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Syötteen Joulusta
Tervetuloa nauttimaan

Tapahtumat & tarjoukset

www.syote.�

Jouluinen   Syöte 2018
Pudasjärvi-lehden liite
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Leena Särkelä
wellness@isosyote.fi

040 535 4535 

Hyvinvointia
tunturin 
huipulta!

 

Kynttilätalon mainos jouluinen syöte lehteen 2018

                                                Tervetuloa  pajamyymälään
 Kuusamontie  2046,

 keskustasta 20 km Kuusamoon päin 

   Anno Coloria  Joulukuussa

 KYNTTILÄTALO
Vain pajamyymälästä 
  AURORA  n. 20cm

AVOINNA  JOULUKUUSSA 
ma – pe   10 – 17 
 la  10 – 13  ja  su  12 
SULJETTU   Itsenäisyyspäivänä  ja
la 8.12. olemme Pudasjärven

 

 

Kynttilätalon mainos jouluinen syöte lehteen 2018 

                                                    Tervetuloa  pajamyymälään 
Kuusamontie  2046, Pudasjärvi, puh 040 549 2063 

20 km Kuusamoon päin      www.kynttilatalo.fi   

Joulukuussa  ale 10%  

KYNTTILÄTALO 
ain pajamyymälästä   UUSI KOKO   

n. 20cm   9,50 kpl 

AVOINNA  JOULUKUUSSA  
 

13  ja  su  12 – 16  
SULJETTU   Itsenäisyyspäivänä  ja 

.12. olemme Pudasjärven Joulumyyjäisissä 

Tuplavoitto Iso-Syötteelle 
World Ski Awardsista

Iso-Syöte on virallisesti Suo-
men paras tunturi jo toista-
miseen. Hiihtokeskus Iso-
Syöte palkittiin Suomen 
parhaana hiihtokeskuksena 
ja Hotelli Iso-Syöte Suomen 
parhaana boutique-hiihto-
hotellina vuotuisessa hiihto-
keskusten Oscar-gaalassaI-
tävallan Kitzbühelissa.

Kuudetta kertaa järjes-
tetty World Ski Awards -ta-
pahtuma palkitsi alan joh-
tavia toimijoita Best Ski 
Resort-, Best Ski Hotel-, 
Best Ski Boutique Hotel- ja 
Best Ski Chalet -kategoriois-
sa 24 eri maassa. World Ski 
Awards -kilpailussa paras-
ta hotellia ja hiihtokeskus-
ta äänestivät asiakkaat sekä 
yhteistyökumppanit ja hiih-
tokeskusalan vaikuttajat 

ympäri maailmaa.
– Olemme todella iloisia 

ja ylpeitä palkinnosta, joka 
viestii siitä, että Iso-Syötteen 
aito tunturielämys on saatu 
välitettyä jokaiselle vieraal-
le. Teemme työtä asiakkai-
demme vuoksi, siksi äänes-
tyksellä voitettu palkinto 
on meille kultaakin kalliim-
pi! Viime vuoden World 
Ski Awardsien tulos rohkai-
si meitä tekemään hotelli-
investoinnin, joten vuoden 
päästä Iso-Syötteelle val-
mistuu 120-paikkainen huo-
neistohotelli, Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen yrittäjäperheen 
jäsen Mikko Terentjeff iloit-
see.

Uusi hotelli lisää alu-
een majoituskapasiteet-
tia ja sen myötä matkailijoi-

ta voidaan palvella entistä 
paremmin ympäri vuoden. 
Maalämmöllä toimivan ho-
tellin suunnittelussa on otet-
tu huomioon Iso-Syötteen 
upeat maisemat ja rakennus 
on alusta asti suunniteltu so-
pimaan ympäristöönsä. Ho-
telli rakennetaan ympäröi-
vää herkkää tunturiluontoa 
kunnioittaen.

Hotelli Iso-Syöte 
paras boutique 
-hiihtohotelli 
Best Ski Boutique Hotel -pal-
kinto matkasi Syötteelle jo 
kuudentena peräkkäisenä 
vuonna. Hotelli Iso-Syöt-
teen kauniit sviitit kiinnosta-
vat erityisesti kansainvälisiä 
matkailijoita.

– Kotkanpesä on listattu 
yhdeksi maailman romantti-
simmaksi sviitiksi ja Auroo-
ra-sviitit on suunniteltu re-
vontulien ihasteluun. Tänä 
syksynä lanseeratussa Kar-
hunpesä-sviitissä on kaksi 
saunaa, poreallas ja runsaas-
ti näyttäviä yksityiskohtia, 
kuten hirsiseinä ja karhun-
tassun raapaisujäljet suihku-
seinässä. Karhunpesään teh-
tiin ensimmäiset varaukset 
jo rakennusvaiheessa, hotel-
linjohtaja Juha Kuukasjär-
vi kertoo. Palkinnon innoit-
tamana myös kaikki hotellin 
stantard huoneet on perus-
korjattu syksyn aikana vas-
tamaan samaa korkeatasois-
ta laatua kuin hotellin sviitit.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen yrittäjäperheen jäsen Mikko Te-
rentjeff ja markkinointikoordinaattori Veinalotta Vesterinen 
vastaanottivat palkinnon Itävallassa. 

Markkinointipäällikkö Gerralda Gilles yhdessä puolisonsa 
Remco Gellesin kanssa vastaanottamassa Hotelli Iso-Syöt-
teen palkintoa. 

Syötteellä pitkäjännitteistä työtä 
asiakkaiden eteen

Hieno syyskausi on taittu-
nut kohti talvea ja maa on 
saanut valkoisen peitteen. 
Syötteen alueen toimijat 
odottavat innokkaina tal-
vikauden alkua ja kaikki 
puitteet onnistuneen kau-
den osalta ovat upeat. 

Merkkinä pitkäjän-
teisestä työstä asiakkai-
den eteen, Syötteen alue 
kävi pokkaamaassa jälleen 
kaksi arvostettua palkin-
toa World Ski Awardseis-
sa Itävallan Kitzbühelis-
sä. Alalla erittäin korkealle 
noteeratussa kilpailussa 
Hiihtokeskus Iso-Syöte 
palkittiin toista kertaa 
Suomen parhaaksi hiihto-
keskukseksi ja Hotelli Iso-
Syöte jo kuudennen kerran 
peräkkäin Suomen par-
haaksi Ski Boutique Ho-

telliksi. Nämä ovat hieno-
ja merkkejä myös siitä, että 
Syötteen alueeseen on pa-
nostettu jatkuvasti ja kehi-
tystä on luvassa myös lähi-
tulevaisuudessa.

Virallinen talvikausi 
Syötteellä starttaa itsenäi-
syyspäivän viikonloppuna 
ja luvassa on koko pitkäl-
le viikonlopulle kattavas-
ti ohjelmaa kaikenikäisille. 
Rinteiden osalta ensilaskut 
tehdään jo lauantaina 1.12. 
ja myös hiihtoladulle pää-
see testaamaan peruskunto-
kauden jälkeisiä tuntemuk-
sia vartalossaan. Varsinaista 
avajaispäivää Syötteellä vie-
tetään lauantaina 8.12., jol-
loin ohjelmaa on kattavasti 
koko tunturialueella.

Varaa sinäkin oma talvi-
kauden avauksesi syote.fi –

sivuilta ja tule nauttimaan 
Syötteen upeisiin maisemiin 
ja kokemaan Syötteen oma 
sielu!

Janne Soini talvisissa tunnelmissa yhdessä lastensa Eeme-
lin, Aatun ja Emman kanssa. 

Janne Soini
Toiminnajohtaja 
Syötteen 
Matkailuyhdistys ry
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0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

Sarakyläntie 6178, 93250 Sarajärvi 
www.autokorjaamokummala.fi

Iso-Syötteen rinteissä kaksi 
SM-kilpailua ja paljon muita

tapahtumia
Sateinen ja leuto syksy on 
ollut laskettelukeskuksille 
haasteellinen. Lyhyet pak-
kasjaksot eivät ole mahdol-
listaneet tehokasta lume-
tusta ja luonnon lunta ei ole 
satanut. Iso-Syötteen rinteil-
lä lumetus saatiin käyntiin 
loka-marraskuun vaihteessa 
olleella pakkasjaksolla. Jos 
pakkasjaksoa olisi kestänyt 
pari vuorokautta pitempään 
niin eturinteet ja ensilumen 
latu olisi saatu lumetettua 
valmiiksi ja laskettelukau-
si saatu avattua marraskuun 
alkupuolella.

- Meillä on 20 lumitykkiä 
valmiudessa ja kaikki saa-
daan yhtä aikaa käyttöön, 
joten lunta saadaan paljon 
aikaiseksi, kunhan vain läm-
pömittari pysyy pakkasen 
puolella. Ensiksi lumetetaan 
eturinteet ja Luppoveden 
alueen ensilumen latu. Nii-
den jälkeen siirrytään muille 
rinteille, kertoo rinnepäällik-
kö Mikko Törmälä

Normaalin syyshuollon 
lisäksi Iso-Syötteen rinteil-
lä valaistiin yksi rinne lisää. 
Nyt tapahtuneen uudistuk-
sen jälkeen valaistuja rinteitä 
on kaikkiaan 12 kappaletta. 
Valaistuilla rinteillä laskette-
leminen on turvallista ja mu-
kavaa myös iltamäessä.

- Uusi valaistusjärjestel-
mä tehtiin nyt koemielessä 
nykyaikaisilla led-valoilla. 
Tavoitteena on löytää mah-
dollisimman ekologinen 
ja sähköä säästävä systee-
mi. Entisten kaasupurkaus-
lamppujen tuottama valo on 
hieman keltaiseen vivahta-
va, kun taas näiden valmis-
taja lupaa, että tämä lamp-
pumalli tuottaa rinteille 
mahdollisimman luonnon-
mukaisen valon ja olisi täten 
laskettelijalle kaikista paras 
vaihtoehto havaita rinteen 
muodot. Aika ja palautteet 
näyttävät mihin suuntaan 
alamme rinnevalaistutam-
me kehittämään, sanoo Tör-
mälä.

Syksy oli pitkä ja näytti että lumetusta ei päästä aloittamaan. Tälle talvelle on tulossa mo-
nenlaista ohjelmaa kaikenikäisille.

Rinnepäällikkö Mikko Törmälä toivoo ilmojen pysyvän pak-
kasten puolella, että lunta saataisiin tykitettyä rinteisiin.

Uusia välineitä  
vuokraamoon
Vuokraamoon on tullut uusia 
suksia ja lautoja. Vuosittain 
niitä uusitaan noin kolman-
nes kokonaismäärästä. Iso-
syötteen ala-aseman juurella 
on erityisesti lapsille ja vasta-
alkajille tarkoitettu lumimaan 
alue, jossa vierailla on mah-
dollisuus leikkiä ja viettää ai-
kaansa sekä tietenkin myös 
lasketella.

 Lumimaahan kuuluu 
kaikkiaan kuusi rinnettä ja 
käytössä on matto,- naru,- 
sompa- ja ankkurihissit, sekä 
karuselli, jossa voi opetel-
la hissiin menoa ja siitä pois-
tumista. Lumimaasta löytyy 
myös aina yhtä suosittu pulk-
kamäki sekä lumilabyrintti. 

Yhtenä lapsien suosituim-
pana tapahtumana on se-
songilla kahdesti viikossa 
järjestettävä, valvottu lapsil-
le suunnattu poronruokin-
ta. Silloin innokkaita poron 
ruokkijoita saapuu paikalle 
tarjoamaan poroille jäkälää ja 
samalla lapset pääsevät lähel-
tä tutustumaan poroihin.

 - Lumimaa ei kuitenkaan 
ole pelkästään lapsille tarkoi-
tettu vaan alueella käy myös 
paljon aikuisia opettelemassa 
laskettelua. Iso-Syötteellä alle 
7-vuotiaat lapset saavat las-

ketella ilmaiseksi vanhempi-
en seurassa. Lumimaassa si-
jaitsee myös mini street, jossa 
temppuilusta kiinnostuneet 
pääsevät harjoittelemaan ja 
tutustumaan helppoihin hyp-
pyreihin ja reileihin. Mini 
streetiltä hankitut taidot voi 
sitten siirtää snowparkin 
puolelle isompiin ja vaati-
vampiin hyppyreihin. Hiih-
tokoulumme opastaa alkuun 
ja heidän kanssaan voi kehit-
tää jo opittuja taitoja tai saada 
alkuopit kokonaan uuteen la-
jiin, Törmälä huomauttaa.

Freestyle- ja  
lumilautailun  
SM-kisat
Iso-Syötteellä järjestetään 
tämän talven aikana kaksi 
suurta SM-kisaa. 

Freestylehiihdon suomen-

mestaruussijat jaetaan Iso-
Syötteellä 29.–31.3.2019. SM-
kilpailussa nähdään lajeina 
kumpare, slopestyle ja big 
air. Kumparelaskun suomen-
mestaruudesta on kilpailtu 
Iso-Syötteellä aiemminkin, 
mutta ensi keväänä slopesty-
len ja big airin mestaruudet 
ovat jaossa ensimmäistä ker-
taa Suomen eteläisimmällä 
tunturilla.

Lumilautailun suomen-
mestaruudet ovat jaossa 
Iso-Syötteellä 11.–14.4.2019. 
Edellisen kerran 2000-luvun 
alkupuolella Iso-Syötteel-
lä käydyt SM-kilpailut pa-
laavat keväällä Suomen ete-
läisimmälle tunturille lajeina 
slopestyle, big air, crossi ja 
reilit. Olympialajinakin tun-
nettu big air on ollut SM ki-
soissa aiemmin mukana vain 
vuonna 2016.

Autamme ymmärtämään 
liiketoimintasi numeroina.
Sinulle jää aikaa keskittyä 
omaan ydinosaamiseesi!

Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 93400 Taivalkoski

Riihipolku 1, 97900 Posio
toimisto@komerco.fi | www.komerco.fi

Yhteistyössä 
toimintaa
tukemassa Puh. 020 7780 450

toimisto@komerco.fi
www.komerco.fi

Kiitämme 
yhteistyöstä 

ja toivotamme 
asiakkaillemme 

Rauhallista 
Joulua sekä 

Hyvää Uutta Vuotta 
2019!

Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 

93400 Taivalkoski
Riihipolku 1, 97900 Posio
toimisto@komerco.fi
www.komerco.fi

32018 JOULUINEN SYÖTE
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Johanna & Janne Määttä
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• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Nyt myynnissä paritalohuoneistot aivan 
tunturin juurella, valmistuu helmikuussa 2019.

Pikku-Syötteen rinteet 
valmistautuvat tulevaan kauteen
Pikku-Syötteen välinevuok-
raamossa on siirrytty ko-
konaan digitaaliseen jär-
jestelmään. Rinnepäällikkö 
Markus Pyttynen ja Werner 
Klauser suunnittelivat yh-
dessä tarvittavan, vuokraa-
molle sopivan järjestelmän. 
Ohjelmoinnin osaaja Werner 
hoiti järjestelmän koodaus-
puolen vuokraamon toivei-
den mukaisesti. Järjestelmä 
on nyt ollut jo yhden kau-
den käytössä ja siitä on saa-
tu erinomaisia kokemuksia.

– Tietokonepohjainen 
vuokraus nopeuttaa asia-
kaspalvelua huomattavas-
ti, kun käsin kirjaaminen jää 
kokonaan pois. Werneriltä 
sujui kyseisen järjestelmän 
tekeminen todella ammatti-
taitoisesti. Lisäksi hän osa-
si kuunnella meidän toivei-
tamme ohjelmaan liittyen ja 
toteutus palvelee tarkoitus-
tamme erinomaisesti. Oh-
jelmasta nähdään suoraan 
vuokraamossa olevien väli-
neiden määrä, sijainti ja eri 
koot sekä pituudet. Sama-

ten välineiden palautus on 
nopeaa, kun viivakoodi lu-
kee palautettavat tuotteet ja 
merkkaa ne palautetuiksi, 
rinnepäällikkö Markus ker-
too. Kyseistä järjestelmää on 
mahdollista käyttää myös 
muiden välineiden vuok-
raukseen. Pikku – Syötteel-
lä suunnitellaankin, että se 
otettaisiin käyttöön myös 
pyörien vuokrauksessa. 

Myös hissejä ja lumetus-
järjestelmää on päivitetty ke-
sän aikana. Hisseihin on uu-
sittu taajuusmuuntajat, joten 
kaikkien hissien pyörintä-
nopeutta voidaan muut-
taa portaattomasti. Taajuus-
muuntajien myötä hissien 
toimintavarmuus on myös 
parantunut. Lisäksi hissien 
turvapiirit ovat uusittu sekä 
modernisoitu ja ne myös li-
säävät toimintavarmuutta. 
Lumetusjärjestelmä käytiin 
läpi ja tarvittavia muutoksia 
tehtiin muun muassa lume-
tuslinjaan, jotta järjestelmää 
saatiin entistä tehokkaam-
maksi. 

