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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Varaa aika silmälääkäriin!

Kauppatie 5, Pudasjärvi • Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, La suljettu

040 821 1819

to 29.11., to 13.12.
Seuraavat vastaanottoajat:

http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

280g MENTOS JA MELLER PATUKAT WC-KUKKA PUH-
DISTUSAINE

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

ORIVA LYHTYSETIT

KAHVITARJOILU klo 10-18

JOULUN AVAUS 
PERJANTAINA 30.11.

FLEECE-
PEITOT

PIKKUKINKKU
1 kg

1,39
pss

6,90
kpl

10,-
/3 ras

LUUMUTÄYTEPITKO
410 g

LANTTU-, PORKKANA 
ja MAKSALAATIKOT 

400 g

KALEV VANILJA-, KAURA- 
JA SITRUUNAKEKSI

165 g

3,-
/4 pkt

PANDA KONVEHDIT 
125-150 g

Suomi, Elämä on ja 
sydän

PERUNARIESKANEN 
6 kpl/270 g

3,29
kpl

1,29
ltk

...arvontaa

2 kpl 
setti

3 kpl 
setti

5,-

23,90 35,90
SISUSTUSTAULUT

/2 kpl

ovh. 2,95

HEVISAURUS PUSSI-
LAKANASETTI

29,90
NYT

HUOPATABLETIT PÖYTÄTABLETIT
eri värejä

3,903,60
alk. alk.

alk.

9,80

ovh. 34,90

tämätön etu ei siirry, mikäli 
asiakas vaihtaa liittymätyyppiään edun voimassa ollessa. Tarjous voimassa 30.11.2012 asti. Lisätietoa www.dna.�.

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703 HUOLTO 0440-821 620

Ke 28.11 Klo 10-17 kahvi ja joulutorttutarjoilu

Lapsille 
DNA -ilmapalloja

Arvonta, 
palkintona 200 € 

lahjakortti

Koillis-Tele 10 vuotta 28.11.2012

DNA liittymän ottajalle Philips HD 7448 
kahvinkeitin kaupan päälle! (rajoitettu erä)

(12 kk etuoikeus
tai 24 kk kimppa)

torstaina 6.12.2012

Klo 10.00 JUMALANPALVELUS kirkossa 
 Saarnaa kirkkoherra Kimmo Helomaa 
 Kanttori  Jukka Jaakkola
jonka SEPPELPARTIO SANKARIHAUDOILLE 
jälkeen Kunniavartio, Pudasjärven maanpuolus- 
 tusjärjestöt
Klo 10.00 JUMALANPALVELUS  
 Sarakylän kappelissa 
 Saarnaa pastori Juha Kukkurainen 
 Kanttori  Keijo Piirainen
alkaen KIRKKOKAHVIT 
n. klo 11.15 Seurakuntakeskuksessa ja Sarakylän  
 kappelissa   
Klo 12.15 ITSENÄISYYSJUHLA 
 Seurakuntakeskuksessa

Tervetuloa!
Järj. Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

Juhlaohjelma Seurakuntakeskuksessa

Tervehdyssanat 
 Kanttori Keijo Piirainen
Juhlapuhe  
 Ylijohtaja Terttu Savolainen 
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuoren puheenvuoro          
 Lukion oppilaskunnan hallituksen  
 puheenjohtaja  Tuomas Kemppanen
Rajaseutuliiton puheenvuoro ja huomionosoitukset 
 Rajaseutuliiton hallituksen puheenjoh- 
 taja, maakuntaneuvos Timo Säkkinen
Kulttuuristipendin luovutus  
 Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja  
 Tuula Kuukasjärvi
Musiikin kannustus palkinnon luovutus          
 Pudasjärven kaupunki 
 Pudasjärven Osuuspankki 
 Kesseli ry.       
 Musiikkiesityksiä
Liput Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Pudasjärvellä

JOULU SYÖTE
- LIITE
tässä lehdessä

Pudasjärven Reserviupseerikerhon
60-v. juhla liite s. 6

SAVUPEKONI-SÄILYKE
6X400 G

15,00 € KPL RIISTAGRILLIMAKKARA
400 G

2,00 €/KPL

VASTAANOTAMME LIHAA JALOSTUKSEEN • www.kylmanen.fi
TEHTAANMYYMÄLÄ AVOINNA: ma-pe 9-20, la 9-18, su 12-18 • Puh. 08-824 044

PORON-
KÄRISTYS

600 G

11,90 €/KPL

PORO-
JAUHELIHA

N. 1 KG

19.00 €/KG

PORON 
POTKAKIEKKO

1 KG

11,80 €/KPL

KYLMÄSEN 
HAMPURI- 

LAINEN

2,00 €/ 5 KPL
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Pudasjärvi

KuKa hän on?

