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P. Outila Oy

KiiPeilevä metsuri 
teKee 

PihaPuiden 
KaatOja

Vakuutukset kunnossa.

Paavo Outila

p. 040 913 3655

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Toyota Avensis 1,8 ben-
sa viistoperä, vm. 2008. aj. 
241 000 km, hyvät varus-
teet, kahdet renkaat,veto-
koukku, ilmastointi, kats. 
01/2021.  5950 €

NELIVETO MAASTURI 
Honda Cr-v 2,0 bensa, vm. 
2004, aj. 345 500 km, ilmas-
tointi, kahdet renkaat, kats. 
6/2021.  3950 €

ASUNTOAUTO Peugeot 
Euro-mobil 2,8TD vm. 
1991. aj. 263 000 km, NÄP-
PÄRÄ, kahdet renkaat, kats. 
6/2021.  5300 €

Renault Clio 1,2 bensa 
vm. 2011, aj. 184 800 km, 
kahdet renkaat, ilmastointi. 
kats. 8/2021.  3600 €

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Volvo V70 2,5T, bensa, au-
tomaatti, vm. 2004, aj.  359 
300 km, ilmastointi, kahdet 
renkaat, runsaat varusteet, 
kats. 8/2021.  3900 €

Toimitamme auton tarvittaessa 
kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

HALPA KÄYTTÖAUTO 
VW Passat 1,6 bensa far-
mari, vm. 1997, aj. 264 000 
km, kats. 8/2021,  
 VAIN. 500 €

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

Pudasjärven OPtiikan 
ruska-ajan 

tarjOukset!!

Yksiteholasien ostajalle 
1.6 ohennetut linssit 

kehyksen hinnalla!
Tarjous voimassa kun ostat linssit ja kehykset normaalihinnalla. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

LiikE TäYnnä 

sYksYn 
uuTuus-

kEhYksiä! 

Moniteho-
lasien ostajalle 

toinen linssi 

0€! 

Lääkäripäivät: ke 22.9. 
Ke 6.10. KehysesitteLypäiVä 

ke 20.10.

Ma-to klo 10-17, pe 10-15, la suljettu.
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Kirppis

Ke-to 22.-23.9. 
Klo 11-15.

lukiontie 1
(ent. leipomo) 

Tervetuloa! 

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14          www.k-rauta.fi

1-.

Kanerva Calluna 
garden girls 
13 Cm ruuKKu

Kestää kauniina pitkälle 
syksyyn. Saatavilla eri 
väreissä valkoisena sekä 
roosan eri sävyissä. Sopii 
istutettavaksi niin yksin 
kuin muiden syyskasvien 
kera. 

Eri värejä. Kestävä syys-
kasvi, joka kukkii elokuusta 
lokakuuhun, kunhan huo-
lehtii, etteivät kasvit pääse 
kuivumaan. Sopii hyvin 
parvekkeelle, terassille tai 
puutarhaa koristamaan.

295

Kanerva Calluna 
garden girl 

mix 11 Cm

195

Pudasjärven Kirkon 
240-vuotisjuhlaviikon 
konsertissa torstaina 9.9. 
kirkossa kuultiin pääosin 
barokin ajan soitinmusiik-
kia. Konsertissa esiintyi-
vät Anni Hankkila, huilu, 
Anna-Kaisa Yasin, viulu, 
Hannele Puhakka, hui-
lu ja piano ja Keijo Piirai-
nen, urut, piano ja laulu. 
Konsertin ohjelmistossa 
oli runsaasti G.F Hände-
lin musiikkia. Händel oli 
syntynyt Saksassa Hal-
len kaupungissa lähellä 
J.S. Bachin kotikaupun-
kia Eisenachia. Työuran-
sa Händel teki kuiten-
kin pääosin Englannissa. 
Konsertissa kuulluista 
teoksista Hän hoivan hel-
län antaa on peräisin ehkä 
Händelin tunnetuimmas-
ta teoksesta, Messias-ora-
toriosta.  Lisäksi konser-
tin ohjelmassa oli mm J. 
S. Bachin Bist du bei mir 
ja G.B. Pergolesin Sicilia-
na. Nämä kaikki säveltä-
jät tekivät sävellystyötä 
vielä 1700-luvun alku-
puoliskolla. Lauluesityk-
senä kuultiin kaksi vir-

Kirkon 240-vuotisjuhla-
viikolla Marko Väyrynen 
ja Timo Niskanen myi-
vät yhteisvastuun hyväksi 
grillimakkaroita ja toteut-
tivat lipaskeräystä K-Su-
permarketin pihalla. Kuva 
Helena Koivukangas. 

Barokin ajan soitinmusiikkia Kirkkokonsertissa

Yhteisvastuu- 
keräystä  
K-Supermarketilla

sikirjan lisävihon iltavirttä. 
Konsertin ohjelmatulot oh-
jattiin Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

Gospelmessu  
kirkossa
Juhlaviikon tapahtumana 
oli keskiviikkona 9.9. myös 
gospelmessu kirkossa. Mes-
sun lauluiksi oli valittu lau-
luja, joita on vuosikymmen-
ten aika julkaistu Nuoren 
seurakunnan veisukirjassa. 

Mukana oli klassikoita, ku-
ten esimerkiksi Jaakko Löy-
tyn tekemä Tilkkutäkki ja 
Pekka Simojoen säveltämät 
Evankeliumi ja Hänen ar-
monsa pysyy iankaikkises-
ti. Uudempia lauluja edus-
ti nykyisin virsikirjastakin 
löytyvä Markku Perttilän 
tekemä laulu Tahtosi tiellä. 
Messun toimitti Eva-Maria 
Mustonen ja musiikista vas-
tasivat Marko Väyrynen ja 
Keijo Piirainen. HT

G.F. Händelin Oi Herra, henkesi valo suo esittämässä Keijo Piiraisen pianosäestyksellä 
Hannele Puhakka huilu ja Anna-Kaisa Yasin viulu. 

Jenni Hännisen Muuttolintu sävellyksen esitti huilulla 
Anni Hankkila. Keijo Piirainen säesti pianolla. 

SYÖTTEEN RUSKASTA
Tervetuloa nauttimaan

Tapahtumat & tarjoukset

www.syote.

 Ruska Syöte&Pudasjärvi
Pudasjärvi-lehden liite - syksy 2021

Lehdessä:

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

-liite
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvilehti.fi
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti 
1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 
0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Katariina Niemitalo 
050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 19.9. kello 10. Toimittaa Jari 
Valkonen, avustaa Marko Väyrynen, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Messun jälkeen tänä vuonna 70 vuotta täyttävien yh-
teissyntymäpäivät. Messua voi seurata suorana lähetyksenä 
myös seurakunnan YouTube-kanavan kautta.   

Raamattupiiri seurakuntakodilla ke 22.9. kello 18. 

Lapsiparkki pe 17.9. kello 9.30–12 seurakuntakodil-
la.  Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille:  Rauni 040 586 
1217, Tanja 040 868 4730. Laitathan lapsellesi pienen vä-
lipalan ja juoman mukaan 

Perhekerhoa EI OLE ke 22.9. Vietämme kaikille avointa 
Vauvanpäivän perhekerhoa pe 24.9. kello 10–12.30. 

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron Iltamusiikki Pudas-
järven srk-kodissa su 19.9. kello 18. Kuoroa johtaa Hannu 
Niemelä. Yksinlaulua Reijo Alatalo, urut Elias Niemelä, pia-
no Sirkku Löppönen. Ohjelma 5€. 

Kuorot: Eläkeläisten musiikkipiiri ke 22.9. kello 13, 
Vox-Margarita ke 22.9. kello 18, Kirkkokuoro to 23.9. kel-
lo 18. 

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.  

Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) ma 
20.9. kello 18.00. 

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100.  

Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 19.9. kello 16 (Matti 
Törmänen, Timo Liikanen), Ompeluseurat Livolla pe 17.9. 
kello 18 Anni-Inkeri ja Matti Törmäsellä (Urpo Illikainen). 

Kastettu: Jadessa Aino Veronika Vääräniemi. 

Haudattu: Veikko Mertala 94 v, Ilmo Matias Niinistö 83 v, 
Juha Vilho Salmi 56 v. 

Ajatuksia – Pakinoita ja aforismeja

Tämä on ote Jari Outilan en-
simmäisestä kirjasta, jonka 
hän teetti omakustanteena 
pudasjärveläisyrityksessä 
VKK-Media Oy:ssä. Kirjasta 
otettiin kymmenen kappa-
leen painos ja lisäksi Outila 
teki myös e-kirjan, jonka jul-
kaisutapa on Outilalla vielä 
mietinnässä.

Kirjaan kootut miete-
lauseet ja pienet pakinat on 
koottu noin kahden vuoden 
aikana. Outila aloitti paki-
noiden kirjoittamisen 90-lu-
vun lopulla yläasteikäise-
nä. Luovana ihmisenä hän 
on myös innostunut piirtä-
mään ja rakentelemaan kai-
kenlaista luovaa. Hänen 
teoksiaan on ollut muuta-
man kerran esillä Porvoos-
sa, jossa hän asuu tällä het-
kellä.

- Olen aiemmin painat-
tanut vihkosia piirtämistäni 
sarjakuvista sekä pakinois-
ta, mutta tämä on ensimmäi-
nen oikea kovakantinen kir-

”Jämäkkyyttä
Se on hyvä, että elintarvikepakkauksissa lukee 

päivämäärän ohella myös tarkka kellon aika koska 
tuote vanhenee. Tällaista jämäkkyyttä onkin 

kaivattu.”

Jari Outila esikoiskirjansa kanssa.

Kirjan kansitaide on niin 
ikään Jari Outilan omaa kä-
sialaa.

ja, Outila kertoo.
Ajatukset tekstikatkel-

miin syntyvät usein vaik-
kapa ajaessa tai muuta 
touhuillessa ja ajatus on kir-
joitettava ylös.

Outila asuu tällä hetkel-
lä Porvoossa, mutta varsin-
kin viime vuosina kaupun-

gissa asuminen ei ole ollut 
enää niin mieluista, ja Pu-
dasjärven maaseutu vetää 
puoleensa.

Kirjan taiton toteutti 

VKK-Media Oy:n Katariina 
Niemitalo ja painatuspaik-
kana on Keuruskopio Oy.

Jenny Kärki

Ruska kirjoo vainioita,
puolukoita karpaloita, noukitaanpa noita.
Rientävät eläkeläiset reserviläiset,
kyykkivät kykeneväiset.
Kukoistavat kuulaat aamut,
eivät mene metsään haamut.
Unohtuivat tabletit vaivat,
marjoista täyttyy Japanin laivat.

Liikunta lääkettä parasta,
ei kukaan toisen pellosta varasta.
Paitsi kasvoton herra, markkinavoima?
Tuskaksi tunki suhdanteet suuret.
Ilon poimijain poskilta veivät,
karuilta kankailta karkoittivat.

Ei auta ajatus, tunnon soima,
näin määrää markkinavoima.
Mitäpä sanoisi tuohon,
viileä valpas välikäsi,
ojensi koppaan kouransa kovan.
Sääntönsä laati, veronsa vaati.
Optioille ei poimijamummoa päästä.
Nitrohan  unohtui, siinäpä säästä!
Näin tuumasi tuttava,
tuo veikeä  karpalo-kulinaristi,
herrojen metkut leikiksi pisti,
virnisti vienosti, lauseen lisäsi.
Taas intomme kukisti kapitalisti.

Eero  Räisänen

Marjaralli 

Menneen kevään ja kuluneen kesän aikana 
olemme saaneet ihmetellä luonnon vir-
koamista elämään talven jälkeen. Puhkea-
vat silmut, lehdet ja kukat ilahduttavat ja 
ihmetyttävät vuodesta toiseen. Loppuke-
sällä ja syksyllä korjaamme satoa; otamme 
talteen marjoja, sieniä, juurikasveja sekä 
muita luonnonantimia. 

Syksyn edetessä luonto valmistaa it-
seään talvilevolle. Kukat kuolevat, sie-
net paleltuvat ja lehdet putoavat maahan. 
Kuihtuminen muistuttaa elämän vasta-
kohdasta, kuolemasta.

Luonnon lailla ihminenkin syntyy, ku-
koistaa ja kuolee ajallaan. Raamattu muis-
tuttaa elämän todellisuudesta monessa 
kohdassa: ”Minä olen ihme, suuri ihme ja 
kiitän sinua siitä. Ihmeelliset ovat sinun teko-
si, minä tiedän sen.”(Ps.139:14).

Psalminlaulaja pyytää: ”Herra anna mi-
nun muistaa, että elämäni päättyy, että päi-

villeni on pantu määrä. Opeta minua ym-
märtämään, kuinka katoavainen minä 
olen.”(Ps.39:4).

Tulevan pyhän kirkollinen teema ”Jee-
sus antaa elämän” muistuttaa Jumalan 
luoneen ihmisen iankaikkisuusolennoksi. 
Syntiin langenneen ihmisen täytyy kuol-
la ajallisesti, mutta hänen kuolematon sie-
lunsa on ikuinen. 

Sielunvihollinen, Jumalan vastustaja, ei 
sallisi kenenkään pääsevän iankaikkiseen 
kotiin, Taivaan Isän luokse. Tämän hyvin 
tietäen Jumala lähetti poikansa maailmaan 
vapauttamaan häneen uskovat vihollisen 
vallasta. Jeesus sovitti synnin ja pahan ris-
tinkuolemallaan. Sovitustyön vuoksi ihmi-
sen on mahdollista päästä elämän osal-
lisuuteen, taivaaseen. Evankeliumiteksti 
muistuttaa meitä tästä: ”Niin kuin Isä he-
rättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin 
antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo.”(-

Joh.5:21).
Jeesus lähetti seuraajansa kutsumaan 

jokaista ihmistä Jumalan valtakuntaan. 
Tätä valtakuntaa ei havaita fyysisen näkö-
kyvyn kautta; olemukseltaan se on van-
hurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hen-
gessä, ja Kristus on sen kuningas. Tämän 
valtakunnan kautta kulkee tie iankaikki-
seen elämään.

Martti Luther puhui kolmesta ihmees-
tä, jotka hän Taivaassa havaitsisi: Ensiksi 
siellä ei olisi kaikkia niitä, joiden hän kuvit-
teli sinne pääsevän. Toiseksi siellä on ihmi-
siä, joita hän ei uskonut siellä näkevänsä. 
Suurimpana ihmeenä Luther piti kuiten-
kin sitä, että hän saisi löytää itsensä sieltä. 

Seppo Leppänen

Elämän ihme

Tänään minä pysähdyin pohtimaan elämää.
Tänään minä en huolehdi huomisesta.
Tänään minä nautin tästä hiljaisesta hetkestä, 
villasukista ja tuoreesta kahvista.

Tänään

Anna-Riikka Huhta
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

Ovatko päihteet 
sekoittaneet elämän?  

Päihderiippuvuus on sairaus, josta voi toipua.  
Tule kuuntelemaan kaikille avoin, maksuton  

Infotilaisuus 22.9.2021 klo 18. 
Tilaisuus järjestetään: Osviitassa

os. Kauralantie 3, 93100 Pudasjärvi

Yhteistyössä Petri Lasanen, päihdeohjaaja / 0400 434 077
Lisätietoja: 029 170 5055 / info@minnesotakainuu.fi / 

Tilaisuudessa käsiteltäviä asioita:
- Päihdeongelma ja päihderiippuvuus 
- Kuinka puhua asiasta ja saada sairastunut 

hoitoon? Mistä aloittaa? 
- Miten riippuvuussairaus vaikuttaa perhee-

seen ja läheisiin? 
- Miten läheiset saavat apua? 
- Kysymykset ja keskustelu

Kahvitarjoilu, tervetuloa!  

Innostu

KOKKAAMAAN

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

Tamminen

tAKuuMureA NAudAN 
KAlvOtON ulKOfilee
Palana

PAPriKA
Punainen, Hollanti

TARJOUKSET VOIMASSA tO-Su 16.-19.9. ELLEI TOISIN MAINITA

699

CAlluNA
17 cm, Saksa

kpl

149kg

1895
kg

NAUDAN  
UlkofIlee
resepti k-rUOkA.Fi/reseptit 
tAi k-rUOkA-sOVellUs

SUoMI

399

Kariniemen

KANANPOjAN SiSäfileet tai 
uutuus fileePAlA CriSPy
400 g (9,98/kg)

ilman plussa-korttia  
4,59 rs (11,48/kg)

rs 125
Taffel

OrigiNAl  
SNACKSit
115-150 g (8,33-10,87/kg)

ilman plussa-korttia  
1,55 ps (10,33-13,48/kg)

ps

-19%
Plussa-kortilla

-13%
Plussa-kortilla

UUTUUS

350

gluteeNitON  
KAurASydäN
4 kpl/200 g (8,75/kg), 
pakaste

ilman plussa-korttia  
1,99 ps (9,95/kg)

-12%
Plussa-kortilla

glUTeeNIToN

2
ps 249

Valio  
vOi
500 g (4,98/kg), 
Normaalisuolainen 
Rajoitus 2 pkt/talous

ilman plussa-korttia  
3,09 pkt (6,18/kg)

-19%
Plussa-kortillapkt

viHreä tAi  
tuMMA 
ryPäle
500 g (3,98/kg), Italia

199rAs

tuMMA 
luuMu
Puola

099
kg

1190
KuKKAKiMPPu
Hollanti

kiMppU

Valio

edAM 
PAlAt 
350 g (9,97/kg)

Fazer

vOiSilMäPullA
ja dAllASPullA
78-85 g (9,80-10,68/kg)

tuOre SuOMAlAiNeN SiiKA
Perämeri, Merenkurkku, Suomi. Säävaraus

tuOre C-leiKAttu lOHifilee 
Norja. Irto tai pakattu kaupan valikoiman mukaan

349
pkt

HERKKUTORILTA

1395
kg

erä

voimassa tO-lA 16.-18.9.

RUoDoToN

HERKKUTORILTA

1295
kg

voimassa tO-lA 16.-18.9.

erä

SUoMI

K-Ruokamestarin 
NAudAN MAKSA 

Palana tai pihveinä

HERKKUTORILTA

795
kg

voimassa tO-lA 16.-18.9.

SUoMI250 3
KpL

ilman plussa-korttia  
0,99 kpl (11,65-12,69/kg)

-15%
Plussa-kortilla

THL:n uuden linjauksen mu-
kaan koronarokotteen saavat 
nyt myös kaikki 12 vuotta jo 
täyttäneet. Rokote on BioN-
Tech-Pfizerin Comirnaty tai 
Modernan Spikevax.

Oulunkaaren alueen van-
hemmat ovat varanneet 
lapsilleen jo paljon koron-
arokotusaikoja. Nuorten ro-
kotukset herättävät myös 
paljon kysymyksiä. Kun 
mikä tahansa rokotuksiin 
liittyvä askarruttaa, kannat-
taa soittaa koronarokotusnu-
meroon, jossa annetaan lisä-
tietoja.

Uusi delta-variantti on 
aiempia variantteja ärhäk-
käämpi tarttumaan, minkä 
vuoksi Suomessa tavoitel-
laan nyt 80-90 prosentin ro-
kotuskattavuutta. Sen saa-
vuttamiseksi erityisesti 
nuorten ja nuorten aikuisten 
rokotukset ovat tärkeitä.

-Nuorten rokottaminen 
on tärkeää, jotta opetus voi-
si pyöriä mahdollisimman 
normaalisti. Nyt mennään 
jo toista koronatalvea koh-
ti, ja etäopetus ei ole kenen-
kään etu, Oulunkaaren ter-
veyspalvelujohtaja Liisa 
Cajan-Suokas toteaa.

Koululaisten ja lukiolais-
ten ajanvaraukset voi teh-

dä soittamalla tai laittamalla 
Wilman kautta viestiä omal-
le kouluterveydenhoitajalle 
tai soittamalla koronaroko-
tusnumeroon. Muiden alle 
18-vuotiaiden ajanvaraukset 
voi tehdä vain koronaroko-
tusnumerosta. Koulukohtai-
set ajanvaraustiedot löytyvät 
alempaa tältä sivulta. Myös 
koulut ja kouluterveyden-
hoitajat voivat tiedottaa ro-
kotuksista suoraan oppilail-
le ja huoltajille.

Rokotuksia ei järjestetä 
kouluilla joukkotapahtumi-
na, vaan jokaisen nuoren tai 
hänen huoltajansa on itse ak-
tiivisesti varattava aika saa-
dakseen rokotteen. Vaik-
ka huoltajat varaisivat ajan 
nuoren puolesta, terveyden-
huollon ammattilainen ar-
vioi rokotustilanteessa nuo-
ren oman tahdon sekä onko 
hän itse kykenevä päättä-
mään hoidostaan. Rokotta-
ja myös antaa tarvittavat tie-
dot pistettävästä rokotteesta 
ja mahdollisista sivuvaiku-
tuksista.

Muutamilla suurimmil-
la kouluilla on järjestetty ro-
kotuspäiviä, mutta jatkossa 
nuoret käyvät rokotuksella 
tavallisessa aikuisten roko-
tuspisteessä. Näin varmis-

tetaan, että muilla oppilail-
la ja henkilökunnalla ei ole 
tiedossa, ketkä ovat ottaneet 
rokotteen ja joukkopainet-
ta ei pääse syntymään suun-
taan tai toiseen.

Muun muassa lapsiasi-
avaltuutettu ohjeistaa, että 
vanhemmat tekisivät pää-
töksen rokotteen ottamisesta 
yhdessä nuoren kanssa, jotta 
lapsen itsemääräämisoikeus 
tapahtuisi. Suomen lain mu-
kaan nuorella on oikeus itse 
päättää terveydenhoidos-
taan, jos hän kehitystason-
sa perusteella siihen itse ky-
kenee.

Jos 12–14-vuotias varaa 
ajan ja saapuu rokotettavaksi 
yksin, on mukana oltava lu-
palomake huoltajilta. Yhteis-
huoltajuudessa lupa tulee 
olla molemmilta vanhem-
milta. Luvan voi lupala-
pun lisäksi antaa puhelimit-
se tai Wilma-järjestelmässä. 
15-vuotiaat tai sitä vanhem-
mat eivät lähtökohtaisesti 
tarvitse lupalomaketta, vaan 
rokotteen antava ammatti-
lainen arvioi heidän kypsyy-
tensä päättää omasta terve-
ydestään. Lupalomake on 
kuitenkin hyvä keskuste-
lun tuki sekä kotona että ro-
kotustilanteessa ja myös no-

peuttaa ammattilaisen työtä 
hänen arvioidessaan nuo-
ren harkintakykyä ja suostu-
musta rokotteen ottamiseen.

Pudasjärvellä Koronaro-
kotusnumero 08 5875 5012 
ma-pe kello 8-9, Rokotukset 
ovat Pudasjärven terveys-
asemalla neuvolassa kuten 
aikuisten rokotuksetkin.

