaa viikossa. Syötteeltä kelkkailija voi suunnata Taivalkosken, Ranuan, Posion tai
Puolangan suuntiin. Pudasjärvi-Livo-Yli-Ii kelkkauraa
ei kelkkapoolin toimesta lanata. Metsähallitus on perustanut eri puolille Suomea
vapaankelkkailunalueita
Syötettä lähin umpihankikelkkailualue on Puolangan Paljakassa. Uusin alue
tullaan avaamaan Hyrynsalmi-Suomussalmen kuntien alueille helmikuun aikana (2022).
- Yli-Iistä tultiin Pudasjärvelle. Syödään tässä Nesteellä ja kelkkaillaan takaisin. Kerran oltiin kavereiden
kanssa kelkkailemassa Syötteellä. Vietiin kalusto sinne ja pörrättiin siellä päivä.
Kannatusmaksu
maksettiin kelkkapoolille. Onhan
sitä jotain haaveria sattunut
maastossa, kerran meni tukivarsi poikki ja kerran meni

matto, kertoili kokemuksistaan Petri Päkkilä.
Pudasjärven kelkkapooli ry:n rahoittajina ovat Pudasjärven kaupunki, Syötteen alueen yritykset ja
poolin henkilöjäsenet. Satunnaiset kelkkailijat voivat
halutessaan ostaa 30 euron
hintaisen kannatus-tarran,
jonka tuotolla katettiin jo viime vuonna reittien yläpitokuluja. Tänä vuonna reittien lanauskilometrejä tulee
yli 2000 kilometriä. Kunnossapitokertoja on voitu tälle
kaudelle lisätä.
- Kelkkaurapooli oli ennen yhtymä, nykyisin yhdistys. Pooli on toiminut vuodesta 1996. Aluksi uria hoiti
Suomen latu ja rinnehuoltoyritys, mutta vuodesta 2009
alkaen urakointi siirtyi Syötteen Maansiirto Oy:lle. Se
on ilmoista kiinni, miten hyvään kuntoon tamppaus jää.
Jos on sopivasti lauhaa ja sen
jälkeen pakastaa, niin silloin
se pysyy pitempään tasaisena. Tiivistynyt lumi tarvitsee kymmenen tuntia pakkasta kovettuakseen, kertoi
Pudasjärven liikuntapaikkamestari Heino Ruuskanen.

Kelkkauralle
lupa helposti
Pääasiallisesti
Pudasjärven kelkkaurat ovat valtion
mailla. Moottorikelkkaurat
ovat epävirallisia, maksullisia reittejä. Urilla ajamiseen
tarvitaan Metsähallituksen
uralupa. Henkilökohtaisen
tai perheen yhteisen uraluvan saa helposti netistä, puhelinpalvelusta tai paikalli-

Kelkkareittien kunnossapidosta pooli on tehnyt sopimukset
yrittäjän kanssa. Reittien kunnossapito vaatii ison tampparin
ja asiaan kuuluvan lanan.

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja
painopalvelut kauttamme.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi www.vkkmedia.fi

Harri Tolonen, Petri Päkkilä ja Hannu Kuha tulivat kelkkaillen Yli-Iistä Pudasjärvelle ja illaksi kotiin. Pudasjärven kelkkaurat
ja –reitit ovat vuosien saatossa tulleet tutuksi. Nykyiset nelitahtimoottorikelkat ovat luontoystävällisiä ja niillä liikkuminen
on edullista.

sista toimipaikoista. Uralupa
oikeuttaa kelkkailemaan kaikilla Metsähallituksen merkitsemillä
kelkkareiteillä koko maassa, kelkkauria
löytyy noin 3500 km. 50 euron hintaisella kausiluvalla voi kelkkailla koko perhe.
Moottorikelkan kuljettajalta
vaaditaan vähintään 15-vuoden ikää. Pohjois-Pohjanmaalla virallisia moottorikelkkareittejä on noin 450
km ja epävirallisia uria noin
1000 km.
- Olen huomannut, että
urilta ja reiteiltä puuttuu
opasteita, osa on kaatunut
ja maatunut pois. Kunnan
ylläpitämillä reiteillä opasteita on kiitettävästi. Metsähallituksen kausiluvalla pääsee vaimokin kelkkailemaan.
Varaudun aina pahimman
varalle. Repussa on tulentekovälineet, ruokaa, juomaa,
ea-välineet, hinausköyttä ja
työkaluja. Kevään lopussa
saa ajella yksin. Parhaimpia
ovat nämä erämaareitit, vakuutti Hannu Kuha.
- Maisemat tekevät kelkkailuun oman suolansa. Kun
on satanut uutta lunta, niin
silloin luonto on kaikkein
makeimmillaan.
Reittien
suhteen toivoisin pientä harvennusta. Se on turvallisuusriski, kun tykkilumi painaa
puita reitille. Oksat tahto-

vat räpsiä pitkin kypärään.
Yli-Ii:stä ajoin kerran Ranuan kautta Pudasjärvelle ja
Livon kautta takaisin. Mittariin tuli 361 kilometriä, kertoi Harri Tolonen.
- Viime kesänä käytiin
läpi reittien puutteet. Reittimerkkien ja siltojen uusimista, maapohjan tasausta
ja muuta korjaus- ja huoltotöitä tullaan tekemään ensi
kesänä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Pau-

la-myrskyn kaatamia puita
ja juurakoita siirretään paraikaa Jaurakkajärven suunnalla. Tykkylumi kaataa ja
painaa puita kelkkaurille
vuosittain. Kunnossapitäjä
hoitaa pahimmat puut pois.
Virallisen reitin haltijan tulee ennen kauden alkua käydä tarkistamassa, onko reitti
ajettavassa kunnossa. Se suljetaan ja avataan käyttöön.
Toki tarkastamme kelkkauratkin kauden alussa. Kelk-

kauria ja -reittejä Pudasjärven alueella löytyy noin 500
kilometriä. Kelkkapoolilla
tehtävänä on tukea paikallisia yrityksiä kelkkamatkailun myötä. Reittien laadukas
kunnossapito tuo matkailijoita alueelle. Tulevaisuuden
tavoite ja suunnitelma meillä on, että saisimme enduroreitistön ja vapaakelkkailualueen Pudasjärvelle, kertoo
Heino Ruuskanen.

Kelkkapoolilla tehtävänä on tukea paikallisia yrityksiä kelkkamatkailun myötä. Reittien laadukas kunnossapito tuo matkailijoita alueelle.

VUOKRATTAVANA
SYÖTTEELLÄ
PIENI
PYÖRÄKUORMAAJA
ja PIENI
KAIVINKONE.
Puh. 0400 409 707

Fysio Aurea,
Hyvän Olon Keskus Pirtti,
liiketila 2,
Varsitie 1,
93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992
- Fysioterapiapalvelut myös ilman lääkärin lähetettä
- Fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, niska- ja
olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus
Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Iloisia uutisia

Ahmatupa avoinna Pytky Oy:n toimesta

Ahmatuvan aukioloista voi
kysyä infoa kahvilan vastuuhenkilö Marko Hiltulalta 041
312 4112.

Pytky Oy päätti ottaa 19.2.
lähtien Syötteellä hiihtäjien
suosiman Ahmatupa -kahvilan pyörittämisen omaksi
toiminnaksi muutaman viikon harkinnan jälkeen. Olisi ollut valitettavaa, mikäli
tämä legendaarinen kahvila on parhaan sesongin kiinni. Palvelut eivät saa heiketä
nyt, kun ollaan kovassa kasvussa Syötteen alueella.
Itse emme ehdi munkkeja Pytkyssä paistella, mutta
saimme mukaan yhteistyökumppaneiksi ja munkkimestareiksi Siuruankylä ry:n
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Siuruan kylän ahkerat emännät ja isännät huolehtivat, että munkkeja ym. tarjottavaa löytyy
Ahmatuvalta.

väkeä ja näin perinne jatkuu:
Ahmatuvalta saa itse tehtyjä munkkeja jatkossakin. Kiitos Siuruan kylän ahkerat
emännät ja isännät!
Kasöörinä Ahmatuvalla
toimii Marko Hiltula ja kahvila on auki aina keskiviikko - sunnuntai kello 10-15.