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
aineisto@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 €/pmm. 
Takasivu  1,40 €/pmm. 
Sisäsivut  1,30 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 
toivotaan olevan toimi-
tuksessa perjantai-iltaan 

mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä ra-
joittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 49,05 €

Hinta sisältää alv 9%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Erkki Riihiaho
0400 206 783
erkki.riihiaho@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 328 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jerusalemissa odotettiin. Kaupunkilaisten keskuuteen oli le-
vinnyt tieto, että kuningas oli tulossa. Ihmiset kerääntyivät 
kaupunkiin johtavan tien varrelle, ja levittivät tielle vaatteita 
ja puiden oksia. Tulijaa tervehdittiin kuninkaallisille kuuluvalla 
Hoosianna – huudolla, heprealaiseen tapaan tulijalle siunausta 
toivottaen.  Moni oli liittynyt joukkoon muiden mukana, eivät-
kä kaikki heistä tienneet, kuka oli tulossa. Koko kaupunki al-
koi kuohua, ja kaikki kyselivät: ”Kuka hän on?”. Osa kaupunki-
laisista tunsi Daavidin psalmin profetian: ”Kohotkaa korkeiksi 
portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! Kirkkauden kuningas tulee! 
Kuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on Hera 
Seebaot!” Mutta olisiko tämä mies tuo kirkkauden kuningas?  
Tulijan mukana kulkeneet olivat kuunnelleet usein tämän aa-
silla ratsastajan opetuksia, joten he osasivat vastata kyselijöille: 
”Hän on Jeesus, profeetta Galiean Nasaretista”.

Myös tänään etsijöillä on lupa etsiä ja lupa kysyä. Epäile-
mään ja kyseenalaistamaan haastavassa ajassa on levollista py-
sähtyä ja hiljentyä tuon jo kohta kaksituhatta vuotta vanhan 
kysymyksen äärelle: ”Kuka hän on”. Tuosta ajasta poiketen 
meillä on vastauksena Raamattuun tallennettu evankeliumin 
sanoma ylösnousseesta Vapahtajasta. Me tiedämme, että tuo 
profeetta Galilean Nasaretista oli ja on Jeesus Kristus, Juma-
lan Poika.

Saamme aloittaa uuden kirkkovuoden Adventin jumalan-
palveluksessa tutulla Hoosianna – hymnillä. Aloitamme matkan 
kohti joulua sytyttämällä ensimmäisen adventtikynttilän. Mitä-
pä jos tänä vuonna antaisit itsellesi jouluvalmistelujen keskel-
lä omaa aikaa, ja tulisit pyhäaamun jumalanpalvelukseen? Saisit 
sunnuntai sunnuntailta seurata adventtikynttilöiden syttymistä 
seurakuntakodin kirkkosalin kynttelikössä ja samalla valmistaa 
omaa tietäsi jouluun. Jokainen kynttilän liekki on lupaus valos-
ta. Kynttilän liekin myötä saamme rauhoittaa kiireen pois mie-
lestämme ja kiittää Daavidin psalmin lupauksen toteutumises-
ta. Joulun lapsi on Herra, väkevä ja voimallinen.

Terttu Puurunen

Pudasjärven kirkko täyt-
tyi ääriään myöten yleisöä, 
kun laulaja Tomi Metsäketo 
ja pianotaiteilija Jouni Some-
ro esiintyivät torstaina 22.11. 
Pudasjärven Osuuspankin 
järjestämässä ”Jos joulu jää 
sydämeen” joulukonsertis-
sa. 

Tilaisuus alkoi pianis-
ti Jouni Someron Joulual-
kusoitolla, jonka jälkeen 
Metsäketo lauloi Someron 

Joulukonsertti kokosi 
kirkon täpötäyteen kuulijoita

säestyksellä kolme neljän 
laulun osiota. Näiden vä-
lillä oli Someron pianosoo-
lot. Tilaisuus päättyi ”Maa 
on niin kaunis” -yhteislau-
luun. Esiintyjien kukituk-
sen suoritti palveluneuvoja 
Soile Graber.  Jokaisella kir-
kon ovella oli myös pankki-
toimihenkilöitä jakamassa 
tilaisuuden ohjelmia. Toi-
mitusjohtaja Teuvo Perätalo 
toivotti kaikki tervetulleeksi 

Pianotaiteilija Jouni Somero ja laulaja Tomi Metsäketo esiintyivät Pudasjärven kir-
kossa Osuuspankin järjestämässä Joulukonsertissa.

Soile Graber ojensi konsertin päätyttyä taiteilijoille 
muistolahjat Pudasjärveltä. Konsertissa olivat kuulijat kansoittaneet kaikki istumapaikat. 

Messu seurakuntakodis-
sa su 2.12. klo 10, Kimmo 
Helomaa, Juha Kukkurai-
nen, Keijo Piirainen, Juk-
ka Jaakkola, kirkkokuoro, 
Vox Margarita. Kirkko-
kahvit.