Vahvistusrokotteen voi 
saada jo kuuden viikon 
päästä ensimmäisestä

THL:n uuden linjauk-
sen mukaan vahvistusrokot-
teen voi saada jo kuusi viik-
koa ensimmäisen rokotteen 
jälkeen. Jos haluaa vaihtaa 
vahvistusrokotteen aikaa, se 
tulee tehdä aina soittamal-
la koronarokotusnumeroon, 
jotta henkilökunta voi var-
mistaa, että rokotteiden vä-
liin jää tarpeeksi viikkoja ja 
että kuntalainen saa oikean 
merkkisen, hänelle tarkoite-
tun, rokotteen.

-Vahvistusrokotteen ot-
taminen on tärkeää. Vah-
vistusrokote parantaa ro-
kotteen tehoa merkittävästi 
erityisesti viruksen erilai-
sia variantteja vastaan, Ou-
lunkaaren ylilääkäri Tuula 
Saukkonen toteaa.

Oulunkaari tiedotus

Koronarokote myös 12 vuotta täyttäneille
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PERJANTAI-LAUANTAI 
17.-18.9.

MAANANTAI-ToRsTAI
20.-23.9.

100199 195 249
kg250

149

100

249

199 100

100

049

490

HK Viljaporsaan
LIhAsUIkALE
400 g
marinoitu

500

490
plo

595

199

179

399

100

300

199
pss

pss

kg

2 fileetä/talous

1295
kg pss

pkt

pss

kg

pss

250

1295

100 g

pkt

pkt pkt

pss

895
kg

895

695
kg 395

kg

159
kg

895
kg

kg

2 pkt

2 pkt

kg

Suomalainen
TUoRE-

kURkkU

Espanja
sATsUMA

Saarioinen
PIzzAT

200 g

Valio
oLTER-
MANNI
JUUsToT
250 g

Vaasan
LoUNAs-
säMPyLä
6 kpl/300 g
tumma tai vaalea

499

Kananpojan
fILEEsUIkALE
650 g, hunajamarinoitu 

ras

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhA
rasvaa max 10%

pkt

2 pkt/talous

2 kpl
kpl

kpl

Kuuma
gRILLATTU- 
bRoILERI
kokonainen

1190 790 3190

3790 2190 3190

3190 8990 4490

kpl

kg

690
kg

590

Kotimainen
vILJAPossUN
PUoLIkAs
(paloiteltu)
Ennakkovarauksesta
Saat esim. kinkku, kyljys, etuselkä, 
lapa, kylki, sisäfile

RAAkA-
PALoITELTUNA

1590 1890

MA-TI 20.-21.9.                 kE-To 22.-23.9.

PE-To 17.-23.9.

Suomalainen
PoRkkANA

1 kg

10 kpl

Kananpojan
PAIsTIsUIkA-

LEET
250-300 g

PE 17.9.       LA 18.9.

Kingis
JääTELö-

PUIkoT
78 g

Annatädin 
sUoLA-
kALAT
300 g

Risella 
PUURo-
RIIsI
1 kg

Oboy 
kAAkAo-
JAUhE
1 kg
täyttöpussi

Barilla 
PAsTAT
500 g

Atria
PUNAINEN

LENkkI
500 g

149

Fazer
”Enjoy”

MAkEIsPUssIT
170-180 g

TEksTIILIosAsToLTA
NUohoUssETTI
-harjan halkaisija 15cm
-kuula 1,5kg
-köyden pituus 10m

1495

HK 
kEvyT
LAUANTAI
250 g, viipale

HK
bALkAN-
MAkkARA-
TANko
500 g

Kivikylän
MAALAIs-
kINkkU
palana ja 
siivuina

Tuore
kokonainen
sILAkkA
pyyntivaraus

HK
bURgERI
100 g

IRTo-
kARkIT

Tuore 
ruodoton 
Norjan
LohI-
fILEE

AvAIMENTEko, 
Myös MUsTAPäINEN JA 

LUkkoTARvIkkEET

Atria Hiillos
gRILLI-

MAkkARAT
400 g ja 

MAkkARA-
PIhvIT 320 g

Porsaan
kyLJyksET

Irto
kARJALANPAIsTI

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA
2 kg/talous

Porsaan
ETUsELkä 
ja LAPA
3 kg/talous

Atria
bRoILERIN-
koIPI 
3 kpl/ras
marinoitu

Black&Decker 
AkkUPoRAkoNE 
sARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

RAUTAosAsToLTA

6990

Sievin 
kUMIsAAPPAAT
turvakärjellä  
tai nauhoilla

Hartwall
PEPsI 
MAx 1,5 l
sis. pantin

295
pkt

Snadi 
PILLI-
MEhUT
paino

kENkäosAsToLTA

AjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

199,-

Mustang
kAMIINA
Musta teräs 
-  Mitat: 28,6x28,6x91,4 cm
-  Paino: 52kg
-  Lämmitysteho: 5,5 kW
-  Lasiluukku
-  Lämmityskapasiteetti: 
   n. 45-50 neliömetriä
-  Hormiliitäntä 120 mm   
   on takan takana
-  Korkeus lattiasta  
   hormilähdön keski- 
   kohtaan 780 mm

kEvyTPREssUT 
esim. 2x3 m

299

Airam
yövALo 
pistorasiaan, 
hämäräkytkimellä

495

2 kpl

Valio
voI 500 g
normaali-
suolainen

Naisten Samuika
NILkkURI
koot: 36-42
nauhat ja vetoketju

Naisten
NAhkA-
MAIhARI
koot: 36-42
nauhat ja vetoketju

Naisten Baia
sAAPAs
koot: 36-42

Naisten
vELoUR- 
LEggINsIT
kaksi mallia
95% polyesteri
5% elastaani
koot: S/M-L/XL

Naisten 
RIb
PITkIksET
koot: 38-46
50% puuvilla
45% polyesteri
5% elastaani

Miesten Polaari
fLANELLIPAITA
koot: S-XXL
50% puuvillaa
30% polyesteri
20% rayon

Miesten paksumpi
fLANELLIPAITA 
koot: 39/40-47/48
100% puuvilla

Naisten
ULkoILU-
hoUsUT
koot: 28”/30”-36”/30”
77% polyesteri
21% nylon
2% elastaani

Miesten
ULkoILU-
hoUsUT
koot: 30”/32”-38”/32”
77% polyesteri
21% nylon
2% elastaani

JäähdyTIN 
NEsTE 100% 
3 l

899

Monikäyttöinen neulottu
sofTshELL-PUsERo 
jossa pidennetty selkäosa ja 
vahvistukset kulumiselle alttiissa 
kohdissa. Vetoketjulliset 
sivutaskut ja rintatasku. 
Kiristimet vyötäröllä. 
Hengittävä, 
tuulen pitävä ja 
vettähylkivä.

4995

10 l

2590

UUTTA syksyyN!
Naisten PAITA
useita kuoseja
90% polyesteri
10% elastaani
koot: 36/38-44/46

Naisten TUNIkA
kaksi väriä 
90% polyesteri
10% elastaani
koot: 36/38-44/46
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SYÖTTEEN RUSKASTA
Tervetuloa nauttimaan

Tapahtumat & tarjoukset

www.syote.

 Ruska Syöte&Pudasjärvi
Pudasjärvi-lehden liite - syksy 2021
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Pudasjärven viestinnän syysterveiset 
Kesä on vaihtunut kauniik-
si syksyksi ja kaupungin 
viestinnässä suunnitellaan 
jo innokkaasti tulevia kuu-
kausia.  Myös ensi kevättä 
ja kesää koskevia suunni-
telmia on jo vireillä. 

Syyskauden suurim-
pia tapahtumia ovat Hy-
vän olon keskus Pirtin ava-
jaiset sekä joulun avajaiset 
marraskuussa. Kun Pirtti 
avaa ovensa, on saman ka-
ton alta saatavilla sosiaa-
li- ja terveyspalveluita, kir-
jasto ja nuorisopalveluita, 
työllisyyspalveluita sekä 
erilaisia kulttuuritoiminto-
ja. Joulun avajaiset järjes-
tetään perinteisenä, kaikil-
le avoimena toritapahtuma 
yhteistyössä Pudasjärven 
Yrittäjien kanssa. 

Viime aikoina Pudas-
järven alueen yrityksil-
lä on ollut haasteita työ-

voiman rekrytoinnissa. 
Tilanteen kohentamisek-
si Pudasjärven Kehitys Oy, 
Pudasjärven kaupungin 
viestintätiimi ja Syötteen 
Matkailuyhdistys ry ovat 
suunnittelemassa yhteistä 
kampanjaa. Tämän toivo-
taan osaltansa parantavan 
akuuttia tilannetta muiden 
toimenpiteiden ohella. Työ-
voiman rekrytointihaastei-
ta on myös kunta-alalla ym-
päri Suomen.

Rekrytointihaastei-
siin on vastattu esimerkik-
si valtakunnallisella Ve-
toa ja pitoa kuntatyöhön 
–hankkeen avulla, jossa 
Oulunkaari ja Pudasjärvi 
ovat osatoteuttajina. Hank-
keen yhtenä tavoittee-
na on lisätä kunta-alan ve-
tovoimaa mielekkäänä 
työpaikkana, jossa työhy-
vinvointiin panostetaan. 

Pudasjärven kaupungin 
viestintä on hankkeen tii-
moilta toteuttamassa rekry-
tointivideota, jossa tuodaan 
esille kaupungille työsken-
telemisen etuja sekä esitel-
lään hirsityötiloja. Samalla 
esitellään Pudasjärveä asu-
misen kannalta, tuomalla 
esille kaunista ympäristöä 
ja monipuolisia harraste-
mahdollisuuksia. 

Ensi vuoden alussa on 
suunnitteilla osallistua pe-
rinteisille Pestipäiville Ou-
lun yliopiston Linnanmaan 
kampuksella. Tapahtuma 
keskittyy vastavalmistunei-
den tai vielä opiskelevan 
työvoiman rekrytointiin 
joko pysyvään tai esimer-
kiksi kesätyötarpeeseen. 

Maaliskuussa 2022 to-
teutetaan kuuden kunnan 
yhteistyönä (Kuusamo, Tai-
valkoski, Pudasjärvi, Ra-

nua, Keminmaa ja Tornio) 
perinteinen Rajalta Rajalle 
–hiihto, jossa Pudasjärven 
kaupungilla on koordinoin-
tivastuu. Tapahtuma järjes-
tetään nyt 38. kerran. Hiih-
toreitti kulkee Kuusamosta 
aina Tornioon asti ja mat-
kaa kertyy yhteensä yli 400 
kilometriä. Ilmoittautumi-
nen on avautunut jo kesä-
kuussa ja ilmoittautuneita 
on tällä hetkellä yli 100 hen-
kilöä. 

Kevään edetessä pidem-
mälle, tullaan kuntalaisille 
järjestämään tämänhetkis-
ten suunnitelmien mukaan 
liikuntaan ja ympäristöön 
liittyviä tapahtumia. Näis-
tä tiedotetaan lähempänä 
tarkemmin. Kesäkuussa ta-
voitteena on päästä osallis-
tumaan jo useaan kertaan 
perutuille Erämessuille Ou-
luhallissa. Toivottavasti ke-

sällä 2022 päästään myös 
Pudasjärven Yrittäjien 
markkinoille ja kesän lop-
pupuolella voidaan järjes-
tää vielä Meidän Pudasjär-
vi –päivätkin.

Viime kevään ja ke-
sän aikana on toteutet-
tu sähköisen palautekana-
van rakentaminen, joka tuli 
kuntalaisten käyttöön elo-
kuussa. Palautekanavassa 
on kahden päivän vasteai-
ka, joka tarkoittaa sitä, että 
palautekanavan kysymyk-
seen, jossa on yhteystiedot, 
vastataan tässä ajassa. Pa-
lautekanava löytyy osoit-
teesta: https://www.pu-
dasjarvi.fi/yhteystiedot/
palautekanava. Kanava on 
osa asiakaslähtöisempää 
palvelumallia.  Toinen täl-
lä hetkellä meneillään oleva 
isompi kokonaisuus, jon-
ka on määrä valmistua ensi 

kevään aikana, on www.
pudasjarvi.fi –sivustojen 
kokonaisvaltainen uudista-
minen.

Nyt syyskuun aikana 
jännitetään vielä Kunta-
markkinoinnin SM-kilpai-
lun tuloksia, joissa Pudas-
järven kaupunki on ”short 
listattu” 13 parhaan jouk-
koon upealla Järjen äärel-
lä –kampanjalla. Olipa lop-
putulos mikä hyvänsä, niin 
13 parhaan joukko on kui-
tenkin hieno saavutus val-
takunnallisessa kilpailussa. 

Kaupungin viestintä toi-
vottaa kaikille ihanaa ja 
kaunista syksyä. 

Anu 
Koivusaari 
Palvelu-
suunnittelija, 
viestintä ja 
markkinointi

Syksyn kuulumisia Syötteeltä 

Ruskan värit ja syksyn raik-
kaus ovat saapuneet Syöt-
teelle. Ja kaikkien odotta-
ma revontulikausi on myös 
käynnistynyt. Usean yön 
jälkeen, elo-syyskuun vaih-
teessa, olen saanut sosi-
aalisesta mediasta ihailla 
Syötteeltä otettuja revontuli-
kuvia. Minultakin usein ky-
sytäänkin jostain tietystä 
päivästä, että voiko silloin 
nähdä revontulia. Olisipa 
upeaa osata vastata kysy-
mykseen, mutta luonnon-
ilmiöistä, kun on kysymys, 
niin luotetaan tieteeseen ja 
erilaisiin revontuliohjelmiin 
ja -appeihin. Minulla moista 
ennustajankykyä ei valitet-

tavasti löydy. 
Työstämme parhaillaan 

oman digi-hankkeemme 
puitteissa Syötteen brändin 
kirkastusta. Valittu mainos-
toimisto teki haastattelu ja 
digi-kyselyn, joiden pohjal-
ta yhdessä mietimme Syöt-
teen kärkiviestiä maailmal-
le. Sydäntä lämmitti, että 
miten moni toimija oli poh-
tinut luontoa suuremmassa 
mittakaavassa, jopa yhteis-
työkumppanina. Syötteen 
henki koettiin tärkeäksi ja 
Syötteellä henki muodos-
tuu yrittäjistä, toimijoista, 
alueen työntekijöistä, mutta 
tietenkin myös asiakkaista. 
Syötteellä asiakas ei olekaan 

pelkästään asiakas vaan tär-
keä vieras, joka saapuu kuin 
tulisi kotiimme. Luppovesi 
palaa koko perheen syysta-
pahtuma oli hyvä esimerk-
ki siitä yhteistyöstä, joka 
alueella vallitsee. Saimme 
koottua kävijöille kattavan 
ja monipuolisen ohjelmako-
konaisuuden. 

Syksy on mahtavaa ai-
kaa omalle ruskaretkelle. 
Syötteen kansallispuistos-
sa reitit ovat erittäin hyvin 
merkittyjä ja uskonkin, että 
jokainen löytää reiteistään 
mieluisan. Oletpa sitten pa-
tikoija, pyöräilijä, marjasta-
ja tai sienestäjä, niin suosit-
telen lähtemään luontoon. 

Rauhoittumisen ja luonnos-
sa liikkumisen lisäksi on lu-
vassa elämyksiä eri aisteille. 
Eikä kannata unohtaa ve-
siaktiviteettejakaan. Kyllä 
ruskaa voi ihailla myös jär-
veltä ja joelta käsin; esim. 
kanootista tai river tubingin 
pauloista. Kalastusta nyt ak-
tiviteeteista unohtamatta-
kaan. Ja jos et ole vielä hissi-
pyöräilyä kokeillut, niin nyt 
olisi hyvä aika. Hyvät va-
rusteet ja pyörät sekä opas-
tuksen saat Iso-Syöte Bike 
Parkissa. Ja jos et halua kok-
kailla erätulilla ruokaa, niin 
Syötteen useat ravintolat 
kokkaavat kyllä puolestasi. 

Majoitusvarausten osal-

Johanna Määttä ja Minna Hirvonen Naamankajärvellä, jossa uimaranta on kunnostettu ja tehty venepaikkoja.

Minna Hirvonen Rytivaaran kruununmetsätorpalla, jossa 
on suosittu patikointireitti Rytivaaran kierros.

ta Syötteen syyskuu näyttää 
erittäin hyvältä ja parem-
malta kuin viime vuonna. 
Eli ruskaretkeläisiä on saa-
pumassa Suomen eteläisim-
mälle tunturialueelle. Lo-
kakuussa tilaa löytyy vielä. 
Varauksia tässä kiireises-
sä arjessa tehdään nykyään 
todella myöhään. Loka-
kuussahan vietetäänkin sit-
ten koululaisten syyslomia. 
Kannattaakin miettiä olisiko 
Syöte teidän perheen ruska- 
vai syyslomaretkikohde? 

Minä ainakin aion naut-
tia syksyisestä luonnos-

ta upealla Syötteellä ja 
saan muutaman ystävän-
kin kylään. Nyt vain peu-
kut pystyyn, että ne kuului-
sat revontuletkin saataisiin 
ikuistettua valokuviksi asti. 

Värikästä syksyä 
Syötteeltä 

toivottaen, 

Minna Hirvonen 
Toiminnanjohtaja, 
Syötteen 
Matkailuyhdistys ry 
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Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna

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

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

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

OMAN KYLÄN KAUPPA

TAIVALTORI
Talonpojantie 1, Taivalkoski, puh. 045 848 3755

Palvelemme: ma-pe 8-21, la 8-21, su 11-21
www.k-ruokakauppa.fi/k-market-taivaltori

Varmista, että kotitalosi on 
valmis syksyn sateisiin. 
Tilaa maksuton katon tai rännien kuntora-
portti. Saat tietää, onko remontille tarvetta ja 
voit nukkua syysyösi sikeämmin.

Soita tai klikkaa! 08-2377 9501  | vesivek.fi

Kuntoraportti. Kunnon remontti.

KUIVAN 
SYKSYN
RESEPTI.

Koillismaan kansallispuis-
tojen suosion kasvulle ei 
näy loppua. Käyntimää-
rät ovat edelleen kasva-
neet suhteessa ennätykselli-
seen viime vuoteen. Kaiken 
kaikkiaan Suomen kansal-
lispuistoihin on tehty tänä 
vuonna, vuoden alusta hei-
näkuun loppuun mennessä, 
noin 2,5 miljoonaa käyntiä. 
Käyntimäärien jyrkkä kas-
vu asettaa aivan uudet vaa-
timukset myös retkeilykoh-
teiden ylläpidolle.

Suomen kansallispuisto-
jen käyntimäärissä on nous-
tu uudelle tasolle. Retkeilyt-
rendi on jyllännyt vahvana 
jo vuosia ja viime vuonna 
nähtiin kansallispuistojen 
käyntimäärissä ennätyk-
sellinen koronapiikki. Kan-
sallispuistojen alkuvuoden 

käyntimäärät vahvistavat 
saman reppuselkäisen il-
miön jatkuvan - näin myös 
Koillismaalla, missä Riisi-
tunturin, Oulangan ja Syöt-
teen kansallispuistot ovat 
kaikki kasvattaneet alku-
vuoden käyntimääriään 
verrattuna ennätysvuoden 
2020 vastaavaan ajanjak-
soon.

Syötteellä kansallispuis-
ton alkuvuoden käynti-
määrä on 76 000 ja kasvua 
kahden vuoden takaiseen 
tulee 63 prosenttia. Myös 
Iso-Syötteen retkeilyalue on 
tässä ajassa kaksinkertaista-
nut käyntimääränsä. Myös 
Riisitunturille on kavuttu 
heinäkuun loppuun men-
nessä lähes 46 000 kertaa. 
Kasvua on suhteessa viime 
vuoden vastaavaan ajan-

kohtaan yli 30 prosenttia.

Retkeilyn suosio 
asettaa uudet vaateet 
kohteiden ylläpidolle
Metsähallituksen Luonto-
palvelut on saanut erilaisina 
erillisrahoituksina 38 mil-
joonaa euroa tälle hallitus-
kaudelle kansallispuistojen 
ja muiden suosittujen luon-
tokohteiden palveluraken-
teiden korjaukseen ja kehit-
tämiseen.

- Ilman tätä rahoitus-
ta olisimme olleet täysin 
pulassa jo entisten käynti-
määrien kanssa, saatikka 
näin suuren kasvun myö-
tä. Tämä tehty investointi 
tuottaa hyötyä jatkossakin, 
kunhan nykyisessä hallitus-
ohjelmassa ja kehysriihes-

sä sovittu perusrahoituksen 
taso toteutuu myös tulevai-
suudessa, toteaa Metsähalli-
tuksen luontopalvelujohtaja 
Henrik Jansson.

Tulevaisuusinvestoin-
tirahoitus on helpottanut 
myös Koillismaan kovan 
käyttöpaineen alle olevia 
kohteita. Pudasjärvellä, 
Syötteen kansallispuistossa 
on kunnostettu retkeilyreit-
tejä merkittävässä määrin. 
Etenkin maastopyöräilijöi-
den määrä kohteella on kas-
vanut rajusti. Kasvaneesta 
kulutuksesta johtuen alueel-
la on tehty reittikestävöinte-
jä ja linjattu uusia reittejä.

Metsähallituksen  
Luontopalvelut

Koillismaan kansallispuistoissa 
tehdään ennätyksiä 

Syötteellä kansallispuiston kävijämäärä on noussut kahden vuoden takaisesta 63 prosenttia. Muun muassa maastopyö-
räilyn suosion nousu on vaikuttanut kasvaneisiin kävijämääriin. Kuva: Maarit Vaahteranoksa.

Vuh, terveisiä täältä huskytarhalta!
Syötteen matkailuyhdistyksen kummikoira Oikun kuulumisia.

Nyt on vielä meneillään al-
kusyksyn lämpimien vesi-
sadepäivien kuraleikit. Ol-
laan viileimpinä aamuina 
viipoteltu vapaana tarhapi-
halla, ja käyty tervehtimäs-
sä muutaman häkin koirat 
kerrallaan. Lauman ihmis-
jäsenet tietävät, ketkä voivat 
olla samanaikaisesti vapaa-
na, jotta riidoilta säästytään. 
Minä olen kyllä hyvin kiltti 
ja ihmiset sanovat, että olen 
kuin iso pehmolelu, suora-

Oikku on Syötteen matkailuyhdistyksen kummikoira, 
joka asustaa laumansa kanssa Syötteen Eräpalvelujen 
huskytarhalla.

nainen halinalle! Kunhan 
lämpötila laskee pysyväs-
ti alle kymmenen asteen, 
niin alamme kuulemma 
vetotreeneihin. En ole 
moista vielä tehnytkään. 
Kuulostaa kivalta!