Mikäli on kova myräkkä tai
kauhea pakkanen, niin kahvila pidetään silloin kiinni.
Myynnissä on itse tehtyjä
munkkeja, täytettyjä leipiä,
juomia ja patukoita. Huomioittehan, että Ahmatuvalla ei ole sähköjä ja yhteydet muutenkin heikot, joten

maksuna käy vain käteinen
tai MobilePay.
Kevään hulinoita
innolla odottaen,
Mari ja Kirsi Pytky Oy

Kaupunki mahdollistaa
Syötteen lomarakentamista
Ensimmäinen vuokrattava lomamökki Syötteelle
rakennettiin vuonna 1980
Pauli Särkelän toimesta.
Sittemmin vuokrattavia ja
omassa käytössä olevia loma-asuntoja alkoi nousemaan pikkuhiljaa muun
muassa valtion maille.
Metsähallitus alkoi vuokraamaan tai myymään lomatontteja 1980-luvun alkupuolella. Pudasjärven
kaupungin maankäyttöinsinöörin Markku Mattisen mukaan tänä päivänä
Syötteen alueella on 523
valmista vapaa-ajanrakennusta ja ”vuokrattavat lomamökit- ja osakkeet”nimikkeen alla on 222
rakennusta.
Pudasjärven kaupungin
rakennustarkastaja Teijo Kettunen kertoi,
että viime vuonna Syötteellä kävi kova kuhina loma-asuntojen ympärillä.
Noin 80 loma-asuntoa oli
suunnitteilla, rakenteilla
tai saatettu valmiiksi. Virkansa puolesta Teijo oli pitänyt 55 aloituskokousta.
- Suurin osa lomaasuntojen rakentajista tu-

lee Oulun seudulta, mutta
huomattava osa myös Pudasjärveltä. Etupäässä loma-asunnot tulevat vuokrakäyttöön, mutta osa
tulee omaankin käyttöön.
Asemakaavassa tontit ovat
merkitty loma-asuntoalueeksi. Käyttötarkoitusta ei
voi yleensä muuttaa lomaasumisesta
vakituiseen
asumiskäyttöön. Iso-Syötteen alueella on erilaisia
asemakaavoja esimerkiksi
rinteen alapuolen välittömässä läheisyydessä ei voi
olla vakituiseen asumiseen tarkoitettuja asuntoja. Ollukan alueen asemakaavassa on mahdollisuus
rakentaa vakituiseen asumiseen tarkoitettuja asuntoja. Vuonna 2021 rakennuslupia
myönnettiin
noin 80 kappaletta, se oli
iso piikki lupien myöntämisissä. Vastaavasti vuotta aiemmin rakennuslupia myönnettiin Syötteelle
23 kappaletta. Ehkä tänä
vuonna lupia myönnetään
maltillisemmin kuin viime vuonna, arvio varovasti rakennustarkastaja Teijo
Kettunen.

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
LOGO

LOGO

LO G O

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ- JA RAKENNUSPELTITYÖT.
UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN
URAKALLA TAI TUNTITYÖNNÄ.
Kauttamme mm.

ILMAVESILÄMPÖPUMPUT
ILMALÄMPÖPUMPUT

LO GO

TILAA UUSI

LOGO

KUVASTOMME
info@scancap.fi

LOGO

Avoinna ma-pe klo 7-17
Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

LO GO

LO GO
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Kotiintilaus.fi
aloittanut Syötteellä
TAP Enterprise Oy on pieni
oululainen start up-yritys,
joka on kehittänyt kotiintilaus.fi palvelun yrittäjän
näkökulmasta. Tarinamme
alkoi siis omasta tarpeesta.
Haluamme olla auttamassa
yrityksiä kehittymään digiaikaan uusien palveluiden
muodossa ja nimenomaan
kustannustehokkaasti, jotta kaikki menestyvät.
Kotiintilaus.fi tuo Syötteelle uudenlaisen verkkokauppa- ja kuljetuspal-

velun. Asiakas voi tilata
paikallisista ravintoloista
ruokaa verkkokaupasta kotiinkuljetuksella tai itse
noutaen. Ruokaa ravintoloista voi tilata 10 kilometrin säteellä ja myös ennakkotilauksena.
Laadukas
kuljetuspalvelumme tuo
ruoan perille nopeasti ja
luotettavasti.
Olemme aloittaneet palvelun tarjonnan 11.2. suositulla paikallisella Tunturi
Pub ravintolalla sekä uu-

denlaisella konseptilla toimivalla, oululaisella Terwa
Food Truckilla, joka toimii
Syötteellä pop up tyylillä
hiihtolomien ajan.
Tulevaisuudessa haluamme tarjota Syötteen/
Pudasjärven alueen asiakkaillemme mahdollisimman monipuolisia palveluja kotiintilaus.fi alustan
kautta.

Kun kotisi kaipaa uutta ilmettä
Meiltä löydät huonekalut
kaikkiin huoneisiin.
Rakennus- ja sisustustarvikeet, sähkötarvikeet,
työkalut, lukot, helat jne. sekä Masi lumenluontityökalut.
 Matot
 Maalit
 Tapetit
 Listatarvikkeet
 Kaakelit

 Laatat
 Valaisimet
 Runkosängyt ja
mootorisängyt
 Keittiökalusteet

93400 TAIVALKOSKI ( 040 191 0913

huonekalu@vari.suomi.net  www.huonekalujavari.fi

Meiltä
asiantu saat
n
ja ystä tevaa
vällistä
palvelu
a.

 Kodinkoneet
 Pultit, mutterit
ja yleisruuvit
kiloittain

Päivi Illikainen

Liikenneasema ABC:n eteisalusta löytää helposti ensikäden tietoa Syötteen palveluista. Jatta
Kaijala kertoi, että vastaamme kysymyksiin oman Syöte-tuntemuksemme pohjalta.

ABC:lta löytyy Syöte-infoa
matkailijoille
Pudasjärven uuden ABC-liikenneaseman eteisaulasta
löytyy Syöte-infopiste matkailijoille. Laadukkaan ja
hyvillä valokuvilla varustetun Syöte Magazine-lehden saa ottaa mukaansa ilmaiseksi. Magazinestä lukija
löytää kaiken oleellisemman
Syötteen alueen palveluista
ja tarjonnasta. Pudasjärveläinen-lehti seuraa myös tiiviisti Syötteen tapahtumia ja
kuulumisia ympäri vuoden.
Torstaisin
infopisteeseen
tuodaan viikon tuorein numero. Helmikuussa ilmestyy
erikois-teemanumero
Talvinen Syöte, jossa kerro-

taan laajasti alueen kuulumisista. Lisäksi liikenneaseman ravintolassa ruokailijat
voivat seurata näyttöruudulta Hiihtokeskus Iso-Syötteen mainoksia ja kauniita
valokuvia.
- Kesällä meiltä kysyttiin
pyöräily- ja patikointireiteistä. Talviaktiviteetit tunnetaan paremmin. Työntekijämme kertovat kaiken,
mitä Syötteestä tietävät. Informoimiseen emme ole saaneet erityistä koulutusta,
koska paikalliset työntekijämme aika hyvin tuntevat
Syötteen tarjonnan. Mutta ei
olisi pahitteeksi jonkinlainen

päivitetty tietopläjäys tai infokansio. Toki Syötteelle
matkaava saa paikan päältä
tarvittavan tiedon ja netistä
on helppo saada tietoa lisää.
Tuskin asiakkaat meiltä niin
tarkkaa ja yksityiskohtaista
tietoa vaativatkaan. Tärkeintä heille on, että pääsevät perille turvallisesti. Osaamme
kyllä kertoa, mistä ja keneltä
matkailijan kannattaa kysellä lisätietoa tullessaan Syötteelle. Meillä yhteistyö Syötteen suuntaan on toiminut
ihan hyvin, kertoi liikennemyymäläpäällikkö Jatta Kaijala.

● TALONMIESTEHTÄVÄT
● IKKUNANPESUT
LUMITYÖT - MYÖS KATOLLA ● LATTIOIDEN VAHAUKSET
- KÄSIN TAI KONEELLA
● TEKSTIILIKALUSTEIDEN,
● RUOHONLEIKKUUT
JOUSTINPATJOJEN PESUT

PYYKKÖSEN

KIINTEISTÖHUOLTO JA SIIVOUSPALVELU

Lohitie 8
93400 TAIVALKOSKI
Puh. 040 585 9704
0400 229 540
0500 388 698

Tee ilmastoteko,
istuta taimi!