Pyhäkoulu seurakuntako-
dissa su 2.12. klo 12.
Miesten ilta ma 3.12. klo 19 
Liepeen väentuvassa, Kim-
mo Helomaa, Keijo Piirai-
nen.
Kirpputori  keskiviikkoisin 
(Pappilantie 7 A) klo 10-13. 
Lähetyksen talkooilta kant-
torilassa (Pappilantie 7 A) 
ma 3.12. klo 18.
Ystävän kammari  tiistaina 
4.12. klo 12-13.30 seurakun-
takodissa.
Sauvakävelyilta tiistaina 
4.12. klo 18-19.30 Liepeessä.
Kuuloyhdistyksen joulu-
ruokailu seurakuntakodissa 

ke 5.12. klo 11.
Omaishoitajien joulujuhla 
ma 10.12. köp 11-13 Liepeen 
väentuvassa. Ilmoittautumi-
nen kirkkoherranvirastoon 
ke 5.12. mennessä, puh. 08-
8823100.
Kuorot: Vox Margarita ke 
28.11. klo 18,  lapsikuoro to 
29.11. klo 17, Sarakylän kap-
pelikuoro to 29.11. klo 18.45,  
nuorisokuoro to 29.11.klo 16, 
kirkkokuoro to 29.11. klo 18, 
eläkeläisten musiikkipiiri ke 
28.11. klo 13.
Lapsiparkki perjantaina 
30.11. klo 9.30 – 12 seurakun-
takodissa (pe 7.12. ei park-

kia). Parkkiin voi tulla kolme 
kertaa peräkkäin. Ilmoittau-
tuminen kirkkoherranviras-
toon 08-8823100, ennakkoon 
otetaan 10  lasta.
Perhekerhot:  Perhekerho 
seurakuntakodissa ke 28.11.  
ja to 29.11. klo 10-13. Perhe-
kerho lapsiperheille Korpi-
sen kylätalossa  ke 28.11. klo 
10-13 ja perhekerho Puhok-
sen kylätalossa ke 5.12. klo 
10-13  ja Livon koululla ma 
3.12. klo 10-13.
Päiväkerho: Päiväkerhon 
lasten ja aikuisten jouluinen 
askarteluilta seurakuntako-
dissa ke 28.11. klo 16-19.

Rauhanyhdistykset: Lau-
luseurat Sarakylässä Ju-
hani Jurmulla su 2.12. klo 
19. Myyjäiset ja seurat Tai-
na ja Pertti Luokkasella 
pe 30.11. klo 18 (Urpo Illi-
kainen). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 2.12. klo 17  (Juk-
ka Lehto, Seppo Leppä-
nen).
Kastettu: Simon Iisak Pu-
tula, Matilda Johanna Poi-
jula.
Haudattu: Matti Aukus-
ti Kujala  90 v, Toini Nis-
kala  82 v, Ilpo Pertti Iinat-
ti 56 v.

kertoen, että joulukonsertte-
ja on järjestetty jo 15 vuoden 
ajan ja perinne tulee jatku-
maan. Konsertit ovat pankin 
joulutervehdys ja joululah-
ja pudasjärvisille. Hetimmi-
ten tilaisuuden jälkeen alkaa 
seuraavan vuoden joulukon-
sertin esiintyjien kartoitus ja 
varaaminen, kertoi Perätalo. 

-Oli hienoa laulaa, kun 
kirkko oli täynnä väkeä, to-
tesi konsertin jälkeen Tomi 
Metsäketo. Hän kertoi ole-
vansa ensimmäistä kertaa 
Pudasjärvellä tultuaan Hel-
singistä ja siirtyi Someron 
kanssa seuraavana päivä-
nä Leppävirralle vastaavaan 
joulukonserttiin. Metsäke-
dolla ja Somerolla on yhtei-
siä joulukonsertteja noin 10. 
Lisäksi Somerolla on omia 
konsertteja reilut 20. Hän on-
kin yksi ahkerimmin esiinty-
viä suomalaisia muusikoita. 
Uransa aikana Somerolla on 
ollut yli 2400 konserttia eri 
puolilla maailmaa. 

Metsäketo kertoi uuden 
”Rakkautta vain” albumin 

tekemisestä, joka valmis-
tui viikko sitten ja ilmestyi 
kauppoihin. Levyllä on tut-
tuja suomalaisille tuttuja ul-
komaalaisia säveliä, joista 
useimmat on nyt ensimmäis-
tä kertaa esitettynä suomek-
si. Joululevy ”Kuului laulu 
enkelten” myi platinaa kak-
si vuotta sitten. 

Metsäketo halusi vielä 
toivottaa kaikille pudasjär-
visille hyvää joulun odotus-
ta. Hän vinkkasi, että hänen 
elämäänsä voi seurata par-
haiten Metsäkedon facebook 
-sivuilta.

 
Heimo Turunen  
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

www.optimal.fi                      puh. 0400 907 775
Ammattitaidolla järkihintaan!

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

Oulunkaaren kuntayhty-
mään on muodostettu sosi-
aali- ja terveyspalveluiden 
toimistotiimi, joka kehittää 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin liittyviä toimistopalve-
luja. Tiimi yhdenmukais-
taa työtapoja ja hyödyntää 

Uusi tiimi kehittää sosiaali- ja 
terveyspalveluiden toimistopalveluja  

MAHTAVA TARJOUS!
Nyt Joulukortit
10kpl VAIN 1€

8490,-
+ toim.kulut, sis. alv

Kampanjahintaan

sh. 9 007,-

500,-
+toim.kulut, sis. alv

Pro-talviPaketti  
kamPanjahintaan

Tarjous voimassa  
15.11.2012–15.1.2013  

Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

OUTLANDER
™

  
T3 400

sh. 1323,-

+ NOpeaN pääT TäjäN eTu:
500,- arvoinen  
bensalahjakorttitoimi noPeaSti, etUSi 

arvo joPa 1840 € !

can-am.fi

brp.com

Tarjous voimassa 15.11.–31.12.2012  
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle
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bensalahjakorttitoimi noPeaSti, etUSi 

arvo joPa 1840 € !

can-am.fi

brp.com

Tarjous voimassa 15.11.–31.12.2012  
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
www.pienkonehuolto.fi

Tähtitorttupäivä pe 30.11.