Terveisin Oikku

Kummikoiria saa edelleen varata Syötteen Eräpalveluilta. Valittavana on useita vaihtoehtoja:
 kertamaksu, kuukausimaksu tai vuosimaksu. Ota yhteys Syötteen Eräpalvelut/Johanna Määttä.

www.syote.fi

Syysajan 
tapahtumat löydät:
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Iso-Syötteelle uutta revontulimajoitusta

Luppovesi palaa- tapahtuma keräsi 
ennätysmäärän kävijöitä eri puolelle Syötettä
Perinteinen Luppovesi-palaa tapahtuma järjestettiin lauantaina 4.9. Syötteen alueella koko päivän mittaisena koko perheen syystapahtumana. 

Erilaisia tapahtumia järjestettiin ympäri Syötteen aluetta.

Pikku-Syötteellä vilkas päivä seinäkiipeilyssä

Pikku-Syötteen ohjelmaan 
kuului maksutonta seinäkii-
peilyä ja Ravintola Purossa 
tarjolla oli sadonkorjuutee-
mainen buffet-pöytä. Kiipei-
lyseinällä riitti tapahtuma-
päivänä kävijöitä, sillä neljän 
tunnin aikana nousuja kertyi 
huikeat 160 kappaletta.

-Eräs kiipeilijöistä kipu-
si vaikeimman seinän neljä 
kertaa, mutta monille korke-
anpaikankammoisille muu-
tama askel ylöspäin hel-
poimmalla seinällä oli 
sitäkin huimempi suoritus. 
Välillä oli ruuhkaa jonoksi 
asti, mutta välillä hiljaisem-
paa ja silloin oli mahdollis-
ta kiivetä useampi nousu, 
nuorisotyönpäällikkö Kaisu 
Tuohiluoto kuvailee kiipei-
lypäivää.

Pikku-Syötteen 7,5 met-
riä korkea sisäseinä soveltuu 
kaikenikäisille 5-vuotiaasta 
ylöspäin. Seinällä on useita 
eritasoisia reittejä. Kiipeilyti-
lasta löytyy myös Pihkapar-
ran vartioiman boulderoin-
tiluolan. Kiipeilyn ohjaajina 
toimivat aina Suomen kiipei-
lyliiton kouluttamat köysi-
toiminnan ohjaajat.

Pikku-Syötteellä tapahtuu 
– syksy 2021

Tervetuloa syyslomalle Pikku-Syötteelle! Järjestämme syksyn aikana muun muassa las-
ten syyslomaleirin ja ohjattua viikko-ohjelmaa. Tutustu myös seniorien syksyiseen ryh-
mätarjoukseen!

Lasten syyslomaleiri 27. - 29.10.
Aktiivinen syyslomaleiri 7-13-vuotiaille lapsille täysihoidolla 198 € /lapsi. (sis. majoi-
tus, ruokailut, aktiviteetit ja kuljetus) Ilmoittaudu viimeistään 7.10.

Lue lisää: www.pikkusyote.fi/tapahtumat 

Seniorien syysajan ryhmäpaketti
Tarjoamme yhteistyössä Saaga Travelin kanssa syksyisen ryhmämatkan senioreille 
ajalla 16.8. – 30.11. Syysretkipaketti (3 päivää) pitää sisällään kuljetuksen, monipuo-
lisen ohjatun ohjelman sekä kahden yön hotellimajoituksen täysihoidolla alkaen vain 
255 €/henkilö! Ryhmän koko min. 15 henkilöä.

Lue lisää: www.pikkusyote.fi/tarjoukset 

-Sisäseinäkiipeily on yksi 
suosituimmista sisäaktivi-
teeteistamme. Sitä ja monia 
muita aktiviteettejamme voi 
tiedustella omalle porukal-
le Pikku-Syötteen vastaan-
otosta. Lisäksi koulujen lo-
ma-aikoina meillä on tarjolla 
järjestettyä viikko-ohjelmaa. 
Viikonloppuisin tarjolla on 
myös monenlaisia kursse-
ja, joita järjestää mm. Vuol-
le opisto, Tuohiluoto muis-
tuttaa.

Kotimaan matkailun 
suosio näkyi  
kesällä myös  
Pikku-Syötteellä
Kotimaan matkailu on ol-
lut tänä kesänä ennätyksel-
lisen vilkasta. Tilastokes-
kuksen tuoreen tutkimuksen 
mukaan yöpymisten mää-
rä kotimaisissa majoitusliik-
keissä oli heinäkuussa 2021 
historian korkein. Kotimai-
set yöpymiset ylittivät yli 
neljänneksellä koronakriisiä 
edeltävän heinäkuun 2019 
tason. Ulkomaisten matkai-
lijoiden yöpymisiä oli 77 
prosenttia heinäkuuta 2019 

vähemmän. Kaikkiaan yö-
pymisiä oli 3,34 miljoonaa, 
mikä oli kaksi prosenttia 
enemmän kuin kaksi vuotta 
aiemmin.

-Heinä- elokuussa mei-
dän asiakasmäärissä oli 
nähtävissä reilua kasvua ja 
tuleva syksykin näyttää lu-
paavalta varausten suhteen. 
On hienoa, että kiinnostus 
kotimaan matkailuun on 
kasvussa ja erityisesti luon-
tokohteet kiinnostavat, Pik-
ku-Syötteen johtaja Mika 
Pekkala toteaa.

Suomen eteläisin tuntu-
rialue kansallispuistoineen 
tarjoaakin ainutlaatuiset 
puitteet kotimaan matkai-
lulle ympäri vuoden. Syk-
syisin Pikku-Syötteen luon-
to kannattaa kokea upeiden 
patikointireittien lisäk-
si myös Fatbike-pyörän se-
lästä. Hotellilta voi vuokra-
ta Fatbike- tai sähköpyörän, 
jonka leveillä maastorenkail-
la kesyttää haastavammat-
kin maastoreitit. Pyöriä voi 
vuokrata muutaman tun-
nin mittaisille reissuille tai 
useamman päivän pyöräi-
lyretkille. Patikoinnin saloi-

Pikku-Syöte tarjoaa loistavan vaihtoehdon kotimaan matkailuun myös ekologisesta nä-
kökulmasta. Luontoa kunnioitetaan, ja siitä pidetään huolta myös jatkossa.

Kiipeilyn ohjaajina toimivat aina Suomen kiipeilyliiton 
kouluttamat köysitoiminnan ohjaajat.

Kiipeilytilasta löytyy myös Pihkaparran vartioiman boul-
derointiluolan.

Pikku-Syötteen 7,5 metriä korkea sisäseinä soveltuu kai-
kenikäisille 5-vuotiaasta ylöspäin.

hin puolestaan pääsee kä-
siksi omatoimireissun lisäksi 
myös ammattitaitoisen oh-
jaajan opastuksella.

-Patikkaretken poluis-
sa on valittavana useita eri 
reittejä, muun muassa Pyt-
kynharjun tai Vattukurun 
henkeäsalpaavan kauniit 
maisemat. Reittivalinnoil-
la voi säätää suorituksen ra-
sittavuutta ja retken kestoa. 
Syötteen maastot sopivat 
aloittelijalle, mutta antavat 
haastetta myös kovempi-
kuntoiselle patikoijalle, Pek-
kala kuvailee.

Kotimaan matkailu on 
nyt trendikästä ja ekologista

Suomen Matkailuorgani-
saatioiden yhdistys Suoma 
ry:n vuonna 2019 teettämän 
kyselytutkimuksen mu-
kaan kotimaan matkailijoi-
ta kiinnosti erityisesti luon-
tokohteet, kaupunkikohteet, 
päiväretket lähiseuduille, 
retkeily ja patikointi sekä ta-
savertaisina hyvinvointilo-

mat hotellissa tai kylpylässä 
sekä vuokrattavat lomamö-
kit. Kolmen viime vuoden 
aikana kotimaanmatkailua 
ovat eniten lisänneet 18 - 
44-vuotiaat. 

Kuluttajat ja yritykset ar-
vostavat entistä enemmän 
ekologista matkailua ja tuke-
vat kestävää toimintaa omil-
la valinnoillaan. Pikku-Syöte 
tarjoaakin loistavan vaihto-
ehdon kotimaan matkailuun 
myös ekologisesta näkökul-
masta. Luontoa kunnioite-
taan, ja siitä pidetään huolta 
myös jatkossa. 

-Yhteiskunnallisena yri-
tyksenä välitämme luon-
nosta ja tunnemme ympä-
ristövastuumme. Hotellissa 
käytämme lämmitysmuo-
tona ympäristöystävällis-
tä maalämpöjärjestelmää, ja 
koko hiihtokeskus käyttää 
täysin vihreää sähköä, joka 
tuotetaan uusiutuvista raa-
ka-aineista kotimaisella työl-
lä, Pekkala kertoo.

Pikku-Syöte on ollut Suo-
malaisen työn liiton jäsen-
yritys jo vuodesta 2012 ja 
yritykselle myönnettiin Yh-
teiskunnallinen yritys- merk-
ki samana vuonna.  Merkki 
kertoo siitä, että yritys ratkoo 
liiketoiminnallaan yhteis-
kunnallisia tai ympäristöon-
gelmia. Lisäksi ne käyttävät 
suurimman osan voitostaan 
yhteiskunnallisen tavoitteen-
sa edistämiseen.

-Muiden toimenpitei-
demme lisäksi tuotamme 
osan keskuksemme sähkön-
tarpeesta aurinkoenergial-
la. Myös hotellin ravintola 
Purossa tunnemme ympä-
ristövastuumme ja suosim-
me lähellä tuotettua ruokaa. 
Ruokahävikkiä torjumme 
myymällä ylijäänyttä ruokaa 
Resque-palvelun kautta.

Lue lisää: www.pikku-
syote.fi 

Noora Dahmane
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VALOKUITULIITTYMÄT
Iso-Syötteelle nyt kampanjahintaan

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

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

liittymät alk.

990 €
Pudasjärvi – Syöte – Taivalkoski

Liittymät alk.

995 € Nopea 100Mbps - 1Gbps yhteys

Syötteen luontokeskuksella takana ennätysvilkas kesä
Syötteen luontokeskuksen 
kävijämäärä on jatkanut kas-
vuaan tänäkin vuonna. Hei-
näkuun aikana luontokes-
kuksella vieraili yli 8000 
kävijää, joka on samalla 
luontokeskuksen kaikkien 
aikojen kävijäennätys. Myös 
Syötteen kansallispuiston 
kävijämäärä on kasvanut 
hurjasti viimeisten kahden 
vuoden aikana. Vuonna 2020 
kansallispuistossa vierai-
li ensimmäistä kertaa enem-
män kävijöitä lumettomaan 
kuin lumiseen aikaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että etenkin 
kesä ja syksy ovat kasvatta-
neet suosiotaan retkeilyse-
sonkeina talveen verrattuna.

Suomen luonnon 
päivää juhlistettiin 
Suomen luonnon päivää 
vietettiin valtakunnallise-
na juhlapäivänä lauantaina 
28.8. Myös Syötteen luonto-
keskus järjesti päivän aikana 
monenlaista ohjelmaa. Sää 
suosi tapahtumaa, sillä päi-
vä oli aurinkoinen ja läm-
min. Hepokönkään Höppä-
nä viihdytti lapsia, Sahan 
Pojat musisoivat luonto-
keskuksen terassilla ja met-
säjoogatuokiot rentoutti-
vat kehon ja mielen. Lisäksi 
sienineuvoja Riitta Rontu 
opasti innokkaat retkeilijät 
tattien lajintunnistuksen ja 

keräämisen saloihin.

Retkeilyrakenteita 
kunnostettu 
Kasvanut kävijämäärä Syöt-
teen alueella näkyy myös 
reittien ja retkeilyraken-
teiden nopeampana kulu-
misena, jonka vuoksi kun-
nostustöitä onkin tehty 
tänä kesänä runsaasti. Esi-
merkiksi suosittua Syöt-
teen kierrosta on kestävöi-
ty kuluneimmilta paikoilta 
ja reitin kaikki pitkospuut 
on levennetty kolmilank-
kuisiksi. Kunnostustöitä on 
tehty Syötteen lisäksi myös 
Olvassuon ja Soiperoisen 
luonnonsuojelualueilla. Esi-
merkiksi Olvassuon luon-
nonsuojelualueella sijait-
sevalle Sammakoiselle on 
rakennettu aiemmin pala-
neen laavun tilalle uusi päi-
vätupa.

Uutta reittiäkin on kun-
nostustöiden ohessa ehditty 
rakentaa. Viiden kilometrin 
mittainen Ketun Kevennys 
-maastopyöräilyreitti val-
mistui käyttökuntoon hei-
näkuussa. Yhdensuuntainen 
reitti kulkee helpohkossa 
maastossa ja se on suurim-
maksi osaksi sorastettu. Ke-
tun Kevennykseltä matkaa 
voi jatkaa esimerkiksi Pitä-
mävaaran maastopyöräily-
reitille.

Teerivaarassa kelpaa ihailla syksyn ruskaa. Kuva: Panu Mölsä / Metsähallitus.

Sammakoisella  
päivätuvan avajaiset
Olvassuon luonnonsuoje-
lualueella sijaitsevalla Sam-
makoisella järjestetään uu-
den päivätuvan avajaiset 
tulevana lauantaina 18.9. 
kello 12-15. Tuvalla on kah-

vitarjoilu ja päivän ohjel-
massa on luvassa myös lin-
tuopastusta. Tupa sijaitsee 
Sammakkosuon luonto-
polun päässä, joka lähtee 
Ruottisenharjuntien varrel-
la olevalta parkkipaikalta 
(Ruottisenharjuntie 1234). 
Tuvalle on parkkipaikalta 

noin yhden kilometrin mit-
tainen ja helppokulkuinen 
kävelymatka. Pudasjärven 
keskustasta lähtöparkkipai-
kalle on ajomatkaa noin 16 
kilometriä. 

Lokakuun viimeisellä 
viikolla luontokeskuksel-
la vietetään lisäksi syyslo-

maviikkoa, jolloin järjeste-
tään erilaisia ohjattuja retkiä 
ja muita ulkoilma-aktivi-
teetteja. Retket ja aktivitee-
tit sopivat kaikenikäisil-
le. Syyslomaviikon ohjelma 
tarkentuu myöhemmin. 

Sonja Härkönen

Rytivaaran kruununmetsätorppa on mukava päiväretkikohde ruska-aikana. Kuva: Saara 
Airaksinen / Metsähallitus.Syötteen suot ovat saaneet syksyisen värin. Kuva: Ismo Lampi / Metsähallitus.
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Peikkojen paluu 
–tapahtuma 

Kelosyötteen Peikkopolulla 
Meillä kaikilla oli todella 
hauska ja yllätyksellinen 
päivä lauantaina 4.9. Syöt-
teen Peikkopolulla. Tapah-
tumaa oli suunniteltu ja 
valmisteltu tällä kertaa to-
della huolellisesti. Siuruan 
kyläläiset ja etenkin lapset 
olivat jo vuosi sitten alka-
neet askarrella hienoja ki-
vipeikkoja. Nyt pikkupeik-
kojen oli aika päästä omaan 
metsään Peikkopolulle.

Samaan aikaan Kelo-
syötteellä oli kaksi isoa 
peikkoa odotelleet kotiin-
paluuta Aten Mökkien ko-
takahvilan edessä. Nämä 
peikot olivat kiertäneet 
maailmalla jo useiden vuo-
sien ajan ja keitelleet ”sop-
paa” milloin missäkin tilai-
suudessa. 

Peikkojen paluu oli 
siis monenlaisten peikko-
jen kotiinpaluujuhla ja sitä 
oli todistamassa lähes sa-
tapäinen joukko reippai-
ta kannustajia. Mukana 
oli yllätysnumerona myös 
”Siuruan kylän peikko”, 
joka hauskuutti lapsia yh-
teisellä tanssiesityksel-
lä, johon mallia näyttivät 
Siuruan kylän lapset sekä 
myös muutamat reippaat 
aikuiset. Paikalle oli tullut 
myös muita matkailijoita 
sekä Pudasjärven kehitys-
yhtiön väkeä, joilla olikin 
oma yllätyksensä esitel-
tävänä, ”Pisnespeikko” 
sai myös oman paikkansa 
Peikkopolun varrelta!

Ennen juhlatilaisuutta 
saimme kaikki nauttia siu-
rualaisten herkullisista an-
timista, sämpylöistä, me-

Peikkotanssi.

Peikkopolun portilla.

Siurualaisten peikkoretki Syötteelle 

Siuruan kyläyhdistyksen 
järjestämä retki Peikkojen 
paluu – tapahtumaan Kelo-
syötteelle alkoi Tannilan ra-
jalta kyläyhdistyksen vuok-
raamalla bussikuljetuksella, 
jatkuen Konttilantietä - Li-
von kautta Syötteelle. Peik-
kopolulle mentäessä poikke-
simme Hotelli Iso-Syötteen 
Skywalk -näköalatasanteel-
la ihastelemassa huikeita 
tunturimaisemia ja ostele-
massa matkamuistoja. 

Peikkopolulle saapues-
samme oli ilo huomata, 
kuinka paljon muitakin kä-
vijöitä saapui paikalle ja hei-
dän joukostaan saimmekin 
lisää reippaita lapsia avuk-
si viemään siurualaisten te-
kemiä pikkupeikkoja omaan 
metsään Peikkopolun var-
relle. 

Matkaa ilahdutti Siuruan 
oma Peikko-Rouva, joka 
tanssitti ja laulatti lapsia, 
sekä nostatti iloista peikko-
henkeä. 

Tapahtuman jälkeen 

Huttiajelu rauhaisalla järvellä.

husta, kahvista ja pullasta. 
Niitä riitti myös satunnai-
sille kulkijoille sekä muil-
le kävijöille juhlan jälkeen-
kin.

Kelosyötteen peikko-
polulla on kenellä tahan-
sa mahdollisuus järjestää 
omaa ohjelmaa hienois-
sa puitteissa, kun alueelta 
löytyy nuotiopaikan lisäk-
si jopa Peikkoteatteri luon-
non keskellä sekä huikeat 
vaaranäkymät tarjoava 
Aurinkokallio.

Peikkopolun toimin-
nasta voi kysyä lisää Pu-
dasjärven Kehityksestä tai 
kaupungilta, joka on mah-
dollistanut alueen kehittä-
mistä jo useaan otteeseen. 
Toimintaa tullaan jatkos-
sa kehittämään ja tapahtu-
miakin on jo suunnitteil-
la tuleville vuosille. Yksi 
mahdollisuus on saada 
kaikkien Pudasjärven ky-
lien omat nimikkopeikot 
Peikkopolun varrelle. Näi-
tä voi sitten käydä ihaste-
lemassa ympäri vuoden. 
Peikkopolku löytyy myös 
erilaisista digitaalisis-
ta karttapalveluista, ja tu-
lostettavana reittikarttana 
sekä Pudasjärven kaupun-
gin nettisivuilta.

Helena Koivukangas, 
Jukka Koutaniemi 

matkamme jatkui Pik-
ku-Syötteen kautta Pytky 
Cafe & Parttio Bistroon, jos-
sa osallistuimme keppihe-
voskilpailuun ja sen jälkeen 
nautimme herkullisen lou-
naan, jälkkärinä tietenkin 
isot munkit ja lapsille jäts-
kiä. Kaikki keppihevoskil-
pailuun osallistuneet saivat 
palkinnon.

Päivän huipentumana 
pääsimme vielä AuroraHut 
igluvene- ajelulle Naaman-
kajärvelle. Kokemuksena 
voimme todeta, että kannat-
taa käydä tutustumassa. Ko-
timatkalla kyselimme lasten 
ajatuksia reissusta ja yhden 
reissulaisen suusta kuului: 
”ihan jees ja se tarkoittaa 
hyvä reissu” – tähän meidän 
kaikkien oli helppo yhtyä!

Kiitos Honkasen liiken-
teelle hyvästä palvelusta ja 
turvallisesta matkasta, Pyt-
kyn neidoille herkullisesta 
lounaasta ja keppihevoski-
sojen järjestämisestä. Kii-
tämme myös lämpimästi 

Kaikki huutaa - Peikko!

Auvo jakaa maistiaisia. Kepparikisan osallistujat ja vetäjät.

Peikkomuori.

Täältä tullaan!

Aten Mökit Oy:tä ja Pudas-
järven Kehitys Oy:tä haus-
kalle reissulle osallistumi-
sesta!  

Retkeä on tukenut Pu-
dasjärven kaupunki toimin-

ta- ja kehittämistuella.

Helena Koivukangas,
kuvat Christa van der 
Vegt
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Sieninäyttely ja 
tuotemaistiaisia

Syötteen Sieni ja Yrtin yrit-
täjä Riitta Rontu oli järjes-
tänyt lauantaina 4.9. avoi-
mien ovien päivän, joka 
oli sopivan vilkas ja po-
rukkaa kävi tasaiseen tah-

tiin. Sieninäyttely kiinnos-
ti ihmisiä kovasti, myös 
lapsia. Näyttelyyn kuului 
tuotemaistiaiset ja verstas-
puoti oli avoinna. 

Sieninäyttely kiinnosti ihmisiä kovasti, myös lapsia.

Bike Parkissa kurssi ja 
pyörien testausta

Hiihtokeskus Iso-Syötteel-
lä oli 4.9. tapahtumapäivä-
nä Bike Park avoinna koko 
päivän ajan. Heti aamulla 
oli Bike Park tutuksi -kurs-
si. Päivän päättyessä oli vielä 
harjoitteluradalla Bike Park 
-pyörien testausta, jossa pyö-

rien kokeilussa kävi innok-
kaita pyörien testaajia. Tes-
tattavana oli Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen Bike Parkkiin 
soveltuvat Specialized Sta-
tus, Specialized Stumpjum-
per sekä Trek Remedy pyörät 
sekä perheen pienemmille oli 

Trek Roscoe 24” ja Cannon-
dale Cujo 20”. Testaajia kiin-
nosti miten täysjousto maas-
topyörät toimivat mutkissa 
ja hypyissä. Sekä miten geo-
metrialtaan erilaiset pyörät 
käytännössä eroavat toisis-
taan. 

Kide Hotellilla kävi run-
saasti kiinnostuneita ihmisiä 
katsomassa hotellihuoneita ja 
kuntosalia. Lisäksi Ravintola 
Tovaglia tarjosi kahvia ja myi 
ulkona vohvelia ja juomia. 

Juhani Ikonen 

Pyörien esittelijänä toimi Juhani Ikonen. Apulaisina toimi-
vat lapset Nelli 11v ja Eeli 7v.

Bike Park harjoitteluradalla saattoi testata erilaisia Hiihto-
keskus Iso-Syötteen vuokrattavia pyöriä. 

Kiitollisena menneestä talvi- ja kesäkaudesta:

Syötteen Eräpalvelut toiveikkaana 
syksyyn ja uuteen talveen

Syötteen Eräpalveluilla oli 
Luppovesi palaa tapahtu-
mapäivänä 4.9. ilmainen tar-
havierailu puolen päivän jäl-
keen. Yrityksessä edellinen 
talvi- ja kulunut kesäkau-
si yllättivät mukavalla taval-
la. Huskyvaljakkosafareil-
le osallistui erittäin runsas 
ja mukava määrä kotimai-
sia asiakkaita. Kesän tultua 
muihin luonnossa tapahtu-
viin ohjattuihin ohjelmapal-
veluihimme osallistui myös 

Matkailuyrittäjä Johanna 
Määttä kertoi huskyista ta-
rinaa ja otti vastaan myös 
kummikoirien varauksia. 