- Caravan alueella on teh-
ty maapohjien muokkauksia 
sekä raivauksia, joten alu-
een viihdyttävyys on saatu 
paremmalle tasolle. Lisäk-
si kiinteistöihin tehtiin pie-
niä parannustöitä. Alueelle 
rakentui kesän aikana myös 
uusi roskakatos, joka tarjoaa 
jatkossa entistä paremmat 
kierrätysmahdollisuudet. 
Tämä lisää huomattavasti 
mahdollisuutta ekologisem-
paan käyttäytymiseen jättei-
den suhteen, Pyttynen huo-
mauttaa.

Nuoriso- ja vapaa-ajan-
keskus Pikku-Syötteen kä-
vijöistä suurin osa on lapsi-
perheitä ja nuorisoryhmiä. 
Tämä on otettu huomioon 
myös laskettelurinteiden 
puolella. 

– Pyrimme rinnepuolella 
vastaamaan asiakkaiden tar-
peisiin kaikki asiakasryhmät 
huomioiden. Lapsille suun-
nattuja suorituspaikkoja tul-
laan lisäämään tulevana tal-
vena. Se tulee näkymään 
tulevana talvena pidenty-

neenä Pikku-Parkkina sekä 
muokattuna seikkailureitti-
nä. Isompi parkkimme sai 
viime talvena erittäin hy-
vää palautetta sen monipuo-
lisuudesta ja samalla linjalla 
tullaan jatkamaan myös jat-
kossa. Uusia reilejä on luvas-
sa muutama kappale ja las-
kulinjoja tullaan entisestään 
pidentämään, Pyttynen ker-
too. 

Pehmeän lumen ystäviä 
Pikku – Syöte on tunnetus-
ti vetänyt kovasti puoleensa. 

- Länsirinteiden takamet-
sä on ollut laskijoiden suo-
siossa vuodesta toiseen ja 
sieltä löytyy haasteita koke-
neellekin laskijalla. Länsirin-
teillä puuterin laskijoita huo-
mioidaan myös siten, että 
jätämme kahdesta rinteestä 
osan reunoista tamppaamat-
ta. Niissä myös aloittelevil-
la puuterin pöllyyttäjillä on 
mahdollista ottaa tuntumaa 
pehmeässä lumessa laske-
miseen, Pyttynen jatkaa. 

6.-8.12.

Syötteen
luontokeskuksessa

Torstai 6.12.
Tunnelmallinen joulupolku
Glögitarjoilu laavulla klo 11-13
Onnelin ja Annelin talvi (S) klo 14

Perjantai 7.12.
Tunnelmallinen joulupolku
Vaarametsien maa filmi-esitys

Lauantaina 8.12.
Tunnelmallinen joulupolku
Joulupukki paikalla klo 10.30
Iijoen taiteilijoiden korttityöpaja  
klo 11-14
Joululounas kello 11-15, 13€
Kauneimmat joululaulut klo 15

Luontokeskus avoinna klo 10-16, 
Tervetuloa!

Syötteen luontokeskus
puh. 020 639 6550
syote@metsa.fi

Pehmeän lumen ystäviä Pikku – Syöte on tunnetusti vetänyt kovasti puoleensa. Kuva Markus Pyttynen.
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Kirkkotie 1, 93400 Taivalkoski, Puh. (08) 842 620

Meiltä pehmeät 
paketit 

pukinkonttiin!!!

Tervetuloa!

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-aineistoimitukset 
hiekasta murskeisiin (myös kalliomurskeet)
- Jätevesijärjestelmät
- Kaivinkoneet

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

JouluJamit huipulla
Hotelli Pikku-Syöte, Pudasjärvi

La 8.12.2018
Päivän ohjelma
 •  Klo 10-11.30 HIDAS FOKSI, alkeet
 • Klo 11.45-13.15 SALSA, alkeisjatko
 • Klo 14-15.30 FUSKU, jatko
Hinnat / käteinen
 • 9 € / 1,5 h
 • 15 € / 3 h
 • 20 € / koko päivä
JAMEIHIN ENNAKKOILMOITTAUTU- 
MINEN 30.11.mennessä! 
sirpalo24@gmail.com / 050 325 3334

TANSSIOPETUS
Sipe &
Make

Ruokailut ja illan ohjelma
• Klo 13.15-14 Keittolounas 7 € / hlö
• Klo 18.30-20 Joulupäivällinen 25 € / hlö
• Klo 20-21 Pikkujouluohjelmaa
• Klo 21-01 Orkesteritanssit 
  NAPAKYMPIN TAHDITTAMANA, 
  liput 10 € / 14 €

WILLA DANCE 
KENKÄMYYNTI 

paikalla klo 9.30-15
TERVETULOA!
simasurkka.com

Syötteen 
tanssinharrastajat

SyöteResort monipuolista palvelua 
Iso-Syötteen juurelta
Pärjänkievarilla valmistau-
dutaan tulevaan talveen. 
Alueella on runsas 300 vau-
nupaikkaa ja niistä on nyt 
noin 250 kausipaikkaa täy-
tetty. Lyhytaikaisia vaunu-
paikkoja on muutamia kym-
meniä, joista kaikki ovat 
sähköistettyjä. Caravan alue 
on avoinna ympäri vuoden.

- Caravan alueella on käy-
tettävissä kaksi eri huoltora-
kennusta, ilmastoitu suksien 
huoltotila sekä kaksi erillistä 
tilaussaunaa ja nuorisotilat. 
Hiihtoladut ja retkeily- ja kä-
velyreitit kulkevat ihan ca-
ravan alueen vierellä. Moot-
torikelkkailijoille on tarjolla 
runsas, koneellisesti hoidet-
tu reittiverkosto, matkailu-
yrittäjä Ari Ukkola kertoo. 

Ravintola Pärjänkieva-
ri on alkukaudesta avoinna 
vain perjantaisin ja lauan-
taisin, ja keittiö vain lauan-
taisin. Kun kausi pyörähtää 
kunnolla käyntiin ja taka-
rinteet saadaan lumetettua, 

niin ravintola sekä keittiö on 
avoinna joka päivä. 

Muutoin ohjelma nou-
dattelee entistä kaavaa. 
Karkkibingo, jossa jokainen 
voittaa, on jokaisena lauan-
taina. Syksyllä on iltaohjel-
maa vain satunnaisesti, lä-
hinnä karaokeiltoja. Kauden 
käynnistyessä tulee olemaan 
mahdollisesti elävää musiik-
kia ja muuta viihdykettä.

– Nyt vain odotellaan lun-
ta ja pakkasia että saadaan 
rinteet auki ja kausi lähtee 
käyntiin. Joulu ja uusi vuo-
si on kiireistä aikaa. Tammi-
kuu on hiljaisempaa, mutta 
helmikuussa alkaa jo aurin-
ko lämmittää ja keväisessä 
auringonpaisteessa on mu-
kava istua etelään avautuvil-
la terasseilla ja nauttia aurin-
gon lämmöstä ja kuumasta 
juomasta laskettelun lomas-
sa, toteavat Anne ja Ari Uk-
kola.

Ari ja Anne Ukkola olivat pestaamassa tulevalle kaudelle 
uutta henkilökuntaa lokakuussa Syötteen rekrymessuilla. 

Romekievarin toiminta 
kasvamassa vuosi vuodelta
Iso-Syötteellä Rinneravinto-
la Romekievarilla vietetään 
talvikauden avajaisia lauan-
taina 8.12. Paikallinen bän-
di Rockin’bars esittää elävää 
musiikkia. Bändi on ollut 
mukana edellistenkin vuo-
sien avajaisissa ja meno on 
huimaa, täräytetään menot 
kattoon. 

Itsenäisyyspäivän aatosta 
lähtien ravintola on avoinna 
joka päivä rinteiden aukio-
lon mukaisesti ja viikonlop-
puisin sekä loma-aikoina yö-
myöhään. 

Yrittäjä Mauno Sarajär-
ven mukaan ravintolassa on 
tehty pieniä fiksauksia kesä-
aikana. Ruokalistaa on myös 
päivitetty. Toimintaa pyöri-
tetään vakiohenkilökunnal-
la. Lisääkin on palkattu, kos-
ka asiakasmäärät ja myynti 
ovat kasvaneet viime kau-
desta viidenneksellä. 

Uutena alkaa baaripäh-
kinä pubivisa joka perjantai 
kello 21. Visassa menesty-
neille on ruoka- ja juomapal-
kintoja. Viikonloppuisin on 
luvassa elävää musiikkia ja 
mahdollisuus on panna ja-
lalla koreastikin. Rinnera-
vintolan herkullisesta ruo-
kalistasta löytyy helpotusta 
kaikille nälkäisille. Tilauk-
sesta järjestyy Fondue illal-
liset ryhmille. Sormiruoat 
sopivat nopeaksi napostel-
tavaksi, mahtavat burgerit 

ja pihvit taltuttavat isonkin 
nälän. Romekievarin listalta 
löytyy valikoimaa myös lap-
sille, herkullisia jälkiruokia 
unohtamatta. 

Ravintolan sulkeuduttua 
menoa voi jatkaa yömyö-
hään Sauna Pub & Baarissa, 
jossa on saunamainen sisus-
tus kiukaineen ja lauteineen. 
Kylpemään siellä ei kuiten-
kaan pääse kuin vertausku-
vallisesti. Tiloissa on myös 
karaokelaitteet.

Romekievari tarjoaa siis 
oivalliset tilat kokoontua 
isommallakin joukolla juh-
limaan. Sauna Pub & Bar 
mahdollistaa jopa 80 henki-
lön joukon aloittamaan il-
lanvieton mukavasti, vaikka 
yksityistilaisuutena. Lasi-

saliin sopii samankokoinen 
joukko ja koko ravintolassa 
on 350 asiakaspaikkaa. 

Bussi- ja taksitoiminta 
laajentunut

Yrittäjä Mauno Sarajär-
ven bussi- ja taksitoiminta 
on myös kasvanut. Taival-
koskella aloitettiin elokuus-
sa liikennöinti koulu- ja pal-
veluliikenteessä. 

-Toimimme myös edel-
leen Syötteen, Koillismaan ja 
osittain Oulunpäässäkin. Yh-
teistyökumppaneiden kans-
sa pystymme hoitamaan 
laajojakin kuljetuskokonai-
suuksia. Tilausajoissa ja so-
pimusliikenteessä on kym-
menkunta 8-52 paikkaista 
autoa. Taksitoimintaa pyöri-
tetään Syötteen taksi -nimik-

Rinneravintola Romekievari palvelee Iso-Syötteen laskettelurinteiden juurella. 

keen alla kahden yrittäjän 
voimin. Tilaukset tulevat sa-
maan numeroon 08 106 446, 
kertoo Sarajärvi. 

Aivan uutena Mauno Sa-
rajärvi kertoo ostaneensa al-
kusyksystä Pärjänkievarin 
kiinteistöt ja vaunualueen. 
Ari ja Anne Ukkolalta jatka-
vat edelleen liiketoiminnan 
pyörittäjinä. 

-Pärjänkievarin alueelle 
suunnitelmissa mittavia in-
vestointeja, joista vaihe 1 on 
tarkoitus toteuttaa jo ensi ke-
sänä. Nyt on suunnittelu-
vaihe loppusuoralla, kertoo 
Sarajärvi ja lupaa tiedottaa 
lisää, kun kaikki palaset saa-
daan kohdalleen.

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi   • www.esasarkelaky.fi
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Kaupan ja pubin palvelut laskettelurinteiden juurella
Minna Puolakka on toimi-
nut Iso-Syötteellä laskettelu-
rinteiden juurella toimivan 
Tunturi Marketin ja Pubin 
yrittäjänä elokuun alusta 
lähtien. 

– Asiakkaat ovat löytä-
neet hyvin paikalle ja kaup-
pa lähtenyt mukavasti liik-
keelle, vaikka kauppa ja 
pubi olivat välillä pitkän to-
vin kiinni. Koko syksy on 
ollut alueella vilkas. Mar-
jastajat, retkeilijät, maasto-
pyöräilijät ja eläkeläiset ovat 
olleet runsaslukuisina liik-
keellä. Syyslomaviikolla kä-
vijöitä oli todella runsaasti 
ja nyt tällä hetkellä metsäs-
täjät ovat liikkeellä. Veikka-
uspalvelut ovat myös saata-
villa ja lääkekaapin palvelut 
ovat tulossa, kertoo kauppi-
as Minna Puolakka. 

Kaupan hyllyjen tavara-
valikoimaa on täydennelty 

ja asiakkaiden toivomuksia 
otetaan vastaan. Pub-ravin-
tolan ruokalistaan on tul-
lut joitain muutoksia ja tar-
jolla on joka päivä kotoisen 
tuttua ja turvallista kotiruo-
kaa lounasaikaan edulliseen 
hintaan. Keittiön ollessa sul-
jettuna pubista saa juomaa. 
Viikonloppuisin, perjantai-
sin ja lauantaisin on saatava-
na pizzaa ja burgereita.

 – Ruokailijoita on ollut 
ihan mukavasti, joten tar-
peeseen ruokatarjoilu tuli. 
Asiakkaana käyvät työmie-
het ja turistit. Joulukuus-
sa meille tulee uusi kokki 
töihin, mutta ruokalistaan 
ei näillä näkymin isompia 
muutoksia ole tulossa, Puo-
lakka kertoo. 

Joulukauden avajaiset 
pidetään pubissa lauantai-
na 8.12. Silloin kauppaan 
on saapunut joulutuottei-

ta ja perinteitä noudatta-
en Express saapuu Tuntu-
ri Pubiin esiintymään ja siitä 
lähtien myös Pubissa on en-

tistä enemmän elämää. Tun-
turi Market on perheyritys, 
jossa kaikki perheen jäsenet 
käyvät auttamassa silloin 

kun ehtivät. Perheen isä pi-
tää viikot Iissä autokauppaa 
ja tulee viikonlopuiksi autte-
lemaan kaupan pidossa sa-

moin kuin myös perheen ai-
kuiset lapset.

Kaupan hyllyjen tavaravalikoimaa on täydennelty ja asiakkaiden toivo-
muksia otetaan vastaan.

Juomaa saa pubista myös keittiön ollessa suljet-
tuna.

Minna Puolakka on toiminut Tunturi Marketin ja Pubin 
yrittäjänä elokuun alusta lähtien.

Lounas- ja lettukahvila Tulitauko palvelee valtatien varrella 
Lounaskahvila Tulitauko 
Kuusamontien varressa Sot-
kajärvellä on muodostunut 
monen matkailijan vakiintu-
neeksi ruokailu- tai lettukah-
vipaikaksi tai kesäisin ostaa 
jäätelökioskilta jäätelön ja is-
tahtaa tilavalle patiolle. Tuli-
tauossa on myös päivittäis-
tavarakauppa, veikkauksen 
asiointipiste, peliautomaatte-
ja sekä kalastuslupien myyn-
tipiste.

 – Lähialueiden tapah-
tumat ja sesongit näkyvät 
meillä lisääntyneinä asia-
kasmäärinä. Venäläisten 
oma uudenvuoden aika li-
sää meillä venäläisten asioin-
tia. Ulkomaalaisten osuus on 
vuotuisesta kävijämäärästä 
10-15 prosenttia. Suurin osa 
kävijöistä tulee räiskälekah-
ville, mutta myös lounasasi-
akkaita käy runsaasti. Grilli 
palvelee kello 8-20, eli ruo-

Kahvi ja lätty on suosittu yhdistelmä.

Lounaskahvila Tulitauko on matkailijoiden ruokailu- tai let-
tukahvipaikka.

Tulitauossa on myös päivittäistavarakauppa, veikkauksen asiointipiste, peliautomaatteja 
sekä kalastuslupien myyntipiste.

kaa on tarjolla aamusta il-
taan ja ilmeisesti tästä syystä 
meillä käy paljon raskaanlii-
kenteen parissa työskentele-
viä, kertoo yrittäjä Kaija Hu-
kari.

Edullinen itse valmistet-
tu lounas sekä päivän kei-
tot ovat suosittuja aikuisten 

keskuudessa. Nuoremmat ti-
laavat pitsaa tai grilliruokia. 
Kalastusmatkailu on nykyi-
sin nousussa ja se näkyy li-
sääntyneenä kalastuslupien 
myyntimääränä.

– Ruuat ja salaatit valmis-
tetaan itse alusta loppuun. 
Räiskäleitä menee paljon. 

Heinäkuu on ehdoton lätty-
kuukausi. Silloin niitä menee 
400- 500 kpl vuorokaudessa. 
Myös veikkauksen asiointi-
piste tuo asiakkaita. Meillä 
on tällä hetkellä vakituisessa 
työssä kuusi henkilöä, kesän 
ajaksi henkilökunta hieman 
lisääntyy, Hukari kertoo.
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Syötekylän kyläkaupasta asiakasläheistä palvelua
– Talvi- ja kesämatkailijoi-
den kasvaneet kävijämää-
rät osoittavat, että matkaili-
jat ovat löytäneet Syötteen. 
Tänne tulee laskettelijoi-
den lisäksi paljon lapsiper-
heitä ja kaiken ikäisiä luon-
nonrauhasta ja luonnosta 
pitäviä sekä retki- ja maas-
topyöräilyä, patikointia, 
hiihtoa ym. harrastavia 
matkailijoita, toteavat Syö-
tekylän kaupan yrittäjät 
Kalle ja Tarja Tihinen.