Tee ilmastoteko,
Tee ilmastoteko,istuta taimi!
istuta taimi!

“Jalostetusta siemenmateriaalista (siemenviljelys 176 ja 365)

”Aina parhaimmasta
saatavilla
olevasta
jalostetusta
kasvatetut kuusen
taimet nyt
kevään erikoishintaan,
pyydä tarjous!”
“Jalostetusta
siemenmateriaalista
(siemenviljelys
176 ja 365)
“Fin
Forelia Oy,
Rovaniemen taimitarha,
siemenmateriaalista
kasvatetut
taimet,
“Jalostetusta
siemenmateriaalista
(siemenviljelys
176
ja 365) meiltä myös
www.finforelia.fi,
050nyt
349 6058
kasvatetut
kuusen
taimet
kevään
erikoishintaan, pyydä tarjous!”
kasvatetut
kuusen taimet
nyt kevään
erikoishintaan,
pyydä tarjous!”
ArGrow-kasvustimulantit,
pyydä tarjous”
“Fin
Forelia
Oy, Rovaniemen
taimitarha,
“Fin
Forelia
Oy,
Rovaniemen
taimitarha,
Fin Forelia Oy,
Rovaniemen
taimitarha, tilaus.rovaniemi@finforelia.fi
www.finforelia.fi,
050 349
6058
www.finforelia.fi, 050 349 6058
Finforelia 2x100.indd 1
Finforelia 2x100.indd 1

24.3.2020 8.23.19
24.3.2020 8.23.19
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Muotoja ja kuvia

moottorisahat, ruohonleikkurit, moottorikelkat, mönkijät, autot,
ajoneuvolämmittimet, maatalous- ja raskaskoneet, varaosat

Konehuolto Kaarre Oy

MOTUL
2T ja 4T
-kelkkaöljyt

10.1. - 25.2.2022 Päätalo-keskus,
Taivalkoski, Helena Helisten
Helena Helisten on oululainen kuvataiteilija, joka tutkiskelee ihmiseloa piirtämisen
ja maalaamisen kautta. Muste- ja vesivärimaalaus sekä tussiterillä piirtäminen on
erityisesti viehättänyt häntä viime vuosina. Aiheet löytyvät usein lähiympäristöstä ja ovat eräänlaisia hetken kuvia.
Muutama näyttelyn mustemaalauksista on saanut innoituksen vanhan perhealbumin selailusta. Monissa tussiterä
on kuljettanut mustetta kostutetulla paperilla saaden aikaan dynaamista ja yllätyksellistä viivaa. Vesivärein ja värillisin
mustein tehdyt teokset ovat uusimpia.
Värien myötä mukaan on tullut enemmän luontoa ja eläinhahmoja.

Haaraniementie 14, 93400Taivalkoski
Puh. 040 541 5702
www.tmijarikaarre.fi

MONIPUOLISTA PALVELUA
KOILLISMAALLA

Kiinteistöhuolto, korjaus- ja uudisrakentaminen, kattoremontit,
ulkosaneeraukset, kodin sisäremontit, mökkihuollot, siivouspalvelut,
palvelusetelisiivoukset, rakennustarvikemyynti.

Pyydä ilmainen tarjous!
-avainkopiot

www.helisten.art

MONIPUOLINEN TEKNIIKAN TAITAJA

Talonpojantie 2, 93400 Taivalkoski, 044 241 7907,
palvelu@pesiola.fi, www.pesiola.fi

● Kylmäkonetyöt
● Sähkö- ja automaatiotyöt
● Maa- ja ilmalämpöpumppujen huollot
● Ilmalämpöpumput
asennettuna
hannu@sahkokivela.fi

www.sahkokivela.fi

PR 8742

Kaikenlaiset konetyöt &
kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

PYTKY OY - VIITAT JA KYL

kotimaisetP4.1
taitto-ovet
Pytky Cafe & Parttio Bistro -main

Maatiloille, halleihin, pesukaduille, paloasemille...
Mainoksen koko: 1000 mm x 1000 mm

0208 384 530

ﬁndoor@ﬁndoor.ﬁ

Päivystys 24h 0400 687 234

Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839
kht@khriekki.fi • www.khriekki.fi

KARI J. HARTIKAINEN
s

nau
i
h
s
a
k
s
Myös ra

040 160 16 16

HINAUSPALVELU 24/7
ITE HARTIKAINEN

• Pytky Cafe
• Tilausravintola
Parttio Bistro
• Matkailu- ja
elämyspalvelut
• Hyvinvointipalvelut
• Siivouspalvelut
• Tilat varattavissa
omien tilaisuuksien
pitoon

Mainoksen
materiaali: alumiinikompos
www.ﬁndoor.ﬁ

&
e
f
a
C
Pytky io Bist
Partt

• Meiltä vuokrattavissa
AuroraHut iglumajoite
Luppovedellä
• Tynnyrisauna
• Avantouintipaikka
Pytky Cafen rannassa
• Poroaitavierailut
Iso-Syötteellä ja
Pytkyssä

Avoinna / Open:
045 272 4441 www.pytkycafe.fi
Syötekyläntie 328, 93280 Syöte.
Ahmatupa 041 312 4112, Jäkäläkahvila 045 272 4441.

045 272 441

pytk
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Oikku tässä moi!
Jokainen päivä on ystävän päivä ja toivonkin että
meillä käy paljon ystäviä
kevään aikana ajelulla tai
tarhavierailulla. Ilokseni
voin kertoa, että olemme
tähän mennessä kuluvan
talvikauden aikana saaneet vetää paljon kivoja ihmisiä reessä.
Meillä on tarhalla nyt
myös pienoisia huskeja,
kun Elsa ja Iku-Turso saivat 1.1.2022 kolme pentua.
Heidän nimensä on Pele,
Pluto ja Pallas Athene. He
asuvat äitinsä kanssa vielä
leikkimökissä lastentarhan
puolella.

Kuva otettu 14.2.2022 ystävänpäivänä.

Nähdäänhän kevään aikana! Terveisin
Oikku

Iso-Syötteellä
tapahtuu koko
laskukauden
Hiihtokeskus Iso-Syötteellä riittää rinnetapahtumia
hiihtolomilta aina pitkälle vappuun saakka. Hiihtolomakaudella
tapahtumia järjestetään viikon
jokaisena päivänä, ja mielekästä tekemistä löytyy
niin lapsille kuin aikuisillekin. Luvassa on koko
perheen rinneriehoja, lasten pujottelukisoja sekä
rentoja
parkkisessareita, ja laskukausi huipentuu perinteiseen, huisinhauskaan vappuriehaan!
Lisäksi hiihdonopetusta

järjestetään joka päivä, ja
Wernerin vauhdikas hiihtokoulu pyörähtää käyntiin lomakaudella aina
maanantaisin ja torstaisin.
Hiihtokoulu on nyt myös
varattavissa
ennakkoon
netistä. Tervetuloa rinteeseen!

Tarkasta
tapahtuma-ajat:
www.isosyote.fi
Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin ja peruutuksiin.