Syötteen Eräpalvelujen ilmaisella huskyjen tarhavierailulla kävi mukavasti väkeä.

Siperianhuskyt olivat kiinnostuneita vieraiden käynnistä 
ja ottivat rapsutukset mielellään vastaan. 

kivasti väkeä (melonta, ri-
vertubing, kalastus ja tarha-
vierailut). Saimme myös aina 
silloin tällöin tarjoilla vie-
raille aterioita omissa toimi-
pisteissämme huskytarhal-
la, eräkämpällä ja maastossa 
sekä toimittaa catering-pal-
veluina alueella majoittuneil-
le. Näitä ruokakeikkoja ky-

sellään myös syksyn ajalle. 
Janne-isäntä on ollut raken-
nustöissä ja Jonna hoitanut 
koiria sekä ohjelmapalvelui-
den toteutuksia työntekijäm-
me Hannun kanssa.

Tarhan 95 koiraa voivat 
hyvin ja treenikausi on aivan 
käsillä. Siperianhuskyja tree-
nataan silloin kun lämpöti-

lat ovat alle +10 asteen, joten 
tiiviimpi treenikausi alkaa il-
mojen muuttuessa pysyvästi 
kylmemmäksi. Kesän alussa 
meille tuli kahdeksan uutta 
aikuista koiraa ja viimeisin 
oma pentue lähtee myös syk-
syn treeneihin mukaan. Pi-
täkäähän peukkuja, että kai-
killa sujuu treenikausi hyvin 

ja päästään vahvoin lihaksin 
sekä hyvillä mielin tulevaan 
kauteen.

Toivotamme energistä 
syksyä kaikille, täältä Syöt-
teeltä saa energiaa muun 
muassa ihanista syysruskan 
väreistä!

Johanna Määttä
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Miljoonan tähden melonta
Aina retkelle lähtiessä ei 
tarvitse suunnata erämaan 
kauimpaan kolkkaan tai 
vaativimmalle vaellusrei-
teille. Joskus unohtumatto-
min retki voi löytyä aivan 
läheltä ja taivallettua mat-
kaa tärkeämmäksi osoit-
tautuu kiireetön yhdessä 
oleminen luonnon kans-
sa. Syksy onkin mainiota 
aikaa rauhalliseen tunnel-
mointiin, ja pimenevät il-
lat kannattaa hyödyntää 
taivaankannen ilmiöiden 
tarkkailuun. Tässä tarina 
yhdestä tavasta toteuttaa 
elämyksellinen syysretki 
Syötteellä.

On syyskuinen perjan-
tai-ilta ja kello käy neljää. 
Edessä on siis viikonloppu 
ja mielessä polttelee yksi 
ajatus: retkelle on päästävä. 
Kysymys kuuluukin vain, 
että minne suuntaisim-
me tällä kertaa? Kun asuu 
Syötteellä, törmää usein 
siihen positiiviseen ongel-
maan, että jokainen reit-
ti tuntuu tulleen kierretyk-
si ja autiotupa yövytyksi jo 
useita kertoja. Niinpä pää-
tämmekin suunnata vai-
moni kanssa melomaan lä-
hiseudun järville.

Katsaus säätiedotukseen 
saa meidät kuitenkin muut-
tamaan aikeemme. Lau-
antaiksi luvataan navak-
kaa tuulta, josta on annettu 
maa-alueille jopa varoitus. 
Järvillä tämä tietäisi suuria 
aaltoja ja ylimääräistä me-
lanpuristusta avokanootilla 
melovalle. On siis keksittä-
vä uusi suunnitelma. 

Silloin mieleeni tu-
lee Isoniemen varaustupa 
Pärjänjoen rannalla. Vaik-
ka Isoniemeen on helppo 
päästä, tai ehkä juuri siksi, 
en ole juurikaan viettänyt 

aikaa siellä.  Kävelymat-
kaa autolta tuvalle kertyy 
vain kolmisen sataa met-
riä, ja tiedän jaksavani kan-
taa kanoottia sen matkan. 
Niinpä päätämme ottaa 
kanootin mukaan ja tehdä 
päivämelonnan Pärjänjoel-
la. Suojaisalla joella tuuli-
kaan ei olisi riesana. Samal-
la päätämme ottaa retkellä 
aivan rennosti ja keskittyä 
tuvalla tunnelmoimiseen, 
laittaa hyvää ruokaa, sytyt-
tää kynttilöitä ja kuunnel-
la kamiinan rätinää. Mikäs 
sopisikaan pimeneviin syy-
siltoihin tätä paremmin?

Ruskan loistetta ja 
vanhan savotta- 
kämpän tunnelmaa
Lauantaiaamu valkenee 
kuulaana ja kirkkaana. Au-
ringonpaiste saa syysvä-
reihin pukeutuneet koivut 
loistamaan ja kastepisarat 
kimaltelemaan. Nostam-
me kanootin auton katol-
le ja pakkaamme tavarat 
sekä koirat kyytiin. Vielä 
pikainen koukkaus Syöt-
teen luontokeskukselle, jos-
ta käyn ostamassa mukaani 
kalastusluvan Pärjänjoelle. 
Nyt kaikki on valmista ja 
seikkailu voi alkaa!

Teemme kaksi reissua 
autolta tuvalle, ensimmäi-
sellä kannamme varusteet 
ja toisella melontavälineet. 
Tupa on tunnelmallinen, se 
on rakennettu vanhan sa-
vottakämpän saunaan pie-
nen kumpareen päälle. Pi-
han tulipaikalta aukeaa 
näkymä joelle ja ruskaan 
pukeutuneet pihakoivut 
luovat maisemalle kauniit 
kehykset. Sisällä kämpäs-
sä meidät ottaa vastaan ter-
vaspuun kirpeä tuoksu ja 

kiehiset. Patjat lavereilla 
tuovat mukavaa ylellisyyt-
tä yöpymiseen. Kun kamii-
na ja kaasuliesikin ovat pai-
kallaan voimme todeta, että 
tulemme viihtymään täällä.

Melontaa kurkien 
konsertissa
Majoittumisen ja pienen 
evästelyn jälkeen on aika 
laskea kanootti vesille. Vi-
ritän vielä vapani valmiik-
si ja sitten ensimmäiset me-
lanvedot halkaisevatkin 
jo joen pinnan. Isoniemen 
tupa sijaitsee suvannon 
kohdalla, jossa joki virtaa 
verkkaisesti. Lähdemme 

melomaan jokea rauhalli-
sesti ylävirtaan, mikä on 
hitaan virran ansiosta aika 
helppoa. Suunnitelmam-
me on meloa, kunnes koh-
taamme kosken, josta ei 
pääse melomalle ylös. Siel-
tä kääntyisimme takaisin ja 
palaisimme kämpälle.

Matkalla pysähtelen ka-
lastamaan, mutta kalat tun-
tuvat olevan syyslomal-
la. Vesilintuja näemme sen 
sijaan runsaasti. Jossakin 
kauempana huutaa laulu-
joutsen erämaan äänellään, 
ja erään mutkan takaa len-
toon lehahtaa kurkipari. 
Maasto on soista ja koivik-
koista, kunnes havupuiset 

harjanteet nousevat vähän 
etäämmällä. Se näyttää to-
delliselta hirviseudulta ja 
kääntelenkin kanootissa ti-
uhaan päätä tähytäkseni 
kruunupäätä. Niitä ei kui-
tenkaan näy. 

Palattuamme tuvalle sy-
tytämme tulipaikalle val-
kean. Olimme varautuneet 
mahdolliseen huonoon ka-
laonneen ja tuoneet kalan 
mukanamme. Nyt se pais-
tuu muurikkapannulla. Li-
sukkeeksi valmistuu fo-
lionyyteissä timjamilla ja 
hunajalla maustetut juu-
rekset. Syömme ja tunnel-
moimme hiljaa hämärty-
vää syysiltaa. Vatsat täynnä 
kömmimme tupaan ja sy-
tytämme kamiinan sekä 
kynttilöitä. Tupa täyttyy 
pehmeästä valosta ja pala-
van pihkapuun paukkees-
ta. Onpa suloista oikaista 
itsensä pehmeälle patjal-
le ja vain olla ajatustensa 
kanssa. 

Valot yössä
Illan jo pimennyttä lähden 
hakemaan lisää puita liite-
ristä. Ovella vastaan työn-
tyy kirpeä ilma. Nyt täytyy 
kyllä olla pakkasta, ajatte-
len. Liiterille johtavan po-
lun puolivälissä tulen vil-
kaisseeksi ylös ja meinaan 
kompastua. Pääni päällä 
kimaltelee kirkkain tähti-
taivas, jonka olen kuunaan 
nähnyt. Valkeana taivasta 
halkovan Linnunradan voi 
selkeästi erottaa. On äkkiä 
helppo ymmärtää, miksi se 
on ollut esivanhemmillem-
me pyhä.

Liiteri ja puut saavat jää-
dä, kun ryntään sisälle ha-
kemaan kameraani. Häly-
tän vaimon pihalle ja kuljen 
kameran kanssa rantaan. 

Näky on uskomaton, sillä 
nyt tähdet loistavat ylhääl-
lä ja alhaalla. Taivas nimit-
täin heijastuu täydellisenä 
peilikuvana rasvatyynen 
joen pinnasta. Olen vain ja 
tuijotan näkymää. Se on us-
komattoman kaunis.

Äkkiä kova pamaus kes-
keyttää tunnelmointi. Ma-
java! Se uiskentelee öisellä 
joella ja varoittaa ilmeises-
ti toveriaan minusta hän-
tää veteen paukauttamalla. 
Olen sammuttanut lamp-
puni ja taivaan valoja lu-
kuun ottamatta on pilkko-
pimeää. Äkkiä luonto on 
aivan iholla, tunnelma on 
jopa vähän aavemainen.

Haluan silti kokea het-
ken vielä syvemmin. Niin-
pä työnnän kanootin vesille 
ja melon keskelle jokea. Il-
maa lämpimämpi vesi höy-
ryää ympärilläni. Olen ai-
van hiljaa, katselen tähtiä 
ja kuuntelen majavan me-
kastusta. Tuntuu, että tässä 
hetkessä kiteytyy kaikki se, 
miksi rakastan retkeilyä ja 
Syötteen luontoa. Vaimoni 
nappaa minusta kuvan ran-
nasta ja lopulta palaan itse-
kin maihin. Kömmimme ta-
kaisin lämpimään tupaan ja 
makuupusseihin. Kamiina 
rätisee ja koirat tuhisevat. 

Viimeisenä ajatukse-
na ennen uneen vaipumis-
ta mietin, miten täydellisen 
retken voi löytää joskus ai-
van läheltä. Tulimme Iso-
niemeen, kivenheiton pää-
hän kotiovesta, ja tuntuu 
kuin olisin matkannut uni-
versumin halki. Sitten olen-
kin unen oma.

Juho Niemelä

Tähdet loistavat ylhäällä ja alhaalla. Taivas nimittäin heijastui täydellisenä peilikuvana rasvatyynen Pärjänjoen pinnasta.

Isoniemen tupa sijaitsee Pärjänjoen suvannon kohdalla. Tupa on tunnelmallinen. Se on rakennettu vanhan savottakäm-
pän saunaan pienen kumpareen päälle. Pihan tulipaikalta aukeaa näkymä joelle ja ruskaan pukeutuneet pihakoivut luo-
vat maisemalle kauniit kehykset.
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* Matot
* Maalit
* Tapetit
* Kaakelit
* Valaisimet
* Huonekalut
* Listat ja paneelit, laminaatit ja vinyylit
* Keittiökalusteet
* Helkama kodinkoneet
* Pienrauta ja heloitukset
* Ruuvit ja mutterit kiloittain

Oululainen perheyritys 
Kuuru osallistui tänä vuon-
na toista kertaa jo perinteek-
si muodostuneeseen Lup-
povesi palaa tapahtumaan. 
Tänä vuonna mukana oli 
Kuuru LKV Tonttipäivien 
muodossa. Tonttipäivät pi-
dettiin Syötteen Luokka-
vaarassa eräällä myynnissä 
olevalla tontilla. Kuuru LK-
V:llä on myynnissä useita 
Pudasjärven kaupungin va-
paa-ajan tontteja Syötteen 
Luokkavaarassa, kahden 
tunturin välittömässä lähei-
syydessä. 

Kokoperheen tapahtuma 
veti tänäkin vuonna kävijöi-
tä vauvasta vaariin ja tontit 
herättivät etenkin lapsiper-
heiden huomiota. Mukana 
tonttipäivillä oli myös Kon-
tion edustaja Heikki He-
rukka kertomassa heidän 
tuotteistaan sekä valoku-
vaajamme Niko Häggman. 
Kuuru LKV:n osalta Tont-
tipäivät sujuivat kävijöiden 
kanssa ajatuksia jakaen tont-
tien mahdollisuuksista sa-
malla makkaraa paistaen. 
Pääpalkintona kaikkien 
Tonttipäiville osallistujien 
kesken arvottiin majoitus 
upeissa Kuuru Tunturilaak-
so lasikatto sviiteissä Syöt-
teen tunturiluonnon syleil-
lyssä. 

Kesä Kuuru Tunturilaak-
so sviiteissä oli kiireinen ja 
nyt onkin aika kääntää katse 
syksyn kautta tulevaan tal-

veen. Upea ruska alkaa teh-
dä jo kovaa vauhtia tuloaan 
ja sviitit ovat oiva paikka 
nauttia tunturiluonnon upe-
asta väriloistosta. Sviitte-
jä ympäröivää koskematon-
ta tunturiluontoa voi ihailla 
suoraan sängystä, mutta ul-
koilemaan pääsee myös suo-
raan sviittien pihapiiristä. 

Jos etsit majoitusta ripa-
uksella luksusta, rentoutu-
mista omassa rauhassa luon-
non keskellä, mutta haluat 
myös olla aktiviteettien vä-
littömässä läheisyydessä, on 
Kuuru Tunturilaakso svii-
tit kuin tehty sinulle. Piste 
i:n päälle on sviittien asiak-
kaiden yhteiskäytössä oleva 
grillikota, jossa rentoudut il-
lan alkaessa hämärtämään 
tunnelmallisen tulen lomas-
sa tai loihdit maukkaan lou-
naan päivän aktiviteettien 
välissä. 

Kuuru Tunturilaakso 
sviittejä on kaiken kaikkiaan 
neljä ja jokaiseen on oma si-
säänkäynti ulkona. Voit siis 

aina majoittua turvallisesti 
ilman kontaktia muihin asi-
akkaisiin ja halutessasi nou-
dat avainkorttisi ilman kon-
taktia. 

Tervetuloa 
rentoutumaan 

upean 
tunturiluonnon 

keskelle!

Julia Tapaninaho, 
kuvat Niko Häggman

Kuuru sviitit

Uutta majoitusta tarjolla ryhmille Syötteellä:

Taigavire Oy on ostanut tilavan 
hirsimökin vuokrakäyttöön 

Pytkynharjulta
Pohjoisen Pytkynharjun 
näyttävässä vaaramaise-
massa sijaitseva perinteinen 
suomalainen hirsihuvila 
kutsuu sinut virkistymään, 
harjoittelemaan, lomaile-
maan tai viettämään antoi-
sia kokouspäiviä Syötteel-
lä! Kirkasvetisen lammen 
äärellä, Suomen eteläisim-
mällä tunturialueella sinua 
ja ryhmääsi odottavat moni-
puoliset palvelut ja unohtu-
mattomat luontoelämykset. 
Taigavire järjestää pitopal-
velua mökkiin.

Taigalampi-mökki on 
juuri remontoitu. Mökki on 
maalattu sisältä hajuttomal-
la, muovittomilla ja VOC- 
vapailla luonnonmaaleilla ja 
remontoinnissa on kiinnitet-
ty huomiota ympäristöystä-
vällisyyteen ja luonnonmu-
kaisuuteen.

Huvilassa on makuupai-
kat 16 henkilölle, iso olo-
huone, kahdeksan makuu-
huonetta ja tupakeittiö. 
Laadukas saunaosasto isoi-
ne ulkoterasseineen mah-
dollistavat isommankin ryh-
män viihtymisen.

Aamupala, lounas ja päi-
vällinen järjestyvät helpos-
ti lisäpalveluna etukäteen 
varaamalla. Edellytäm-
me liinavaatteiden käyttöä 
majoittumisen aikana. Lii-
navaatepaketin pedattuna 
voit myös varata käteväs-
ti mökkivarauksen yhtey-
dessä.

Mökissä on kaksi kolmen 
huoneen huoneistoa ja yksi 
kahden makuuhuoneen eril-
lisosasto. WC-tiloja on yh-

Mökissä on kaksi kolmen huoneen huoneistoa ja yksi kah-
den makuuhuoneen erillisosasto.

Huvilassa on makuupaikat 16 henkilölle, iso olohuone, kahdeksan makuuhuonetta ja tu-
pakeittiö.

teensä kolme. Kolmen huo-
neen huoneistoissa on omat 
wc- ja suihkutilat. Käytös-
sänne on myös laadukas ko-
dinhoitohuone, jossa on hy-
vin kaappitilaa, pesukone 
ja kuivausrumpu. Ulkora-
kennuksessa on lukittavaa 
tilaa autolle sekä pyörille 
tai muille ulkoiluvarusteil-
le. Ulkona on lajittelupisteet 
palavalle jätteelle, metal-
lille, pahville ja lasille. Yri-
tyksellä on Green Key-ser-
tifikaatti, joka ohjaa sekä 
Taigavirettä että asiakkaita 
ympäristöystävällisyyteen 
ja vastuulliseen matkailuun. 

Erillinen tilava pukeutu-
mistila tuulikaapin yhtey-
dessä tuo joustavuutta asuk-
kaiden varustautumiseen 
ulkoilua ja liikuntaa varten 
- näihin onkin tarjolla to-
della monipuolisia mahdol-
lisuuksia. Kesäisin kirkas-
vetinen lähilampi virkistää 

retkeilijöitä ja maastopyö-
räilijöitä saunaelämysten 
jälkeen. Järvimelontamah-
dollisuus löytyy parin kilo-
metrin päästä, patikointipo-
luille pääsee ulko-ovelta ja 
ohjatut ulkoaktiviteetit sekä 
vuokravälineet ovat varat-
tavissa Taigavireen verkko-
kaupasta.

Talvisin hyvin hoidetul-
le Syötteen latuverkostolle 
pääsee laskeutumaan noin 
sadan metrin päästä ja Suo-
men parhaimpiin kuulu-
valle talvipyöräilyreitistölle 
on reitti suoraan takapihal-
ta. Halutessasi kuljetamme 
mökille valmiiksi fatbike-
pyörät, lumikengät tai liu-
kulumikengät.

Mökki on vuokrattavis-
sa Taigavireen verkkokau-
pasta.

Janne Autere
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Hemmottele kehoa ja mieltä tunturin huipulla

Anna Sarajärvi ja Leena Sär-
kelä tarjoavat asiakkaillen-
sa kokonaisvaltaista hyvää 
oloa vastaanottotiloissaan 
Tunturihotelli Iso-Syötteen 
allas- ja saunaosastolla. Arc-
tic Span yhteydessä olevalta 
Beauty & Wellness -osastol-
ta löytyvät kattavat hyvin-
vointi- ja kauneudenhoito-
palvelut.

Viime talvi oli jo yrittäjil-
le hyvä, mutta kesäsesongin 
suosio löi heidät ällikällä. 
Palveluita on pyritty kehit-
tämään asiakkaiden toivo-
maan suuntaan. Esimerkiksi 

uudet parihoidot on otettu 
hyvin vastaan. 

- Parihoidoissa voidaan 
ottaa hierontaan tai esimer-
kiksi turvehoitoon kaksi asi-
akasta kerrallaan, vaikkapa 
pariskunta tai ystävykset. Se 
on yhteinen kokemus ja sa-
malla asiakkaat voivat hyö-
dyntää loma-aikansa tehok-
kaammin, Leena kertoo. 

Anna Sarajärvi tarjoaa 
SKY-kosmetologipalveluita 
ja erilaisia hierontoja. Leena 
on kalevalainen jäsenkor-
jaaja, personal trainer sekä 
psyykkinen valmentaja.

Kaunis ja  
rauhoittava  
ympäristö
Vuonna 2018 palaneen ho-
telli Iso-Syötteen uudelleen 
rakentamisen jälkeen yrit-
täjät pääsivät vuosi sitten 
syyskauden kynnyksellä 
uusiin tiloihin, jotka voitiin 
suunnitella yrittäjien omia 
tarpeita ajatellen.

- Tämä vuosi on mennyt 
oikein hyvin ja asiakkailta 
on saatu hyvää palautetta! 
Uutena tullut vastaanottoti-
la on esteettisesti kaunis ja 

Ensimmäistä kertaa Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa

Leena Särkelä on koulutettu kalevalainen jäsenkorjaaja.

Syötteellä Hotelli Iso-Syöt-
teen Arctic Spa Beauty & 
Wellness hoito-osastolla 
Leena Särkelä on koulu-
tettu kalevalainen jäsen-
korjaaja. Olin sopinut Lee-
nan kanssa ajan syyskuun 
ensimmäiselle maanan-

Minna Hirvonen oli iloi-
nen, että tarjoutui mah-
dollisuus päästä kokeile-
maan uutta hoitomuotoa.

Vuosi sitten valmistuneet hoitotilat rakennettiin hyvinvointipalveluita ajatellen, joten ym-
päristökin rauhoittaa asiakasta.

Anna Sarajärven ja Leena Särkelän tarjoamat parihoidot ovat vaikkapa ystävyksille yh-
teinen elämys.

rauhoittava ympäristö, jos-
sa on mukava istahtaa en-
nen ja jälkeen hoidon, Anna 
kertoo.

Tilojen valttina on mah-
dollisuus rauhoittua, ja 
luonto tulee lähelle isojen 
ikkunoiden ansiosta. Tuntu-
rihotelli Iso-Syötteen alim-
paan kerrokseen tehtiin 
viihtyisä allas- ja saunaosas-
to Arctic Spa, jossa voidaan 

myös järjestää ohjattua ve-
siliikuntaa. Wellness Studi-
on ohjatut ryhmätunneissa 
olennaista on pysähtymi-
nen, rauhoittuminen ja ke-
honhuolto. Ryhmätunteja 
aletaan taas järjestää tilan-
teen salliessa. Pandemia 
on otettu muutoinkin huo-
mioon hoitojen yhteydessä: 
henkilökunta käyttää mas-
keja ja hoitotilojen pinnat 

siivotaan aina asiakkaiden 
välissä.