Syötekylänkauppa tun-
netaan asiakasystävällisenä 
sekatavarakauppana, jon-
ne asiakkaan on mukava 
mennä ja tulla toistekin asi-
oimaan. Myynnissä olevat 
tuotteet ovat tarkentuneet 
asiakkaiden tarpeiden mu-
kaan ja hyllyiltä löytyy ylei-
simmin tarvittavat tavarat. 
Rakennustarvikeosastolta 
yleisimmät rakentamisessa 
käytetyt tarvikkeet niin säh-
kö-, lvi-, kuin puu- ja kiinni-
tystarvikkeet ja liittimet.

Kotitalous- ja kosmetiik-
kaosastolta on saatavana 
kaikenlaista kotitalouteen 
liittyvää tarviketta ja sitten 
erikoisesti naisille suunnat-
tuja tuotteita, miehiäkään 
unohtamatta. Elintarvike-
puolelta löytyy monipuo-
linen valikoima elintarvik-

keita ja sesongin ajaksi 
valikoimaa aina laajenne-
taan etenkin tuoretuottei-
den osalta.

 – Palveluvalikoimamme 
laajeni, kun saimme Veik-
kauksen- ja Matkahuollon 
asiointipisteet sekä Pudas-
järven Apteekin lääkekaa-
pin. Matkahuollon puolella 
on tavaraa kulkenut run-
saasti ja kyläläisillä on tä-
hän lyhyt asiointimatka. 
Lääkekaappi on tullut tar-
peeseen. Erilaisia ensihoi-
totarvikkeita kuin myös 
käsikaupan särkylääkkei-

tä menee tasaiseen tahtiin. 
Niin ikään polttoaineiden 
myynti on tasaista ja talven 
tullen kelkkailijat nostavat 
menekkiä huomattavasti.

 Vuokraamme myös tar-
vittaessa yleisempiä ra-
kennustöissä tarvittavia 
laitteita kuten naulaimia, 
sirkkeleitä sekä muita pie-
niä rakennustyökaluja, ky-
läkauppiaat kertovat.

- Tälle talvelle laajen-
namme tuotevalikoimaam-
me ja aloitamme kausivaat-
teiden myynnin. Nyt tulee 
valikoimiin talvivaatteita 

Tarja ja Kalle Tihinen esittelevät kausiasusteita, jotka ovat uusina tuotteina kaupassa. Tarja 
on kutonut myös villaista myyntiin asti.

ja asusteita. Keväällä sitten 
muutamme valikoimaa ke-
sävaatteiden puolelle. Tar-
koituksena on, että koko-
ja löytyy lapsista aikuisille 
asti. 

Leipäosastolla on tapah-

tunut sen verran muutok-
sia, että saamme nykyään 
leipomosta tuoreet tuot-
teet pakastettuna ja otam-
me niitä myyntiin mene-
kin mukaan. Täten leipä on 
aina tuoretta esille laitetta-

essa, Tihiset kertovat muu-
toksista. 

Isäntä vinkkaa vielä, että 
Tarja neuloo väliaikoina vil-
latuotteita myyntiin.

Syötekylänkauppa tunnetaan asiakasystävällisenä sekata-
varakauppana, jonne asiakkaan on mukava mennä ja tulla 
toistekin asioimaan.

Hotelliasumisesta uudenlaisia kokemuksia
Moninkertaisesti kansain-
välisissä kilpailuissa Suo-
men parhaaksi boutique-
hiihtohotelliksi palkittu 
Hotelli Iso-Syöte on nosta-
nut hotelliasumisen koko-
naan uudelle tasolle. Ho-
telli Iso-Syötteellä on tehty 
mittavia investointeja al-
kaen lämmitysjärjestelmän 
uusimisesta energiaa sääs-
tävään valaistukseen ja uu-
sien kaikki hotellin sisällä 
olevat tilat. Sisustusmateri-
aalien valinnat on suoritet-
tu siten, että kaikki huoneet 
ja huoneistot ovat allergia-
vapaita.

Lokakuussa valmistui 
Suomen ja maailman laa-
dukkaimpiin kuuluva Kar-
hunpesä-sviitti aikaisem-
man yhdeksi maailman 
romanttisemmaksi palki-
tun Kotkanpesä-sviitin rin-
nalle. Karhunpesä-sviitissä 
on kaksi saunaa, poreallas 
ja runsaasti näyttäviä yksi-
tyiskohtia, kuten hirsiseinä 
ja karhuntassun raapaisu-
jäljet suihkuseinässä. Kaik-
ki normaali hotellihuoneet 
on peruskorjattu syksyn ai-
kana vastamaan samaa kor-
keatasoista laatua kuin ho-
tellin sviitit. Hotellilta on 
mahdollisuus varata myös 
yöpyminen iglussa. 

Ravintolasalin muutos-

työ on valmistumassa ja 
joulukuun alussa aukeaa 
uusi, korkealuokkaisia kah-
vilaelämyksiä tarjoava in-
house Robert’s Coffee. 

Asiakkailla on myös va-
paassa käytössä aamus-
ta iltaan Arctic Spa`noin 
14-metrinen uima-allas ja 
kaksi ulkoporeammetta 
sekä iltasaunat. Arctic Spa 
tarjoaa monipuolisesti kas-
vo-, käsi-, jalka- ja kauneus-
hoitoja, vartalohoitoja sekä 
erilaisia rentouttavia hie-
rontoja.

– Pitkäkestoinen suuru-
rakka on nyt valmistunut. 
Hotelli on saatu remontoi-
tua alusta loppuun saakka. 
Kaikki huoneistot on käy-

ty läpi. Osa huoneistoista 
on muutettu laadukkaiksi 
kaksikerroksisiksi Aurora-
sviiteiksi. Loput kaksikym-
mentä kahden hengen ho-
tellihuonetta on kokeneet 
täydellisen muutoksen. 
Kaikissa huoneissa on kak-
si erillistä vuodetta ja kyl-
pyhuone, jossa on suihku 
ja wc. Lisäksi huoneissa on 
tv, nojatuolit ja pöytä. Lä-
hes jokaisessa huoneessa on 
tilaa lisävuoteelle, ja muu-
tamassa huoneessa onkin 
jo valmiiksi vuoteet kolmel-
le. Myös ravintolan muu-
tostyöt ovat valmiit, kertoo 
Hotelli Iso-Syötteen yrittäjä 
Juha Kuukasjärvi.

Kulunut kausi oli Hotel-

li Iso-Syötteelle hyvä ja tu-
levasta kaudesta odotetaan 
samanlaista. Joulu ja uusi-
vuosi on myyty loppuun, 
kevättalvelle on vielä tilaa. 
Asiakkaina käy kotimai-
sia ja ulkomaalaisia ryhmiä 
sekä yksityisiä henkilöitä. 
Myös erilaisia kokouksia ja 
seminaareja järjestetään ho-
tellilla. Hotelli Iso-Syöte tar-
joaa asiakkailleen erilaisia 
ohjelmapalveluja sekä oh-
jattuja- ja omatoimisia ret-
kiä. Matkailuyrittäjä Juha Kuukasjärvellä on ollut viime aikoina 

pohtimista, miettimistä ja tekemistä. Välillä on tartuttu it-
sekin vasaranvarteen ja tehty tavallista erikoisempaa.

Hotellin sisääntuloaula on uudistettu samoin kuin koko ho-
telli kaikilta sisäosiltaan. Suomen ja maailman laadukkaimpiin kuuluva Karhunpesä-sviitti valmistui lokakuussa.
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Pikku-Syötteellä odotetaan vilkasta talvea

Tanssinopettajat Sirpa 
Lotvonen ja Markku Oika-
rinen.

Hotelli Pikku-Syötteellä Jammaillaan
Olemme oululaiset tanssin-
opettajat Sirpa Lotvonen ja 
Markku Oikarinen eli Sipe 
ja Make. Viime vuoden ke-
väällä saimme mieluisan 
kutsun Syötteen tanssin-
harrastajilta tulla opetta-
maan heidän järjestämäl-
leen tanssikurssille Hotelli 
Pikku-Syötteelle. Kurssil-
le saapuikin suuri joukko 
innokkaita tanssin harras-
tajia ja tämän innoittama-
na päätimme yhteistuumin 
jatkaa kurssien järjestämis-
tä. Viime vuoden viimeiset 
tanssikurssit vietettiin pik-
kujoulu tunnelmissa yh-

dessä Kuusamon, Syötteen 
ja Oulun tanssijoiden kesken. 
Tapahtumaa markkinoitiin 
JouluJameina, ja näin syntyi 
Jami-brändi!

Tänä vuonna olemme 
järjestäneet kevät-, kesä-
, ja syysJamit. Ne pitävät si-
sällään tanssikurssipäivän, 
missä opetellaan monipuo-
lisesti eri tanssilajeja perin-
teisistä tanssilajeista latina-
laisiin. Opetustasoina alkeet, 
alkeisjatko sekä jatko. Kurs-
seille voi osallistua ilman 
omaa paria, parinvaihdon 
myötä kaikki pääsevät tans-
simaan!

Päivän treenien jälkeen 
jatkoimme usein Jammailua 
vielä Pintamon orkesteritans-
seissa.

Iso kiitos kuuluu Syötteen 
tanssinharrastajille ja Hotel-
li Pikku-Syöteelle, jotka ovat 
toiminnallaan ja tuellaan 
mahdollistaneet Jamipäivien 
järjestämisen. Tapahtuman, 
missä yhdistyvät liikunta, so-
siaalisuus ja oppiminen. Li-
säksi hotelli on huippupaik-
ka kurssien järjestämiseen. 
Opetus, ruokailu ja majoi-
tus, kaikki samassa paikassa 
upeissa maisemissa!

Tämän vuoden huipen-

tuma JouluJamit järjestetään 
8.12. Tuolloin opetellaan hi-
taan foksin alkeita, salsan al-
keisjatkoja sekä fuskun jatko-
tason oppeja. Lisäksi päivään 
kuuluu hotellin maittava jou-
luateria, pikkujouluohjel-
maa sekä tanssikenkä myyn-
tiä. Jamipäivän kruunaa illan 
orkesteritanssit Napakymp-
pi -orkesterin tahdittamana. 
Eli luvassa on tanssimisen 
iloa ja riemua aamusta yö-
myöhään. Tapahtuma, johon 
kaikki ovat lämpimästi terve-
tulleita! Päivän kursseille toi-
votaan ennakkoilmoittautu-
mista.

Vuonna 2019 on sovit-
tu neljät Jamit; TalviJamit 
16.2., KesäJamit 8.6., SyysJa-
mit 21.9. ja JouluJamit 7.12. 
Nämä päivät kannattaa mer-
kitä kalenteriin ja osallistua 
Hotelli Pikku-Syötteellä jär-
jestettäviin hyvän tunnelman 
tanssikursseille oheisohjelmi-
neen. Tulevaisuuden suunni-
telmissa on tehdä tapahtu-
masta kaksipäiväinen ja näin 
saada hotelli täyteen innok-
kaita tanssinystäviä eri puo-
lelta Suomea! 

Jammailemisiin 
Sipe&Make

Nuoriso- ja vapaa-ajankes-
kus Pikku-Syötteen kesä 
on ollut täynnä toimintaa. 
Hotelli pidettiin läpi kesän 
auki ja kävijöitä riitti. Kes-
kuksen johtaja Mika Pek-
kala on kuluneeseen kesä- 
ja syyskauteen tyytyväinen. 

─ Meillä oli kesällä pal-
jon rippileirejä ja syksyl-
lä kävi muutama kiina-
laisnuorisoryhmä, hän 
kertailee.

Kiinalaiset nuorisomat-
kailijat toivat eksotiikkaa 
kiinalaisen teeseremonian 
muodossa, ja Pikku-Syöt-
teellä olleet matkailijat pää-
sivät osallistumaan seremo-
niaan. Teehetki oli avoin 
kaikille hotellissa olleille ja 
eksoottinen pieni hetki oli 
elämys siihen osallistuneil-
le. 

Syyskuussa polkujuok-
sijat valloittivat huiput ja 
notkelmat juoksemalla rin-
teissä ja metsiköissä upeis-
sa ruskamaisemissa Riikka 
Tulpon ja Maija Oravamä-
en johdolla. 

Vilkas syksy on tuonut 

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syötteellä viihtyy koko perhe. Laskettelun lisäksi voi ko-
keilla vaikkapa lumikenkäilyä.Lumisessa metsässä poluilla samoilu voi olla koko perheen elämys.

Pikku-Syötteellä on lapsille oma rinne, jossa pienimmätkin 
voivat harjoitella lumiurheilun alkeita. 

kävijöitä Pikku-Syötteelle 
mukavasti.

─ Syksyllä on riittänyt 
erilaisia tapahtumia. Pikku-
Syötteellä on ollut tanssilei-
ri, meillä ovat käyneet hiih-
toseurat harjoittelemassa ja 
elokuussa pidettiin Polku-
juoksuleiri, Pekkala kertoo.

Urheiluseurat ovat löytä-
neet Pikku-Syötteen harjoit-
telupaikakseen, useat seu-
rat ovat pitäneet alueella 
harjoitusviikonloppuja. Ke-
huja ovat saanet maastot, 
mutta myös hotellin palve-
lut.

Itsenäisyyspäivän vii-
konloppuna vietetään Pik-
ku-Syötteellä Joulujamit 
tanssiopetuksen merkeis-
sä. Opetuksesta vastaa-
vat jo entuudestaan tutut 
Sirpa Lotvonen ja Mark-
ku Oikarinen. Lauantai-il-
tana pyörähdellään orkes-
teritansseissa Napakympin 
tahdittamana. Viikonlop-
puna tarjolla on myös her-
kullinen joulupäivällinen. 

Ravintola Puroa on isän-
nöinyt syksystä lähtien 

keittiöpäällikkö Ilkka Tuo-
minen. Hän on tuonut tar-
jontaan ravintolassa pais-
tettuja leipiä ja pullaa. À la 
carte ruokalistalle on myös 
palannut poronkäristys. 

Rinteiden lumetus 
käynnissä
Pikku-Syötteellä on päästy 
aloittamaan lumetus jo vii-
me viikolla, ja lisää lunta 
päästään tykittämään rin-
teisiin, kun pakkasmittari 
laskee -5 asteeseen. 

Alkutalven rinnetilan-
teeseen vaikuttavat suoraan 
pakkassäät. Niinpä sääen-
nusteita on seurattu erittäin 
tarkasti. Lumetusta pääs-
tiin aloittelemaan viime vii-
kolla ja toiveissa on, että 
ensilaskut lasketaan itsenäi-
syyspäivän viikonloppuna, 
mutta säät sanelevat lopul-
ta, milloin rinteisiin pääs-
tään. Eturinteiden lumetus 
vaatii noin kahden viikon 
pakkasjakson, jotta rinteet 
ovat laskukunnossa.

Rinteisiin on tehty uu-

distuksia ja parannuksia ke-
sän aikana.

─ Molemmissa parkeis-
sa on tehty uudistuksia ja 
suorituspaikkoja lisätty. 
Pehmeille lumille pääsee 
länsirinteissä aiempaa pa-
remmin, sillä vapaalasku-
mahdollisuuksia on paran-
nettu, kertoo rinnepäällikkö 
Markus Pyttynen. 

Kunhan luonnonlunta 
sataa kunnolla, pääsee ul-
ko-ovelta suoraan rintei-
siin ja ladulle. Pikku-Syöt-
teellä pääsee laskemaan 
yhdeksällä hoidetulla rin-
teellä ja lapsille suunnattu 
seikkailureitti on uudistet-
tu täksi talveksi. Rinteet pi-
detään auki koko joulun ja 
uuden vuoden ajan loppiai-
seen saakka.

Kesän aikana kunnostet-
tiin hotellin ulkokattoa ja 
remontti on saatu syksyn 
aikana valmiiksi. Kesän ai-
kana tehtiin myös ilmas-
tointijärjestelmän puhdis-
tus. 

Mari Aho-Palola
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AVOINNA
TO: KLO 10-17

PE-LA: KLO 10-02 (KEITTIO -21)
SU: KLO 10-15

TALVIKAUDEN
AVAJAISET

*K-18, VAPAA PÄÄSY

Romekievarintie 1, 93280 Syöte
P. +358 44 202 3595
info@romekievari.fi

romekievari.fi

PERJANTAINA 7.12.
*PUBIVISA - KLO 21

*LATE NIGHT MUSIC CLUB - KLO 23-02
LAUANTAINA 8.12.

*YLEISÖN PYYNNÖSTÄ: SYÖTTEEN OMA ROCKIN’ BARS! 

STPLIIKENNE.FI

TILAUSAJOT 
8-52 paikkaisilla busseilla

PYYDÄ TARJOUS!
Puh. 0400 165 866 myynti@stpliikenne.fi

Koulutus- ja virkistysreissut,
loukkaretket, urheiluseurojen pelireissut...