Paistovalmis, lisää vain hillo
Tähtitorttuaihio 

22,90€/ltk
        (á 50gx60kpl. 7,63€/kg)

Paistovalmis
Hillotettu tähtitorttu 

17€/ltk
        (á 60gx40kpl. 7,08€/kg)

Myllyn Paras maistiaiset klo 10.00-15.00
Myllyn Parhaan päivän tarjous

Kurenalan koulun 4A-luo-
kan oppilaat hakivat jou-
lukuusia lauantaina 24.11. 
Puhokselta. Oppilaat ovat 
päättäneet kartuttaa luok-
karetkikassaa myymäl-
lä joulukuusia. Koko juttu 
lähti alulle vanhempainil-
lasta, jossa mietittiin varo-
jen kartuttamistapaa kertoo 
luokan opettaja Janne Moi-
lanen. Haasteenamme on 
tehdä koko luokkaretki tal-
kootöillä, ilman oppilaan 
omaa säästöosuutta.

Saimme tehtyä ostoso-
pimuksen Metsähallituk-
sen kanssa. Oppilaat saavat 
ostaa kuusia ja tuoda nii-
tä myyntiin Kurenalle. Kii-
tos Metsähallituksen Jorma 
Kouvalle asioiden järjeste-
lystä. Noin puolet oppilaista 
ja vanhemmista oli paikalla 
ensimmäisenä kaatopäivä-
nä. Toinen kuusten haku-
päivä on 1.12, jolloin suun-
taamme autokolonnan taas 
Puhokselle. 

Kuusien hakemisessa 
tuntui olevan työtä. Matkaa 
Puhosjärven taakse kertyi 
ja ajoaikaa meni noin puo-
litoista tuntia yhteen suun-
taan. Paikalta löytyi kuusia, 
mutta työtä teetti kauniiden 
kuusten löytäminen. Kat-
selussa olivat vielä kuuset, 
joissa ei olisi ruskeita neu-
lasia, kertoi oppilaan van-
hempi Jari Ruokangas.

Kuusten myynti aloite-
taan keskiviikkona 28.11. 
Kylmäsen pihalla. Saim-
me myyntiluvan myymälä-
päällikkö Juhani Mattilal-
ta. Kuusia tuodaan paikalle 
menekin mukaan. Jos kuu-
set näyttävät kuluvan, toi-
mitamme niitä lisää, ker-
too luokan opettaja Janne 

Joulukuusia hakemassa

Moilanen. Lisäksi olemme 
sopineet K-Supermarke-
tin kauppiaan Kim Ulande-
rin kanssa, että perjantaina 
14.12. toimitamme kaikki 
meillä olevat kuuset K-Su-
permarketin eteen myyn-
tiin. 

Kuusten myynti jat-
kuu niin kauan kuin nii-
tä on. Oppilaat ovat myy-
mässä kuusia perjantaina 
14.12. koulupäivän ajan, ja 
sen jälkeen kuusten maksu 
tapahtuu kaupan kassoil-
le. Kuusen hinta on 20 eu-
roa. Kuusissa on siis käteis-
maksu. Toki kuusista saa 
maksaa enemmänkin, kaik-
ki menee luokkaretken hy-
väksi.

Matkassa oli mukavinta 
metsän antamat leikkipai-
kat ja makkaran paisto nuo-
tiolla, kertoi oppilas Jaakko 
Ruokangas. Teemu Liekola 
kertoi kaataneensa ennen-

Vihreitä kuusia etsimässä, männyissä ruostetta. Kuusia 
kaatamassa Teemu Liekola, Niko Salmi ja Juho Ojala. 

Tauolla makkaran paistossa Mika Eskola, Niko Salmi, Juho Ojala, Jaakko Ruokan-
gas, Teemu Liekola, Toini Alatalo, Seppo Perätalo, Seppo Ojala, Matti Ruokangas, 
Eero Koivukangas ja Suvi Koivukangas.

kin puita. Kuusten kaata-
minen oli ihan mukavaa 
ja helppoa. Juho Ojala ker-
toi matkan olleen mukava. 
Juho kertoi vielä koirastaan 
Petrosta, joka juoksi ja nuus-

ki metsässä kaikkea. Lee-
vi Eskola kertoi käyneensä 
vaarinsa kanssa kaatamassa 
kuusia aikaisemminkin.

Koulun opettajat ja oppi-
laat

Joululaulut ja torttukahvit si-
sältyvät joulun kunniaksi Pu-
dasjärvellä perinteeksi muo-
dostuneisiin kyläkuhinoihin 
joulukuun aikana. Ajankoh-
taisten kyläasioiden lomassa 
lauletaan tutuksi tulleita jou-
lulauluja ja juodaan torttukah-
vit.