PUDASjärveläinen teemaliite 2022

”Elämä on parempaa
alamäessä”
Pikku-Syötteen nuorisoja vapaa-ajankeskukseen
kuuluu yhdeksän
laskettelurinnettä.
Rinteiden profiili on
helppo ja kaikille
sopiva, mikä takaa
iloisen ja onnistuneen
ulkoilupäivän iästä tai
taitotasosta riippumatta.
Nälän yllättäessä
Hotelli Pikku-Syötteen
ravintola Purossa
voi käydä vaikkapa
kotiruokalounaalla,
pitsalla tai burgereilla.
Pikku-Syöte kohoaa lähes
neljänsadan metrin korkeuteen ja pisin rinne on reilun
kilometrin mittainen. Alaaseman lisäksi laskettelemaan pääsee kätevästi myös
suoraan Pikku-Syötteen huipulta, hotellin pihasta, josta on suora ski-out-yhteys
rinteisiin. Eturinteillä laskijat nauttivat perinteisten rinteiden lisäksi seikkailumaastoista. Neljä länsirinnettä
ovat koukuttavia aurinkorinteitä, joissa on mukava
laskea jopa kilometrin mittaisia laskuja tai vauhdikkaampia off-piste laskuja.
– Meidän valttimme on
rinteet, joissa viihtyvät kaiken tasoiset laskijat. Loivilla
ja leveillä rinteillä aloittelijakin pääsee harjoittelurinteen
sijaan kokeilemaan heti laajempaa rinneskaalaa, PikkuSyötteen rinnepäällikkö Jorma Tenhunen kertoo.
Seikkailunhaluisia laskijoita palvelee eturinteiden
FunPark, jossa reittejä löytyy
myös kaikista nuorimmalle
asiakasryhmälle.
– Hyppyreitä pääsee testaamaan turvallisesti heti,
kun suksella pysyy. Olemme myös tehostaneet lumetusjärjestelmiä, sanoo Tenhunen.
Kun rinteissä on paljon
lapsia ja nuoria, tarvitaan
Tenhusen mukaan myös
valvovaa silmää. Perheys-

tävällisyydestä kiitosta keränneellä
Pikku-Syötteellä kiinnitetäänkin erityistä
huomiota
turvallisuuteen
ja esimerkiksi hissimatkoja
valvotaan kameroilla.

Vuokraamosta
välineet
elämyksiin
-Ala-asemalla
sijaitsevasta vuokraamosta löytyy välineet hauskanpitoon ja elämyksiin.
Vuokraamon välinevalikoimaa uudistetaan vuosittain ja alle saa aina tuoreen
kaluston.
Katsomme yhdessä sinulle sopivat tamineet, jotta voit
keskittyä välineiden sijasta
päivästä nauttimiseen. Meillä on tarjolla tasokas valikoima välineitä laskijan taitojen
ja lajin mukaan. Esimerkiksi vapaalaskusuksea löytyy
valikoimasta, Tenhunen selvittää.
Hiihtokeskuksessa palvelee myös hiihtokoulu,
joka on erikoistunut nuorten laskijoiden opetukseen.
Tarjolla on opetusta muun
muassa lasketteluun, lumilautailuun, telemarkiin sekä
maastohiihtoon. Myös erityislaskijoille on saatavilla
hiihtokoulutunteja ja vuok-

raamosta löytyy rinnelaskukelkkoja vakiokalustona.

Monipuoliset
palvelut jokaiseen
tarpeeseen
Pikku-Syöte on oiva ja kompakti paikka viettää mukavaa perhepäivää. Laskujen
välissä voi intoutua vaikkapa pulkkamäkeen tai paistaa
makkaraa rinteiden suojista löytyvällä kodalla. Alaasemalla sijaitsevassa rinnekahvila Central Cafessa voi
käydä nauttimassa kupposen kuumaa ja tuoreita leivonnaisia ulkoilupäivän lomassa.
Rinteiden lisäksi PikkuSyötteen nuoriso- ja vapaaajankeskus pitää sisällään
reilut 80 eritasoista huonetta tarjoavan Hotelli Pikku-Syötteen sekä ravintola

Puron. Isomman nälän yllättäessä apu ei siis ole kaukana.
Ravintola Puro tarjoilee makuelämyksiä sesongin mukaan aamusta iltaan.
Buffet-aamiaisen, -lounaan
ja -päivällisen lisäksi tarjonnasta löytyy muun muassa
herkullisia pizzoja ja burgereita. Ravintolassa suositaan
lähiruokaa aina kun mahdollista.
Makuelämyksiä
siivittää ravintolan maisemaikkunoista aukeava henkeäsalpaava näköala tunturimaisemaan.
Tervetuloa
viettämään
koko perheen aktiivista hiihtolomaa
Pikku-Syötteelle! Meillä hiihtolomailu on
helppoa, sillä niin majoitus,
ruokailut kuin useimmat aktiviteetitkin löytyvät saman
katon alta.

Syötteen infoa Pirtistä
Asiakassihteeri Lilja
Niemelä esittelee, että
Hyvän olon keskus Pirtistä
löytyy informaatiota
karttojen ja lehtien myötä.
Pudasjärvelle tulleen
lomailijan kannattaa
tutustua pudasjärvisten
upeaan Pirttiin.

Matkailijan kannattaa käydä tutustumassa uuteen
Hyvän olon keskus Pirttiin
Pudasjärven
keskustan tuntumassa.
Pirtistä löytyy monenlaista nähtävää ja koettavaa.
Löytyy kirjasto, näyttelytila, kahvila, terveyspalvelut
ja muuta. Pääoven kupeesta löytyy Syöte Magazine-lehti, Pudasjärvi-Syöte

karttaa ja Pudasjärveläinenlehteä. Aulan asiakasinfosta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja Pirttiin tai muihin
Pudasjärvi-kysymyksiin.
Kaupungintalon asiakassihteeri Lilja Niemelä kertoi, että hyvin vähän ovat
matkailijat kyselleet Syötteeseen liittyviä kysymyksiä. Syynä saattaa olla Pirtin
uutuus. Tämä voi olla vielä

vieras kohde paikkakunnalle matkustavalle. Paikkakunnan omat asukkaat käyvät ahkeraan asioimassa ja
käyttämässä erilaisia palveluita. Toisaalta esitteitä on
mennyt ihan mukavasti telineistä.
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Pudasjärvelle kunniamaininta vuoden matkailualueiden vertailussa

Syöte Rent & Safaris toimii nykyisin väljissä tiloissa Lumi-Areenalla. Sisällä löytyy asiakaspalvelua, myös itsepalvelu on käytössä entisissä tiloissa Tunturi Marketin alakerrassa.

Syöte Rent & Safaris palvelee
uusissa tiloissa Lumi-Areenalla
Syöte Rent & Safaris -yrityksessä on talviaktiviteetteihin
vuokrattavana huippumerkkien välineet Syötteen alueella.
Valikoimasta
löytyvät
moottorikelkkojen
lisäksi
fatbiket, sähkö-fatbiket, lumikengät, liukulumikengät,
ahkiot, pulkat ja rattikelkat.
Yritys järjestää myös ohjattuja safareja ja retkiä niin
moottorikelkoilla kuin lumikengillä, liukulumikengillä
ja pyörillä.
Syöte Rent&Safaris toimii
nykyisin Lumi-Areenalla,
jonne muutettiin viime viime vuoden lopulla. Omatoimivuokraus toimii edelleen
entiseen tapaan Tunturimarketin alakerrassa.
Monipuolisista
palveluista kertoo yrittäjä Marko
Rautio.

-Vahvuutemme on palvelun joustavuus ja että pystymme räätälöimään retket
niin pienemmille kuin isommillekin työ- ja kaveriporukoille, perheille tai ryhmille.
Meiltä voit varata myös
Lumi-Areenan liikuntasalin päiväkäytön vaikkapa
sulkapallon tai sählyn peluuseen. Vuokrattavana on
myös sulkapallon ja sählyn
pelivälineet.
Tälle kaudelle olemme
panostaneet erityisesti palveluiden
monipuolistamiseen sekä uusiin tyylikkäisiin ja väljiin tiloihin
Lumi-Areenalla, jossa palvelemme asiakkaita koko
talvikauden päivittäin kello
10-18. Välineiden, moottorikelkkoja lukuun ottamatta,
omatoimivuokrauskin
on myös edelleen mahdol-

lista päivittäin 8-22, selvittää
Rautio.
Talvikaudelle on tiimiin
tullut uusina vahvistuksina
mukaan iloiset asiakaspalvelijat Laura Peltonen ja Jenni Leinonen, jotka toimivat
myös oppaina safareilla.
Uudet tilat ovat mahdollistaneet myös välinekapasiteetin lisäämisen ja tälle
kaudelle onkin lisätty sekä
moottorikelkkojen, pyörien
että liukulumikenkien mää-

rää, joten asiakkaiden ja ryhmien palvelu toimii entistä
monipuolisemmin.
-Tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus, jossa yhdistyvät
asiakaslähtöinen palvelu ja
huippumerkkien välineiden
tarjoama miellyttävä aktiviteettikokemus. Haluamme
palveluillamme tuottaa asiakkaillemme iloa ja elämyksiä tunturissa, lupaa Rautio.