Villa lievittää kipua ja parantaa yöunta
aurowool.fi

Lähtö Venäjän rajan tuntumasta, 
maali Tornion Karungissa. 420 km hyvää mieltä.

RR 1:    7.-13.3.2019
RR 2:    8.-14.3.2019
RR 3:    9.-15.3.2019
RR 4:  10.-16.3.2019

Lähtö

Kynttilän kauneus, arvokkuus 
ja elävä tuli kannattelevat 

traditiota edelleen
Antiikin ajoilta saakka on 
poltettu kynttilöitä. Suo-
messa kynttilät yleistyi-
vät 1800-luvulla. Ei voi olla 
huomaamatta tunnelman 
muutosta tilassa, jossa sy-
tytetään kynttilä. Tilaan vir-
taa heti erilaista tunnelmaa 
ja energiaa.

-Kynttilätalo syntyi ha-
lusta työllistää itsensä ja 
monen hyvän sattuman 
edesauttamana se onnis-
tui, yrittäjäsisarukset Sinik-
ka Blomster ja Seija Heruk-
ka kertovat.

Kynttilät on osa sisus-
tusta ja ne valitaan kodin 
värien mukaan. Lämpöä ja 
värejä riittää Kuusamontien 
varressa, Sotkanjärvellä si-

Asiakkaita on käy ihan mukavasti pitkin vuotta, mutta joulu ja pääsiäinen ovat vilkkainta ai-
kaa myymälässä, kertovat sisarukset Sinikka Blomster ja Seija Herukka.

Kuuset ja Tontut ovat kysyttyjä tuotteita.

jaitsevassa Kynttilätalos-
sa. Sieltä löytyvät käsityönä 
tehdyt tykkypuista muo-
tonsa saaneet Kynttiläkuu-
set, pitsiintyvät Aurorat 
tai värikkäät Anno Colo-
ria-sarjan kynttilät ja monet 
muut mallit. Kynttilöiden 
käyttö on ympärivuotistu-
nut. Nyt kynttilöitä poltel-
laan jo elokuussa iltojen pi-
mentyessä. Suomalaiseen 
jouluun ja juhliin kynttilät 
ovat kuuluneet aina.

– Haluamme tehdä laa-
dukkaita kynttilöitä. Kynt-
tilöiden valmistaminen kä-
sityönä vie aikaa ennen 
kuin kynttilä on lopullises-
sa muodossaan ja valmiina 
myytäväksi. Tuotekehitte-

lyä ja uusia malleja suunni-
tellaan jatkuvasti. Kun uusi 
idea saadaan valmiiksi mal-
liksi, alkaa koepolttosarjat, 
jolloin nähdään miten kynt-
tilä toimivat. Laatu on kil-
pailuvaltti, josta ei oo vara 
käsityöläisen tinkiä, kerto-
vat Kynttilätalon yrittäjät. 

Tällä hetkellä malleja on 
useita ja värimaailma on 
hyvin laaja. Vuodenajoil-
le löytyy omat värinsä. Ke-
väällä ostetaan raikkaita 
värejä, pääsiäisenä perintei-
sesti siihen kuuluvat värit. 
Kesällä kynttilöissä näkyy 
heleys. Syksyllä ovat vuo-
rossa ruskan sävyt ja joulun 
aikaan kuuluvat punainen, 
vihreä ja valkoinen.

– Aurora, Kuusi, Lumi-
pallo, Tonttu ja Sauna-kel-
luvat kynttilät ovat kysy-
tyimpiä. Tuotteitamme on 
saatavana pajamyymälän 
ja paikallisten liikkeiden li-
säksi jälleenmyyjiltä ympäri 
Suomea. Myös nettisivujen 
kautta tilataan mukavasti. 
Teemme myös tilausvärjä-
yksiä ja logoja asiakkaiden 
toiveiden mukaan, Bloms-
ter ja Herukka kertovat.

Elävä tuli kiehtoo. Vaik-
ka on mitä erilaisimpia vilk-
kuvia ja välkkyviä sähkö-
valoja, niin kynttilä pitää 
pintansa nykyaikanakin to-
teavat yrittäjä sisarukset ja 
valmistautuvat tulevaan 
joulusesonkiin jolloin myy-
mälän ovi avautuu tihe-
ään Kuusamontieltä poik-
keavan asiakkaan toimesta. 
Tämä on meidän kiireisintä 
aikaa. Tervetuloa kynttilä-
ostoksille, toivottavat Sinik-
ka ja Seija.



10 11nro 48PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.11.2018 29.11.2018nro 48
2018JOULUINEN SYÖTE10

Maansiirto- ja kiinteistöalan 
huolintapalvelut ympäri vuoden

Syötteen Maansiirto Oy 
on pudasjärveläinen noin 
25 vuoden kokemuksel-
la toimiva vesi-, viemäri- 
ja maanrakentamiseen eri-
koistunut yritys. Yritys on 
kasvanut alueella merkittä-
väksi toimijaksi ja sillä on 
suuri kapasiteetti toteuttaa 
erilaisia maanrakennusura-
kointeja omalla lähialueella 
kuin koko Pohjois-Pohjan-
maan alueella.

- Olemme erikoistuneet 
erilaisiin maanrakennustöi-
hin kesäisin kuten talojen 
pohja- ja piharakentamisiin, 
vesi- ja viemäriverkostojen 
rakentamiseen sekä edellis-
ten saneerauksiin, joiden li-
säksi teemme myös katusa-
neerauksia kaikkine siihen 
liittyvine töineen. Toimi-
tamme asiakkaille tarvit-
tavat maa-ainekset, kuten 
sorat, hiekat, ruokamullat, 
murskeet ja seulotut lajik-
keet. Talvisin keskitymme 
lumitöihin, yrittäjä Jari Sär-
kelä toteaa.

Talvikuukausina Syöt-
teen Maansiirtoa työllistä-

vät tiestön auraukset sekä 
latu- ja moottorikelkkaver-
koston kunnossapito. Yritys 
tekee myös erilaisten ulkoi-
lu- ja virkistysalueiden kun-
nossapito- ja huolintapalve-
luja. Yrityksen kautta on 
mahdollista saada käynnis-
tysapua hätätilanteissa sekä 
lämmintä hallitilaa mm. au-
tojen sulatusta varten. Yri-
tyksellä on Taivalkosken 
teollisuuskylän tukikoh-
dassa lämmintä halli- ja re-
monttitilaa 450 neliömet-
riä. Tälle syksylle Syötteen 
Maansiirrolle ja Syötteen 
Rakennus ja Huoltopal-
velulle valmistuu yhteis-
tä lämmintä hallitilaa Syöt-
teelle 450 neliömetriä. 

 – Kiinteistöjen huolin-
tapalvelut sekä ulkoilu- ja 
virkistysalueiden kunnos-
sapito- ja huolintapalvelut 
ovat tulleet yrityksemme 
toimenkuvaan pikkuhiljaa 
kasvaneen kysynnän myö-
tä. Asiakkaat ovat kyselleet 
voisimmeko me ottaa näi-
tä hommia tehdäksemme ja 
siitä tämä toiminta on pik-

Lumityöt työllistävät talvella. Kalustoa on uusittava, mikäli meinaa pysyä kilpailussa mukana.

ku hiljaa kasvanut ja voi-
mistunut ja voidaan sanoa 
sen olevan tällä hetkellä jo 
huomattava osa-alue toi-
minnastamme. Varsinaisiin 
remontti- ja rakennustöi-
hin emme ala, mutta pieniä 
huolto- ja korjaushommia 
teemme mahdollisuuksi-
en mukaan. Yritykselläm-
me on kokenut moniosaaja 
henkilökunta, joka on kas-
vanut uusien toimintojen 
mukana uusiin tehtäviin, 
tuumailee Jari Särkelä.

Kesällä työllistävät maansiirtotyöt.

Kosteusvauriot työllistävät
Syötteen Rakennus ja 
Huoltopalvelulla on ol-
lut kiireinen vuosi. Raken-
nusliike on tehnyt vesiva-

hinko- ja kattoremontteja, 
mutta myös uutta on raken-
nettu avaimet käteen peri-
aatteella ja myös kiinteistö-

huollon puolella on kiirettä 
riittänyt. 

– Kosteusvahingot ja kat-
toremontit on työllistänyt 
meitä. Vanhat lattian alle 
piilotetut kupari- ja mustan 
raudanputket ovat tulleet 
tiensä päähän ja tihkutta-
neet vettä rakenteisiin. Ih-
misten kannattaisi seurailla 
vesimittareitaan ja lämmi-
tysverkostojaan. Jos vet-
tä näyttäisi kuluvan, vaik-
ka hanat ovat kiinni tai jos 
lämmitysjärjestelmään pi-
tää lisäillä vettä tämän täs-
tä, niin on syytä huoles-
tua, yrittäjä Markus Särkelä 
huomauttaa.

Syötteen Rakennus ja 
Huoltopalvelulla alkaa pu-
haltamaan uudet tuulet, 
kun pitkään suunnitteil-
la ollut elementtitalojen, 
hallien ja huviloiden val-
mistaminen pääsee käyn-
nistymään omissa tuo-
tantotiloissa. Muutamien 
rakennusten elementit on 
tehty ja pystytetty, mutta 
elementtien valmistus tois-
ten tiloissa lisää kustannuk-
sia.

– Rakennamme yhdessä 
Syötteen Maansiirto Oy:n 
kanssa lämpimän 450 ne-
liömetrin elementtihallin, 
josta tulee puolet Maan-

siirron käyttöön ja puolet 
meille elementtien valmis-
tusta varten. Valmistimme 
elementit itse, joten kus-
tannukset pysyivät edul-
lisina. Lämmitysmuodos-
sa päätyimme hakkeeseen, 
koska meillä on kummalla-
kin metsää sen verran, että 
pystymme hyödyntämään 
omaa puutavaraa hakkee-
na.

Ulkoseinäelementit teh-
dään pintavalmiiksi. Myös 
sähkörasiat ja kytkimet sekä 
johdotukset asennetaan sei-
niin valmistusvaiheessa. 
Pystytyksen jälkeen erikois-
alojen ammattimiehet käy-
vät suorittamassa kytken-
nät, jonka jälkeen rakennus 
on käyttöönottokunnossa.

– Nostamme ja asennam-
me itse elementit paikoil-

leen ja teemme tarpeelliset 
sisä- ja ulkotyöt, jonka jäl-
keen suoritamme tiiviysko-
keen. Näin toimien voimme 
antaa rakennukselle takuun 
edellyttäen, ettei rakennuk-
seen tehdä muutoksia, eikä 
reikiä tiiviyskokeen jälkeen, 
Markus Särkelä toteaa.

Pekka Naumanen Taivalkosken kohteessa viimeistelemässä 
oman hallin seinää.

Syötteen Maansiirto Oy.n ja Syötteen Rakennus ja Huoltopalvelun yhteinen halli hanke on 
valmistumassa. 
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LENTÄJÄNMAJA
Lentäjäntie 49
-  1-5-hengen huoneita
-  Sauna
-  Kokoustilat  2-50 hengelle
-  Varusteltu keittiö
-  Sopii juhlien ja saunailtojen 
    pitopaikaksi

JYRKKÄKOSKI OY Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HOTELLI
IIJOKI
Karhukunnaantie 6
-  Iijoen rannassa
-  1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
 suihku, wc, parveke, 
 varusteltu keittiö, tv, wlan
-  Vuokrataan toimistotiloja päiväksi,            

viikoksi, kuukaudeksi...
-  Kokoustilat 2-20 hengelle

Lähellä loistavat Jyrkkäkosken hiihtomaastot 
valaistuine latuineen sekä Virkistysuimala Puikkari.

Kaikenlaiset konetyöt & 
kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

kht@khriekki.fi • www.khriekki.fi

WWW.JPMATIC.FI

MAANRAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!

Vapaa-ajan asuntoja 
Syötteelle 20 vuoden ajan

Kirvesmiesveljekset Juha ja Kari Tuohimaa ovat rakentaneet taloja Syötteelle Jopera Oy:n va-
kituisina työntekijöinä 20 vuoden ajan. 

Jopera oy on vuonna 1993 
perustettu perheyritys, jon-
ka päätoiminta-alueena on 
Oulu, Pirkanmaa ja pääkau-
punkiseutu. Rakennuskoh-
teita ovat omakoti-, parita-
lot ja rivitalot. Henkilöstöä 
yrityksellä on töissä noin 60 
henkilöä ympäri vuoden.

Jopera Oy on Syötteen 
alueen vanhimpia vapaa-
ajan asuntojen rakentajia. 
Lähes kahdenkymmenen 
vuoden aikana yritys on ra-
kentanut Syötteelle noin 45 
vapaa-ajan asuntoa 

– Syötteelle rakennet-
tiin ensimmäinen kohde -98. 
Sen jälkeen Iso-Syötteen on 
alueelle rakennettu vuosit-
tain 2-3 vapaa-ajan asuntoa. 
Osa on yksittäisiä mökkejä ja 
osa paritaloja. Rakennamme 
myyntiin sekä tilaustyönä 
joko asiakkaan piirustusten 
tai sitten oman yksilöllisen 
suunnittelumme mukaan. 
Kaikki rakennukset ovat 
energiaa säästäviä, tulisijal-
lisia ja muutenkin korkeasti 
varusteltuja taloja nykyajan 
vaatimusten mukaan, kertoo 
Jorma Paaso Jopera Oy:stä.

Nykyiset lomamökit pi-
tää olla valoisia, eteistiloil-
taan avaria ja varustettu il-
mastoinnilla sekä saunalla. 
Verrattuna 2000 luvun ra-
kentamiseen mökkien koko 
on hieman pienentynyt, 
mutta ikkunapinta-ala li-
sääntynyt ja lämpöeristeiden 
vahvuus kasvanut.

– Ulkoporealtaat on li-
sännyt suosiotaan ja niitä 
on asennettu viime vuosina 
aika runsaasti. Samalla saa-
daan lisää oleskelutilaa, kun 
asiakas yleensä haluaa po-
realtaan ympärille runsaasti 
terassitilaa.

Tällä hetkellä näyttää, 
että Syötteeltä kysytyimmät 

tonttialueet alkaa olla ra-
kennettu täyteen ja uusien 
tonttien saaminen näyttää 
viivästyvän. Se johtanee ra-
kentamistahdin hiljentymi-
seen Syötteen juurella, huo-
mauttaa Paaso. 

Kirvesmiesveljekset Kari 
ja Juha Tuohimaa ovat ol-
leet Jopera Oy:n vakituisia 
rakentajia 20 vuoden ajan 
Syötteellä. 

– Jopera on ollut vakitui-
nen työnantaja. Alkuaikoina 
käytiin rakentamassa myös 
Oulussa ja Pudasjärvellä 
mutta viime vuodet on saa-
tu olla pääosin Syötteen alu-
eella hommissa, Juha Tuohi-
maa kertoo.

Tuohimailla on yleensä 
kaksi mökkiä työn alla. Su-
lanmaan aikana pyritään 
saamaan rakennukset vä-
hintäänkin katon alle sateil-
ta suojaan. 

– Siitä on sitten hyvä läh-
teä jatkamaan. Alueen ra-
kentajat on tullut tutuiksi ja 
alueella on hyvä yhteishen-
ki. Pohjatyöhommat ovat 
muuttuneet paljon siitä mitä 
ne aluksi oli. Silloin paikal-
le tuli kaivinkone, joka kai-
voi ja itse oltiin apumiehinä. 
Nykyisin Syötteen Maansiir-

to Oy tekee pohjatyöt. Sen 
jälkeen tulevat perustuspal-
velufirmat sokkelihommiin. 
Maansiirto käy sitten teke-
mässä sisätäytöt ja asenta-
vat samalla anturan sisä- ja 
ulkolämmöneristeet paikoil-
leen. Sen jälkeen pohja saa 
kuivaa rauhassa jonkin ai-
kaa. Me nostetaan sitten 
runko ja katto paikoilleen ja 
tehdään talo valmiiksi, Juha 
Tuohimaa kertoo.

Kirvesmieskaksikko te-
kee kaikki muut rakennus-, 
sisustus- ja pinnoitustyöt 
paitsi tulisijat. Sähkö ja lvi-
urakoitsijat tekevät heille 
kuuluvat erikoistyöt. 

– Rakennusmateriaaleissa 
ei tänä aikana ole isoja muu-
toksia tapahtunut. Lautaa ja 
eristevillaa laitetaan ulkosei-
niin, huopaa katolle ja sisä-
seinät verhoillaan rakennus-
levyillä ja paneeleilla. Myös 
hirsirakentaminen Pudasjär-
ven miehillä onnistuu. Va-
laistuksessa on tapahtunut 
monenlaista muutosta. Nyt 
valaistus on osa sisustusta ja 
led-valoilla ja nauhoilla saa-
daan hyvinkin erilaisia valo- 
ja valaistusmaisemia huo-
neisiin, Tuohimaat toteavat.

Jopera Oy on Syötteen alueen vanhimpia vapaa-ajan asunto-
jen rakentajia.