Syksyn aikana ja tulevan 
vuoden kuhinoissa päällim-

Ripaus joulua Siuruan ja 
Sarakylän Kyläkuhinoissa

mäisinä teemoina ovat miten 
tehostaa hyvinvointi- ja tur-
vallisuuspalvelujen järjestä-
mistä kaupungin alueella, laa-
jakaista sekä kyläneuvosto ja 
sen toiminta.

Pudasjärvellä syyskuun 
alussa käynnistetyn Arjen 
turvaa kunnissa –hankkeen 
keskeisenä tavoitteena on 
kehittää toimintamalli, joka te-

hostaa harvaan asutun alueen 
hyvinvointi- ja turvallisuus-
palvelujen järjestämistä. Toi-
mintamallin muodostamisek-
si lisävoimia etsitään yhdessä 
yhdistysten, järjestöjen ja elin-
keinoelämän kanssa.Yhtenä 
tärkeänä osana hankkeessa on 
kylän hyvinvointi- ja turvalli-
suussuunnitelman täyttämi-
nen, joka on laadittu tsekkaus-
listan muotoon, josta kylä voi 
arvioida oman kylänsä nykyti-
laa sekä kartoittaa riskejä.

Laajakaistaan liittyen esi-
tellään valokuituverkkoa. 

Kiinteä ja tehokas valokuitu-
yhteys korvaa tulevaisuudes-
sa nykyiset hitaammat tietolii-
kenneyhteydet. Nopeammilla 
yhteyksillä on tarkoitus mm. 
lisätä kaupungin elinvoimaa ja 
kilpailukykyä. 

Kuhinoissa tuodaan esille 
lokakuussa perustetun kylä-
neuvoston toimintaa, ja miten 
se voi ajaa tehostetummin ky-
lien etua yhteistyössä kaupun-
gin kanssa.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke 

hyviä käytäntöjä kuntayh-
tymän alueella. Samalla 
voidaan keskittää joitakin 
tehtäviä ja helpottaa sijais-
järjestelyjä. 

24-henkiseen tiimiin 
kuuluu muun muassa so-
siaalipalveluiden ja ter-

veysasemien toimisto- ja 
muita sihteereitä sekä so-
siaalipalveluiden etuus-
käsittelijöitä. Heidän teh-
täviinsä kuuluu erilaisia 
toimistotehtäviä ja asian-
tuntijatehtäviä kuten las-
kutusta, maksukattoasioi-

ta, kirjanpitoa, korvausten 
ja toimeentulotukihake-
musten käsittelyä ja arkis-
tonhoitoa.

Tiimi aloittaa yhteis-
työnsä vuoden 2013 alusta.

Oulunkaari tiedotus
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Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestön syyskokoukses-
sa torstaina 22.11 oli paikalla 
väkeä oikein mukavasti, vaik-
ka pelkäsimme yleisökatoa sa-
maan aikaan sattuneen joulu-
konsertin vuoksi. Vaaleista, 
valiokuntamallista, järjestö-
työstä ja muista tärkeistä asi-
oista keskusteltiin vilkkaasti ja 
kokous kestikin monta tuntia. 
Kunnallisjärjestön puheenjoh-
tajana jatkaa Mari Kälkäjä, va-
rapuheenjohtajana Jouni Piri, 
sihteerinä Erja Komulainen. 
Muut johtokunnan jäsenet 
vuodelle 2013 ovat: Martti 
Räisänen, Reijo Talala, Kerttu 
Simu, Jukka Kuha, Urpo Puo-
lakanaho, Aarno Pääaho, Kari 
Peuraniemi, Timo Vähäkuo-
pus, Mirja Luusua sekä nuor-
ten edustajana Panu Seppälä. 

Hienoa on, että saimme 
mukaan myös nuorten edus-
tajan, kuntavaaleissa hienos-
ti pärjänneen Panun. Nuoris-
sa on tulevaisuus ja näin heitä 

Keskustan kunnallisjärjestön syyskokous:
Panu Seppälä nuorten edustajana johtokuntaan

juurrutetaan toimintaan mu-
kaan! Keskustan vaaliohjel-
maan kirjatuista asioista joh-
tokunta esitti kokousväelle 
valtuustoaloitetta kotihoidon-
tuen kuntalisästä ja ikäihmis-
ten palveluista. Kokousväen 
hyväksyttyä aloitteet ne vie-
dään valtuustoryhmään "pu-
reksittaviksi". 

Keskusta panostaa valta-
kunnallisesti ensi vuonna jär-
jestötyöhön ja sen kehittä-
miseen, mikä onkin hyvin 
tärkeää: täytyy uudistua ajan 
hengessä. Kunnallispolitiik-
kaa kunnissa johtaa juuri kun-
nallisjärjestö. Pudasjärvellä 
panostetaan järjestön ja val-
tuustoryhmän yhteistyön tii-
vistämiseen. Valtuutettujen 
täytyy toimia ryhmässä, olla 
tietoinen puolueen linjauksis-
ta ja mielipiteistä. Siksi ryhmä-
kokoukset ja yhteistyö järjes-
tön kanssa on niin tärkeää.