Suomen matkailualan liitto SMAL, SUOMA ry sekä
TAK Research ovat vertailleet eri kuntia, seutukuntia
sekä maakuntia keskenään
neljättä kertaa vuonna
2021.
Vuoden
matkailualueeksi Suomessa valittiin
Kolin matkailualue. Toiseksi tuli Jämsä ja kolmanneksi
Pelkosenniemen
kunta. Kunniakirjan matkailijamäärän kasvusta sai
Pudasjärvi, missä rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapui 92 prosenttia enemmän matkailijoita
kuin vuonna 2020. Kunniakirjan matkailijoiden viipymän pitenemisestä sai Hanko, missä matkailijoiden
viipymä majoitusliikkeissä
piteni 27 prosenttia vuoden
2020 keskiarvosta.
Kriteereinä paremmuusjärjestyksestä olivat; Rekisteröityihin majoitusliikkei-

siin saapuneiden vieraiden
määrän kehitys, matkailijoiden viipymän kehitys,
lomamatkailijoiden yöpymisten määrän tasainen jakautuminen eri kuukausille sekä majoitusmyynti
asukasta kohden.
Alueita oli vertailussa
yhteensä 127 aluetta. Näillä alueilla matkailijamäärä
on kasvanut voimakkaasti, matkailijoita käy tasaisesti ympäri vuoden ja majoitusmyynti
suhteessa
alueen väkilukuun on korkea. Voittaja-alueella myös
matkailijoiden viipymä on
kasvanut vuoden aikana
merkittävästi. Toisena koronavuotena kotimaanmatkailun kehitys kääntyi positiiviseksi. Matkailijamäärät
kasvoivat rekisteröidyissä
majoitusliikkeissä 22 prosenttia ja joillakin matkailualueilla jopa yli 90 prosenttia vuoden takaisesta.

Pentik Studion
keramiikkaesineet ovat
todellisia taideteoksia,
jotka koristellaan käsin
tehtaallamme Posiolla.
KUUSAMO Huoparintie 1 • ma-pe 10-18, la 10-15
POSIO Maaninkavaraantie 3 • ma-pe 10-17, la-su 10-16
pentik.com

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
Uudet tilat ovat mahdollistaneet myös välinekapasiteetin lisäämisen.

Asiakaspalvelijana toimii muun muassa Laura Peltonen.

toimisto@kettumaki.fi
www.kettumaki.fi
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Tunturi Market on kohtaamisten paikka
Iso-Syötteen tunturin juurella sijaitsee pirteä kauppa
ja pub. Kaupan valikoimista
löytyvät elintarvikkeiden lisäksi matkamuistoja, Ranuan Apteekin tuotteita, Postin
noutopiste ja paljon muuta.
Pubin puolelta löytyy burgerit, pizzat, salaatit ja pubzonet jokaisen makuun.
Kauppias Minna Puolakka aloitti yrittäjänä Tunturi Marketissa neljä vuotta sitten. Helena Huhtamäki
aikoinaan perusti kaupan,
jonka yhteydessä oli laaja
matkamuistomyymälä. Nykyään tuotevalikoima on
laajentunut ja matkamuistomyymälän puolelle on rakennettu toimiva ruokapaikka anniskeluoikeuksineen.
Noin kahdeksan henkilöä
saa toimeentulonsa kaupan
ja pubin liikevaihdosta.
Margit Särkelä tuli reilu
vuosi sitten töihin Tunturi
Markettiin. Hän on huomannut, että asiakasvirta on vilkasta ympäri vuoden. Kesäisin on liikkeellä pyöräilijöitä
ja erilaisiin tapahtumiin osallistuvia ihmisiä ja matkailijoita.
- Kyllä asiakkaat kyselevät kaikenlaista ja ovat olleet
tyytyväisiä, että kaupasta
löytyy tavaraa kuin tavaraa.
Meillä on laaja valikoima
näin pieneksi kaupaksi. No,

Arto Lehtola, Pekka Kenttälä ja Kalle Särkelä käyvät Tunturi
Marketissa usein aamukahvilla.

meiltä löytyy perusautotarvikkeita ja moottorikelkkaan
tulpat ja öljyt. Harvoin on
tarvinnut sanoa, että ei ole.
Ulkomaalaiset ostavat elintarvikkeiden ja juomien lisäksi matkamuistoja. Kauppa on avoinna joka päivä.
Joustamme ja palvelemme
asiakkaita vielä varsinaisen
sulkemisajan jälkeenkin, jos
tarvetta on, kertoi Margit.

Aamukahvit
Tunturi Marketista

Tunturi Marketin kahvilassa
istuvat usein Syötteen Maansiirto Oy:n työmiehet aamukahvitauolla. Haastatteluhetkenä paikalla olivat Arto
Lehtola, Pekka Kenttälä ja

Kalle Särkelä. Heillä kaikilla
työkuvat ovat samansuuntaiset. He vastaavat talvisin latujen- ja kelkkareittien
kunnossapidosta Syötteen
matkailualueella ja kesäisin työt keskittyvät erilaisiin
maansiirtotöihin.
Miesten
ammattitaito latu- ja kelkkareittien hoitamisessa nousee vuosikymmenien työkokemuksesta. Miehet ovat
nähneet Syötteen alueen kehittymisen ja ovat siitä tyytyväisiä. Maltillinen kehittäminen on ollut oikea suunta.
- Tässä on nätti käydä
kahvitunnilla, kun työmaat
ovat tässä lähellä. Aamuisin yhdeksän aikaan täällä
on tuore kahvi ja tuore pul-

VUOKRAUSPALVELUT
moottorikelkat
läskipyörät
lumikengät
ahkiot
rattikelkat ja pulkat
Romekievarintie 1,
93280 Syöte
P. 045 200 0212
info@rentsafaris.fi

www.syoterentsafaris.fi

Teemu Peltoniemelle on tärkeää, että kauppareissun aikana saa vaihtaa kuulumisia henkilökunnan kanssa. Margit Särkelä kuuntelee mielellään asiakkaiden iloja ja joskus surujakin.

la. Meitä voi olla parhaimmillaan 15 ukkoa tässä istumassa. Ennen tätä Tunturi
Markettia meillä taisi olla
termospullokahvit,
Airamista. Rauhallista on ollut
töiden puolesta, kun ei ole
satanut lunta. Onko näin vähän ollut lunta koko elämän
aikana. Tähän aikaan maastossa on normaalisti 110
senttimetriä, nyt ehkä 60-70,
porisivat miehet.
Teemu Peltoniemi käy
vakituiseen asioimassa Tunturi Marketissa.
- Täällä on niin hyvä henkilökunta kaupan ja pubin

puolella, että joka ei tule heidän kanssaan toimeen, niin
saa katsoa peiliin. Itsessä on
silloin vika. Se on vanha sanonta, että jos jotakin ei ole,
sitä ei tarvita. Täällä he ottavat asiakseen ja touhuavat.
Jos kauppa menee kiinni,
niin he palvelevat niin kauan kuin pubi on auki, totesi
Teemu kaupan palveluhenkisyydestä.
Suolahtelainen Tuomas
Litmanen istahti Tunturi Marketin kahvipöytään
poikansa Aatun kanssa. He
olivat käyneet omalla kelkalla Iso-Syötteen päällä kat-

RENTAL SERVICES
snowmobiles
fatbikes
snowshoes
skiing sledges
sleds and ”weel sleds”

selemassa maisemia. Aatu
oli saanut sopivasti lomaa
koulusta. Litmaset olivat ensimmäistä kertaa Syötteellä.
He olivat tulleet vähän isommalla porukalla lomailemaan. Kolme tuttua perhettä oli lyöttäytynyt yhteen.
- Vaimon veli löysi netistä
tämän paikan, joka olisi sopivan matkan päässä Suolahdesta. Päälle 400 kilometriä sieltä tulee. Ei tahdo olla
tällaisia paikkoja etelässä.
Eihän tämä ihan Lappia ole,
mutta kuitenkin. Eikös tämä
ole eteläisin tunturi, muisteli Tuomas.
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Finn-Jann Huskyfarmi