SYÖTTEEN TALVEN AVAJAISET 
LAUANTAINA 8.12. Kaupalla kahvitarjoilu 10-14 ja 
Pubilla esiintymässä lauantaina Express klo 18.00 alkaen; 

soittavat kolme 45 min settiä.

ma-to 10-18
pe ja la 10-21

su 10-18 

Lounas arkisin klo 11-13 
pe 16-22
la 12-24  

P. 0440 838 668 olemme Facebookissa
Tervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

112018 JOULUINEN SYÖTE
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WE’RE BUILT FOR THIS
LUE LISÄÄ: CAN-AMOFFROAD.COM
©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään.

Todellinen 6-pyöräveto
Reilu, 159 kg:n kuormaus-
kapasitetti takalavalla
Suunniteltu Suomessa 60 km/h

MAX

OUTLANDER 6X6 450 T
ALKAEN 9 990 €

UUSI

WE’RE BUILT FOR THIS
LUE LISÄÄ: CAN-AMOFFROAD.COM
©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään.

Todellinen 6-pyöräveto
Reilu, 159 kg:n kuormaus-
kapasitetti takalavalla
Suunniteltu Suomessa 60 km/h

MAX

OUTLANDER 6X6 450 T
ALKAEN 9 990 €

UUSI

  

LUE LISÄÄ Can-AmO�road.com

  

 

  
 

 
 

TALVEEN

 WE’RE BUILT FOR THIS
LUE LISÄÄ: CAN-AMOFFROAD.COM
©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään.

Todellinen 6-pyöräveto
Reilu, 159 kg:n kuormaus-
kapasitetti takalavalla
Suunniteltu Suomessa 60 km/h

MAX

OUTLANDER 6X6 450 T
ALKAEN 9 990 €

UUSI

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

-  Auton korjaukset ja huollot
-  4-pyöräsuuntaukset
-  Automaattivaihteiston 
 huoltolaite (SPIN ATF-5000)
-  Autocom-, Bosch- ja VCDS-

testerit

-  Eber- ja Webasto-testerit
-  Ilmastointihuollot
-  Vakuutusyhtiöiden 
 hyväksymä kolarikorjaamo / 

maalaamo

Tervetuloa!

Iso-Syötteelle rakennetaan yli 10 miljoonan euron 
hotelli-, monitoimiareena- ja infrahankekokonaisuus

Iso-Syötteellä käynnistyy ku-
luvan syksyn ja tulevan ke-
vään aikana joukko hankkei-
ta vauhdittamaan kaupungin 
matkailua. Suurimmat in-
vestoinnit tehdään uusiin 
rakennuksiin, sillä alueelle 
nousee 120-paikkainen huo-
neistohotelli ja hirsirakentei-
nen monitoimiareena, jota 
myös Lumiareenaksi kutsu-
taan. Keväällä alueella to-
teutetaan myös iso infrahan-
ke, jonka myötä parkkialueen 
kapasiteetti kaksinkertaistuu 
kuuteensataan paikkaan ja 
muuttaa alueen ilmeen täy-
dellisesti.

Hankkeiden takana on 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja Jorma Terent-
jeff ja Pudasjärven kaupunki.

Iso-Syötteen parhaal-
le paikalle rinteiden välit-
tömään läheisyyteen val-
mistuvan huoneistohotellin 

perustusten rakentaminen 
on aloitettu lokakuussa ja en-
simmäiset vieraat toivote-
taan tervetulleiksi jo vuoden 
päästä. Hotellin rakennutta-
jana toimivan Huoneistoho-
telli Kide Oy:n omistaja Jor-
ma Terentjeff.

–Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen tuloskehitys on ollut po-
sitiivinen jo usean vuoden 
ajan. Uusi hotelli lisää alu-
een majoituskapasiteettia ja 
sen myötä voimme palvella 
matkailijoita entistä parem-
min ympäri vuoden. Lisäk-
si uskomme hotellin lisäävän 
hiihtokeskuksen asiakasmää-
rää merkittävästi, Terentjeff 
iloitsee.

– Iso-Syöte on erityinen 
paikka koko perheellemme 
ja työntekijöillemme. Hotel-
lin suunnittelua on ohjannut 
suuri kunnioitus ympäröivää 
luontoa ja kansallismaise-

maa kohtaan. Rakennukses-
ta tulee Suomen ensimmäis-
ten joukossa maalämmöllä 
toimiva hotelli. Sekä hotellin 
että monitoimiareenan suun-
nittelussa on otettu huomi-
oon Iso-Syötteen upeat mai-
semat ja rakennukset ovat 
alusta asti suunniteltu sopi-
maan ympäristöönsä, Terent-
jeff kertoo.

– Hiihtokeskus on viimei-
sen kahdeksan vuoden aika-
na investoinut rinnealueisiin. 
Hotellin avulla pääsemme 
alueena voimakkaampaan 
kasvuun, joka mahdollis-
taa entistä isommat inves-
toinnit myös hiihtokeskuk-
sen puolelle. Viime vuonna 
World Ski Awardsissa saa-
mamme Suomen parhaan 
hiihtokeskuksen palkinto 
rohkaisi meitä tekemään ho-
telli-investoinnin, kertoi Te-
rentjeff.

Kaupunki satsaa  
matkailun  
kehittämiseen
Pudasjärven kaupunki satsaa 
areenainvestoinnillaan Syöt-
teen ja samalla koko Pudas-
järven matkailun kasvuun. 
Areenan ansiosta alueelle 
houkutellaan suurempia ja 
monipuolisempia asiakasvir-
toja ympärivuotisesti.

– Matkailu on Pudasjär-
velle tärkeä elinkeino; sen 

vaikutukset kunnan työlli-
syyteen ja talouteen ovat jo 
nyt huomattavat. Kunta ha-
luaa tukea yrittäjiä ja var-
mistaa uusille matkailuyri-
tyksille hedelmällisen pohjan 
aloittaa yritystoiminta. Tällä 
hetkellä Syötteen alue kärsii 
hotellitasoisen majoituksen 
vähäisyyden lisäksi tapah-
tuma- ja sisäliikuntapaikan 
puutteesta. Areena mahdol-
listaa ympärivuotisen toi-
minnan ja eri kokoiset yritys- 
ja yleisötilaisuudet, kertoo 
Pudasjärven kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen.

Ilman uutta hotellia aree-
naa ei olisi tullut; myös inf-
rahanke edellytti muita 
investointeja. Lisämajoitus-
kapasiteetti tulee tarpeeseen, 
jotta areena saadaan mo-
nipuolisesti hyödynnettyä. 

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen esittelemässä Pudasjärven matkailun puitesopimusta, 
joka pitää sisällään viiden seuraavan vuoden aikana lähes 50 miljoonan investoinnit. Nyt ra-
kennetaan siitä noin 10 miljoonan osuus. 

Hotelli-, monitoimiareena- ja infrahankekokonaisuus -rakennushankkeen lehdistötilaisuus 
oli lokakuussa Oulussa, jossa Hiihtokeskus Iso-Syötteen toimitusjohtaja Jorma Terentjeff 
esitteli hotellihanketta tiedotusvälineille. 

Areenaan kuuluu yhteensä 
noin 1400 neliömetriä muun-
tautuvaa salitilaa, sekä kun-
to- ja vapaapainosali ryh-
mäliikuntatiloineen. Areena 
yhdistyy kaupungin omis-
tuksessa olevaan Safari-ta-
loon, jonka ravintolatilat 
laajenevat osittain areenan 
puolelle. 

Syötteen matkailu 
kasvussa
Pudasjärvellä tilastoituja yö-
pymisiä oli yhteensä 112 435 
vuonna 2017. Yöpyvistä mat-
kailijoista 79 prosenttia oli 
kotimaisia. Kasvua vuoteen 
2016 tuli +8,5 prosenttia. Ul-
komaisista yöpyjistä lähes 
90 prosenttia oli Euroopas-
ta, toiseksi suurin oli venä-
läisten osuus, ja seuraavaksi 

Huoneistohotellin perustustyöt ovat käynnissä Safaritalon 
vieressä, mutta toisella puolen, kuin Lumiareena. Hotelli 
valmistuu vuoden kuluttua. 

Lumiareenan pohjatyöt ovat käynnissä kaupungin omistaman Safaritalon vieressä. Raken-
nus valmistuu noin vuoden kuluessa. 

suurin nopeasti kasvava Aa-
sia.

Hiihtokeskus Iso-Syötteel-
lä kävi kaudella 2017-2018 
yli 50 000 laskettelevaa asi-
akasta. Hissinousuja tehtiin 
reilusti yli miljoona. Hiihto-
keskuksen liikevaihto kasvoi 
edelliskauteen verrattuna yli 
10 prosenttia. 

Viime vuonna Syötteen 
kansallispuistossa tehtiin 
huima käyntimääräennätys, 
mutta tästä huolimatta al-
kuvuoden 2018 luvut kerto-
vat jälleen lähes neljänneksen 
kasvusta. Kansallispuiston 
käyntimäärä oli reilut 48 000, 
jossa kasvua edellisvuoteen 
on 23 prosenttia. Vuosien 
2016-2017 vastaavalla vertai-
lu ajanjaksolla käyntimäärät 
nousivat 31 prosenttia.
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Monipuolista ohjelmatarjontaa luonnon helmassa
Syötteen Eräpalvelujen piha-
maalla olevan matkamuisto 
myymälän sisällä käy hyöri-
nä, kun asiakkaat katselevat 
ja ostavat matkamuistoja. Sa-
maan aikaan treenaus vuo-
rossa olevat koirat nykivät 
innoissaan valjaisiin kiinni-
tettyä mönkijää päästäkseen 
matkaan. Porukan jatkona 
häärii uteliaana kesällä syn-
tynyt Kali, joka on nyt viiden 
kuukauden ikäinen seuralli-
nen pikkukoira. Tarhalla odo-
tellaan vielä yhden pentueen 
syntymistä tälle syksylle.

 - Koirat olivat innoissaan, 
kun pääsivät pitkän tauon jäl-
keen taas kunnolla treenaa-
maan. Niiden kesä on men-
nyt keskenään seurustellen, 
loikoillen ja voimia keräten. 
Tämä kesä oli koirille tuka-
la. Teimme tarhalla suojaus, 
jäähdytys- ja kastelujärjes-
telmiä saadaksemme koirien 
olot mahdollisimman muka-
viksi helteistä huolimatta, 
kertovat Syötteen Eräpalve-
lujen yrittäjät Janne ja Jonna 
Määttä.

Syötteen Eräpalvelujen oh-
jelmapalvelutarjonta on suun-
nattu lomailijoiden lisäksi 
myös yrityksille. Retket sovel-
tuvat niin polttariporukoille 
kuin kokousryhmillekin. 

Kali, vilkas ja eloista tarhan 
pienin koiranpentu, on kaik-
kien suosikki.

Koiravaljakon kyyti lumisessa ja hiljaisessa metsässä on unohtumaton kokemus. Kuva Mark-
ku Rytinki.

Syötteen Eräpalvelujen tarjontaan kuuluu myös matkamuis-
tomyymälä.

Savusauna lämpiää ym-
päri vuoden. Saunatuvassa 
on mukava istahtaa, kuivatel-
la hiet ja nauttia löylykahvit. 
Tuvassa voi järjestää erilaisia 
juhlia ja pitoja. Eräpalvelui-
den palvelutarjontaan kuulu-
vat myös erilaiset pitopalve-
lut.

- Vuokraamme savu-
saunaa ja saunatupaa yksi-
tyisten ja yritysten erilaisiin 
tilaisuuksiin ja juhliin pito-
palvelulla tai ilman. Meiltä on 
mahdollisuus tilata asiakkaan 
toiveiden mukaista pitopalve-
lua kolmen erilaisen ruoka-
lajin ja lisukkeiden kera toi-
mitettuna ja katettuna vaikka 
suoraan mökille. Meiltä voi 
vuokrata myös kotaa tai laa-
vua pienimuotoisiin illanis-
tujaisiin, kertoo Jonna Määttä

Talvisesongit  
työntäyteisiä
– Viime aikoina talvimatkai-
lussa on eläinten kanssa teh-
tävien ohjelmapalveluiden 
suosio kasvanut erityisesti 
kansainvälisten asiakkaiden 
keskuudessa niin paljon, että 
talvella keskitymme pääasias-
sa erimittaisiin huskyvaljak-
kosafareihin. Myös erilaiset 
pilkkireissut ovat suosittu-
ja etenkin lapsiperheiden ja 

ulkomaalaisten kanssa. Lu-
mikenkävaelluksia ei ehditä 
tekemään niin paljon kuin en-
nen, Jonna Määttä kertoo.

Kesät ovat talvea rauhal-
lisemmat, mutta rivertubing 
laskut Pärjänjoella ja opaste-
tut kalastusreissut sekä vie-
railut koiratarhalla rytmittä-
vät sopivasti kesän menoa. 

- Perhokalastuksen ope-
tus ja opastetut kalastus-
reissut kuuluvat olennaises-
ti kesän ohjelmistoon. Viime 
kesänä meillä oli saksalaisia 
opettelemassa hauen kalas-
tusta ja olivat tästä kalastus-
muodosta kovasti innoissaan 
ja lupasivat tulla ensi kesä-
nä uudestaan kavereidensa 

kanssa. Melontareissuja tila-
taan tasaiseen tahtiin pitkin 
kesää. Melontareissun päät-
teeksi Romesuvannon käm-
pällä haukataan voileipää ja 
juodaan kahvit. Melonnan 
päätteeksi on mahdollista saa-
da myös sauna lämpimäksi ja 
mikä sen mukavampaa kuin 
ottaa retken päätteeksi löy-
lyt ja pulahtaa kirkasvetiseen 
Pärjänjokeen uimaan, Jonna 
huomauttaa.

- Syksyn lähetessä marja- 
ja sienireissut sekä erilaisten 
luonnonyrttien keruuretket 
kuuluvat ohjelmistoomme. 
Palvelumme kattavat myös 
kokonaisvaltaiseen henkiseen 
hyvinvointiin tähtäävät pal-

velut mukaan lukien luon-
nossa tapahtuvat rauhoittu-
miset ja sisätiloissa tapahtuva 

hieronta ja yrttihoidot, kertoo 
Jonna Määttä. 

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto
Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi
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Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
joka päivä
klo 8.00-20.00

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

JOULUINEN SYÖTE
Kustantaja:  Pudasjärvi-Lehti/Kaleva 365, 
 yhteistyössä Syötteen  
 Matkailuyhdistys ry
Toimitus:  Heimo Turunen, Erkki Riihiaho,  
 Terttu Salmi, Janne Soini
Ilmoitusmyynti:  Heimo Turunen, Terttu Salmi

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Palvelemme vuoden jokaisena päivänä.

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 

17,17 snt/min,  
pudasjarvi@k-supermarket.fi 

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Katso aukioloajat: 
www.k-supermarket.fi/kaupat/pudasjarvi

Sivuntaitto:  Katariina Niemitalo, VKK-Media Oy
Yhteystiedot:  puh 0400 385 281,  
 vkkmedia@vkkmedia.fi
Jakelu:  Oulussa Oulu Suorajakelu
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Oy,  
Kajaani 2018
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Lapsiystävälliset Paulin mökit Kelosyötteellä
Paulin mökit Kelosyötteel-
lä on majoitusyritys, joka on 
viime vuosina panostanut 
entistä enemmän lapsiper-
heiden viihtyvyyteen. Kesäi-
sin lapsille on tarjolla katet-
tu pomppulinna, jossa lapset 
voivat olla vesisateellakin. 
Tämän lisäksi lapsille on tar-
jolla polkuautoja ja -trakto-
reita, trampoliini sekä tasat-
tu ja tiivistetty leikkikenttä, 
jossa voi leikkiä esteettä. Tal-
vella lapsille on varattu joka 
mökkiin pulkkia ja rattikelk-
koja ja heti ensilumien tultua 
alueelle rakennetaan pulk-
kamäki, jossa lapset pääse-
vät turvallisesti laskemaan 
mäkeä.

– Olemme varanneet 
asukkaidemme lapsille val-
miiksi isompia, lähinnä ul-
koliikuntaan sopivia leikki-
kaluja. Näin vanhempien ei 
tarvitse raahata kookkaita 
ja tilaa vieviä pulkkia ja rat-
tikelkkoja mukanaan, vaan 
ne löytyvät täältä ja kuulu-
vat mökin vuokraan. Näiden 
lisäksi alueelta löytyy hiek-
kalaatikoita, joissa perheen 

pienimmät voivat viettää ai-
kaansa, yrittäjä Pauli Särke-
lä kertoo.

Saunatuvan edustalla 
oleva avantouintipaikka on 
asukkaiden vapaassa käy-
tössä. Paulin mökeiltä voi 
vuokrata myös savusaunan 
ja lämpimän ulkoporealtaan 
sekä saunatuvan. Ne ovat 
vakiinnuttaneet asemansa 
Kelosyötteen palvelujen jou-
kossa ja niiden kysyntä on 
kasvanut koko ajan. Kum-
paakin tilataan tasaiseen 

tahtiin. Saunatuvassa on vie-
tetty häitä, syntymäpäiviä ja 
polttareita sekä erilaisia ko-
kous- ja virkistyspäiviä. Hy-
vin usein käy, että tilaaja on 
etelästä, mutta suku ja tut-
tavat ovat ympäri Suomen. 
Näin katsotaan helpoim-
maksi ratkaisuksi järjestää 
juhla tänne, kun kaikilla on 
kutakuinkin sama matka 
paikanpäälle. Samalla vuok-
rataan mökki tai useampia ja 
tilataan pitopalvelun kautta 
juhlaruuat.