- Koemme molemmat, 
että olemme nyt oikeassa 
paikassa. Meillä on ihania 
asiakkaita, joiden parissa 
työn tekeminen on ilo, Lee-
na ja Anna kiittävät.

Jenny Kärki

taille. Odotin aikaa innolla. 
Ennen kokemuksesta ker-
tomista on tärkeää tutustua 
vähän koulutukseen sekä 
hoitoon Kansanlääkintäseu-
ran avulla. 

Kansanlääkintäseura: 
”Kalevalainen jäsenkorjaus-

koulutus on kolmevuotinen 
monimuotokoulutus, jon-
ka kuluessa tulee tehdä vä-
hintään 300 dokumentoitua 
hoitoa. Koulutusajalta las-
ketaan 101 opintopistettä 
käsittäen 67 opintoviikkoa 
(2684 tuntia).” 

”Kalevalainen jäsen-
korjaus on kansanperin-
teeseen pohjautuva ma-
nuaalinen kehon tuki- ja 
liikuntaelimistöön kohdis-
tuva pehmytkudoskäsitte-
ly eli mobilisaatiohoito. Se 
on EU-nimisuojattu hoito-
muoto, jota päivittää, doku-
mentoi ja valvoo Kansanlää-
kintäseura ry (KLS), ja jonka 
koulutuksesta se vastaa.” – 
https://kansanlaakintaseu-
ra.fi/13-faktaa-kalevalaises-
ta-jasenkorjauksesta/. 

”Suostutteluhoito”
Ensi alkuun Leena kyse-
li sairauksista ja mahdolli-
sista akuuteista vaivoista. 
Leena myös kertoi hieman 
hoidon kulusta ja siitä, että 
kaikista tuntemuksista tu-
lee heti kertoa hoidon aika-
na. Hän käyttikin hoidosta 
hauskaa nimitystä ”suostut-
teluhoito”, jonka hoidon jäl-
keen kyllä allekirjoitinkin. 
Kalevalainen jäsenkorjaus ei 
ole siis mitään niksauttelua, 
vaan lihasten ja kalvojen kä-

sittelyä. 
Jalat ja kädet käsitel-

tiin hoitopöydällä selällään 
maaten. Pidin Leenan tyy-
listä kertoa koko ajan, mitä 
hän milloinkin tekee. Lisäk-
si uteliaana ihmisenä tietysti 
myös kyselin koko ajan. Eri-
tyisesti minua kiinnosti, että 
olivatko molemmat puolet 
saman tuntuisia hoidettaes-
sa. Selkä ja hartianseutu hoi-
dettiin istuallaan. 

Perehdytään vielä ennen 
omia tuntemuksia vielä hoi-
don lähtökohtaan ja vaiku-
tuksiin Kansanlääkintäseu-
ran avulla: 

”Hoidon lähtökohtana 
on tuki- ja liikuntaelimis-
tön (TULE) toimintaketjun/ 
-ketjujen epätasapainoon tai 
virheasentoon joutunut tila, 
joka voi aiheuttaa lihasten, 
kalvorakenteiden ja jäntei-
den kiristymisen kautta ku-
dospaineen kasvua, haitata 
solujen ja kudosten ravin-
non- ja hapensaantia ja ai-
heuttaa hermopinteitä ja ki-
pua. 

Hoidossa käsitellään 
tuki- ja liikuntaelimistön toi-
mintaan liittyvät pehmytku-
dokset ja nivelet jalkapohjis-
ta päälakeen saakka kipua 
ehdottomasti välttäen, ku-
doksien tuntemuksia kunni-
oittaen ja nivelten normaa-

leja liikeratoja hyödyntäen.” 
Hoidon vaikutus: ”Kun 

lihasten jännitys purkautuu 
ja kudosten paine tasoittuu, 
palautuu tuki- ja liikuntae-
limistön tasapaino, kudos-
ten verenkierto paranee ja 
kehon omat korjausmeka-
nismit aktivoituvat. Her-
moihin kohdistuva paine, 
virheasennot ja kudosnes-
teen kertyminen (turvotuk-
set) vähenevät, samoin vä-
henee tai häviää myös kipu. 
Nivelten liikkuvuus ja ni-
velpintojen aineenvaihdun-
ta paranevat.” 

Myönteinen  
kokemus
Hoidon aikana tuli huomat-
tua, että näin keski-ikäise-
nä kehon huolto ja mm. ve-
nyttely liikuntasuoritusten 
jälkeen muodostuu entistä 
tärkeämmäksi. Omaa lais-
kuuttahan se tietysti on, et-
tei sitä tee. Hoito oli erittäin 
miellyttävän tuntuista ja 
Leena asiansa osaava hoita-
ja. Ja päätin ottaa hieronnan 
lisäksi omaan hoito-ohjel-
maani. Hoidon jälkeen tun-
sin pientä väsymystä ja ja-
non tunnetta ja seuraavana 
aamuna muutamassa koh-
dassa tuntui, että kehoa oli 
käsitelty. Tunne ei kuiten-
kaan ollut epämiellyttävä. 

Olen todella iloinen, 
että pääsin kokeilemaan 
itselle uutta hoitomuotoa 
ja viimeiseksi kerraksi kä-
sittely ei todellakaan jää. 
Voinkin lämpimästi suo-
sitella kalevalaista jäsen-
korjausta kaikille. Ja mikä 
parasta, että meillä on Pu-
dasjärvellä, Syötteellä, 
oma kalevalainen jäsen-
korjaaja. 

Minna Hirvonen
toiminnanjohtaja
Syötteen  
Matkailuyhdistys ry
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Syötteen mökit - omaa rauhaa vuoden jokaisena päivänä
Omaa rauhaa vuoden jokai-
sena päivänä – on iskulau-
se Hyvärien Syötteen mökit 
Oy -yritykselle, jolla on nel-
jä vuokramökkiä Syötteellä 
sekä kaksi rakenteilla. Mö-
keistä löytyy nykyaikaiset 
mukavuudet ja ulkopoream-
meet, varusteluissa on huo-
mioitu myös lapsiperheet.

Kilometrin säteeltä mö-
keistä löytyy muun muassa 
ravintola- ja kauppapalve-
luita sekä hiihto- ja luonto-
keskukset. Mökeiltä pääsee 
suoraan vaellusreiteille ja tal-
visin hiihtoladuille.

- Syöte on ihan huip-
pu paikka: rauhallinen, per-
hekeskeinen ja mökit pysy-
vät hyvässä kunnossa. Alun 
perin mökkien käyttö pai-
nottui talveen, mutta var-
sinkin maastopyöräilyn kas-
vaneen suosion myötä kesät 
ja syksytkin ovat olleet todel-
la vilkkaita. Varsinkin viime 
vuoden kesä oli erittäin vil-
kas, Ismo kertoo.

Mökeillä käy paljon sa-
moja asiakkaita aina uudes-
taan, joten se kertoo asiak-
kaille mieluisen palvelun 
onnistumisesta. Varaukset 

tulevat nettimökin ja syöte.
fi -osoitteen kautta ja sieltä 
saadaan myös palautetta toi-
minnasta. Mökkien nettisi-
vulta www.syotteenmokit.fi 
löytyy tiedot ja kuvat kaikis-
ta mökeistä. 

Yrittämistä  
yhteistyössä
Ismo Hyvärin mökkiyrityk-
sen lisäksi perheessä on yrit-
täjyyttä enemmänkin, sillä 
hänen vaimollaan Siru Hy-
värillä on Siivousliike Hö-
lynpöly. Yrittäjäpariskunta 
asuu Siikajoella ja he tukevat 
vastavuoroisesti toistensa lii-
ketoimintaa.

- Mökit ovat aina siistit, 
sillä käymme vaimoni Sirun 
kanssa huoltamassa ja sii-
voamassa mökkejä aina va-
rausten välissä, vaikka asuk-
kaat olisivatkin ilmoittaneet 
tekevänsä loppusiivouksen 
itse. Ellemme itse pääsee sii-
voamaan, käytämme paikal-
lista palvelua, Ismo kertoo.

Ismo kehuu, että Sirulla 
on erinomainen silmä mök-
kien sisustamisen suhteen 
ja hän itse puolestaan voi 

auttaa vaimoaan tämän sii-
vousyrityksen paperitöissä 
ja toisinaan siivoustöissäkin. 

Mökkien vuokraamisen 
lisäksi Ismo Hyväri toimii 
aluepäällikkönä Hultafors 
Groupille Pohjois Suomen 
alueella. Perheen rakennus-
liikkeen Stella talot Oy:n toi-
mintaa alkaa jatkamaan poi-
kamme Eemeli. Syötteen 
mökit on rakennettu pää-
asiassa omin voimin, säh-
kö- ja putkitöitä lukuun ot-
tamatta 

Millainen 5G-yhteys on itselle sopivin, riippuu käyttötarkoi-
tuksesta. 5G-liittymän voi hankkia omaan älylaitteeseen. 
Kotiin tai vapaa-ajan asunnolle kiinteästi asennettavas-
ta 5G-yhteydestä taas riittää kaistaa isommalle porukal-
le, kertoo Jarmo Mikkola Hotelli Iso-Syötteen SkyWalkilta. 

Pudasjärvellä on ollut elo-
kuusta alkaen mahdollista 
käyttää nopeaa 5G-verkkoa, 
joka mahdollistaa entistä 
luotettavammat ja nopeam-
mat mobiiliyhteydet kunta-
laisille ja alueen yrityksille. 
Ensin verkkoa on rakennet-
tu Kurenalle ja nyt se palve-
lee myös Syötteen alueella. 
Loppuvuoden aikana verk-
ko kasvaa Kurenalassa ja 
sitä laajennetaan myös Syö-
tekeskuksen alueelle. 

5G on jatkumoa edelli-
sestä mobiilisukupolvesta, 
eli 4G:stä, joka on palvellut 
suomalaisia jo 10 vuoden 
ajan. 

– Me suomalaiset olem-
me siitä erikoista kansaa, 
että käytämme mobiilida-
taa eniten koko maailmas-
sa. Vaikka 4G-verkko tulee 
olemaan käytössämme vie-
lä pitkään, se ei yksinään 
riitä kantamaan niin suurta 
datan määrää, jota suoma-
laiset jo tänä päivänä käyt-
tävät. 5G on luonnollinen 
askel eteenpäin ja mahdol-
listaa myös uudenlaisia ta-
poja hyödyntää teknologiaa, 
Elisan Pohjois-Suomen alue-
johtaja Jarmo Mikkola ker-
too. 

Valtakunnallisesti Elisan 
5G-verkko palvelee liki 120 
paikkakunnalla Suomessa ja 
sen alueella asuu yli 60 pro-
senttia suomalaisista.

Elisa rakensi Pudasjärvelle 5G-verkon 
– nopeammat yhteydet parantavat kuntalaisten arkea

5G mahdollistaa  
toimivamman arjen 
5G:n mahdollisuuksista on 
puhuttu jo pitkään ja tekno-
logiaa hyödynnetäänkin jo 
tavoilla, jotka saattavat kuu-
lostaa kuluttajalle kaukai-
silta. On itseohjautuvia ajo-
neuvoja, sairaalarobotteja, 
ostoksia taivaalla kuljettavia 
droneja ja virtuaalitodelli-
suutta hyödyntäviä tehtaita. 
Ne eivät vielä vaikuta taval-
lisen ihmisen elämään, mut-
ta toimivamman arjen 5G 
mahdollistaa jo kaikille ver-
kon alueella asuville. 

– Elämämme on muut-
tunut nopeasti yhä digi-
taalisemmaksi. Kodeissa 
käytetään enemmän älylait-
teita, töitä tehdään etänä va-
paa-ajan asunnoilta ja hyö-
dynnämme enemmän ja 
enemmän palveluita, kuten 
videoneuvottelusovelluksia, 
jotka vaativat nopeita yh-
teyksiä toimiakseen. Tähän 
kaikkeen ja moneen muu-
hun arjen digitekemiseen 
5G tuo luotettavuutta ja no-
peutta, Mikkola sanoo. 

Nopeat  
tietoliikenneyhteydet 
lisäävät Syötteen 
vetovoimaa
Syötteen matkailulle uusi 
5G-verkko on hyvä uutinen, 

Speedtest-kuva on otettu 9.9. kello 18:56 Hotelli Iso-Syöt-
teen edustalla. 

sillä kuten muuallakin, myös 
Syötteellä matkailijoita käy 
enemmän ja enemmän ym-
pärivuotisesti. Etätyötrendi 
on huomattu myös täällä. 

– Yhä useampi yhdistää 
vierailuunsa vapaa-aikaa ja 
työskentelyä, ja erityisesti 
suomalaisten matkailijoiden 
toivelistalla on laadukas ja 
työskentelyn mahdollistava 
nettiyhteys. 5G:n myötä pys-
tymme yhdessä majoitustilo-
ja vuokraavien tahojen kans-
sa takaamaan yhä paremmat 
ja nopeammat työskente-
lyolosuhteet vierailijoille, 
Syötteen matkailuyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Minna 
Hirvonen iloitsee. 

Se, millainen 5G-yhteys 
on itselle sopivin, riippuu 

käyttötarkoituksesta. 5G-liit-
tymän voi hankkia omaan 
älylaitteeseen, jolloin yhteys 
on aina mukana. Kotiin tai 
vapaa-ajan asunnolle kiin-
teästi asennettavasta 5G-yh-
teydestä taas riittää kaistaa 
isommalle porukalle. 

– Perheelle tai kaveripo-
rukalle riittää hyvin yksi 
5G-yhteys, joka pystyy tar-
joamaan usean sadan megan 
yhteysnopeuden. Siitä riittää 
kaistaa yhtäaikaiseen työs-
kentelyyn, elokuvien katse-
luun ja pelaamiseen useam-
malle, Mikkola vakuuttaa.

Elisa tiedotus 

- Tällä hetkellä rakennam-
me kahta hieman pienempää 
mökkiä Syötteelle. Mukavaa, 
että saimme vielä tonttitilaa, 
sillä kaikki tontit ovat aika-
lailla menneet, Ismo kertoo.

Ensimmäinen mökeis-
tä, Vanamo, rakennettiin 
syystalvella 2005 ja ensim-
mäiset asukkaat saatiin uu-
deksi vuodeksi. Sen jälkeen 
muutamien vuoden välein 
valmistuivat mökit Väinä-
möinen, Joukahainen ja Wel-
lamo. JK

Mökkien sisustus on Siru Hyvärin käsialaa, kuvassa malli-
esimerkki Joukahainen -mökistä.

Jokaisessa Hyvärien Syötteen mökit Oy:n mökeistä on 
oma ulkoporeallas.

Vuonna 2016 valmistuneessa Wellamo-mökissä on neljä 
makuuhuonetta.
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Unohtumattomia elämyksiä tunturin huipulla
Koe unelmiesi loma. Tun-
turihotelli Iso-Syöte tarjoaa 
elämyksellistä majoitusta 
tunturin huipulla. Uusi uljas 
Tunturihotelli Iso-Syöte kut-
suu unelmien lomalle luon-
non keskelle, tarjoten uudet 
ja upeat puitteet sekä laajan 
kirjon elämyksiä. 

Hotellin sviittivalikoima 
hipoo jo täydellisyyttä. Kot-
kanpesä- ja Aurora-sviitit 
täydentyivät Feeniks-sviitil-
lä sekä Karhunpesä-sviitil-
lä. Hotellin huonevalikoima 
kasvoi myös 12:lla hillityn 
tyylikkäällä Star Superior 
-huoneella, joihin mahtuu 
majoittumaan jopa neljän 
hengen voimin. Huoneiden 
tilava kylpyhuone tuo luk-
susta majoittumiseen. Vie-
railun kruunaa huoneiden 
ikkunasta avautuva tunturi-
maisema.

Hotellin alakerrasta löy-
tyvä, Arctic Spa Beauty & 
Wellness kutsuu aktiivi-
sen päivän jälkeen rentou-
tumaan ja hemmottelemaan 
kaikkia aisteja. Arctic Spa 
-kylpyläosaston uima-al-
taassa on mukava virkistäy-
tyä. Perinteisen tai höyry-
saunan lempeissä löylyissä 
rentoutuu niin mieli kuin li-
haksetkin. Hyvinvointi- ja 
kauneudenhoitopalveluita 
tarjoava Beauty & Wellness 
tuo hyvää oloa mielelle ja 
keholle kasvo- ja vartalohoi-
doin sekä hierontojen ja ke-
honhuoltotuntien myötä. 

Rento ja ystävällinen pal-
velu herkullisen ruuan ja 
upean maiseman äärellä 
luovat puitteet mieleenpai-
nuville elämyksille. Tuntu-
rihotelli Iso-Syötteen ylim-
mässä kerroksessa sijaitsee 
pohjoisen puhtaita maku-
ja ja näköaloja tarjoileva Ra-
vintola Hilltop. Hirrestä 
valmistetun tilan sydäme-
nä toimii suuri avokeittiö ja 

TUNTURIHOTELLI 
ISO-SYÖTE
Hotellihuoneita 20 kpl
Star Superior -huoneet 
12 kpl 
Aurora-sviitit 10 kpl
Kotkanpesä-sviitti
Feeniks-sviitti 
Karhunpesä-sviitti
Kelomökkejä 20 kpl
Tunturimökkejä 16 kpl

Matkailuyrittäjät Katariina ja Juha Kuukasjärvi Skywalk-näköalatasanteella.

Tunturihotelli Iso-Syöte on paikka, jossa koetaan uusia ja ainutlaatuisia elämyksiä upean luonnon keskellä. 

hehkuva hiiligrilli. 
Viihtyisän ja tunnelmal-

lisen loungen sydämenä 
on suuri loimuava avotak-
ka, jonka ääressä on muka-
va viettää aikaa. Hotellin 
suuret ikkunapinnat tarjo-
avat henkeäsalpaavan näky-
män tunturimaisemiin. Ho-
tellin katolta löytyy upea 
Skywalk-näköalatasanne, 
jossa pääsee vieläkin lähem-
mäksi kansallispuiston mai-
semaa.

Tunturihotelli Iso-Syöte 
ei ole vain paikka, jossa yö-
vytään. Se on paikka, jossa 
koetaan uusia ja ainutlaatui-
sia elämyksiä upean luon-
non keskellä. 

Kalajokisen kuvataiteilija ja keraamikko 
Else Takkusen maalauksia ja 

veistoksia sisältävä ALKU JA NYT-näyttely on 
Päätalo-keskuksessa 7.9.–14.10. 
Else Takkunen lähetti tiedotteen, 

jossa kertoo näyttelystä ja taiteilijaurastaan.

Työskentelen kuvataiteili-
jana ja keraamikkona Kala-
joella, jossa minulla on työ-
huone kuusi vuotta sitten 
perustamani Taidetalo Tak-
kusen pihapiirissä. Opetus-
työtä teen mm. Kalajoen ja 
Siikajoen kansalaisopistois-
sa ja järjestän kuvataiteen 
työpajoja erilaisille kohde-
ryhmille omalla työhuo-
neellani.

Ilmaisuni pääasialli-
set välineet ovat maalaus ja 
kuvanveisto. Maalaukseni 
pohjaavat ekspressiiviseen 

vuoden taiteilijaksi. Taival-
koskella näyttely on Pääta-
lo-instituutissa 7.9. – 14.10. 
Aiemmin teoksiani on Tai-
valkoskella ja Kuusamossa 
ollut mukana Taivalkosken 

Noin 13,8 miljardia vuotta sitten akryyli kankaalle 2018. 

taidetyöskentelyyn ja ovat 
pääosin abstrakteja akryyli-
maalauksia. Kuvanveiston 
materiaalina käytän korkea-
polttoista kivitavarasavea, 
johon joskus yhdistän mui-
ta materiaaleja mm. puuta, 
köyttä ja metallia.

Työskentelytapani on 
teematyöskentely. Työstän 
kulloistakin teemaa maala-
usta ja veistämistä vuoro-
tellen. Teemat valikoituvat 
usein ajatustyöskentelyn, 
lukemisen ja / tai intuition 
tuloksena. Tiedon hankin-

ta ja omien tuntemusten ha-
vainnointi ovat usein pitkiä 
prosesseja. Ajankohtaisuus 
voi olla myös teosteni lähtö-
kohtana. Viimeksi valmistu-
nut teoskokonaisuus (maa-
lauksia ja veistoksia) on 
nimeltään ”Muunnoksia”, 
joka on syntynyt pitkässä 
karanteenissa covid-19 vi-
rusta pohtien.

Viime vuosina olen työs-
tänyt mm. maailmankaik-
keuden syntyyn ja kehit-
tymiseen liittyviä teemoja. 
Pohdin teoksissani mm. elä-
män syntyä, mikrokosmos-
ta, kasvua, uhkia ja kau-
neutta. Visuaalinen kauneus 
rikkinäisyydessä ja tuhossa 
kiehtoo minua. ”Pettävän” 
kauneuden paradoksi on 
mielenkiintoista ja sitä olen 
viime aikoina pyrkinyt kan-

kaalle tulostamaan ja saveen 
veistämään.

Intuitiolla on suuri roo-
li työskentelyssäni. Vaikka 
intuitioon vaikuttavat aiko-
jen saatossa koetut ja opi-
tut asiat, pyrin työproses-
sissani olemaan täysin läsnä 
(tässä ja nyt). Maalaamiseni 
ja veistämiseni suurin joh-
dattaja on usein fyysisyys. 
Olen opiskellut ekspressii-
vistä taideterapiaa ja se vai-
kuttaa ilmaisuuni. Uskallan 
päästää sisälläni syntyneet 
ja siellä olevat kuvat tule-
maan ulos. Toki ”tulostami-
nen” vaatii suunnittelua ja 
aiemmin oppimiani taitoja.

Kokosin teoksistani 
”ALKU JA NYT” nimisen 
näyttelyn vuonna 2019 Haa-
pavesi Folkin yhteyteen. 
Olin kutsuttuna Folkkien 

Taideyhdistyksen ryhmä-
näyttelyissä, sekä Jalavan 
Kaupan taide popup -myy-
mälässä ja Hilvanan kesä-
näyttelyssä kesällä 2021.

ALKU JA NYT -näyttely Päätalokeskuksessa
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Matkailun tueksi valmisteilla Master Plan
Pudasjärven Kehitys Oy on 
valmistellut yhdessä yrittä-
jien, matkailuyhdistyksen ja 
matkailutoimijoiden kanssa 
työkalun, jolla vahvistetaan 
alueen matkailua. Syötteen 
matkailualeen Master Plan 
ja investointisuunnitelma 
-hankkeen tavoitteena on 

saada alueelle kehittämis-
tä ohjaava kokonaissuunni-
telma. Hankerahoitusta on 
haettu Pohjois-Pohjanmaan 
liitosta ja rahoituspäätöstä 
odotetaan syyskuun aikana.

Suunnitelma toteutet-
taisiin yhteisten työpajojen 
avulla. Työpajojen myötä 

alueen toimijoilta saadaan 
tietoa yhteisistä tavoitteista, 
tarvittavista toimenpiteistä, 
tavoitteita tukevista kehittä-
mishankkeista sekä keskei-
sistä investoinneista vuosil-
le 2021-2027.  