Elämysmatkailua puhtaassa luonnossa
Timo Jokelan luotsaama,
Finn-Jann Huskyfarmi sijaitsee Taivalkoskella Jurmussa,
Kuusamontien läheisyydessä. Huskyfarmille on noin
puolen tunnin ajomatka Taivalkoskelta tai Syötteeltä.
Finn-Jann järjestää talvisin
tilauksesta koiravaljakkosafareita, joiden kestot vaihtelevat päivä retkistä aina
useamman
vuorokauden
kestäviin safareihin.
– Aloitin alalla 30 vuotta sitten Ivalossa koirasafari hommissa. Siellä reitit
kiersivät Inarijärvellä ja sen
ympäristössä. 1993 perustin
yritykseni tänne kotimaisemiin. Reittimme on suunniteltu kulkemaan vaihtelevien maisemien kautta, joten
asiakkailla riittää aina uutta
katseltavaa. Näiden 30 vuoden aikana on tapahtunut
paljon muutoksia niin luonnossa kuin asiakkaissakin.
Valtaosa asiakkaistamme tulee nykyisin eri puolilta Eurooppaa, Timo Jokela toteaa.
Safareihin sisältyy paljon muutakin ohjelmaa kuin
koiravaljakoilla ajaminen.
Yön ylitse kestävillä reissuilla majoitutaan erämaakämpillä ja päivä päätetään
aina saunomisella ja leppoisalla illanvietolla. Saunomisen yhteydessä on mahdollisuus myös avantouintiin,
jossa myös käydään. Iäkkäämmät asiakkaat ovat innokkaimpia avannossa kävijöitä. Nuoria hyinen vesi ei
juurikaan houkuttele.
Farmi tarjoaa asiakkailleen myös majoitusta joko
toimipisteessä olevissa kahden hengen huoneissa tai
sitten neljässä 6 hengen mökeissä. Näistä kaksi on erämökkejä ja kaksi Iijoen varrella, kaikilla mukavuuksilla
varusteltuina. Asiakkaiden
käytettävissä on myös noin
40 hengen kahvila, jonka yhteydessä on kattavan
valikoiman sisältävä mat-

kamuistomyymälä.
Pihaalueella asiakkailla on käytettävissään tunnelmallinen
kota nuotioiltoja varten sekä
pihasauna paljuineen.

Monipuolista
palvelua
– Talvisin mökit ja huoneet
ovat pääasiassa tilausasiakkaittemme käytössä, joten
niitä ei voida vuokrata kuin
satunnaisissa tapauksissa.
Kesällä mökit, huoneistot ja
erämaakämpät ovat vuokrattavissa. Kämpät sijaitsevat rauhallisilla paikoilla erinomaisten kalastus- ja
metsästysalueiden keskellä.
Meiltä voi varata tilat erilaisiin juhliin pitopalveluineen.
Asiakkailla on mahdollisuus vuokrata myös retkeily- ja kalastusvälineitä, pyöriä, kanootteja, sup-lautoja ja
muuta tarviketta, joten meille tuleva asiakas saa halutessaan kaikki retkivarusteensa
vuokrattua meiltä, olipa sitten menossa patikoimaan tai
kalalle, Jokela huomauttaa
ja lisää, että uusiakin kujeita
matkailun tiimoilla on pohdinnassa.
Finn-Jann
Huskyfarmi
toiminta painottuu vahvasti talvimatkailuun, joten kesäkausi on hieman rauhallisempaa aikaa, jolloin voi
tehdä tilaustöitä. Timo Jokela valmistaa itse kaikki safaritoiminnassa tarvittavat
reet, liinastot ja tarvikkeet.
Jokela on valmistanut vuosien saatossa niin matkailualojen yrittäjille kuin harrastelijoillekin satoja rekiä ja
liinastoja sekä muuta alalla
tarvittavaa tarviketta.
– Aloin valmistamaan safaritoiminnassa tarvittavia
reki- ja valjakkotarvikkeita koska niitä ei täältä tahtonut saada ja muualta tuoduissa vehkeissä oli aina
jotain muutettavaa tai paranneltavaa soveltuakseen

Safari on päättynyt ja iloiset retkeläiset vertailevat kokemuksiaan.

paremmin täkäläisiin tarpeisiin ja maastoon. Samoihin
aikoihin aloitin myös koiravaljakkotarvikkeiden maahantuonnin Amerikasta ja
Euroopasta koska täältä ei
tahtonut löytyä tarvittavia
materiaaleja ja tarvikkeita
koiravaljakoille. Nykyisin
rakennan ja korjailen rekiä
aina ehtiessäni. Rekiä menisi kyllä enemmän kaupaksi
kuin niitä ehtii rakentamaan.

Vastukset voitettu
Viimeiset kolme vuotta safarifarmilla on ollut vastuksien aikaa. Vuonna 2018
tulipalossa tuhoutuivat toimitilat kokonaan ja isännälle tuli kotoa evakkoon lähtö
kun talo saneerattiin kiireellä asiakas- ja huoltokäyttöön. Kun tulipalon jälkeen
päästiin aloittelemaan toi-

Matkailuala on rypenyt mustissa vesissä, mutta nyt tuntuu siltä, että päivä on alkanut paistamaan risukasaankin. Kaudesta näyttäisi tulevan ihan hyvä, Timo Jokela toteaa.

mintaa, paloi Iso-Syötteen
tunturihotelli ja sen myötä
hävisi suuri osa asiakkaista. Kun nämä vastukset voitettiin ja saatiin asiakasvirta
taas kutakuinkin kohdalleen
tuli korona, joka vei asiakkaat ja tulot puoleksitoista
vuodeksi lähes kokonaan.
– Nyt tuntuu hyvältä. Meillä kausi pääsi alkamaan ihan normaalisti. Syksy, joulu ja uusivuosi saatiin
ensimmäisen kerran neljän vuoden aikana myytyä
ihan normaalisti. Jos korona tai muut katastrofit eivät
enää yllätä, niin tulevaisuus
näyttää tällä hetkellä valoisalta. Kaikki matkailuyrittäjät joutuivat kulkemaan
tämän koronataipaleen pohjamutia myöten. Laskut on
maksettava ja juoksevat kulut juoksevat, mutta eten-

Jokelan verstaassa valmistuu Pohjoismaisiin olosuhteisiin
räätälöityjä rekiä.

kin koirafarmeilla oli tiukat
ajat, koska koirat kuitenkin
tarvitsevat päivittäiset ruoka-annoksensa ja terveydenhuoltonsa - oli tilalla tuloja tai sitten ei, Timo Jokela
huokaisee
muistellessaan
menneiden vuosien vastoinkäymisiä. -Toisaalta olen

alusta asti tiennyt, että joskus tulee eteen se mustan lumen talvi. No, niitä nyt tuli
sitten useampi perätysten,
joten oletan että meidän vastuskiintiö on pitemmäksi toviksi täytetty, hymähtää Jokela. R.E

Uuden toimitilan sisällä on varusvarasto, kahvio/ravintola/matkamuistomyymälä, oleskelutilat ja majoitushuoneet sekä muut tarvittavat tilat.
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Saijan lomakartano
- täyden palvelun matkailuyritys Taivalkoskella

Pienestä matkailuyrityksestä on Asko ja Helena Karppisen
perustama Saijan Lomakartano vuosien saatossa kasvanut
huomattava majoitus- ja matkailuohjelmien tuottaja.