Lapsille on tarjolla polkuautoja ja -traktoreita, trampoliini 
sekä talvella pulkkia ja rattikelkkoja.

Paulin mökeiltä voi vuokrata myös savusaunan ja lämpimän ulkoporealtaan. Taustalla avan-
touintipaikka. 

– Savusaunaa ja ulkopo-
reammetta tilaavat nykyisin 
myös nuoret ja ulkomaalai-
setkin ovat oppineet savu-
sauna kulttuuria. Avanto-
uinnin suosio on ollut koko 
ajan kasvussa ja kun se on 
asukkaiden vapaassa käy-
tössä, niin siinä on ollut päi-

vittäin uimareita, Pauli tote-
aa.

Kalastusmahdollisuuk-
sien tunnetuksi tekeminen 
on lisännyt selkeästi kala-
matkailijoiden kävijämää-
riä Syötteen alueella. Ko-
vanlammen, Naamanka- ja 
Pärjänjoen kalanistutukset 

tuovat kalastuksen harrasta-
jia Syötteelle. Täällä on myös 
Suomen parhaimmiksikin 
sanotut kesä- ja talviulkoilu- 
kuin maastopyöräilyreitit ja 
niille, kuin myös valaistulle 
laduille pääsee vaivattomas-
ti suoraan mökeistä, Särkelä 
huomauttaa. 

Porotilalla perinteet 1500-luvulta lähtien
Perimätiedon mukaan Wirk-
kusen kantatila Syötteeltä 
Taivalkoskelle menevän tien 
varressa on ollut asutettuna 
1500-luvulta lähtien, mutta 
Ison vihan aikana n. vuonna 
1720 kasakat tappoivat Virk-
kuset ja vain nimi jäi elä-
mään tilan ja järven nimessä. 

Varmistetun tiedon mu-
kaan 1600-luvulla Wirk-
kusessa on harjoitettu 
maataloustoimintaa eli ter-
vanpolttamista ja peltojen 
kaskeamista. Tervanpolt-
to, niitty- ja kaskikulttuu-
ri aloitettiin jo varhain. En-
simmäinen mylly on tehty 
Loukusanjokivarteen ilmei-
sesti 1800-luvun alussa ja jäl-

kimmäinen tuhottiin Lou-
kusanjoen uittoperkauksen 
yhteydessä 1950-luvun puo-
livälissä. Myllyn ohessa oli 
myös saha ja höylä, jota hoiti 
Taneli Hilla, pappavainaan 
ja nykyisen omistajan Juha 
Virkkusen luottomies! 

Juha Virkkunen on jat-
kanut tilan pitoa -vuodesta 
1980 lähtien ja on ollut pää-
toimisena maaseutuyrittä-
jänä 1997 alkaen ja on edel-
leen, vaikka eläkkeistä 
kuiskutellaan.

- Jatkan esi-isieni jalanjäl-
jillä jatkamalla porotalout-
ta ja hoidan tilaa. Porotila-
vierailujen lisäksi meillä on 
tarjolla kesä- ja talvikalastus-

reissuja, suksi- ja lumiken-
käreissuja sekä pienriistan-
hoitotyöhön tutustumista. 
Maanviljelystä harjoitetaan 
porotaloutta ja maiseman-
hoitoa varten. 

Porotaloudesta saadaan 
hyvinä vuosina huomattava 
osa tilan tuloista. Suurin osa 
lihoista menee Wirkkusesta 
suoramyyntiin. Lopputulo 
saadaan metsänhoidollisista 
töistä sekä turismista, kertoo 
Virkkunen ja jatkaa. 

- Tämä syksy on ollut hy-
vin poikkeuksellinen po-
relinkeinon suhteen. Ai-
kaisempina syksyinä porot 
on ilmaantuneet maisemil-
le elo-syyskuun vaiheilla, 

Tämä nousi nuorempana kevyesti suorille käsivarsille. Nyt 
riittää, kun jaksan nostaa tämän joka päivä muutaman ker-
ran tähän eteen

Kun Virkkunen vetää 50-lu-
vun perinnekamppeet nis-
kaansa ja alkaa tarinoimaan 
laavulla tai pirtissä, kuuli-
jakunta hiljenee kuuntele-
maan hiiskahtamatta.

Ilmaston muutos on tuonut ja petokantojen runsastuminen tuo isoja haasteita luontaiselin-
keinoille.

mutta tänä syksynä porot on 
viihtyneet metsissä ja paikal-
le saapuneille vierailijoille 
on joutunut sanomaan, että 
porot ovat hukassa, mutta 
muutoin ohjelmat on pystyt-
ty viemään suunnitelmien 
mukaan, Wirkkunen kertoo.

Kun Wirkkunen vetää 
50-luvun perinnekamppeet 
niskaansa ja alkaa tarinoi-
maan laavulla tai pirtissä, 
kuulijakunta useimmiten 
hiljenee kuuntelemaan hiis-
kahtamatta

– Jopa villit nuoretkin 
rauhoittuvat kuuntelemaan 
entisajan tapahtumista ja 
työtavoista. Meillähän on 
komeat puitteet eli vanhat 
rakennukset, jotka luovat jo 
hyvät lähtökohdat vanhojen 
asioiden tarinankerronnalle. 
Siinä saattaa mennä tunti jos 
toinenkin heidän kanssaan 
jutellessa. Etenkin nuoret 
ja ulkomaalaiset on erittäin 
kiinnostuneita vanhoista asi-
oista ja tapahtumista, Wirk-
kunen kertoo.

 Wirkkusen talolla on 
ikää 216 vuotta eli se on ra-
kennettu Ruotsinvallan ai-
kana. Taloa on elinaikanaan 
siirretty kerran eli nykyiselle 
paikalleen. Sen lisäksi pihas-
sa on matkalaisten talo sekä 
papin talo, jossa pappi asui 
pitäjä kierroksellaan.

Lisäksi Wirkkusessa on 
paljon vanhaa esineistöä 
esillä, joista osa Ruotsinval-
lan aikaisia. Wirkkusen tilas-
ta voisi jopa käyttää nimitys-
tä ”elävä museotila”.

- Esineitä katsellessa ja ju-
tellessa turistien kanssa esi-
neiden käyttötarkoituksista 
aika hujahtaa huomaamatta 
ja on hirveän mukava huo-
mata, että vanhat asiat kiin-
nostaa ihmisiä. Se, jos mikä 
on palkitsevaa palautetta ih-
misiltä

Talolla olisi paljon kerrot-
tavaa vanhoista tapahtumis-
ta, jos se vaan osaisi. Juha 
Virkkunen osaa ja kertoo ja 
näin edesauttaa perinnetie-
don siirtymistä seuraaville 
sukupolville.
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Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi avaimet 
hyväksi koettuun elämään

Erinäisistä syistä johtu-
en, monilla liikunta vähe-
nee ja ruokailutottumukset 
urautuvat. Jossain vaihees-
sa ihminen tuntee elämän-
tapansa syystä tai toisesta 
epäterveeksi ja kokee ole-
vansa remontin tarpees-

sa. Osa alkaa omaehtoisesti 
liikkua ja tarkkailla tekemi-
siään, toiset tarvitsevat apua 
saadakseen kaipaamansa 
muutoksen käyntiin. Joille-
kin sopivin tapa on aloittaa 
muutos pienryhmissä, jol-
loin valmentajan tuen lisäk-

si ryhmältä saatava tuki on 
isona apuna heikkoina het-
kinä.

– Kehon kokonaisval-
tainen hyvinvointi koos-
tuu hyvin pitkälti liikunnan 
ja levon tasapainosta sekä 
monipuolisesta ravinnosta. 

Kun näihin hyvinvoinnin 
osa-alueisiin osataan vielä 
suhtautua joustavasti, niin 
yleensä silloin mielikin voi 
hyvin. Psyykkisen valmen-
nuksen työkalut ovatkin 
isossa osassa valmennus-
työtäni. Pyrin valmennet-
tavieni kanssa etenemään 
aina pienin askelin, jolloin 
saadaan luotua uusia tapo-
ja, joilla suunta käännetään 
pysyvästi kohti asiakkaan 
määrittämiä tavoitteita, 
Arctic Spa Wellness yrittäjä, 
Personal trainer sekä Kale-
valainen jäsenkorjaaja Lee-
na Särkelä kertoo työstään 
Syötteellä. 

-Pysyvään elämäntapa-
muutokseen ei oikotietä va-
litettavasti ole. Yleensä se 
vaatii hikeä, mutta hyvin 
monesti myös kyyneleitä. 
Pinttyneiden uskomusten ja 
tapojen muuttaminen ei ta-
pahdu itsestään, vaan sii-
hen tarvitaan pitkäjänteis-
tä työtä sekä sitoutumista ja 
malttia. Liika yrittäminen, 
sitä myötä väsyminen ja ki-
peytyminen tappavat mo-

Leea Särkelä viihtyy luonnossa, jossa on tilaa olla ja rauhoittua. Liikkumalla ulkona terveh-
dytämme huomaamattamme sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointiamme. Kuva Kalle 
Särkelä.

nesti hyvin alkaneen alun, 
Särkelä toteaa 

Hyvä ja monipuolinen 
ravinto kuuluu tärkeänä ja 
olennaisena osana muutok-
seen. Vaikka kaupanhyllyt 
notkuvat mitä erilaisimpia 
eineksiä ja valmisruokapak-
kauksia, niin tuoteselosteen 
tutkiminen paljastaa, ettei-
vät ne ole niitä parhaimpia 
vaihtoetoja. Ruokapäivä-
kirja on ravintovalmenta-
jan yksi tärkeimmistä työ-
kaluista. Siitä näkee mitä 
ja miten paljon asiakas on 
päivän aikana syönyt. Her-
kut eivät suinkaan ole täy-
sin kiellettyjä, mutta niiden 
kanssa tulee pysyä kohtuu-
dessa. 

– Hyvin usein joutuu to-
teamaan, että ihmiset syö-
vät aivan liian vähän. Myös 
veden juonti on monella lii-
an vähäistä. Lähdettäessä 
muuttamaan ruokailutottu-
muksia, kiinnitetään huo-
mio aluksi säännölliseen 
ruokailurytmiin sekä riit-
tävään energian saantiin. 
Näin vältetään energiava-

je, joka ajaa meitä tekemään 
huonoja valintoja syömisi-
emme suhteen. Riittävällä 
veden juonnilla on positii-
vinen vaikutus mm. aineen-
vaihduntaamme, Särkelä 
muistuttaa.

Särkelän ohjaamat lii-
kuntatunnit ovat aina ta-
valla tai toisella sidoksissa 
hyvään ryhtiin ja sen pa-
rantamiseen. Tunneilla kes-
kitytään perusasioihin, eli 
harjoitetaan kehon tukili-
haksistoa sekä lisäämään 
liikkuvuutta, jotka valitet-
tavan monella unohtuu. Pi-
lates ja vesiliikunta ovat 
hyviä esimerkkejä juuri täl-
laisista tunneista.

Ajatus ihmisen koko-
naisvaltaisuudesta toteutuu 
myös Kalevalaisessa jäsen-
korjauksessa, jota hän tekee 
Hotelli Iso-Syötteellä. Koko 
keholle tehty hoito paran-
taa liikkuvuutta, rentouttaa 
lihaksia ja kalvorakenteita, 
elvyttäen samalla erilaisten 
kudosten nestekiertoa sekä 
hermojen toimintaa.  

Pienkonehuolto Keskiaho 
myy uutta ja korjaa käytettyjä

Pudasjärvellä valtatie 20 var-
rella toimivan Pienkonehuol-
to Keskiahon perustamisesta 
täyttyi tänä vuonna 24 vuot-
ta. Alkuaikoina liikettä työl-
listivät pääasiassa moottori-
sahojen huollot ja korjaukset. 
Suhteellisen nopeasti työn-
kuva on muuttunut. Ruohon-
leikkurit ja muut pienkoneet 
yleistyivät kotitalouksissa, 
moottorikelkkoja alettiin os-
tamaan myös huvikäyttöön ja 
sitten tulivat mönkijät ja vii-
meiseksi lehtipuhaltimet ja 
trimmerit. 

– Nykyisin moottorisaho-
ja korjataan vain muutamia 
kymmeniä kuukaudessa. Sa-
hoissakin kehitys on kulkenut 
tänä aikana huimasti eteen-
päin. Sahat ovat keventyneet, 
elektroniikka ohjaa käyntiä 
ja osassa on jo tietokone, jos-
ta luetaan vikakoodit. Työ on 
muuttunut enemmän sesonki-

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

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

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

Nouda evääksi tai nauti paikan päällä rapeat pizzat ja 
mehevät hampurilaiset. Meillä myös á la carte sekä 

lounaspöytä: herkullista kotiruokaa seisovasta 
pöydästä - joka päivä.

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

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

Pienkonehuolto Keskiaho palvelee Ouluntien varrella.

Jari Keskiaho on vakiinnuttanut paikkansa Pudasjärvellä 
pienkonemyynnissä ja-huoltotöissä.

luontoiseksi. Kesällä ja syksyl-
lä meitä työllistävät leikkurit, 
moottori- ja raivaussahat sekä 
muut pienkoneet sekä mön-
kijät. Talvella sitten ovat vuo-
rossa moottorikelkat, yrittäjä 
Jari Keskiaho kertoo.

Nykyisin koneet ovat toi-
mintavarmoja, mutta haave-
reita ja toimintahäiriöitä sat-
tuu. Niitä voidaan ehkäistä 
riittävällä huollolla. Myös 
merkillä on väliä. Halvat ko-
neet tehdään halvalla ja niiden 
toimintavarmuus ei ole samaa 
luokkaa kuin merkkituotteilla.

– Halpatuotteita tuodaan 
aika usein korjattavaksi. Nii-
den varaosien saatavuudessa 
on ollut toisinaan ongelmia. 
Osia kyllä maailmalta löytyy, 
mutta se saattaa teetättää töi-
tä. Merkkikoneiden varaosa-
palvelut pelaa ja meillä on 
aika kattava yleisempien vara-
osien valikoima hyllyssä, Kes-

kiaho toteaa.
Moottorikelkkojen myynti 

ja vaihtokauppa on nykyisin 
lähes ympärivuotista toimin-
taa. Vanhoja malleja myy-
dään alta pois ja uudet mallit 
ovat tulleet syksyllä myyntiin. 
Mönkijöihin myytävät tela-
paketit jatkavat mönkijöiden 
ajokauden ympärivuotisiksi 
ja niiden käyttö on yleistynyt 
talvellakin.

– Pienkoneita menee pää-
asiassa kesällä. Moottorikelk-

kojen huippumyynti keskittyy 
luonnollisesti pääasiallises-
ti syksyyn ja talveen, mutta 
keväällä ja kesälläkin kaup-
poja syntyy. Kovin vanho-
ja ja loppuun ajettuja raasu-
ja enää harvemmin tarjotaan 
vaihdossa. Mönkijät kasvat-
tavat suosiotaan talviajokkina 
telastojen ansiosta, jotka mo-
nipuolistavat sen käyttömah-
dollisuuksia ympärivuotisek-
si niin työ- kuin huvikäytössä, 
Keskiaho huomauttaa 
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Kotimaista käsityöolutta perinteisellä tavalla valmistettuna
Taiwalkosken panimossa 
valmistetaan suomalaisista 
raaka-aineista aitoa käsityö-
olutta. perinteisellä tavalla. 
Valttikortti on ehdottomas-
ti Suomen puhtaimpaan ve-
teen, eli lähdeveteen tehty 
olut. Maltaat ovat kotimaista 
mallasta, eli kotimaista oh-
raa. Joitakin erikoismaltai-
ta ostetaan ulkomailta. Hii-
vat tulevat ulkomailta. Niitä 
on erilaisia ja eri oluisiin tu-
lee eri hiiva. Sokeri irtoaa 
mäskäyksessä tietyssä läm-
pötilassa, joten käymiseen ei 
tarvita ulkopuolista sokeria. 

Taivalkoskelaisen Sami 
Kuuselan tie panimomesta-
riksi ei ole ollut ihan perin-
teinen juttu. Mies opiskeli 
atk-insinööriksi ja samoihin 

aikoihin kiinnostui japanin 
kielestä. Hän opiskeli japa-
nia ensin yksikseen ja sit-
temmin kävi kerran kuu-
kaudessa Oulussa kieltä 
opiskelemassa. Kielitaito 
karttui ja hänen onnistui löy-
tämään mukavan kirjeen-
vaihtokaverin Maimin Japa-
nista. Kirjeenvaihtokaveri 
tuli käymään Suomessa ja 
ajan saatossa hänestä tuli Sa-
min vaimo. 