Paljon on töitä myös tule-
vaisuudessa: esimerkiksi tiet 

ovat sivukylillä olleet surkeas-
sa kunnossa. Haluamme pitää 
kylät asuttuina, vanhusväes-
tön mahdollisimman pitkään 
kotona, mutta se vaatii kyl-
lä paljon panostamista teiden 
kunnossapitoon.

Keskusta lähtee suurimpa-
na puolueena paikkaneuvot-
teluihin avoimin mielin. Yh-
teistyö puolueiden välillä on 
ensiarvoisen tärkeää kaupun-
gin vaikean taloustilanteen 
vuoksi. Haasteita tuo tulevan 
valtuustokauden aikana toteu-
tuvat suuret asiat, jolloin tarvi-
taan vahvaa yhteen hiileen pu-
haltamista! 

Vaalijuhlat pidetään, kun-
han puheenjohtajamme Juha 
Sipilä pääsee paikalle tule-
maan! 

Hyvää joulunalusaikaa toivottaen,

Mari Kälkäjä
Keskustan kunnallisjärjes-
tön puheenjohtaja

Kunnallisjärjestö jatkaa ensi vuonna samoilla toimihenkilöillä kuin tänä vuonna.  
Sihteerinä jatkaa Erja Komulainen, puheenjohtajana Mari Kälkäjä ja varapuheenjoh-
tajana Jouni Piri. Kuva Heimo Turunen.

Iijoen vesistön kalastusalu-
een syyskokous pidettiin 
Pohjantähdessä su 25.11.. 
Paikalle oli kokoontunut 
17 osakaskuntien edustajaa 
koko laajan vesistömme alu-
eelta.

Kokouksen aluksi huomi-
oitiin kalastusalueemme pit-
käaikainen puheenjohtaja ja 
puuhamies Teuvo Lohilahti, 
joka on hiljattain jäänyt pois 
kalastusalueen toiminnas-
ta ja siirtynyt muiden har-
rastustensa pariin. Teuvo on 
johtanut kalastusaluetta jo 
80-luvun alkupuolelta lähti-
en. Teuvolle lahjoitettiin Erk-
ki Ojalan veistämä lohipatsas 
kukkien kera muistuttamaan 
pitkästä urasta kalastusasioi-
den hoidossa. Patsaan ja ku-
kat luovuttivat hallituksen 
nykyinen puheenjohtaja Jari 
Jussila ja isännöitsijä Mikko 
Torssonen.

Edesmennyttä Jongun 
osakaskunnan puheenjohta-
jaa ja pitkän päivätyön vesis-
törakentamisen parissa työs-
kennellyttä Jukka Pekkalaa 
muistettiin hiljaisella hetkel-
lä.

Hallituksen jäsenistä 
Jari Jussila valittiin uudel-
leen ja uusiksi jäseniksi va-
littiin Kauko Ervasti Koren-

Lohilahti palkittiin lohipatsaalla
tojärven osakaskunnasta ja 
Veikko Naumanen Koston-
järven osakaskunnasta. Hal-
lituksen puheenjohtajaksi 
valittiin edelleen Jari Jussila. 
Hallituksessa jatkavat Ante-
ro Lohilahti Jokijärveltä va-
rapuheenjohtajana, Hannu 
Alatalo, Olavi Holappa, Wil-
le Shavikin, Aaro Horsma ja 
Kari Sarajärvi.

Osakaskunnille jaettavan 
läänikohtaisen viehekalas-
tusmaksutulon ja omistaja-
korvausten jakoperusteiksi 
hyväksyttiin osakaskuntien 
vesipinta-alaan perustuva 
malli.

Kalastusalue kieltää nah-
kiaisen pyynnin Raasakan 
voimalan yläpuolisilla ve-
sialueilla 15.8.-31.12.2013. 
Perusteena on uhanalai-
sen nahkiaiskannan suojelu; 
kanta on voimalan ohi teh-
tävien ylisiirtojen varassa. 
Muissa asioissa todettiin har-
juksen kutuaikaisen kevät-
pilkinnän tarvitsevan ohja-
usta ja opastusta.

Merilohi rauhoitettu 
vapautuspaikoilla
Tiedoksi saatettavia asioi-
ta oli runsaasti ja niistä kes-
kusteltiin kokouksen yhte-
ydessä. Iijoen voimaloiden 

yläpuoliset kalastuskielto-
päätökset ovat lainvoimaiset 
ja maastoon on asetettu kiel-
totaulut.

Merilohien ylisiirto-
hankkeeseen liittyvä pää-
tös ylisiirrettyjen lohien 
vapautuspaikkojen määrä-
aikaisrauhoituksista on voi-
massa vielä vuoden 2013. 
Mahdolliset vapautuspai-
kat ovat: Kollajanniemi, 
Kurenkoski, Ylikurki Tip-
parinne, Kellolammen los-
siranta, Sepänkari Parviais-
kosken alapuolella, Jurmun 
sillan seutu, Livojoen Väärä-
koski, Korpijoen Siivikonkos-
ki ja Jokijärven alapään poh-
japadon alapuoli.