Helena ja Asko Karppisen
luotsaama Saijan Lomakartano matkailuyritys sijaitsee Taivalkosken Jokijärvellä, kirjailija Kalle Päätalon
lapsuudenkodin naapurissa. Jyhkeistä pelkkahirsistä rakennettu Lomakartano
on viihtyisä, maalaiskartanomaista kodikkuutta henkivä rakennuskokonaisuus.
Saijan päärakennuksessa on
pirttiravintola ja sali joihin
mahtuu ruokailemaan kerralla yli 100 henkilöä. Saijassa on tarjolla 20 kappaletta 2-4 hengen saunallista
hirsihuoneistoa, kaksi hirsimökkiä ja kaksi lasikattoista revontulikotaa. Jokaisessa huoneistossa on kahden
hengen makuuhuone, olohuone, sauna ja WC sekä
kylpyhuone. Saijan Lomakartanon monipuoliset tilat
ja palvelut soveltuvat kokouspaikaksi, pikkujouluihin,
erilaisten ryhmien retkikohteeksi tai vaikkapa sukujuhlien pitopaikaksi.
– Saijan Lomakartano
on toiminut noin 30 vuotta.
Aluksi pääkohderyhmänä
olivat suomalaiset matkailijat, mutta vuosien saatossa tilanne on muuttunut ja
nyt talvinen asiakasvirta tu-

lee pääosin Keski-Euroopasta. Asiakkaamme hakevat
koskematonta luontoa, kuvauksellisia maisemia ja
rauhallista
lomaympäristöä. Kesämatkailu asiakkaat
jakaantuvat noin puoliksi ulkomaalaisten ja suomalaisten kesken. Työntekijöitä meillä on talvisesonkina
noin 20 ja kesällä noin 10
henkilöä, Helena Karppinen
kertoo.
Sen lisäksi, että Saijan Lomakartano tarjoaa hotellitasoista majoitus- sekä ravintolapalveluita, sieltä voi
tilata erilaisia ohjelmapalveluita, joista talvella suosituimpia ovat koiravaljakko- ja moottorikelkkasafarit.
Lomakartanosta voi myös
vuokrata välineitä omatoimiseen retkeilyyn, joihin luo
erinomaiset edellytykset lähiseudun monipuolinen ja
kaunis luonto sekä hyvät
retkeilymaastot ja puhtaat
kalaisat vedet.
– Talvella järjestämme
Lomakartanomme asiakkaillemme ohjattuja husky- tai
moottorikelkkasafareja sekä
fatbike-, lumikenkä- ja hiihtoretkiä. Koirasafarit ovat
joko päivän, tai yön ylitse
kestäviä. Meillä on 24 val-

Saijan lomakartano on toiminut 30 vuotta.

jakkoa, joten pystymme ottamaan vastaan isommankin
seurueen safareille. Yön yli
kestävillä safareilla yöpyminen tapahtuu mukavuuksia
vailla olevassa perinteisessä
erämaakämpässä, jolloin safarilla saa hieman tuntumaa
myös entisajan askeettisemmasta elämästä. Illan kruunaa leppoisat saunan löylyt
sekä herkullinen ateria. Kesän ohjelmistoon kuuluvat
opastetut melonta-, pyöräily-, vaellus- tai villiyrttien
ja metsäherkkujen keruuretket. Aktiivisten päivien
päätteeksi voi rentoutua tavallisen- tai savusaunan leppoisissa löylyissä ja siirtyä
nauttimaan
pirtinpöydän
perinneruoka-antimista. Tietysti esittelemme mielellämme vieraillemme myös huskytarhaa ja sen asukkaiden
elämää, Helena Karppinen
huomauttaa.
Saijan keittiössä ruoanvalmistuksessa on käytetty jo pitkään paikallisten
lähituottajien puhtaita raa-

ka-aineita. Kalat tulevat
pyyntituoreina paikallisilta
kalastajilta sekä jonkin verran myös oman kalastuksen
tuloksena. Naudanliha tulee metsäsonnitilalta, myös
lampaan- ja poronlihat ovat

kotimaista tuotantoa. Villiyrtit, juurekset ja kasvikset
tulevat suoraan tuottajilta
ja marjat puhtaista metsistä. Raaka-aineet on tuotettu ilman lisäaineita. Lähija villiruoan sekä villiyrttien

käyttö ruuanvalmistuksessa syventää kunkin raakaaineen omaa herkullista,
alkuperäistä makua ja mahdollistaa herkullisen ja maistuvan ruoan valmistamisen.
R.E

Täysin varustellut Revontulikodat sijaitsevat Jokijärven rannalla ja niistä on esteetön näkyvyys taivaalle, jossa voi nähdä revontulien loimotukset tai ihailla vaikka tähtikirkasta taivasta.

Kahvila-Ravintola

TULITAUKO

20 v.

Tervetuloa synttärilettukahveille
1.3.2022
Samalla juhlimme 1.-6.3. 20-vuotissynttäreitä!

Lounaista, grilliruuista sekä
lettukahveista -10%

Palvelemme

joka päivä klo 9.00 - 20.00
Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi.
P. (08) 833 114, 050 461 6543
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Syöte Porvoolaisen valokuvaajan
Niko Laurilan silmin
Olen Niko Laurila, 29-vuotias ammattikuvaaja, joka
asuu Porvoossa. Rakastan
ulkona liikkumista, luontoa, eri vuodenaikoja ja
hetkien ikuistamista. Kuvien jakaminen myös muille nähtäväksi sosiaalisessa
mediassa kiehtoo aina. Olen
kuvannut
13-vuotiaasta
lähtien ja harrastus muuttui
työksi vuonna 2015. Minut
tunnetaan Vuoden Porvoolaisena 2018 ja Uudenmaan
alueen Vuoden nuorena
yrittäjänä 2020. Kuviani on
myös ollut esillä näyttelyissä mm. Hollannissa, Venäjällä ja Afrikassa. 2021
vuonna ostin matkailuauton ja tavoitteena on kiertää kaikki Suomen kansallispuistot.

Miten päädyit
tulemaan
Syötteelle?
Syöte on kiehtova kohde, koska sen ympärillä on
upeaa luonnon kaunista
luontoa. Muun muassa tykkypuut ja kansallispuiston
maisemat. Aktiviteetit ovat
monipuoliset ja juuri minulle sopivia kuten lasket-

telu, erilaiset safarit, liuku
lumikenkäily, e-fatbike ja
muuta mukavaa.
Tämä oli toinen reissu Syötteelle. Kävin aiemmin vuonna 2020 matkalla
Rovaniemelle, mutta silloin keli oli tosi pilvinen parin päivän ajan ja jäi silloin
päähäni haaveeksi päästä
uusiksi hyvällä kelillä.

Mikä teki
vaikutuksen?
Mikä parasta?
Syötteellä yrittäjät ja heidän kertomat tarinat tekivät todellisen vaikutuksen.
Toiminnanjohtaja
Minna
on mahtava, joka tarjosi minulle koko alueen opastuksen! Kuuru Tunturilaakso
sviitissä oli upea nukkua
kuin metsän keskellä ihaillen tähtiä pimeyden ympäröimänä. Kuukasjärvet jäivät todella mieleeni heidän
perhehotellinsa
ansiosta,
jossa yövyin ja kuinka he
ovat selviytyneet nykyhetkeen. Upeaa Katariinan taidetta myös muistelen.
Iso-Syötteen rinteet olivat upeassa kunnossa ja aurinko helli laskupäivänä.

Juhani Ikosen kanssa pyöräily ja illallinen sekä hyvät
tarinat. Luontokeskuksen
Juhon kanssa päivä Teerituvalla oli ikimuistoinen ja
opit suoraan retkeilyneuvojalta. Remcon ja Tuijan
kanssa porosafari oli mahtava retki! Syötteen eräpalveluiden Jonna ja Janne tarjosivat upean elämyksen
Husky koirien parissa. Mieleenpainuva hetki kun sain
huskyn syliini, vau!
Parasta Syötteellä oli
luonto ja kuvat, jotka jäivät
ikuisesti talteen!
Edellä mainittujen hetkien lisäksi koin upeat revontuliyöt, jotka osuivat
onneksi kohdalleni. Tähtitaivashetket tykkypuiden
lomassa, kaakaota nuotiopaikalla, upeat majoitukset, unohtamatta hienoja illallisia.

Suositteletko
Syötettä?
Suosittelen Syötettä kaikille tuttavilleni, asiakkaille ja
seuraajille. Syötteeltä löytyy kaikille jotakin ja Porvoostakin ajaa tuonne aika
nopeasti!

Meiltä OP Pudasjärveltä saat
sujuvaa palvelua, asuitpa
missä päin Suomea tahansa.

Mieleenpainuva hetki kun Niko Laurila sai huskyn syliinsä, vau!

Jäikö kipinää
tulla uudestaan?
Kipinä on kova ja ajattelen
koko ajan, että voisipa olla
siellä. Katson vieläkin sääennusteita ja mietin kuinka
upea keli siellä voisi olla!
Haaveilen että pääsisin kokemaan kesän aktiviteetit,
vesistöt ja auringonlaskut/
nousut. Syksyn ruska on
myös koettava!