Samin valmistuttua he 
muuttivat Japaniin, jossa 
vierähti 11 vuotta ja perhe-
kin kasvoi. Sami opetti japa-
nilaisille englannin kieltä ja 
perehtyi samalla japanilai-
seen kulttuuriin.

Lapset varttuivat kou-
luikään. Perhe mietti, kum-

massa maassa he halusivat 
lapsensa käyvän koulua. 
Pohdinnan tuloksena per-
he muutti vuonna 2015 
Suomeen. Japanissa Samin 
kiinnostus heräsi erilaisiin 
oluisiin ja ensimmäiset ko-
tiolutkokeilut hän teki siel-
lä. Suomeen tultuaan Sami 
työllistyi Kuusamon Pölkky 
Oy:lle. Olutkokeilut jatkui-
vat ja laadukasta olutta alkoi 
syntyä.

Oman panimon perusta-
minen kypsyi mielessä. 

– Taivalkosken entisel-
tä ammattikoululta löytyi-
vät hyvät tuotantotilat. Eng-
lannista löytyi suhteellisen 
edulliset laitteet, joten pa-
nimon alkuinvestoinnit oli-
vat kohtuullisia. Oluen teko 
on prosessi, johon pitää pa-
neutua. Sivutyönä sitä ei voi 
tehdä, koska siinä on mo-
nia vaativia työvaiheita, jot-
ka pitää tehdä oikeassa jär-
jestyksessä ja oikealla ajalla. 
Sittemmin tuotantotila ja pa-
nimon myymälä siirtyi kah-
vila-ravintola Kosken Top-
parin tiloihin Kuusamontien 
varteen, Sami Kuusela ker-
too

Taiwalkosken panimon 
olut on aitoa käsityöläisolut-
ta, mikä tarkoittaa, että lähes 
kaikki työvaiheet tehdään 

käsin. Mäskäykset, sekoituk-
set, ja myös pullojen pesut 
ja huuhtelut tehdään käsi-
työnä. Ainoastaan pullotus-
linjassa ja etiketöinnissä on 
automaatiota. Pakkaus ja lä-
hetys ovat myös käsityötä.

Panimo valmistaa on tällä 
hetkellä seitsemää erityyp-
pistä olutta, joista suosituim-
pia ovat perus lager, Näveri 
sekä Savu lager. Tuotteita 
myydään kaikissa S-Marke-
teissa sekä lähiympäristön 
laskettelukeskuksissa sekä 

ravintoloissa.
 – Pienpanimossa olui-

ta voi muunnella helpom-
min kuin isoissa panimois-
sa. Pienpanimo-oluet ovat 
nostaneet suosiotaan, koska 
niitten maku on erilainen ja 
makumaailma on laajempi. 
Meille on tulossa uusi olut 
lajike. Löysin kesällä suu-
rehkon humala kasvuston. 
Tein siitä koe annoksen ja 
yllätyin, miten hyvää olut-
ta siitä valmistui. Lisäämme 
sen tuotevalikoimaamme ja 

sitä on piakkoin myös saa-
tavana myymälässä, Kuuse-
la selvittää.

Panimon tulevaisuus 
näyttää hyvältä. Tuote mark-
kinoi itse itseään ja myynti 
kasvaa koko ajan. Lähialu-
eelle panimo jakaa itse olu-
et. Arina logistiikka hoitaa 
S-ryhmän kuljetukset. Muu-
alle jakelu on haasteellista, 
etenkin kalliiden rahtikus-
tannusten vuoksi. 

Taivalkoskelaisen Sami Kuuselan tie panimomestariksi on ol-
lut monivaiheinen.

Taiwalkosken Panimo valmistaa tällä hetkellä seitsemää erityyppistä olutta, joista suosi-
tuimpia ovat perus lager, Näveri sekä Savu lager.

Monipuolista autokorjaamopalvelua Taivalkoskella 
Viitisen vuotta sitten taival-
koskelainen Jukka Kivelä 
työskenteli kuusamolaises-
sa autokorjaamossa. Mie-
lessä kajasteli oman auto-
korjaamon perustaminen. 
Taivalkoskella tuli autokor-
jaamo myyntiin ja Jukka läh-
ti neuvottelemaan ostosta. 
Samaan aikaan oli toinenkin 
korjaamo lopettelemassa toi-
mintaansa omistajan eläk-
keelle jäämisen johdosta.

– Niin siinä sitten lopulta 
kävi että, tämä jälkimmäinen 
vaihtoehto tuli valituksi. So-
vittiin että tulen tähän ensik-
si töihin ja jatkan yrittäjänä, 
kun entinen omistaja jää eläk-

keelle. Vuonna 2017 tehtiin 
yrityskaupat ja jatkoin hom-
mia yrittäjänä sekä työnan-
tajana, koska kaupan muka-
na siirtyi myös korjaamossa 
työskennellyt asentaja kirjoil-
leni, Jukka Kivelä kertoo yri-
tyksensä perustamisvaiheis-
ta.

Omistajanvaihdon myö-
tä toimitiloissa tehtiin uu-
distuksia. Viime vuodet jou-
tilaana varastotilana ollut 
maalaamo purettiin korjaa-
motilaksi, rakennettiin toi-
misto- ja asiakastilat sekä 
uusittiin yksi nosturi. Korjaa-
molla oli vanha asiakaskunta 
valmiina, joten yritystoiminta 
lähti sujuvasti käyntiin. Asia-
kaskunta on laajentunut ja 
toisen asentajan palkkaami-
nen on nyt harkinnassa.

– Työtä on ollut väliin jopa 
ruuhkaksi asti ja ajat venyvät 
toisinaan kahdenkin viikon 
päähän, joten toisen asen-
tajan palkkaus olisi tarpeen 
myös lomien ja mahdollisten 
sairauksien varalta. Meillä on 
ollut isona apuna ammatti-
koulusta tulleet työharjoitte-
lijat. He ovat olleet ahkeria 
ja osaavia nuoresta iästään 
huolimatta. Koulumaailmas-
sa voisi olla varhaisemmassa 
vaiheessa enemmän työhar-
joittelua, jotta oppilaat pää-
sisivät kokeilemaan valitse-
maansa ammattia oikeassa 

työelämässä ja päättämään 
onko tämä ammatti se, jota 
todella haluaa tehdä, Kivelä 
huomauttaa. Joustava asia-
kaspalvelu on korjaamolle 
tärkeä asia. Tästä syystä kor-
jaamolla on tarjolla asiakkail-
le kuljetus- tai sijaisautopal-
velu.

- Asiakas pääsee kyläl-
le asioimaan siksi aikaa, kun 
auto on korjaamolla tai tar-
vittaessa haemme asiakkaan 

Työharjoittelija Jaakko 
Schroderus opiskelee Kai-
nuun ammattiopiston Kuu-
samon toimipisteessä.

Yrittäjä Jukka Kivelä ja asentaja Juha Karjalainen. 

auton hänen kotoaan/työ-
paikalta ja palautamme kor-
jattuna takaisin. Varsinais-
ta viikonloppupäivystystä 
meillä ei ole, mutta pyrim-
me mahdollisuuksien mu-
kaan auttamaan myös vii-
konloppuisin tielle jääneelle 
tai muuten vaikeaan tilantee-
seen joutuneelle asiakkaalle 
korjaus- tai huoltopalvelua. 
Nykyisin lähes kaikilla on 
autoissaan hinauspalveluva-

kuutus, joka helpottaa auton 
siirtoa korjaamolle, jos vikaa 
ei pystytä tien päällä korjaa-
maan, Kivelä kertoo.

Nykyiset autot ovat luo-
tettavia, jos ne huolletaan 
ajallaan valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. Rengasrikot, äkil-
liset alustaviat sekä satunai-
set tielle sammumiset, jotka 
yleensä johtuvat jäätymisestä 
tai sähköisten komponentti-
en häiriöistä, ovat yleisimmät 

ajon keskeyttävät viat. Kor-
jaamossa kehotetaan asiak-
kaita tarkkailemaan autoaan 
esimerkiksi kuuntelemalla ja 
jos jotain normaalista poikke-
avaa havaitsee, niin tulemaan 
tarkistuttamaan auto.

– Tarkastaminen ei yleen-
sä vielä maksa mitään. Ajois-
sa tehty ennakoiva huolto on 
aina halvempaa kuin korjata 
jo särkynyt auto, Kivelä tar-
kentaa.
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Talvi Syötteen kansallispuiston vaarametsissä
Kulunut syksy Syötteen kan-
sallispuistossa on ollut vil-
kas ja vierailijoita onkin ker-
tynyt jälleen ennätysmäärä. 
Ahmankierroksen uudelleen 
linjattu reitti sekä Ahmatu-
pa ovat olleet retkeilijöiden 
suosiossa. Kellarilammen 
luontopolku on ollut kun-
nostuksen alla kuluneen syk-
syn aikana ja luontopolun 
avajaisia juhlistettiin pannu-
kahvein Kellarilammen laa-
vulla. Teerivaaran upeille 
näköalapaikoille on suunnit-
teilla noin viiden kilometrin 
pituinen päiväreitti, joka läh-
tee luontokeskukselta ja tekee 
silmukan kulkien vaaran mo-
lempien huippujen kautta.

Talvi tuo tullessaan lu-
mihunnun ja kuusten ok-
sille kertyvän tykyn. Kan-
sallispuisto on täydellinen 
kohde luonnon rauhasta ja 
talven hiljaisesta kauneudes-
ta nauttivalle retkeilijälle. Ty-
kyn painon alla kumartelevat 
kuuset ovat Syötteen alueel-
la tuttu näky, koska Koillis-
maan korkeat vaarat ottavat 
ensimmäisenä vastaan me-
reltä saapuvan kostean il-
man, joka pakkasessa tiivis-
tyy ja jäätyy puiden oksille. 
Erityisesti kovina pakkastal-
vina tykkyä muodostuu pui-
hin runsaasti ja suuri tykky-
kuusi voi painaa jopa useita 

tonneja.  
Talven lähestyessä on 

hyvä hetki alkaa suunnitel-
la tunnelmallista retkeä Syöt-
teen maisemiin. Syötteen alu-
eella on talvisin kaikkiaan 
120 kilometriä murtomaa-
hiihtolatuja, joten leppoi-
sia hiihtoreittejä ja haastei-
ta löytyy monen tasoisille 
hiihtäjille. Kytkettyinä ole-
vat koiraystävätkin ovat ter-
vetulleita valtaosalle laduis-
ta. Talviretkeilyreiteillä voit 
nauttia talvesta joko fatbikel-
la, lumikengillä tai vaikkapa 
eräsuksilla hiihtäen. Talvi-
reittejä pitkin pääset samoille 
kansallispuiston tuville, kuin 
latujakin pitkin. Lisäksi tal-
viretkeilyreitit menevät Ah-
makallion näkötornille sekä 
Rytivaaran kruununmetsä-
torpalle saakka. Lumiken-
käilyyn sopii Teerivaaran, 
Vattukurun sekä Kellarilam-
men reitit, jotka on opastettu 
oransseilla kepeillä. 

Jos haluat kokea oike-
aa talvieräretken tuntua, ota 
mukaan kunnon eväät ja ma-
kuupussi ja yövy kansallis-
puiston varaustuvassa tai 
autiotuvassa. Kansallispuis-
tossa ja sen läheisyydessä on 
yhteensä yhdeksän autio- ja 
varaustupaa. Ahmatuvan au-
tio- ja varaustuvissa on paras 
varustustaso ja varaustuvan 

Luontokeskuksella tapahtuu:
Vaarametsien joulu 6.-8.12. Tervetuloa tutustumaan 
tunnelmalliseen joulupolkuun, nauttimaan joululounaas-
ta ja laulamaan kauneimpia joululauluja Syötteen luonto-
keskukseen.
Hiihtolomaviikot 8, 9 ja 10. Paljon puuhaa koko  
perheelle. Maksuttomia elokuvia, askartelua,  
talvivälineiden testausta ym.
Pääsiäinen. Pääsiäispupun etsintää, askartelua sekä 
maksuttomia elokuvia.
Lisää tapahtumista: www.luontoon.fi/tapahtumat 
www.syote.fi/tapahtumat

Onnellinen retkeilijä yksin. Kuva Sini Salmirinne. 

Fatbike retki Syötteen maisemissa. Kuva Anu Ylisaukko-oja.

varanneilla on mahdollisuus 
myös lämmitellä saunan löy-
lyssä. 

Talviretkillä kannattaa 
mukana aina olla kartta, läm-
mintä vaatetta, matkapuhe-
lin, varavirtalähde, tulen-
tekovälineet sekä tarpeeksi 
ruokaa ja juomaa. Pidemmil-
le retkille kannattaa myös 
kompassi pistää taskuun. 

Aloita retkesi Syötteen 
kansallispuistoon Syötteen 
luontokeskukselta, mistä saat 
parhaat retkivinkit sekä reit-
tikartat ostettua. 

Talviselle seikkailulle 
lasten kanssa
Annintupa - yhteensä kolme 
kilometriä pitkä rengasreit-

ti lähtee luontokeskukselta 
ja käy Annintuvalla Pärjänjo-
en varressa. Reitti on kuljetta-
vissa ympäri vuoden.

Salojen siivekkäät - lasten 
kanssa voi tutustua Luonto-
keskuksen takaa kulkevaan 
Salojen siivekkäät -polkuun 
(500 m), joka päättyy luonto-
keskuksen laavulle. Reitti on 
kuljettavissa ympäri vuoden. 

Vattukuru - lumikenkä-
reitillä (2 km) voi vierailla 
Vattukurun laavulla. Vattu-
kurun reitti lähtee parkkipai-
kalta Syötekyläntien varrelta. 

Tervetuloa  
retkeilemään  

Syötteen lumoaviin 
tykkymetsiin!

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

HINNAT ALKAEN 

5590€

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

MEILTÄ HUIPPU SUOSITUT 
TRAPPER TRAKTORIMÖNKIJÄT

TRAPPER TRAKTORIMÖNKIJÄT OVAT SUORAAN 
TRAKTORIKSI TEHTAALLA VALMISTETTUJA.

TRAPPER 500 T3B 

• Täystakuu 2 vuotta / 5000 
km

•  Nopeus rajoitettu sähköisesti 
60 km/h

•  Verovähennysoikeus ammat-
tikäytössä

•  Edulliset vakuutukset
•  Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona
•  Levyjarrut edessä ja takana
•  Erillisjousitus myös takana

•  EFI-polttoaineen ruiskutus
•  Tukevat tavaratelineet 

edessä ja takana
•  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Kytkettävä etutasauspyöräs-

tön lukko
•  Digitaalinen nopeus-, 

kierros-, matka-, tuntimittari 
ja kello

• vinssi

+ toimituskulut
JOULUTARJOUKSENA KAUPAN PÄÄLLE 

PUSKULEVYPAKETTI JA TUULILASI! 
EDUN ARVO 579€!

TRAPPER CHASER 550 BASIC T3B  

• Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•  Rekisteröity kahdelle
•  Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60km/h
•  Verovähennysoikeus ammat-

tikäytössä
•  Edulliset vakuutukset
•  Karkeat 26” maastorenkaat
•  Levyjarrut edessä ja takana
•  Erillisjousitus myös takana
•  EFI-polttoaineen ruiskutus

5990€
+ toimituskulut

TRAPPER 550 UTV T1 EPS 
lämpöhytillä ja lämmityslaitteella
• Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•  Soveltuu hyvin tieliikentee-

seen
•  Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60km/h
•  Verovähennysoikeus ammat-

tikäytössä
•  Edulliset vakuutusmaksut
•  Ei määräaikaiskatsastuksia
•  Rekisteröity kahdelle
•  Kippaava lava helpottaa 

kuorman purkua
•  EFI-polttoaineen ruiskutus

12590€
+ toimituskulut

TRAPPER PREDATOR 110 
lasten ja nuorten mönkijä 
• 107cc
• 4 tahti
• täysautomaattivaihteisto 

pakilla
• sähkökäynnistys
• paino 94,5 kg

• levyjarrut
• 10” maastorenkaat
• turvakatkaisin
• kätevä tehonsäätö!

1190€
+ toimituskulut

MAKSUAIKAA JOPA 150 KUUKAUTTA!  
KOROTONTA MAKSUAIKAA JOPA

30 KUUKAUTTA! KYSY LISÄÄ 
MONIPUOLISISTA RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA!Uutuus mallin hytti poikkeaa hieman kuvasta.

ENNAKKO MYYNTI!  

HUIPPUTARJOUS! 

EDUN ARVO 2890€!

•  Kaasiskunvaimentimet
•  Erillisjousitus myös takana
•  Kytkettävä neliveto ja etu-

tasauspyörästön lukko
•  Alumiinivanteet
•  Hyvä valikoima varusteita 

saatavilla
• Vinssi

JOULUTARJOUKSENA KAUPAN PÄÄLLE 
PUSKULEVYPAKETTI JA TUULILASI! 