Matkailutoimijat nostivat  
esille seuraavia asioita 1.7.2021  
pidetyssä suunnittelukokouksessa. 
- matkailualueen yhteinen tavoitetila ohjaa yritysten ja kaupungin investointeja
- tiedolla johtaminen alueen käyttöön - tilastojen hyödyntäminen kaikissa toimissa
- kestävän matkailun ja vastuullisuuden nostaminen mm. Sustainable Travel Finland –

ohjelman kautta
- tunnistetaan uusien palveluiden tarve mm., kokous- ja kongressipalvelut sekä tapah-

tumatuotanto ja löydetään niille tekijät
- hyödynnetään Oulun valintaa Kulttuuripääkaupungiksi 2026
- huolehditaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta ja osaamisen kehittämisestä
- kaavoitus ennakoi alueen kasvutarpeita 
- nostetaan paikallinen puhdas ravinto osaksi matkailun vetovoimaisuutta
- huolehditaan uusiutuvan energian lähteiden saatavuudesta ja käytöstä
- otetaan alueella ja alueesta tapahtuva viestintä tarkemmin huomioon mm. viestinnän 

sisällöissä vastuullisuusviestintää unohtamatta
- huomioidaan luonto ja hyvinvointimatkailun ekosysteemi - yhdessä kasvaminen
 hyödynnetään olemassa olevia Pudasjärven kylien paikallisia tapahtumia tuomalla 

ne paremmin matkailijoiden tietoon sekä kannustamme kylätoimijoita päiväkohtei-
den tuotteistamisessa 

Syötteen matkailualueen 
Master Plan ja investointi-
suunnitelman vaikutuksis-
ta alueen seuraava kehitys-
vaihe saadaan etenemään 
oikea-aikaisesti ja suunni-
telmallisesti kaikkien toi-
mijoiden kanssa. Yritykset, 
kaupunki, kylät ja sidosryh-
mät pystyvät ennakoimaan 
tarvittavat toimenpiteet ja 
pystyvät reagoimaan kas-
vun vaatimiin toimenpitei-
siin. Rahoittajat saavat hy-
vän kuvan matkailualueen 
yritysten investointitarpeis-
ta ja yrittäjät saavat inves-
toinnit käyntiin.

Riikka Tuomivaara, 
toimitusjohtaja 
Pudasjärven Kehitys Oy 

Olen Nina Rovaniemel-
tä! Aloitin juuri Pudas-
järven Kehitys Oy:n pal-
veluksessa Syötteen 
matkailualueen digitaali-
sen asiakaspolun kehittä-
mishankkeen parissa, joka 
toteutetaan yhteistyössä 
Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen kanssa.

Kotoisin olen Pulkki-
lasta, mutta olen asunut 
Etelä-Lapissa viimeiset 10 
vuotta. Pidän paljon mat-
kustamisesta ja siksi olen 
myös päätynyt matkai-
lun alalle töihin. Varsinkin 
nuorempana tein töiden 
välissä pitkiäkin reissuja. 
Nyt kun olen kouluttau-
tunut matkailualalle, voin 
olla mukana luomassa 
hienoja matkakokemuksia 
myös muille. 

Matkailualan työt aloi-
tin vastaanotosta eli sii-
nä vaiheessa, kun mat-
kailijat ovat jo kohteessa. 
Sitten siirryin asiakas-
polun alkupäähän myy-
mään matkailijoille palve-
luita. Viime aikoina olen 
ollut vaikuttamassa mm. 
yritysten löydettävyyteen 
digitaalisen asiakaspolun 
inspiraatiovaiheeseen. Di-
gimarkkinoinnissa pidän 

Nina Oja Pudasjärven 
Kehityksen markkinoinnin 

digiosaajaksi

erityisesti siitä, että se on 
laaja aihe. Ala kehittyy no-
peasti, joten koko ajan voi 
itsekin oppia lisää. 

Matkailun lisäksi pi-
dän paljon luonnosta ja 
matkakohteeni valikoituu 
usein luontokohteiden pe-
rusteella. Syötteen alueel-
la tuntuu olevan paljon 
nähtävää luontoihmiselle 
ja vieläpä vuoden ympäri, 
joten vaikka pääosin teen-
kin töitä Rovaniemeltä kä-
sin, tulen varmasti viihty-
mään paljon täälläkin. 

Toivottavasti 
nähdään pian!

Nina Oja 
Pudasjärven Kehitys Oy

Pudasjärvellä uusia
 toimitiloja ja tontteja tarjolla

Pudasjärven Kehitys Oy 
on etsinyt Toimi ihmees-
sä –kyltin voimin yrityk-
siä Pudasjärvelle. Nyt tuli 
aika siirtää kyltti uuteen 
paikkaan, kun VT20 uu-
den liikenneympyrän vie-
ressä sijaitsevalle tontille 
on löytynyt yrittäjä.

Uusi kohde on nyt 
markkinoinnissa Varsi-
tien varrella nk. apteekin 
taloa vastapäätä, huip-
pusijainnilla siten tämä-
kin tontti. Kyltin taka-
na on suuri tontti ja siinä 
vielä pari rakennusta, jot-

ka molemmat puretaan 
pois. Toinen rakennuk-
sista, hirsinen aittaraken-
nus myytiin juuri julki-
sella huutokaupalla ja se 
on tarkoitus siirtää osta-
jan toimesta pois ennen 
lumien tuloa. Lisätietoja 
kehitysyhtiöstä Auvolta 
puh. 045 1693 997.

Kannattaa ottaa 
yhteyttä Auvo 

Turpeiseen ja tehdä kuten 
kylttikin kehottaa: 

Toimi ihmeessä!

Kustannustuen neljänneltä 
kierrokselta tukea Pudasjärvelle
Valtiokonttori jakaa edel-
leen Kustannustukea ja sitä 
voi hakea 30.9. saakka ja nyt 
on meneillään jo neljäs ha-
kukierros. Tähän mennes-
sä uusinta kustannustukea 
on haettu Pudasjärvellä 10 
hakemuksen verran ja tu-
kipäätöksen on saanut viisi 
yritystä. Tukea on tullut jo 
yhteensä lähes 30 000 euroa 
ja viisi hakemusta on vielä 

käsittelyssä. Uusiakin hake-
muksia siis ehtii hyvin teh-
dä!

Auvo Turpeinen ja Juk-
ka Koutaniemi Pudasjärven 
Kehitys Oy:stä auttavat mie-
lellään myös näiden kus-
tannustukien hakemisessa, 
luottamuksella ja maksutto-
masti.

Ministeri Lintilä on jul-
kisuudessa väläytellyt vie-

lä yhden kustannustuki-
kierroksen tuloa, mutta 
yksityiskohtaisempaa tie-
toa siitä ei ole vielä tiedossa. 
Joka tapauksessa seuraava 
tukikausi tulee kohdistu-
maan kustannuksiin, jotka 
ovat syntyneet 1.6. alkaen. 
Kaiken kaikkiaan Pudasjär-
velle on erilaisia tukimuo-
toja hyödynnetty hienosti, 
kun loppukesään mennes-

sä korona yms. tukia on saa-
tu alueelle reilusti yli kaksi 
miljoonaa euroa yli 200 ha-
kemuksella.

Lisätietoja Valtiokontto-
rin sivuilta; haekustannus-
tukea.fi

Pudasjärven Kehitys Oy

Jukka Koutaniemi ja Auvo Turpeinen Pudasjärven Ke-
hityksestä asettamassa paikoilleen uutta ”Toimi ih-
meessä” mainostaulua.

Sammakoisen uudella 
päivätuvalla avajaiset 

Metsähallituksen luontopal-
velut on rakentanut tänä ke-
sänä Olvassuon luonnon-
suojelualueella sijaitsevalle 
Sammakoiselle uuden päi-
vätuvan. Samalla paikal-
la sijaitsi ennen laavu, joka 
paloi muutama vuosi sitten. 
Uuden tuvan avajaisia juh-
litaan lauantaina 18.9. kello 
12–15, jolloin paikalla on lin-
tuopas ja kahvitarjoilu. Ava-
jaisiin on vapaa pääsy.

Tupa sijaitsee Sammak-
kosuon luontopolulla, joka 
alkaa Ruottisenharjuntien 
varrella olevalta parkkipai-
kalta. Tuvalle on parkkipai-
kalta noin yhden kilometrin 
mittainen helppokulkuinen 
kävelymatka. Pudasjärven 
keskustasta lähtöparkkipai-

kalle on ajomatkaa noin 16 
kilometriä. 

Olvassuon luonnonsuo-
jelualue sijaitsee kokonai-
suudessaan Pudasjärven, 
Utajärven ja Puolangan kun-
tien alueella. Se on ihanteel-
linen kohde suoluonnosta 
kiinnostuneille retkeilijöil-
le. Laajana ja maisemallises-
ti monipuolisena metsäsaa-
rekkeiden kirjavoimana 
suoalueena se tarjoaa kulki-
jalleen mielenkiintoista näh-
tävää ja koettavaa kaikkina 
vuodenaikoina.

Olvassuolta löytyy kak-
si merkittyä retkeilyreittiä, 
Sammakkosuon luontopol-
ku Pudasjärvellä ja Utajär-
vellä Kirkaslammen luon-
topolku, jota on uudistettu 

tänä kesänä ja se kulkee ny-
kyisin laavulta lintutornille 
pistopolkuna. Luontopolun 
alussa sijaitseva parilaavu 
on saanut samalla uudet lat-

tiat ja ruokailuryhmät.

Sonja Härkönen, Kuva 
Ismo Lampi/Metsähallitus

Sammakoisen päivätuvan avajaisia juhlitaan lauantaina 
18.9. jolloin paikalla on lintuopas ja kahvitarjoilu.
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Minna Hirvosen testireissu 

Lemmenlaiva AuroaHut 
saapui Syötteelle

Pytkynharjun maisemiin 
rantautui alkukesästä 2021 
Lemmenlaivaksi nimetty 
AuroraHut. Pääsin testaa-
maan suurin lasi-ikkunoin 
varustettua ja laiturin pääs-
sä veden yllä sijaitsevaa elä-
mysmajoitusta keskikesän 
helteillä.

Odotukset ennen reissua 
olivat korkealla. Olin kyl-
lä kokeillut iglumajoitus-
ta pari kertaa aiemminkin, 
mutta tämä oli ensikosketus 
järven päällä olevaan Auro-
raHutiin. 

Saavuin Pytkynharjulle 
kello 18 aikaan. Perillä odot-
tivat Pytky Cafen toinen 
omistaja, Mari Kälkäjä mie-
hensä Markon kanssa. Siinä 
kylmää juomista siemailles-
sa he kysyivät, josko haluai-
sinko käydä ajelulla. Mieles-
säni ajattelin, että ”tottahan 
toki”, mutta vastasin suo-
malaiseen tyyliin, ”jos ei sii-
tä ole liiaksi vaivaa”. 

Ei mennyt kauaakaan, 
kun olimme jo irti laituris-
ta. AuroraHut-igluvenettä 
ohjattiin kauko-ohjaimella 
ja kyyti oli ihanan tasaista. 
Kuuma kesäpäivä houkut-
teli uimaan, joten ankkuroi-
duimme ja pulahdimme ve-
teen. Uimaportaita pitkin se 
oli tosi kätevää. 

Ajelu iglulla pitkin Naa-
mankajärveä oli todella 
mahtava ja mieleenpainuva 
kokemus, suosittelen ehdot-
tomasti kokeilemaan! Yrit-
täjät opastavat yöpyjät aja-
maan, joten matkaan pääsee 
ihan omalla porukalla. 

Veneeksi mukautuvan 
AuroraHutin varusteluina 
sisäpuolella on muhkea pa-
risänky, pieni pöytätaso ja 
kemiallinen wc. Majoituk-
seen kuuluu tynnyrisau-
nan käyttökin, mutta hel-
lepäivänä pidättäydyin 
lisälämmöstä. Intohimoise-
na jalkapallofanaatikkona 
katselin sen sijaan jalkapal-
lon EM-kisoja iglun teras-
silla istuskellen. Tuskin ke-
nelläkään oli sinä iltana niin 
upeaa kisakatsomoa kuin 
minulla Syötteen tunturi-
maisemissa. 

Illan viimeisen ottelun 
jälkeen kömmin igluun si-
sälle ja vedin verhot tiukas-
ti kiinni, sillä tunturissa oli 
edelleen valoisaa.

Kesäyön valoshow
Yöllä kello viisi havahduin 
hereille ja raotin verhoa. 
Koko maisema hohkasi pu-
nertavan violettina – mikä 
kesäyön valoshow. Olihan 
sitä sitten lähdettävä ihan 
ulos asti ihastelemaan. Pa-
lasin kuitenkin vielä parin 
tunnin unille, sen verran 

makoisat unet muhkea sän-
ky antoi. 

Herättyäni kävin ensi 
töikseni pulahtamassa jär-
veen. Olo tuntui iglussa nu-
kutun yön jälkeen todella 
seesteiseltä. Harvassa ma-
joituskohteessa luonto on 
oikeasti näin läsnä, vaikka 
samalla on hyvä sänky alla 
ja katto pään päällä. Majoi-
tukseen kuuluu myös her-
kullinen aamiainen. Nautin 
sen rannalla olevassa Pytky 
Cafessa, mutta halutessaan 

aamiaisen olisi saanut myös 
igluun toimitettuna.  

Syötteen matkailuyh-
distyksen toiminnanjohta-
jana en voisi olla ylpeämpi 
alueen majoitustarjonnas-
ta. Veden päällä liikuteltava 
iglu on hieno lisä jo ennes-
tään erittäin monipuoliseen 
valikoimaan. Se mahdollis-
taa vaikka pienen irtioton 
Syöte-loman sisällä. 

Kun Pytkynharju on 
aiemmin tunnettu hyvis-
tä retkeilyreiteistään ja Pyt-

ky Cafen munkeista, jatkos-
sa joukkoon voi lisätä myös 
AuroraHut Lemmenlaivan. 
Näin ruska-aikaan terassil-
la kelpaa ihailla syksyn vä-
riloistoa ja pieneviä iltoja. 
Talviaika ja revontulet ovat-
kin sitten jo ihan oma lu-
kunsa. 

Minna Hirvonen
Toiminnanjohtaja, 
Syötteen 
matkailuyhdistys ry 

AuroraHut lemmenlaiva on seilannut Naamankajärvellä kuluvan vuoden kesästä lähtien. 

Kesäöinen näkymä Naamankajärvellä.

Iso-Syöte Truck 
Weekendiin 

kokoontui 143 
komeaa rekkaa

Iso-Syöte Truck Weekend 
järjestettiin viime viikon-
loppuna toista kertaa ja jär-
jestävän porukan mielestä 
tapahtuma sujui todella hy-
vin.

- Hienosti laitettuja kuor-
ma-autoja saapui paikal-
le 143 kappaletta, eli 42 
enemmän kuin vuosi sitten 
ja lisäksi ihmiset olivat to-
della hyvällä asenteella lii-
kenteessä. Sää ei olisi voinut 
olla parempi! Iso kiitos osal-
listujille, sanoo yksi tapah-
tuman puuhamiehistä Lau-
ri Nyström.

Iso-Syöte Truck Wee-
kend on kaiken kuntoisten 
ja ikäisten rekka-autojen ja 
rekkahenkisten ihmisten ko-
koontuminen. Autoja alkoi 
valua paikalle jo torstaina, 
ja viikonlopun aikana sadat 
kiinnostuneet kävivät ihai-
lemassa komeita menopele-
jä. Autoja tuonutta poruk-
kaa oli noin 300 henkilöä.

- Olihan siellä paljon po-
rukkaa ja voihan tällaisen 
järjestäminen käydä voimil-
le, mutta ainakin järjestäjillä 
oli hymy huulilla vielä sun-
nuntainakin.

Tällä kertaa tapahtu-
massa kulki myös tuoma-

risto, ”rekkaspottaajat” eli 
nuorukaisista koostuva asi-
antuntijaraati, jotka valit-
sivat viidessä eri luokassa 
palkittavia autoja. Omas-
ta mielestään komeimmak-
si Nyström mainitsi tornio-
laisen Kuljetus Maliniemen 
rekan, jonka ehostamiseen 
Niklas Maliniemi on nähnyt 
valtavasti vaivaa.

- Totta kai tämän mitta-
luokan tapahtuma aiheut-
taa myös ääntä, kun kävijöi-
tä on useita satoja, ja osaan 
autoista on rakennettu te-
hokkaita äänentoistolaittei-
ta. Mutta kyllä pyydettäessä 
kaikki osasivat rauhoittua. 
Selkeästi valtaosa palaut-
teesta oli positiivista, muu-
tamat mainitsivat äänek-
kyydestä. Tietenkin kaikki 
palautteet otetaan huo-
mioon, ja mietitään, miten 
voidaan jatkossa kehittää 
toimintaa, Nyström toteaa.

Järjestäjät haluavat kiit-
tää yhteistyökumppaneita: 
sponsoreita sekä Syötteen 
toimijoita ja palveluntar-
joajia, jotka mahdollistivat 
puitteet sekä tarjoilut.

Jenny Kärki

Yksi tapahtuman komeimmista autoista tuli paikalle Torni-
osta, Kuljetus Maliniemeltä.

Iso-Syöte Truck Weekend keräsi komeita rekkoja sekä sa-
toja ihmisiä Syötteelle, ja toi pirteää meininkiä alueelle. 
Kuvat: Lauri Nyström.
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Sydänyhdistys Syötteellä
Pudasjärven kaupunki on 
ohjeistanut, että kehittä-
mis- ja toimintatukien avus-
tukset tulee käyttää Pudas-
järven alueella. Näin muun 
muassa yhdistyksien retkien 
tulee suuntautua Pudasjär-
ven alueelle, mikäli avustus-
ta käytetään niihin. Pudas-
järven Sydänyhdistyksessä 
otettiin tämä ohjeistus vas-
taan positiivisella mielel-
lä ja toteutettiin 6.9. syysret-
ki Syötteelle. Mukana oli 46 
henkeä eli Syötteen Taksipal-
velujen linja-auto lähes täyn-
nä. Tarinan kertojaksi meno- 
ja tulomatkalle onnistuttiin 
saamaan Syötteen Matkailu-
yhdistyksen toiminnanjoh-
taja Minna Hirvonen. Hä-
nen kertomanaan saatiinkin 
monipuolista tietoa Syötteen 
alueesta, sen yrityksistä ja 
matkailusta. Matkailutoimin-
taa on ollut vuodesta 1980 eli 
reilut 40 vuotta. Muun muas-
sa Hiihtokeskus Iso-Syöte 
juhli viime vuonna 40-vuoti-
sta toimintaansa. 

Syötteelle saavuttiin rin-
teiden juurelle, jossa saatiin 
tietoa Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen vuosi sitten avatusta 
Bike Parkista ja välivuokraa-
mosta, Tunturi kaupasta ja 
-Pubista sekä Rinneravintola 
Romekievarista. Seuraavaksi 
esiteltiin Lumiareena, KIDE 
hotelli, ravintola Tovaglia 
sekä Syötteen keskusvaraa-
mo. Samalla ihailtiin kau-
pungin äskettäin rakentamaa 
laajaa parkkipaikka-aluetta. 
Sitten nähtiin Pärjänkieva-
ri ravintola ja Caravan alue, 
josta linja-autoa kuljettanut, 
matkailuyrittäjä Mauno Sa-
rajärvi kertoi nykyiset kuu-
lumiset. Ravintola on avattu 
kesätauon jälkeen ja Cara-

vaan alueella oli jo matkai-
luautoja ja -vaunuja parkissa.

Luontokeskuksella 
kaksi näyttelyä
Syötteen Luontokeskuksella 
kokoonnuttiin auditorioon, 
jossa asiakasneuvoja Juho 
Niemelä kertoi Syötteen kan-
sallispuiston kasvaneista kä-
vijämääristä sekä luontokes-
kuksen aktiivisesta kesästä. 
Alueella on nyt toteutumassa 
kauan toiveissa ollut ympäri-
vuotinen matkailijoiden tule-
minen. Revontulien loistetta 
Syötteellä ihailtiin Niemelän 
esittämältä videolta. 

Näyttelytilassa tutustut-
tiin yli-iiläisen Asta Siuruan 
huovuttajatöihin. Taidehar-
rastus on aina kuulunut Siu-
ruan elämään. Huovutus 
tuli hänelle lampaiden kas-
vatuksen myötä. Päätuottei-
na ovat seinätekstiilit, mut-
ta tilauksesta hän valmistaa 
myös muita sisustustuottei-
ta ja asusteita. Seinätekstiilei-
hin hän saa aiheet etupäässä 
luonnosta ja sen ihmeellisis-
tä ilmiöitä. 

Munkkikahvit nautittiin 

luontokeskuksella olevas-
sa kahvila Korpissa, jossa oli 
juuri pystytettynä kuhmolai-
sen luontokuvaaja Juha Kan-
takosken susinäyttely. Kah-
vilayrittäjät Janne Autere ja 
Terhi Taikavaara kertoivat 
näyttelystä, jossa Kantakoski 
on seurannut saman susilau-
man ja sen jäsenien elämää 
Kuhmossa, lähellä Venäjän 
rajaa vuodesta 2004. Ensim-
mäiset susikuvat on otettu 
Kuhmossa 1998. Luontokes-
kuksella esillä olevat kuvat 
ovat yhdestä laumasta vuo-
silta 2018-2021.

Pikku-Syötteellä  
luontoa kunnioittaen
Pikku-Syötteeltä avautuivat 
upeat maisemat. Syksyisin 
Pikku-Syötteen luonto kan-
nattaa kokea upeiden pati-
kointireittien lisäksi myös 
Fatbike-pyörän selästä. Pik-
ku-Syöte tarjoaa vaihtoehdon 
kotimaan matkailuun ekolo-
gisen näkökulman huomioon 
ottaen ja luontoa kunnioit-
taen. Hotellissa on lämmi-
tysmuotona maalämmitys ja 
käytetään täysin vihreää säh-
köä, josta osa tuotetaan myös 
aurinkoenergialla. Myös ho-
tellin ravintola Purossa tun-
netaan ympäristövastuu ja 
suositaan lähellä tuotettua 
ruokaa sekä myymällä yli-
jäänyttä ruokaa Resque-pal-
velun kautta. Pikku-Syöt-
teellä toimii Syötteen koulu, 
jonka oppilasmäärä on nous-
sut 17 oppilaaseen ja kaupun-
ki joutuu harkitsemaan toisen 
opettajan palkkaamista. Kou-
lussa käy myös alueen mat-
kailijoiden lapsia. 