Kalastusalueen 28.05.2010 
tekemä päätös harjuksen ala-
mitasta (35 cm) on voimassa 
kaikilla vesialueilla toistai-
seksi. Päätöksestä tiedotta-
mista osakaskuntien toimes-
ta tulee korostaa seuraavassa 
jäsenkirjeessä.

Käytiin läpi Metsähalli-
tuksen kausivalvojien laati-
ma raportti viime kesän ka-
lastuksenvalvonnasta, jota he 
tehdyn sopimuksen mukai-
sesti suorittivat myös Iijoen 
vesistön kalastusalueen lu-
kuun. Mika Niskasaari kertoi 
havainnoistaan valvonnan 

Teuvo Lohilahdelle luovutettiin kuningaslohi patsas kiitokseksi pitkäaikaisesta 
työstä Iijoen kalastusasioiden hoidosta. Erkki Ojalan tekemän patsaan luovutti hal-
lituksen puheenjohtaja Jari Jussila
yhteydessä: eniten puutteita 
tuntuu olevan kalastuksen-
hoitomaksun suorittamisessa 
ja mato-onginnassa.

Todettiin yhteislupa-alu-
eiden olevan suotuisassa ke-
hityksessä Metsähallituksen 
toimiessa hankkeen vetäjä-
nä; ensi kesänä avataan kaksi 
yhteislupa-aluetta Korpijoen 

reitin yläosa ja Iijoen keski-
juoksulla. Kostonjoen yhteis-
lupa on pian valmis ja Syöte-
kalakortti yhteislupa-alueen 
suunnittelu on viritetty käyn-
tiin.

Tiedoksi saatettiin myös, 
että ensi vuonna valtakun-
nallisen kalastuksen päivän 
tilaisuudet järjestetään jo tou-

kokuun lopulla. Kostojärven 
Luusuan kalatien valmistu-
mis-/tiedotustilaisuus jär-
jestetään 5.12.2012. Veden-
juoksutus kalatiessä alkaa 
vuosittain ensimmäinen ke-
säkuuta.

Jari Jussila

Hotelli Iso-Syötteellä viih-
dyttää syyskuun viimeise-
nä lauantaina pitkän linjan 
Tanssiyhtye Crystal. Rum-
pali Tarmo Huovinen, ba-
sisti Janne Kiuttu ja koske-
tinsoittaja Kari Korhonen 
ovat päätoimisia tanssi-
muusikoita, jotka tekevät 

Tanssiyhtye Crystal 15 vuotta tanssimusiikin tiellä
keikkaa lähinnä Pohjois-
Suomen alueella sekä lai-
voilla. 

Yhtye perustettiin alku-
vuodesta 1997 ja ensimmäi-
set keikat soitettiin jo sa-
man vuoden pääsiäisenä. 
Lähtökohtana ja päämäärä-
nä pojilla oli hyvät melodi-

set kappaleet ja tanssittavat 
rytmit. Tätä samaa linjausta 
on vaalittu alkuajoista läh-
tien.

Ohjelmisto koostuu uu-
sista ja unhoon painuneista 
hienoista tanssisävelmistä 
menneiltä vuosilta viiden-
toista vuoden nuottiarkis-

tojen ja kymmenien kuun-
neltujen levyjen jälkeen. 
Mausteena on uusia sovi-
tuksia vanhoista ikivihreis-
tä.

Terttu Salmi

Kari Korhonen, 
Tarmo Huovinen ja 
Janne Kiuttu ovat 
viihdyttänyt tanssi-
kansaa jo 15 vuoden 
ajan Tanssiyhtye 
Crystal-nimellä.
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Lukijan kynästä

Esitän parhaat onnittelut Pudasjärven kaupungille hirsitalora-
kentamisen edistämisestä. Toimissanne on mallia koko maalle 
kansantalouden edistäjänä, jossa aluetalous on merkittävässä 
roolissa. Puuta meillä on pohjoisen harvaan asutuilla alueilla, ja 
muutakin puolustettavaa. 

Kuntakentällä ministerin lakiesitys kuntarakenteeksi on lait-
tanut koko Suomen käytännössä selvitystilaan. Nyt kun lakiesi-
tys lopulta on saatu kaiken kansan nähtäväksi, mielestäni kunti-
en kannattaisi lähteä mahdollisimman aktiivisina liikkeelle, joko 
vastustamaan tai ajamaan omia etujaan. 

En ole henkilökohtaisesti viehättynyt hallituksen tahtoti-
lasta muodostaa suurkuntia. Koska joka tapauksessa vaikuttaa, 
että hanketta viedään pontevasti ja ryminällä eteenpäin, on kes-
kustelussa oltava mukana. Sinänsä lakiluonnos on yksiniitinen; 
kunnilla on selvitysvelvollisuus jos yksikin selvityskriteeri täyt-
tyy ja selvityksen tavoite on kuntien välinen yhdistymissopimus. 

Esitys antaa kuitenkin mahdollisuuden selvittää poikkeuksia 
sanamuodolla ”kun toiminnallisen kokonaisuuden muodosta-
minen ei erityisen harvan asutuksen vuoksi muutoin ole mah-
dollista”. Mielestäni Pudasjärven kaupungin aikaa sitten tekemä 
esitys harvaan asuttujen kuntien erityisasemasta on täysin var-
teen otettava. Jos valtio takaa kunnalle erityisaseman ja riittä-
vän tulopohjan kuntapalveluita varten, ei kai suurta ongelmaa 
ole? Peruspalveluistahan nyt on kysymys. 