EDUN ARVO 579€!
•  Tukevat tavaratelineet 

edessä ja takana
•  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Kytkettävä etutasauspyö-

rästön lukko
•  Digitaalinen/Analoginen 

nopeus-, kierros-, matka-, 
tuntimittari ja kello

• vinssi
• pidempi maastorunko

172018 JOULUINEN SYÖTE
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Tervetuloa 
Syötteen 

mökkiläisyhdistyksen 
jäseneksi! 

Yhdistys toimii mökkiläisten 
edunvalvojana ja

 yhteistyökanavana eri verkostoihin.

Mökkiläistapaaminen 
la 8.12.2018 klo 13.00 

Pikku-Syötteen 
hotellilla

Apteekissa neuvotaan ja ohjataan
Apteekissa farmaseuttien 
työ ei ole ollut enää aikoi-
hin pelkästään lääkkeiden 
myyntiä, vaan asiakkai-
ta neuvotaan ja opastetaan 
sekä neuvotellaan asiak-
kaan kanssa eri lääkevaih-
toehdoista.

Pudasjärven apteekis-
sa on aika vakiintunut päi-
vittäinen asiakasmäärä. 
Eläkeläisten asiointikyyti-
päivinä ovi heiluu tiheäm-
pään. Valtaosa asiakkaista 
tulee ostamaan reseptilääk-
keitä. Samalla saatetaan 
ostaa pahanpäivän varal-
le itsehoitoon tarkoitettu-
ja lääkevalmisteita ja ehkä 
vähän sidetarpeita ja vita-
miineja. 

– Pudasjärvellä ostetaan 
lääkkeitä tarpeeseen ja har-
kiten. Influenssakausi nos-

Apteekkari Terttu Puurunen.

Pudasjärvellä ostetaan lääkkeitä tarpeeseen ja harkiten. 

taa kävijämääriä jonkin 
verran. Farmaseutit tarkis-
tavat mitä lääkkeitä asiak-
kaalla on käytössä ja onko 
lääkeallergioita, jonka jäl-
keen valitsevat asiakkaal-
le sopivan lääkkeen. Ulko-
maalaisia poikkeaa myös 
silloin tällöin apteekissa 
asioimassa. Ravintolisien 
myynnissä noudatamme 
tiukkaa seulaa eli tieteellis-
tä tutkimusnäyttöä täytyy 
löytyä ennen kuin tuote il-
mestyy apteekin hyllylle 
myyntiin ja valikoima pi-
detään hallittuna, apteek-
kari Terttu Puurunen ker-
too.

Pudasjärven Apteekilla 

on kolme sivukylän palve-
lupistettä: Puhoksella, Ry-
tingissä ja Syötteellä. Niis-
sä myydään yleisempiä 
itsehoitolääkkeitä ja haa-
vanhoitotarvikkeita. 

– Palvelupisteet on koet-
tu tarpeellisiksi pitkin vä-
limatkojen pitäjässä. Pal-
velupisteissä sesonki ja 
kesälomakaudet näkyvät. 
Erilaisia sidetarvikkeita ja 
rakkolaastareita menee sil-
loin huomattavasti enem-
män kuin muina aikoina, 
Puurunen toteaa

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
•  Seulotut kivet, sepelit,  
 hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
• Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.
• Hiekoitushiekka.
• Maa-ainekset.

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

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

Löytöeläinkodin pitämistä 
rakkaudesta eläimiin 
Pudasjärven löytöeläinko-
ti sijaitsee Kettumäellä Ku-
renalta 23 kilometriä Kuusa-
moon päin. Löytöeläintaloon 
tulee pääasiassa metsästys-
koiria ja omistajistaan eksy-
neitä tai heitteille jätettyjä 
kissoja. 

– Tätä työtä ei voi tehdä 
ansaitsemismielessä, vaan 
rakkaudesta eläimiin. Kau-
punki toi pienen eläimille 
tarkoitetun kontin, jossa on 
häkit kahdelle koiralla omil-
la uloskäynneillään ja pienet 
häkit kahdelle kissalle. Kau-
punki antaa kerran vuodes-
sa pienen avustuksen. Kiinni 
otetusta eläimestä peritään 
riistanhoitomaksu 40 euroa 
ensimmäiseltä päivältä ja 
seuraavilta 8,62 euroa, ker-
too löytöeläinkodin hoitaja 
Kirsi Keskitalo.

Keskitalo on pitänyt löy-

töeläinkotia Kettumäellä 
vuodesta 2010. Alkuvuosi-
na eläimiä tuotiin enemmän. 
Nykyisin löydettyjä ja ka-
donneita eläimiä ilmoitel-
laan facebookissa ja muissa 
sosiaalisissa medioissa. Jos 
näiden kautta ei eläimelle 
löydy omistajaa, eläin toimi-
tetaan löytöeläinkotiin.

– Tosinaan eläimen omis-
tajan löytyminen on haas-
teellista, kun koirilta puut-
tuu panta tai sitten pannassa 
ei ole puhelinnumeroa. Siru-
tus helpottaisi huomattavas-
ti omistajansa löytymistä ja 
se ei paljon maksa. Nykyi-
sin suhtautuminen sirutuk-
seen on muuttumassa ja kis-
san omistajatkin siruttavat 
lemmikkinsä, Keskitalo huo-
mauttaa.

Jos omistajaa eläimelle 
ei löydy niin sitä on säily-

Löytöeläinkotiin tulee pääasiassa metsästyskoiria ja omista-
jistaan eksyneitä tai heitteille jätettyjä kissoja.

tettävä 15 vuorokautta en-
nen kuin se siirtyy kaupun-
gin omistukseen. Jos eläin on 
terve, niin eläimille yleen-

sä löytyy sijaiskoti ennem-
min tai myöhemmin. Lopet-
tamispäätöksiä ei mielellään 
tehdä.

Taivalkoski. KUNTOSALI, opaste Urheilutieltä
FYSIOTERAPIA ja HIERONTA, Kauppatie 19-21

p. 040 931 6167

FYSIOTERAPIA, 
AKUPUNKTIO JA HIERONTA

Kauppatie 19-21, Taivalkoski
hoitoaikoja arkisin klo 8-20 välillä

KOILLISMAAN KUNTONEVA

KUNTOSALI
 Opintie 3, Taivalkoski

Avoinna joka päivä klo 6-21, 
sähköinen kulunvalvonta. 
www.koillismaankuntoneva.com

Esim. 7€/käynti, 55€/10x. 
Lipunmyyntitiedot p. 040 931 6167
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Freestylehiihdon SM-kilpailut Iso-Syötteelle
Freestylehiihdon suomen-
mestaruussijat jaetaan Iso-
Syötteellä 29.–31.3.2019. SM-
kilpailussa nähdään lajeina 
kumpare, slopestyle ja big 
air. Kumparelaskun suomen-
mestaruudesta on kilpailtu 
Iso-Syötteellä aiemminkin, 
mutta ensi keväänä slopesty-
len ja big airin mestaruudet 
ovat jaossa ensimmäistä ker-
taa Suomen eteläisimmällä 
tunturilla. Myös lumilautai-

lun SM-kisat järjestetään Iso-
Syötteellä 11.–14.4.2019.

– Freestylehiihdon suo-
menmestaruuskilpailut jär-
jestetään Iso-Syötteellä las-
kijoiden toiveesta. Tunturi 
tarjoaa loistavat puitteet sekä 
laskijoiden että tapahtuma-
järjestäjän näkökulmasta, Ski 
Sport Finlandin freestylehiih-
don urheilujohtaja Timo Kan-
ninen kertoo.

Kilpailijat pääsevät laske-

maan Suomen pisintä park-
kia, joka pidetään priimakun-
nossa koko kauden ajan. Siitä 
pitää huolen ammattilaisista 
koostuva parkkitiimi. Koko 
Suomen laskukansan tietoi-
suuteen noussut parkki tar-
joaa laskettavaa aina aloitte-
lijoista ammattilaislaskijoihin.

– On mahtavaa saada 
kahdet suomenmestaruus-
kisat Iso-Syötteelle. Parkke-
ja on kehitetty vuosien ajan, 

joten pystymme tarjoamaan 
parhaat mahdolliset puit-
teet molempiin kisoihin. Ta-
pahtumien myötä saamme 
myös sellaisia laskijoita tutus-
tumaan tunturiin, joille Iso-
Syöte ei ole ennestään tuttu. 
Freestylehiihdon suosion kas-
vu erityisesti nuorten keskuu-
dessa on kasvanut vuosittain, 
joten on hienoa tarjota heil-
le kotikisat, Iso-Syötteen yrit-
täjäperheen jäsen ja valmen-

nusvastaava Mikko Terentjeff 
iloitsee.

Iso-Syötteellä on jo aloitet-
tu valmistautuminen SM-ki-
soihin. Syksyn aikana parkin 
maapohjaa on muokattu ja 
lumetus on jo käynnissä, jot-
ta kausi päästään avaamaan 
marraskuun aikana.

Yhteistyö Ski Sport Finlan-
din kanssa näkyy myös koko 
kauden kestävässä freesty-
lekoulussa. Kyseessä on Ski 

Sport Finlandin konseptin 
mukainen parkkikoulu kai-
ken tasoisille freestylelaski-
joille Iso-Syötteellä. 

– Haluamme tarjota frees-
tylelaskijoille mielekästä te-
kemistä ja mahdollisuuden 
tutustua muihin laskijoihin. 
Freestylekoulu on luonnol-
linen tapa jatkaa harrastusta 
esimerkiksi hiihtokoulutun-
tien jälkeen, kun perustaidot 
ovat hallussa, Mikko kertoo.

Jukka ja Jaana Valkola ovat toimineet K-rauta kauppiaina vuodesta 2012 saakka. 

puolen murros on koko ajan 
kiihtyvää, tilakoot kasvavat 
ja pienet maatilat häviävät, 
Kauppiaspariskunta selven-
tää tämän päivän haasteita 
kaupan alalta.

– Pudasjärven K-Rau-
ta palvelee monipuolises-
ti niin rakennushankkeissa 
kuin myös erilaisissa kone-
hankkeissa. Rakennustarvi-
kepuolelta löytyy varastota-
varana rakennustyökalut- ja 
koneet, lvi-tuotteet, eristeet, 
puutavarat, tasoitteet ja kui-
vabetonituotteet, erilaiset 
kattotuotteet sekä sisustus-
materiaalit. Näiden lisäksi 
on saatavana myös valmii-

ta tulisija-, talo- ja hallipa-
ketteja. Tarjoamme tuotteille 
myös kuljetuspalveluja sekä 
omalla kalustolla että alihan-
kintana muilta kuljetusyrit-
täjiltä, huomauttavat Jaana 
ja Jukka Valkola 

Konepuolelta on saatava-
na laajalti maatalouspuolen 
koneita. Saatavana on myös 
toimitusmyyntinä moot-
torikelkkoja ja mönkijöitä. 
Moottori- ja raivaussahat te-
kevät myös kauppaansa. Ke-
sällä myydään ajoleikkureita 
ja peltoviljelykoneita ja tal-
vella kaupaksi menevät lu-
milingot ja halontekokoneet.

Monipuolisesti palveleva K-rauta
Kauppiaspariskunta Jukka 
ja Jaana Valkola ovat toimi-
neet Pudasjärven K-Raudas-
sa yrittäjinä vuodesta 2012. 
Tänä aikana kaupanteko 
on ollut laajalti murrosvai-
heessa. Kilpailu on kiristy-
nyt entisestään sekä kivijal-
kakaupassa että verkossa. 
Pudasjärvellä haasteetta li-
sää väestön ikärakenteen ja 
kulutustottumusten muutos 
sekä väkiluvun aleneminen. 

– Kädentaitajia on en-
tistä vähemmän, asiakkaat 
haluavat entistä enemmän 
remontteja ja uudisrakenta-
mista avaimet käteen peri-
aatteella. Myös maatalous-

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

Pipari markkina tarjouksia...

NAISTEN JA 
MIESTEN 
TOPPA-

HOUSUJA

20,00

NAISTEN 
SAAPPAITA 

jne...

20,00
50,00

80,00
SUKAT, LEGGINGSIT, 

VYÖT, REPUT,
LAUKUT

-20%
LOPUT 

LASTEN KUOMAT

AIKUISTEN KUOMAT

29,00

59,00KENKIEN OSTAJILLE KENKÄLUSIKKA JA 
SUKAT KAUPAN PÄÄLLE. 

(NIIN KAUAN KUIN KENKÄLUSIKKOJA JA 
SUKKIA RIITTÄÄ) 

Näistä koruista 
maksoimme 219€

(09) 512 7298 www.jalonom.fi

Tule arvioituttamaan korusi ilmaiseksi ja muuta ne 
rahaksi. Testaamme myös leimaamattoman arvometallin 

ammattitaidolla.

Maksamme jalometallisi arvon

heti käteisenä
tai tilille!

Arvio kannattaa teettää ensitilassa, koska 
työskentelemme asuinalueellanne juuri nyt ja saatte 

palvelun maksutta.

Ostoautomme paikalla : 

S-market Pudasjärvi
Kauppatie 8

perjantaina 30.11.
klo 10-17

OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!
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Syötteen
talvikauden avajaiset

 to 6.- su 9.12.2018

Lisää tapahtumista: www.syote.fi

Torstai 6.12. 
10-16  Vaarametsien Joulu Luontokeskuksella
17.00  Itsenäisyyspäivän soihtulasku 
 Iso-Syötteellä

Perjantai 7.12.
10-16  Vaarametsien Joulu Luontokeskuksella
15 .00 Mustin ja Lystin pujottelukisa 
 Iso-Syötteen Lumimaassa 
21.00 Pubivisa Romekievarissa
23-02  Late Night Music Club Romekievarissa

Lauantai 8.12. 
10-16  Vaarametsien Joulu Luontokeskuksella
10-01  Joulujamit Pikku-Syötteellä
11-21  Robert’s Coffeen avajaiset Hotelli  
 Iso-Syötteellä
13.30-15  Reilijamit Iso-Syöte SnowParkissa
15-16  Kauneimmat joululaulut 
 Luontokeskuksella
18.00  Karkkibingo Pärjänkievarilla
18.00  Express-yhtye Tunturi Pubissa
22.00  Rockin’ Bars Romekievarissa

SkiBussi
la 8.12.

Oulu - Iso-Syöte - Oulu

Vain 10 € / hlö
otptravel.fi/matkakauppa

Tervetuloa Syötteelle nauttimaan 
talvisesta tunnelmasta. 

Ohjelmassa mm:

Lentävän Poron Teatteri esittää:   
ERILAISET ILTAMAT -KOMEDIASHOW 
keskiviikkona 5.12.2018 kello 18  
Taivalkosken teatterilla.
Lentävän Poron Teatterin esitys on impron ja komedian superpaketti, 
jollaista kukaan muu Suomessa ei ole vielä tehnyt, ja jossa esiintyjät 
tulevat pitämään  hauskaa yhdessä yleisön kanssa. Esitys on kuin 
yhdistelmä stand-uppia, roastausta, improa ja musiikkiteatteria. Tässä 
Iltamassa mennään täysillä kohti hauskuutta!  Tapahtumassa on myös 
piparkakku- ja glögitarjoilu ja tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti:  
PETRUS SCHRODERUS
torstaina 6.12.2018 kello 12 Taivalkosken kirkossa. 
Oululainen tenori ja ”laulava poliisi” Petrus Schroderus konsertoi 
Taivalkosken kirkossa itsenäisyyspäivänä. Ohjelmistoon kuuluu mm. 
Merikannon ja Madetojan kappaleita. Säestäjänä Markus Vaara. 
Vapaa pääsy.

Taivalkosken musiikkiopiston 
JOULUKONSERTTI 
maanantaina 10.12.2018 kello 18 Taivalkosken kirkossa. 
Taivalkosken musiikkiopiston oppilaat esittävät klassista musiikkia 
sekä yhden joululaulun. Vapaa pääsy.

Suvi Teräsniska: JOULUN HENKI 2018
keskiviikkona 19.12.2018 kello 18 Taivalkosken kirkossa.
Ihana Suvi Teräsniska virittää kuulijat jouluun Taivalkosken kirkossa. 
Konsertissa Suvi esittää joululauluja kahdelta joululevyltään. Liput 
ennakkoon 30 € ja ovelta 35 €, mikäli lippuja on vielä jäljellä. Lippuja 
voi ostaa ennakkoon ticketmasterista. 

Hyvää joulunaikaa toivottavat 
Taivalkosken kunta / kulttuuripalvelut ja Taivalkosken seurakunta

TAIVALKOSKELLA
Joulun odotukseen

Joulurauhan 
julistus 

metsänväelle
perjantaina 
21.12.2018 
klo 14.00

Taivalkosken 
kotiseutumuseolla

Glögi- ja 
piparitarjoilu, 
vapaa pääsy

www.syote.fi

Avajaiset la 8.12.2018
Tervetuloa uuden Robert’s Coffee kahvilamme 

avajaisiin Hotelli Iso-Syötteelle!

Meiltä saat Syötteen parhaat erikoiskahvit ja oman 
Gelato-jäätelötehtaamme tuoreet artesaanijäätelöt.

Nautiskellaan huipulla!