Kelosyötteellä  
ensimmäinen  
vuokrausmökki 
Kelosyöte Paulin Mökeillä 
toimintaa esittelivät yrityk-
sen perustaja Pauli Särkelä 
ja nuori yrittäjä Katja Särke-
lä. Linja-auton ikkunasta nä-
kyi Syötteen ensimmäinen 
vuonna 1980 vuokrakäyt-
töön rakennettu kelomök-
ki. Sen jälkeen Kelosyötteelle 
on rakennettu useiden yrit-
täjien voimin laaja mökkiky-
lä. Alueella toimii myös Atte 
Särkelän korupaja ja Kota-
kahvila. Tontteja on ollut 
myynnissä ja alueella on ol-
lut vilkasta rakennustoimin-

taa. Paulin Mökeillä on lap-
sille leikkipaikka, savusauna, 
talvisin avanto sekä kokoon-
tumistilassa on karaokelait-
teet. Lähellä on Peikkopol-
ku, johon tänäkin kesänä on 
tuotu useita peikkoja lisää. 
Ensilumen ladulla pääsee 
hiihtämään heti nimensä mu-
kaisesti ensilumella. 

Syötteen Eräpalveluil-
la vieraat otti vastaan Johan-
na Määttä. Hänen johdollaan 
päästiin kierrokselle Sipe-
rianhuskytarhaan, jossa hy-
vässä järjestyksessä vieraat 
otti vastaan 95 ystävällistä 
koiraa, joita sai käydä silitte-
lemässäkin. Johanna kertoi 
myös kummikoiratoiminnas-
ta, josta oltiin kiinnostuneita. 
Koirat odottavat viileämpiä 
alle + 10 asteen lämpötilo-
ja, jolloin päästään treenaa-
maan vetokoirina. Yritys tar-
joaa tarhavierailujen lisäksi 
myös ohjattuja ohjelmapalve-
luja; melonta, rivertubing, ka-
lastus sekä catering palvelua 

ohjelmapalvelujen yhteydes-
sä sekä alueella majoittujille. 
Syötteen alueen vilkas raken-
nustoiminta on myös työl-
listänyt Eräpalvelujen toista 
yrittäjää Janne Määttää.

Kotimaan matkailijat 
vilkkaasti liikkeellä
Syötteen kierros päättyi tun-
turin huipulle Tunturihotel-
li Iso-Syötteelle, jonka toi-
mintaa esitteli yrittäjä Juha 
Kuukasjärvi. Jouluna 2018 
tulipalon jälkeen uudelleen 
rakennettu hotelli tarjoaa 
upeat puitteet majoituksel-
le ja ravintolapalveluille tun-
turin huipulla. Sviittivalikoi-
maa täydennettiin entisten 
Kotkanpesä ja Auroran li-
säksi Feeniks- ja Karhunpe-
säsviitillä. Huonevalikoima 
täydentyi myös 12:lla Star 
Superior huoneella. Kesä 

on ollut Kuukasjärven mu-
kaan vilkasta kotimaan mat-
kailijoilla ja Syötteellä on 
ollut myös runsaasti tapah-
tumia, jotka ovat tuoneet asi-
akkaita. Hotellin alakerras-
ta löytyy kylpyläosasto, jossa 
palvelee myös hoitoalan yrit-
täjiä. Hotellin katolla on upea 
Skywalk-näköalatasanne, 
jonne Kuukasjärvi ohjasi ret-
keläiset esittelynsä päätteek-
si. Siellä otettiin myös yhteis-
kuva. Retki päättyi Hilltop 
ravintolassa nautittuun poh-
joisen puhtaita makuja tarjo-
avaan lounaaseen.

Matkalaiset antoivat run-
saasti myönteistä palautet-
ta ja suosittelivat vastaavan 
Syötteen kiertoajeluretken 
järjestämistä myös muille pu-
dasjärvisille yhdistyksille, 
järjestöille ja yrityksille.

Heimo Turunen

Yhteiskuva otettiin Tunturihotellin Skywalk näköalatasanteella, josta oli huikeat näkymät 
mm. Syötteen kansallispuistoon. 

Kelosyöte Paulin Mökit yrittäjät Katja Särkelä ja Pauli Sär-
kelä esittelivät yrityksen majoitustoimintaa ja jakoivat 
myös Paulin esittämää Kaikuja Kelosyötteeltä äänitettä. 

Syötteen Eräpalveluilla matkalaiset otti vastaan Johanna Määttä ja johdatti sitten tutustu-
maan 95 Siperianhuskyn koiratarhaan.

Luontokeskuksella on alueen historiaa ja luontoa esittele-
vä pysyvä valokuvanäyttely.

Asta Siurainen on saanut 
luonnosta aiheet huovu-
tustekniikalla valmistettui-
hin seinätekstiileihin, joista 
luontokeskuksella on par-
haillaan näyttely.

Luontokeskuksen kahviossa on parhaillaan kuhmolaisen 
luontokuvaaja Juha Kantakosken susinäyttely.

Luontokeskuksella Kahvi-
la Korpissa palvelivat Terhi 
Taikavaara ja Janne Autere. 

Pirkko Hiltula tekee tuttavuutta Syötteen Matkailuyhdistys 
ry:n kummikoira Oikun kanssa. 

Kuljettajana ja samalla yhtenä oppaana toimi syötteeläi-
nen kuljetus- ja matkailualan yrittäjä Mauno Sarajärvi. 
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PIKKU-SYÖTTEEN 
LUONTOPOLKU 
1,5 KM

KETUN 
KEVENNYS 
5,1 KM

PITÄMÄVAARAN 
LENKKI 35 KM

KETUN KIERROS 
3,4 KM

TEERIVAARAN 
KIERROS 4,5 KM

NAAVA-
PARRAN 
POLKU 
3,1 KM

AHMAN KIERROS 18 KM

SYÖTTEEN 
KIERROS 19 KM

PYTKYN PYRÄHDYS 9 KM

TORASLAMMEN TAIVAL 33 KM

VATTUKURU 2,1 KM

PEIKKO-
POLKU 

2 KM

LOMAOJA

AHMAKALLIO
TORASLAMPI

ISONIEMI

KUIVAKOSKI

AHMATUPA

HILTUNEN

KOIRATUPA

UKK-R
EITTI

RAJAKOSKI

YLPIÄTUPA
VÄLITUPA

ANNINTUPA
LUONTOKESKUS

HUIPPUPOLKU

RIIHITUPA

LAUTTALAMPI

KELLARILAMPI

MUSTARINTA

PORTINOJA

HUUHKANEN

MYLLY

VATTUKURU

PEUROLAMPI

KETTUTUPA

TAIMENMUTKA

PETÄJÄVAARA

UKK-REITTI

Maastopyöräreitti - Terrängcykelled - Mountain biking trail
UKK-reitti - UKK vandringsled - UKK hiking route

Retkeilyreitti - Vandringsled - Hiking route

Retkipyöräreitti - Cykelled - Cycling route

1 - Pärjän kierros, 22 km

2 - Maisemareitti, 24 km

3 - Pikku-Syötteen polkaisu, 20 km

4 - Naamangan lenkki, 15 km

1
2
3
4

Kansallispuisto - Nationalpark - National park
Valtion retkeilyalue - Statens strövområde 
- National hiking area
Virkistysmetsä - Rekreationsskog - Recreational forest

Luontokeskus - Naturum - Nature centre

Opastustaulu - Informationstavla - Information board

Pysäköinti - Parkering - Parking
Pysäköinti ja opastustaulu - Parkering med information
- Parking and information board
Rantautumispaikka - Landstigningsplats - Landing spot
Tulentekopaikka - Eldplats - Campfire site

Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter

Kota - Kåta - Campfire hut

Päivätupa - Raststuga - Day-use hut

Autiotupa - Ödestuga - Wilderness hut

Vuokratupa - Hyresstuga - Rental hut

Näkötorni - Utsiktstorn - Observation tower

Näköalapaikka - Utsiktsplats - Viewpoint

Kahluupaikka - Vadställe - Ford 

Kauppa tai kioski - Butik eller kiosk - Shop or kiosk

Majoitus - Inkvartering - Accommodation
Esteettömiä palveluja - Tillgängliga tjänster 
- Accessible services

Ylläpito:      Metsähallitus        Pudasjärven kaupunki

0 1 2 km © Metsähallitus 2021
© Maanmittauslaitos 2021

Päiväreitit • Sommarleder •Summer Trails
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RYTIVAARA

UKK-REITTI

RYTIVAARAN KIERROS 10 KM
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RUUHENSUO

KUITTILAMPI

KOUVA

Rytivaara
Rusamo

Haukivaara

Perävaara

Salmitunturi

Soidinvaara
Haapovaara

Pyhitysvaara

Kortejärvi
Huovisenjärvi

Latvavaara

Pärjänälkky

Mainuanlehto

Ahmavaara
Vaarakylä

KKortevaara

ValkeinenTaivalkoski

Posio

3.4
4.2

5.
2
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3

1.8

7.8Loukusanjärvi

 863 

2.
5

RÄÄPYSJÄRVI

SOIPEROINEN

VÄHÄJÄRVI

VINOLA

PYHITYS

Vaara-Salmisen autiotupa 
palanut 2020

SALMITUNTURI

0 2 41 km

Vaara-Salminen
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AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 

juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

LAKIPALVELUAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 
Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Kaikki isot ja pienet 

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

• Seulotut kivet,  
 sepelit, hiekat ym.
• Suursäkeissä  
 myös kaikki lajit.

MAANRAKENNUSTA
Palvelemme: ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14, su 10-14

pudasjärven 
Hautaustoimisto ja 
KuKKa Ky, piHlaja 
toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

eräKesKus
anon ase ja tuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

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

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

KELLOSEPÄNLIIKE

84 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

75

Palveluhakemisto

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

Rahoituspalvelut 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Vauvan päivää on vietetty 
jo vuodesta 2017 alkaen. Sitä 
vietetään joka vuosi syys-
kuun viimeisenä perjantai-
na. Myös Pudasjärven seu-
rakunnassa vauvan päivää 
on vietetty jo useana vuon-
na, ja siitä on muodostu-
nut meille jo perinne. Tänä 

vuonna vietämme vauvan 
päivää perjantaina 24.9. kel-
lo 10-12:30 seurakuntakodil-
la Vauvan päivän perheker-
hon merkeissä. Ohjelmassa 
mm. Yhdessäoloa, lorutte-
lua, satuhierontaa, kahvitte-
lua ja pieni lahja vauvaper-
heille.

Iloitaan yhdessä 
vauvoista!

Rauni Juntti
Lastenohjaaja

Vauvan päivän 
vietosta tullut perinne PUDASTORI

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI  JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA  PUDASTORILLA.

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana halkomakone, 
sähkökäyttöinen. Metsuri va-
paana. P. 041 497 2597.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € 
+ alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt 
ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpos-
tilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa 
yhteystietosi ja henkilötunnuksesi laskutusta varten.



22 nro 37PUDASJÄRVI -lehti 16.9.2021

pintamon paliskunnan
varsinainen  
syysKoKous 

pidetään Kurenkylätalolla 24.9. 
klo 18.00 alkaen. 

Käsitellään porohoitolain 3§:n määräämät asiat
ja muut esille tulevat asiat. Hallitus

76

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).

Pintamon kyläseura

la 18.9. klo 20-24

Lippu 15€.  
C-oikeudet (olut, siideri)

liiTerissä karaoke! Tulossa 2.10. 
Nelituuli & Timo Puurunen

TanssiT PinTamolla
rYkimäT, eero maGGa

retKen syötteelle to 23.9.2021
lähtö klo 10.00 linja-autoasemalta.
Paluu samaan paikkaan klo 17.00

pudasjärven kylät tutuksi teemalla  
pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset järjestää

Lähde mukaan tutustumaan syötteen toimintaan ja nähtä-
vyyksiin. Retken hinta 15€ jäseniltä 25€ ei jäseniltä.
(hintaan sisältyy matka, ruoka/kahvit)
Ilmoittautumiset 21.9. mennessä  
Raijalle p. 044 238 0982. Tervetuloa mukaan!

LEPPOISASTI RANNALLA
Tervetuloa Iijoen virkistyskäyttö- ja kalastuspaikat 
sekä Leppoisasti liikkeelle -hankkeiden 
yhteiseen vihkiäis- ja avajaistilaisuuteen 
Pietarilan lähiliikuntapuistoon (os. Ritolantie 21)  
keskiviikkona 22.9.2021 klo 17.
Puheiden (lyhyiden) lisäksi tilaisuudessa 
kahvi- ja mehutarjoilua sekä laiturionginnan 
sprinttikilpailu ja Marko Väyrysen melankolista 
ilofolkia.
Ilmoita kolmen hengen joukkueesi laiturionginnan 
sprinttikilpailuun: heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi  
tai 0400 346 097.  Kilpailun voittaa joukkue, joka 
saa eniten eri kalalajeja. Omat varusteet (mato-
onki, ämpäri, suojalasit) mukaan!
Toivomuksemme on, että autoilijat jättäisivät 
autonsa Hirsikampuksen parkkipaikalle ja 
saapuvat sieltä kävellen tapahtumapaikalle.

www.pudasjarvi.fi 

LIIKUNTAPALVELUT

ikosen paliskunnan varsinainen   
syysKoKous   

su 26.9.2021 klo 17.00 Raimo Hepolan talossa. 
Käsiteltävät asiat PH asetuksen 3pykälän määräämät asiat 

sekä muut hallituksen esittämät asiat. 
Hallitus 11.9.2021Tule rupattelemaan ja kysymään jäteasioista! 

Jäteasema on avoinna normaalisti.

PANNU KUUMANA
ti 21.9. klo 16–19 
Jäteasema Ekolanssi, Teollisuustie 10, Pudasjärvi

Kiertokaari Pudasjärvellä 5 vuotta

www.kiertokaari.fi
www.jateopas.fi

Kahvittajana 
Pudasjärven Martat.

Tervetuloa!

Haukiputaan kirkon kamarikuoro 
vierailee Pudasjärvellä
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro tekee ruskaretken 
Koillismaalle ja pitää ilta-
musiikin Pudasjärven seu-
rakuntakodissa sunnuntai-
na 19.9. kello 18. Kuoroa 
johtaa Hannu Niemelä, ur-
kurina toimii Elias Nieme-
lä, yksinlaulua esittää Rei-
jo Alatalo ja pianoa soittaa 
Sirkku Löppönen. Konser-
tissa kuullaan monipuoli-
nen kuoro-ohjelmisto sekä 
urkumusiikkia. Kuoro esit-
tää mm. suomalaisia kuoro-
helmiä ja rikasta hengellistä 
ohjelmistoaan. Illan erikoi-
suutena on pianolla ja uruil-
la yhdessä esitettävä sävel-
lys. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy ja ohjelma maksaa 
viisi euroa.

Haukiputaan seurakun-
nan yli satavuotista kuo-
rolauluperinnettä jatkava 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro (HKK) tunnettiin 
aiemmin nimellä Kirkko-
kuoro Haukiputaan Laulu. 
Haukiputaan Kirkon Ka-

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro saapuu konsertoimaan Pudasjärven seurakuntakotiin 
tulevana sunnuntaina 19.9.

Ilmoittautumisen Pudasjär-
ven kansalaisopistoon on 
alkanut vilkkaana. Monil-
le kursseille kaivataan kui-
tenkin lisää ihmisiä, jotta ne 
voivat käynnistyä. Useim-
mille kursseille voit vielä il-
moittautua, vaikka kurssin 
tiedoissa näkyisikin ilmoit-
tautumisaika päättyneen.

Valtaosa kansalaisopis-
ton tämän syksyn kursseis-
ta alkaa tällä viikolla. Joi-
denkin kurssien aloitusta on 
kuitenkin jouduttu lykkää-
mään, jotta lisää kurssilai-
sia ilmoittautuisi. Muutama 
kurssi on jopa täytynyt har-
mittavasti perua ilmoittau-
tuneiden vähyyden vuoksi. 
Kurenalla kursseilla täytyy 
tänä lukuvuonna olla vä-
hintään kuusi ennakkoon il-
moittautunutta, jotta kurssi 
voidaan käynnistää. Kylillä 
riittää neljäkin ihmistä kurs-
sin aloitukseen. Tavallisesti 
nämä luvut ovat seitsemän 
ja viisi, mutta kansalaisopis-
to haluaa koronaepidemian 
pikkuhiljaa hellittäessä kan-
nustaa kaikkia pudasjärvi-
siä takaisin kursseille, jottei 
kursseja tarvitse perua.

Opiston kurssiohjel-
ma on jo muuttunut jon-
kin verran sen jälkeen, kun 
opinto-opas jaettiin koti-
talouksiin Pudasjärvellä. 
Muutamalle opettajalle on 
tullut yllättävä este ja siksi 
joitakin kursseja on nyt vie-
lä ilman opettajaa. Yksi uu-
sikin kurssi on alkamassa, 
ja vieläpä uudessa paikas-
sa. Yli-Siurualta otti yhteyt-
tä fysioterapeutti Annika 
Heikkinen kertoen halua-
vansa ohjata tanssijumppaa 

Yli-Siuruan entisellä kou-
lulla. Kun Annikan suunni-
telma sopi koulun nykyään 
omistaville Eila Mertalalle ja 
Jorma Keskitalolle, oli asia 
opiston puolesta vain järjes-
telykysymys. Tällä tavoin 
kansalaisopisto haluaa olla 
mukana lisäämässä elin-
voimaa ja harrastusmah-
dollisuuksia kaikilla Pu-
dasjärven kylillä. Jos vain 
resurssimme riittävät.

Valinnanvaraa  
verkossa
Opiston ajantasainen kurs-
siohjelma on aina saatavil-
la netissä osoitteessa: www.
opistopalvelut.fi/pudasjar-
vi, jonne myös ilmoittautu-
miset ensisijaisesti toivom-
me. Opiston tarjonnassa on 
tänä lukuvuonna 330 kurs-
sia, joten valinnanvaraa riit-
tää. Kursseista 28 eli 8,5 pro-
senttia on verkkokursseja, 
joille voi osallistua vaikka 
ulkomailta, jos yhteydet toi-
mivat. Mikäli opiston omas-
ta ohjelmasta ei löydy mie-
luista kurssia tai esimerkiksi 
ajankohta ei ole sopiva, kan-
nattaa tutustua Kansalaiso-
pistojen Liiton ylläpitämään 
nettisivustoon osoittees-
sa www.kansalaisopistot.
fi, jonne on koottuna lähes 
kaikkien Suomen kansalai-
sopistojen verkkokurssit.  
Siellä on tarjolla tällä hetkel-
lä 55 139 kurssia, ryhmää ja 
tapahtumaa, joten valinnan-
varaa taatusti riittää.

Pasi Kemppainen
Koulutussuunnittelija/
apulaisrehtori

Kansalaisopiston 
kursseille vielä 

mahtuu

pudasjärven 
livon paliskunnan 
varsinainen 
syysKoKous 

Livon koululla su 26.9.2021 klo 12.00. 
Käsiteltävät asiat: PH-asetuksen 3 pykälän 

määräämät asiat. Hallituksen esittämät sekä 
muut esille tulevat asiat.

marikuoron tärkeimpä-
nä tehtävänä on rikastuttaa 
kotiseurakuntansa juma-
lanpalvelus- ja musiikkielä-
mää. Haukiputaan kunnan 
kulttuuripalkinnon Hauki-
putaan Laulu sai vuonna 
2003. Kuoro on kotimaan li-
säksi esiintynyt Itävallassa, 
Latviassa, Norjassa, Ruot-
sissa, Saksassa, Unkarissa, 
Venäjällä ja Virossa. HK-
K:ssa on tällä hetkellä noin 
30 laulajaa. Vuonna 2006 il-

mestynyt Kiittää saan –cd 
oli kuoron ensimmäinen ää-
nite. Vuonna 2009 julkistet-
tiin joululevy Riemuisa jou-
lun sanoma, joka on tehty 
Joulumusiikkia kynttilän 
valossa –konsertin ohjelmis-
ton pohjalta. Muutama vuo-
si sitten HKK julkaisi joulu-
kortti-cd:n Seimelle.

Kuoroa on johtanut vuo-
desta 1983 Haukiputaan 
seurakunnan kanttori Han-
nu Niemelä. Hän on val-

mistunut kanttori-urkuriksi 
Kuopion Konservatoriosta 
1982. Vuonna 2012 Nieme-
lälle myönnettiin director 
musices –arvonimi ja Hau-
kiputaan kunnan viimeinen 
kulttuuripalkinto. Nieme-
lä toimii oman työn ohella 
Oulun tuomiorovastikun-
nan kirkkomusiikin työala-
vastaavana.

Pudasjärvi-lehti

Pudasjärven seurakuntatalolla
Varsitie 12, TIISTAISIN KLO 14-15.30,  
kahvitarjoilu

21.9.  Mukavasti muistista,  
 maailman alzheimer päivä

19.10.  Mielen hyvinvointi,  
 Katri Virtanen

16.11.  Musiikkia muistille ja mielelle 
 Maaret Meriläinen

Lisätietoja: Meri Alaranta-Saukko, 040 718 1707, yhdistys@osmy.fi 

MUISTIKAHVILA
Kaikille avoin tilaisuus, jossa jaetaan tietoa ja 

keskustellaan muistista, aivoterveydestä ja hyvinvoinnista
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Koulumaailma on sen verran sammumaton naurunläh-
de, että siitä riittää ilon palauttajaa masentuneeseenkin 
mieleen. Yksi takuuvarma naurun hyrskäyttelijä on jo 
viidenteen painokseen entänyt Joachim Readmen 
toimittama Koululaisen suuri vitsikirja (Readme 2021). 
Siitä muutama oiva esimerkki:
Opettaja tuli kadulla luokkansa priimuksen äitiä vas-
taan ja äityi kehumaan: 
– Teidän tyttärennellähän on valtaisa tiedonjano! Onko 
se peräisin teiltä vai teidän aviopuolisoltanne? 
 – Kummaltakin, myhäili äiti.  
– Tieto on minulta. Jano on isältä.

* * *
Samaa näkemystä voi tarkastella myös isän näkökul-
masta:
Isä: – Katsopas äiti Eskon todistusta. Minusta tuntuu, 
että hän on perinyt älykkyytensä minulta.  
Äiti: – No niin varmaankin. Minullahan on omani tal-
lella. 

* * *
– Isä…isä! Eero huutaa tullessaan kotiin.  
– Me kirjoitettiin tänään aine otsikolla ”Mitä meidän isä 
tekee”, ja nyt täällä on opettaja ja poliisisetä!

* * *
Tytär: – Äiti, miksi isällä on niin vähän hiuksia?  
Äiti: – Koska isä on niin viisas. Tytär (miettii ja kysyy 
sitten): – Äiti, miksi sinulla on niin paljon hiuksia?

* * *
Äiti: – Miten meni koulussa tänään?  
Poika: – Hienosti. Opimme kirjoittamaan.
Äiti: – Mitä kirjoitit?  
Poika: –En tiedä. En ole oppinut vielä lukemaan. 