Mitä terveisiä
Talvinen Syötteen
lukijoille?
Jos haluatte hyviä kuvia,
niin menkää ihmeessä katsomaan öisin kuun valoa ja
tähtiä, ne ovat jopa upeampaa kuin revontulet. Kun
yön valossa taivas on sininen ja kuu luo valoa polullesi. Pysähdy välillä tekemään lumienkeleitä tähtiä

ihaillen.
Kiitos kaikille
tapaamilleni
henkilöille mukavista
juttuhetkistä, ravintoloille
maittavista aterioista sekä
majoituskohteille hyvistä unista!
Niko Laurila

Aktiviteettiloma tai
elämysmatka Ranualle?
Tule ikimuistoiselle vierailulle Ranuan eläinpuistoon.

Eläinpuisto

Majoitus

Aktiviteetit

Sydämellisesti
tervetuloa
asiakkaaksi meille!

OP Pudasjärvi

Pääsyliput, majoitus ja aktiviteetit:

store.ranuazoo.com
ROVANIEMENTIE 29, 97700 RANUA | +358 40 517 7436 | RANUAZOO.COM
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Tervetuloa
elämänturvatapaamiseen
Vakuutusasiat, säästäminen ja sijoittaminen - rakennetaan
yhdessä sinulle ja perheellesi sopiva ratkaisu. Tapaamisessa
käymme läpi sinun ja perheesi elämäntilanteen turvallisuuden,
terveyden ja talouden näkökulmista. Elämänturvatapaaminen
onnistuu toimistoillamme tai näppärästi verkkotapaamisena
vaikka kotisohvalta käsin!

Sari,
elämänturvaaja

Varaa aika tapaamiseen lahitapiola.fi/ajanvaraus tai
numerosta 08 814 2500.
Tuija,
elämänturvaaja

Keskittämällä voit säästää vakuutusmaksuissa 17% ja saada lisäksi S-ryhmän
bonusta jopa 5%. Tarkemmat tiedot Omaedusta ja S-ryhmän Bonuksesta löydät:
lahitapiola.fi/edut
Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan
alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola
Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

LähiTapiola Pohjoinen on pohjois- ja keskipohjalaisten
oma paikallinen elämänturvayhtiö
Asiakaspalvelu puh. 08 814 2500 | lahitapiola.fi | pohjoinen@lahitapiola.fi

LAATUA TYÖHÖN JA VAPAA-AIKAAN
TRAPPER HUMMER 125
LASTEN JA NUORTEN MÖNKIJÄ

KONEET LUOVUTETAAN KASATTUNA JA
KOEKÄYTETTYNÄ, TARVITTAESSA
EDULLISESTI KOTIINKULJETETTUNA.

ST 6272 P TRACK
● moottori STIGA ● LED – ajovalot
WS 380
ja lämpökahvat
● 375 cc / 7,8 kW ● liipasinohjaus
● käsikäynnistys ● kolmipyöräiset
+ sähköstartti
telat
230V
● työleveys 72cm

2295€

● moottori STIGA ● EASY TURN
WS 300
ohjaus
● 302 cc / 6,2 kW ● 16” x 4.80-8
● käsikäynnistys
Snow Hog
+ sähköstartti
pyörät
230V
● työleveys 66 cm
● LED-ajovalot ja
lämpökahvat

● Helppotoiminen vaihteenvalitsin
● Vaihteisto: Eteen - Vapaa Peruutus
● Tavaratelineet edessä ja
takana
● LED valot eri toiminnoilla
● Langaton kaukokäynnistys ja
sammutus

● Nopeusmittari kierroslukumittarilla
● Turvallisuutta lisäävät kädensuojat ja astinlaudat
● Tyylikkäät koristekapselit
● Voimakas 120 kuutioinen
nelitahtimoottori
● Sähköstartti

995€
PUDAS-KONEEN

PIENKONEKORJAAMO
KORJAAMME JA HUOLLAMME
MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET,
MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

+ toimituskulut
●
●
●
●

Takuu 6 vuotta / 8000 km
Traktorimönkijä
Rekisteröity kahdelle
Nopeus rajoitettu sähköisesti
60km/h
● Karkeat 26” maastorenkaat
alumiinivanteilla
● Levyjarrut edessä ja takana
● Erillisjousitus myös takana

8090€

6390€
+ toimituskulut
Takuu 6 vuotta / 8000 km
Traktorimönkijä
Rekisteröity kahdelle
Nopeus rajoitettu sähköisesti
60 km/h
● Karkeat 26” maastorenkaat
vakiona
● Levyjarrut edessä ja takana

●
●
●
●

HELKAMA E-FAT
SÄHKÖPYÖRÄ

NYT KAHDELLLA AKULLA!
LISÄAKUN ARVO 550,00

● Vaihteisto: L, H, R, N, P
● EFI-polttoaineen ruiskutus
● 2WD / 4WD sähköisesti
valittavissa
● Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
● Ohjaustehostin
● Vetokoukku/vinssi

TAKUU
6 VUOTTA!

TAKUU
6 VUOTTA!

●
●
●
●

VIELÄ PIENI
ERÄ JÄLJELLÄ!

1990€

TRAPPER CHASER 550 EFI EPS T3B

TRAPPER 500 T3B
TRAKTORIMÖNKIJÄ

ST 4262 P
KAKSIVAIHEINEN
LUMILINKO
● moottori STIGA
pyörät
WS 210
● työntöaisan
● 212 cc / 4,4 kW
korkeudensäätö
● käsikäynnistys
+ sähköstartti
230V
● työleveys 62 cm
● yhdenkäden
ohjaus
● 14” x 5.00-6
Snow Hog

7190€

+ toimituskulut

1475€

ST 5266 P WS 300
KAKSIVAIHEINEN
LUMILINKO

1745€

● moottori STIGA
lämpökahvat
WS 250
● EASY TURN
● 252 cc / 5,2 kW
-ohjaus
● käsikäynnistys ● 14” x 5.00-6
+ sähköstartti
Snow Hog-pyö230V
rät
● työleveys 62 cm
● LED-ajovalot ja

TAKUU
6 VUOTTA!

1490€

ST 5262 P

KAKSIVAIHEINEN
LUMILINKO

TRAPPER 500 T3B EPS

Erillisjousitus myös takana
Vaihteisto: L, H, R, N, P
EFI-polttoaineen ruiskutus
2WD / 4WD sähköisesti
valittavissa
● Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
● Vetokoukku/vinssi

+ toimituskulut
● Takuu 6 vuotta / 8000 km
● Rekisteröity kahdelle
● Nopeus rajoitettu sähköisesti
60km/h
● Edulliset vakuutukset
● Karkeat 26” maastorenkaat
vakiona alumiinivanteilla
● Levyjarrut edessä ja takana
● Erillisjousitus myös takana
● Vaihteisto: L, H, R, N, P

● EFI-polttoaineen ruiskutus
● Tukevat tavaratelineet
edessä ja takana
● 2WD / 4WD sähköisesti
valittavissa
● Kytkettävä etutasauspyörästön lukko
● Ohjaustehostin
● Vinssi/Vetokoukku

MÖNKIJÄN OSTAJALLE TALVIPAKETTI 590,00!
TALVIPAKETIN HINTAAN SISÄLTYY:
LUMILEVY, TUULISUOJA JA KAHVANLÄMMITTIMET!

HELKAMA E-FAT
SÄHKÖPYÖRÄ + LISÄAKKU
ERITTÄIN SUOSITTU JA
TOIMINTAVARMA SÄHKÖPYÖRÄ
YMPÄRIVUOTISEEN AJOON.
Runko: alumiini
Runkokoko: 17” ja 19”
Etuhaarukka: teräs
Takavaihtaja: Shimano Acera RD-M360-L
Etu-/takajarru: Hydrauliset levyjarrut Shimano
160/160mm
Rengas: Schwalbe Jumbo Jim 26 x 4.0
Ohjainkannatin: säädettävällä kulmalla
Moottori: Ba Fang takamoottori 250W-36V
Akku: Panasonic 36V 11Ah
Latausaika: n. 6h
Väri: Mattamusta
● Takuu 2 vuotta

PUDAS

KYSY ERITTÄIN
MONIPUOLISISTA RAHOITUSMAHDOLLISUUKSISTAMME!

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa

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

Avoinna
ma-pe
9-17