* * *
Koululaiset ovat hyvin edustettuina myös Kaija Val-
kosen toimittamassa Kansanviisauden aarrearkussa (Oy 
Valitut Palat 2002). Tässä pari helmeä:
Opettaja: – Ketkä olivat maailman ensimmäiset ih-
miset? No, Pikku-Kalle?
Pikku-Kalle: – Adam ja Edam.

* * *
Opettaja uskonnon tunnilla: – Kuka voisi selit-
tää, miten ihmiset tulivat toimeen syntiinlankeemuk-
sen jälkeen? 
Lopulta Pekka nosti epävarmasti kätensä. – No, Pekka.
Pekka: – Ne möivät mehtää. 

* * *
Viikon helmi: Pikku-Kalle naapurin rouvalle:  
– Meneekö täti pian asentajalle? 
Täti: – Miten niin? 
Pikku-Kalle: – Kun isä sanoi, että tädillä on ruuvit 
löysällä. 

* * *
Martti Kähkönen             lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Tiedonjanoa äidiltä ja isältä

Livon kylään, Korvalan ta-
loon, syntyi 28.11.1949 poi-
ka, joka sai nimekseen Ris-
to. Hänen ja vanhempien 
sisarusten isä kuoli pojan ol-
lessa vajaan puolen vuoden 
ikäinen. Äiti jäi yksin huo-
lehtimaan lapsistaan.

Elämä maalaistalossa il-
man isää, opetti Riston, niin 
kuin sisaruksetkin, tarttu-
maan työsyrjään jo nuores-
ta pitäen. Risto oli rasavil-
li poika ja osoitti jo varhain 
omaavansa erityisen hyvät 
kädentaidot ja kekseliäisyy-
den. Hän rakenteli kaiken-
laista mm. polkuauton ja 
monta muuta ”värkkiä”.

Risto teki elämäntyön-
sä kirvesmiehenä ja raken-
tajana. Monet talot ja mökit 
ehti hän rakentaa ja remon-
toida työuransa aikana, joka 
jatkui vielä eläkkeellä ol-
lessaankin. Hän kävi vie-
lä huhtikuussa katsomassa 
uutta työkohdetta naapuri-
pitäjässä. Risto oli taitava, 
kysytty sekä pidetty työn-
tekijä, jonka elämäntyö jää 
elämään hänen jälkeensä.

Riston harrastukset liit-
tyivät luontoon. Hän har-
rasti kalastusta, metsästys-
tä ja marjastusta. Usein hän 
suuntasi asuntoauton koh-
ti Lappia, ruskaretkille. Ka-
lareissuilla saattoi vieräh-
tää useampi vuorokausi, jos 
kala sattui olemaan syön-
nillään. Koskenlaskua kor-
va-koskessa kuului myös 
nuoren miehen harrastuk-
siin. Vapaa-ajalla musiik-
ki ja erityisesti karaoke-lau-
laminen sekä tanssiminen 
olivat myös hänen mielei-
siä harrastuksia. Asuntoau-
ton nokka suuntasi usein 
viikonloppuisin eri huvipai-
koille ympäri Suomen. Poo-
ki soi taustalla työhommis-
sa.

Syntyvyyden  
kulta-aikaa
Riston elämä päättyi 
13.7.2021. Lainaus sisarus-
ten ja Sirkka-serkun kir-
joittamasta ja Riston siu-

naustilaisuudessa luetusta 
muistokirjoituksesta.

”Nuo vuodet sodan jäl-
keen oli niin Livolla, kuin 
Pärjänsuollakin syntyvyy-
den ”kulta-aikaa”. Lapsilu-
ku oli suuri melkein talossa 
kuin talossa. Korvala-nimi-
seen taloon syntyi neljä las-
ta, Riston lisäksi kolme van-
hempaa sisarusta, ennen 
kuin sairaus vei perheeltä 
isän. Isättömyydestä huoli-
matta Riston elämän alku-
taival sujui naisvaltaisessa 
perheessä turvallisesti, jossa 
yhteenkuuluvuus oli vahva. 
Vappu-äiti piti yksinhuol-
tajana huolen siitä, että vai-
keistakin ajoista perhe sel-
visi”.

Veljeni Seppo ystävys-
tyi Riston kanssa jo varhain, 
varmaankin kansakoulun 
alaluokilla. Tähän kaveripo-
rukkaan kuului myös kaksi 
muuta poikaa, ”Leinos-Eto, 
Hako-Mikko, Multi-Sep-
po ja Korva-Risto”. Näil-
lä nimillä heitä kutsuttiin. 
Tämä ”neljän kopla” oli tii-
vis joukko, jos jotakin heistä 
kiusattiin tai muuten oli tap-
pelunnujakassa alakynnes-
sä, toiset tuli hätiin ja pelas-
ti. ”Eto” oli kookkaampana 
ikään kuin porukan pomo. 
Etteikö tämä kopla hallinnut 
koulukiusaamisen. Kyllä. 
Taisi porukka olla useam-
min, kuin kerran, arestissa-
kin.

Siskoni Marjaana muiste-
li Ristoa porukan hyväsydä-
misimmäksi pojaksi, syystä 
että otti hänet koulumatkal-
la pyörän tarakalle toisten 
poikien vain nauraen ohitta-
van hänet. Hommasipa hän 
myös Marjaanalle sukset lai-
naan hiihtokilpailuja varten. 
Mutta kaikkinensa, koulu 
sujui pojilta niin hyvin, että 
luokalle eivät jääneet.

Korvalan  
vintti kokoontumis-
paikkana
Kokoontumispaikkana po-
jilla oli yleensä Korvala ja 
siellä vintti. Sinnehän oli ke-

rääntynyt kaikenlaista ma-
teriaalia, mistä sitten kek-
sittiin ja rakenneltiin, mitä 
milloinkin. Iän karttuessa 
myös tekeleet tulivat haas-
tavimmiksi, olihan Risto 
kekseliäs poika. Jollen vää-
rin muista, niin olisi pieni 
räjähdys tapahtunut. Ei kui-
tenkaan niin, että siitä olisi 
vaaraa tai vahinkoa tullut, 
mutta säikäytti pojat niin, 
että tuli tauko harrastustoi-
mintaan, jonka poikien van-
hemmat määräsivät. 

Olisipa se mielenkiintois-
ta nyt jälkeenpäin katsella, 
mitä kaikkea ne pojat saivat 
aikaan. Muistan monet ker-
rat Sepon tulleen Korvalasta 
kotiin ja ylpeänä esitelleen, 
mitä he olivat tehneet. Isä ei 
aina kehunut tai kiitellyt Se-
pon tuotoksia, olihan hän 
joitakin ”tarveaineita” otta-
nut kotoa ilman lupaa.

Pojilla oli myös kotityö-
velvoitteet, joka myös ra-
joitti harrastustoimintaa. 
Varsinkin kesäaikaan peru-
nanistutukset, heinänteot, 
kasvimaiden ruohoamiset 
mm. marjastus ja käpyjen 
keräys tuotti tuiki tarpeel-
lista taskurahaa, joilla pojat 
hankkivat myös materiaalia 
projekteihinsa.

Tottahan pojilla oli myös 
erimielisyyksiä keskenään, 
mutta ei niitä riitatilantei-
ta kauaa murjotettu, vaan 
sopu syntyi ja oltiin taas 
maailman parhaita kaverei-
ta.

Puun  
käsittelytaidosta 
ammatti
Aika kului, ja pojat vart-
tuivat. Koulut oli käy-
ty ja porukka hajosi, kuka 
minnekin. Viimeiseksi pro-
jektiksi pojilla taisi jäädä 
Ristolle ”kutumökin” ra-
kennus. Varmaankin he 
päättelivät Riston tarvitse-
van sellaisen. Risto viimeis-
teli kyseisen mökin, joka on 
vieläkin käytössä, joskin eri 
tehtävässä, mihin se alun 
perin rakennettiin.

Risto Luokkanen In Memoriam

Risto Luokkanen 1949-
2021.

Kuten tässä aiemmin on 
tullut vahvasti esille Riston 
luovuus ja lahjakkuus. Var-
sinkin puun käsittelytaito. 
Ei ihme, että ammatiksi va-
likoitui kirvesmiehen vaa-
tiva ja arvostettu ammatti. 
Tämän päivän rakennuksil-
la on huutava pula ammat-
tikirvesmiehistä, varsinkin 
kun hirsirakentaminen on 
yleistynyt. Niinpä Riston 
taitoja arvostettiin. Enem-
män olisi ollut töitä tarjol-
la, mitä eläkkeellä olevana 
pystyi vastaanottamaan. Ol-
koon tämä vinkiksi nuorille, 
jotka miettivät tulevaisuu-
den alaa.

Riston kanssa olemme ol-
leet ystäviä lapsuudesta asti 
ja tavanneet säännöllisesti 
aina kun kävimme Pudas-
järvellä. Asuessamme siel-
lä, muistoihin on jäänyt mo-
net hauskat tapaamiset, joita 
näin jälkeenpäin on muka-
vaa muistella. Jotta ei syn-
tyisi käsitystä, että elämä 
olisi ollut meillä tapaami-
sissa pelkkää iloa ja onnea. 
Ei, siihen mahtui myös vai-
keuksia, joihin sairaudet toi-
vat oman lisänsä. Joillakin 
ihmisillä on kyky muuttaa 
synkätkin hetket elämässä 
valoisiksi. Ristolla oli tällai-
nen taito.

Riston valoisaa muistoa 
kunnioittaen,
Kaarina 
Lohvansuu-Bremer

Suomessa vietetään viikol-
la 38 valtakunnallista Muis-
tiviikkoa. Viikolla pyritään 
lisäämään tietoa muistisai-
rauksista ja vähentämään 
niihin liittyviä ennakkoluu-
loja. Muistiviikon teemana 
on Hyvää elämää muistiys-
tävällisessä yhteiskunnassa.

Oulun Seudun Muistiyh-
distys liittyy mukaan viettä-
mään viikkoa järjestämällä 
muun muassa Pudasjärvel-
lä muistikahvilan Maailman 
Alzheimer-päivänä 21.9. 
kello 14 seurakuntatalolla. 
Tapahtumassa muun muas-
sa keskustellaan alustuksen 
pohjalta muistiin ja aivoter-
veyteen liittyvistä asioista. 
Muistikahviloihin kokoon-

nutaan Pudasjärvellä myös 
lokakuussa (19.10), jolloin 
aiheena on Mielen hyvin-
vointi sekä marraskuussa 
(16.11.), jolloin teemana on 
Musiikkia muistille ja mie-
lelle.

Alzheimer-päivän ilta-
na 21.9. voi seurata Muis-
tiliiton järjestämää Muis-
tiviikon webinaaria, jonka 
teemana on läsnäolo ja lä-
heisyys. Tilaisuuteen löytyy 
linkki Muistiliiton sivuilta, 
osoitteessa www.muistiliit-
to.fi.

Muistisairautta sairastaa 
Suomessa noin 200 000 ih-
mistä, ja yhdessä läheisten-
sä kanssa he ovat lähes vii-
desosa väestöstämme.

– Väestön ikääntymi-
sen myötä muistisairauk-
sien määrä tulee tulevina 
vuosina kasvamaan. Vaik-
ka muistisairaudet ovat 
kansansairauksia siinä mis-
sä sydän- ja verisuonisai-
raudetkin, niihin liittyy 
edelleen paljon negatiivi-
sia asenteita, sanoo Oulun 
Seudun Muistiyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Paula Yli-
kulju.

Kun muistisairauksista 
puhutaan avoimesti, muis-
tistaan huolestuneet roh-
kaistuvat hakemaan apua ja 
pääsevät tuen pariin. Myös 
muistiyhdistyksellä on mo-
nipuolista tukea sairastu-
neille ja läheisille.

– Meillä kokoontuu 
muun muassa erilaisia mu-
siikki-, liikunta ja luonto-
ryhmiä, järjestämme ver-
taistapaamisia omaisille ja 
sairastuneille sekä erilaisia 
tapahtumia ja retkiä. Meil-
lä on omaa toimintaa paris-
kunnille sekä työikäisille, 
Ylikulju kertoo. 

Muistiviikkoa vietetään 
vuosittain kansainvälisen 
Maailman Alzheimer-päi-
vän ympärillä, tänä vuonna 
viikolla 38. Lisätietoja löy-
tyy osoitteesta www.muis-
tiviikko.fi. 

Meri Alaranta-Saukko

Muistiviikko hälventää ennakkoluuloja

Syksyn varma merkki on 
Pintamon rykimätanssit, 
jotka järjestetään lauantaina 
18.9. viidennen kerran.

Esiintyjänä on poromies 
Eero Magga Sodankylästä. 
Magga sijoittui -90 luvulla 
Seinäjoen tangomarkkinoil-
la kuudenneksi. Liiterissä 
on Jesse Huitsin isännöimä 
karaoke. Keittiöstä löytyy 
perinteisesti porotortillaa 
ym. Pintamon kyläseura toi-
vottaa kaikki tervetulleeksi 
syyskauden avajaistanssei-
hin. Yhteiskuljetus järjeste-
tään Kurenalta, kyytivara-
ukset 0400 288 221. 

Pintamolla 
syyskauden 

avajaistanssit

Tanssitoiminta jatkuu sii-
tä eteenpäin tiiviinä ja tans-
seja järjestetään kahden vii-
kon välein. 

Järjestäjien mukaan ke-
säntanssit antoivat uskoa 
siihen, että toimintaa jatke-
taan yli talven. HT
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Pudasjärvi solmi yhteis-
työsopimuksen jätteen-
käsittelystä Kiertokaa-
ren kanssa vuonna 2011. 
Kiertokaaren täysjäse-
nyys ja osakkuus vuon-
na 2016. Uudistettu siir-
tokuormausasema ja 
jäteasema Ekolanssi avat-
tiin 2016. Jätteenkuljetuk-
set siirtyivät vuonna 2017 
Kiertokaaren vastuul-
le. Aluekeräyspisteiden 
verkostoa laajennettiin 

ja kalustoa täydennettiin 
2017–2021. Siirtokuor-
mausasemalle vastaan-
otettavan jätteen valikoi-
maa on laajennettu 2017 
painekyllästetyllä puul-
la ja 2021 puutarhajät-
teellä. Muovipakkausten 
kiinteistökohtainen kerä-
ys alkoi Kurenalla 2021. 
Kiertokaarella on yli 20 
pudasjärvistä yhteistyö-
kumppania.  

Kiertokaaren käyttöpäällikkö Markku Heinonen, toimitus-
johtaja Sami Hirvonen ja erityisasiantuntija Mari Juntunen 
kertovat, että Pudasjärven siirtokuormausalueelle on saa-
tu hiljattain oma alue pienkuormille. Se on parantanut tur-
vallisuutta.

Ihmisten tietoisuus oikean-
laisesta jätteiden käsittelys-
tä ja kierrättämisestä on ot-
tanut aimo harppauksen 
Pudasjärvellä. Vielä viisi 
vuotta sitten alle puolet pu-
dasjärvisistä kiinteistöistä 
oli solminut lain mukaisen 
jätehuoltosopimuksen.  

”Tilanne on parantunut 
merkittävästi, sillä kunta-
laisista ja kesäasukkaista so-
pimus on nykyisin lähes 95 
prosentilla”, iloitsee Kier-

Jätehuoltoa kehittävällä otteella 
- Kiertokaarella viisivuotissynttärit Pudasjärvellä

Pudasjärven jätehuolto

tokaaren erityisasiantuntija 
Mari Juntunen. 

Kiertokaari viettää Pu-
dasjärvellä viisivuotis-
synttäreitä. Muun muassa 
seka- ja puutarhajätettä vas-
taanottava siirtokuormaus-
asema on nykymuodossaan 
toiminut paikkakunnalla 
vuodesta 2016, samoin kuin 
jäteasema Ekolanssi. Synt-
täreiden kunniaksi Kierto-
kaari järjestää kahvitarjoilun 
tiistaina 21.9. kello 16–19 jä-

teasema Ekolanssilla.

Pitkäjännitteistä työtä
Kun Kiertokaari ryhtyi hoi-
tamaan Pudasjärven jäte-
huoltoa, epäluuloja ja vastus-
tusta oli ensin paljon ilmassa. 
Pitkäjänteinen työskentely 
on kuitenkin tuottanut he-
delmää. Sen ytimessä ovat 
olleet palveluiden kehittämi-
nen ja kustannustehokkuus. 

Kuntaomisteisen yhtiön 
hoitamat jätteenkuljetukset 
ovat näkyneet pudasjärvis-
ten kukkarossa entistä pie-
nempinä kuljetusmaksuina. 
Juntunen selittää, että kus-
tannustehokkuutta tuo ison 
toimijan suurella volyymillä 
toteuttama kilpailutus. Siinä 
edellytetään tarjoajilta myös 
laatua monella mittarilla. 

Palvelujen kehittämistä 
edesauttaa kiinteistön omis-
tajien vuosittain maksama 
jätehuollon perusmaksu. Se 
on Pudasjärvellä käytössä ai-
noana Kiertokaaren omista-
jakunnista. 

”Perusmaksu on erittäin 
hyvä keino taata jätehuollon 
rahoituspohja, kun asiakkai-

ta tahdotaan palvella koko 
ajan paremmin”, Kiertokaa-
ren toimitusjohtaja Sami Hir-
vonen arvioi. 

Hän muistuttaa, että pe-
rusmaksu käytetään jäte-
huollon parantamiseen. 

Kiertokaari on seuraavak-
si kehittämässä etenkin säh-
köistä asiointia. Työn alla 
on uusi sähköinen kanava, 
jossa asiakkaat voivat hoi-
taa kaikki jätesopimusasian-
sa, kuten säätää jäteastioiden 
tyhjennysvälejä ja ilmoittaa 
asiakastietojen muutoksis-
ta. Näillä näkymin verkko-
asiointi otetaan käyttöön vii-
meistään vuonna 2023.  

Mari Juntunen vakuuttaa, 
että ketään ei kuitenkaan pa-
koteta siirtymään pelkkään 
sähköiseen asiointiin. 

”Jätesopimusasioita voi 
hoitaa jatkossakin myös pu-
helimitse.” 

Juntusen mukaan tule-
vaisuuden haasteena on saa-
da lisättyä hyötyjätteiden la-
jitteluastetta Pudasjärvellä. 
Lajittelumahdollisuuksis-
ta huolimatta paperia, lasia, 
metallia, kartonkia, biojätet-
tä ja muovipakkauksia saa-

Suopunki julkaisi Nuoruusvuosia rantakoivun alla -levyn
1980 luvun alkupuolella pe-
rustetun Suopunki-yhtyeen 
ensimmäinen cd-levy ”Nuo-
ruusmuistoja rantakoivun 
alla” on nyt ilmestynyt ja 
sitä voi ostaa yhtyeen jäse-
niltä hintaan 20 euroa. 

- Viisi vuotta kerkesimme 
jo miettiä, että haluaisimme 
levyttää kappaleita ja nyt 
viimein saimme sen tehtyä, 
kertovat yhtyeen jäsenet.

Levyn julkistamiskon-
serttiakin on mietitty, mut-
ta toteutunee vasta ensi 
vuoden puolella, koska 
osa yhtyeen jäsenistä on 
muuttanut jo talviasuin-
paikkakunnilleen. Levyn 
nimi on ollut yhtyeen perus-
tajajäsenen Antti Jokikokon 
mielessä jo vuosien ajan. 
Suopunki oli esiintymässä 
Keinäsperällä ja siellä yhty-
een jäsenet kävelivät ranta-
koivun alla. Bändin ikähai-
tari on sen verran korkea, 
että kaikilla on nuoruus-
muistoja. Näin se tuli luon-
tevasti levyn nimeen mu-
kaan. 

Yhtyeen ydinporukka 
koostuu kansalaisopiston 
musiikkipiirin porukasta, 
jota on johtanut mm. Teuvo 
Kalliola ja Lasse Aaltonen, 
joka on myös sovittanut 
kaikki kappaleet. Levy on 
äänitetty pääosin Ylä-Pie-
tarilassa ja lauluosuudet 
käytiin äänittämässä Hirsi-
kampuksella sijaitsevassa 
studiossa. Jukka Jokikokko 
vastasi äänityksestä ja mik-
sauksesta.

Pudasjärvellä paikallisil-

le asumispalveluyksiköille 
on lahjoitettu omat kappa-
leet cd-levystä, jotta ikäih-
miset pääsevät nauttimaan 
musiikista, jota on käyty 
esittämässä heille myös li-
venä. Esimerkiksi Yläkarta-
nossa vierailtiin juhannuk-
sena. Kaikkiaan levyjä on 
500 kappaletta, joista 100 on 
tarkoitettu ilmaisjakeluun. 

- Yhtyeen soittajat ovat 
mukana harrastusmielel-
lä ja olemme käyneet soit-
tamassa paljon eri tapahtu-
missa muun muassa torilla 
yhteislaulutilaisuuksissa ja 
ikäihmisten asumispalvelu-
yksiköissä. Kokemuksem-
me mukaan musiikin kuun-
telijat tykkäävät tanssia ja 
laulaa mukana. Siksi levy on 
suunniteltu siten, että tan-
got, valssit, humpat ja fokst-
rotit ovat pareittain. Le-
vyä voi kuunnella vaikkapa 
omassa olohuoneessaan ja 
tanssia mukana kaksi ryt-
meiltään samantyylistä kap-
paletta, Ritva Kinnula ker-
too.

Levyltä löytyy myös 
monelle pudasjärveläisel-
le tanssiharrastajalle tutuksi 
tulleet Aimo Pietilän sävel-
tämät ja sanoittamat kap-
paleet Pudasjärvi humppa 
sekä jenkka nimeltä Perä-
kylän poijat. Kappalelistalta 
löytyy myös Tango Sillalla, 
jonka Antti Jokikokko sävel-
si Keinäsperän sillan avajai-
sia varten. Yksi erikoisuus 
on taivalkoskelaisen Mat-
ti Waenerbergin saksofonin 
soitto-osuus. HT

Suopunki-yhtyeen jäseniä vieraili Pudasjärvi-lehden toimituksessa uusien cd-levyjen kanssa. Yhtyeen perustajajäse-
nen Antti Jokikokon ympärillä Anelma Outila, Ritva Kinnula, Niilo Hanhisuanto, Timo Vuorma, Risto Puhakka ja Eero 
Liikanen.

Timo Vuorma 
rummuissa, Eero Liikanen 

bassossa, Ritva Kinnula 
koskettimissa, Niilo 

Hanhisuanto kitarassa, 
Risto Puhakka ja 

Anelma Outila laulavat.
 Lisäksi levyllä kuullaan 

Lasse Aaltosen kitara- ja 
kosketinsoittoa, 

Antti Jokikokko ja Toivo 
Partanen soittavat haitaria 

ja Matti Waenerberg 
saksofonia.

daan joistakin taloyhtiöistä 
vain vähän talteen. 

Myös heinäkuussa voi-
maan tullut uusi jätelaki 
edellyttää, että kierrätysas-

tetta nostetaan selvästi ny-
kyisestä joka puolella Suo-
mea.  

Sari Arffman