Kotikuntani Muhos olisi selviytynyt aiemmilla valtionosuuk-
silla ja tiukalla budjettikurilla vielä kohtalaisen hyvin. Mutta nyt 
Mimmin on syytä suostua kosintaan - vaiko odottaa karkaus-
päivää ja kosia itse?

On harmillista, ettei kuntien ja valtion kulurakenteita tar-
kasteltu yhtä innokkaasti kuin kuntarajoja. Kuluista, tuloista ja 
niiden tasapainosta muodostuu kuntatalous.

Viimeisimmät kuntauudistukset ovat olleet rakennelaeiksi 
puettuja puolueideologioita, niin tämäkin. Hallitusohjelmaa pi-
detään likipitäen lakikirjana. Mielenkiintoiseksi uudistuksen te-
kee hallituspohja, kuusikko. Kokoomuksen nuoteista soittaa 
SDP:n valtionvarainministeri? Parlamentaarinen seuranta puut-
tuu kuntajakolain uudistamisesta, joten tämä antaa oppositiolle 
mahdollisuuden yrittää ampua ajatuksia alas sitä mukaa kun ne 
tulevat. Eikä edes puskasta.

Harvaan asuttuja alueita Suomessa tulee puolustaa nyt lu-
jemmin kuin koskaan, etenkin täällä pohjoisessa. Me emme voi 
antaa pohjoisemme tyhjentyä ja etelän ruuhkautua. 

Teollisten investointien kiinnostus on Pohjois-Suomeen. 
Olemme luonnonvaroiltamme rikkaita, klapeista luontoarvoi-
hin saakka. Mutta ennen kaikkea, historiallisestikin olemme aina 
osanneet tehdä alueellisesti asioita. Johan Kustaa Vaasakin puski 
pohjoista rajaa kauemmaksi verohelpotuksin, yhdenlainen val-
tionosuus sekin. 

Alueellinen tasapaino on myös talouden tasapainoa. Poh-
joinen ja harva-asutus eivät ole uhka. Pohjoisen muodostavat 
luonnonvaroiltaan rikkaat maakunnat ja osaavat ihmiset, jotka 
sen ovat taidoillaan asuttaneet. 

Nyt keskittämisen ideologialle on annettava pohjoista vas-
tetta. On ymmärrettävä, ettei maisema pelkästään elätä. Puo-
luejohtaja Sipilä kuuluttaa realistista luontosuhdetta. Tarkoit-
taneeko tämä sitä, että voimme hyvällä omallatunnolla jopa 
polttaa puuta asuntojen lämmittämiseksi tai että kaikkia mai-
semia ei voi ennallistaa?

Pirkko Mattila
kansanedustaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja

Koko Suomi on selvitystilassa

Pudasjärven Sos.dem. työ-
väenyhdistyksen syysko-
kousta vietettiin sunnuntai-
na 18.11. Ravintola Street 

Vaalimenestys toi hyvän mielen 
SDP:n syyskokoukseen

4:ssä hyvällä mielellä hy-
vin menneiden vaalien jäl-
keen. Valtuutettujen määrä 
tuplaantui kahdesta neljään. 
Toiminnanjohtaja Jyrki Poh-
jola toi piirin onnittelut Pu-
dasjärvelle ja onpa tiedossa 
palkintokin keväällä, pysy-
köön se vielä yllätyksenä.

Puheenjohtajana vuonna 
2013 jatkaa Päivi Pohjanvesi 
ja varapuheenjohtajana Eija 
Ikonen. Johtokuntaan valit-
tiin Linnea Manninen, Toi-
vo Männikkö, Lauri Mari-
kainen, Tapio Pohjanvesi ja 
Esa Ikonen sekä toiminnan-
tarkastajiksi Paula Soronen 
ja Riitta Tiainen.

Ensi vuoden toiminta-
suunnitelmassa jatketaan 
samoilla linjoilla kuin tänä-
kin vuona. Mukana ollaan 

Pudasjärven Sos.dem. 
työväenyhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa Päi-
vi Pohjanvesi. 

Toiminnanjohtaja Jyrki Pohjola toi syyskokoukseen 
piirin onnittelut hyvästä kuntavaalimenestyksestä. 

Kuntaministeri Henna Virkkusen johdolla, on ollut voimaperäis-
tä toimintaa, n.k. kuntaremontin tiimoilta. Kuuntelin Päivi Laa-
jalan YLE-haastattelua, jossa hän mm. kartoitti tuota tulevaa 
kuntaremonttia. Kyseessä oleva asia on edennyt siten, että vuo-
den 2013, alkupuolella, on mm. Pudasjärven kaupunginhallituk-
sen annettava asiakokonaisuudesta etunsa mukainen lausunto. 
Kuntien valtionosuusjärjestelmän toimivuus Pudasjärven lähtö-
kohdista, sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituspohja ja kunta-
lakipaketti ovat kaikkien pudasjärvisten kannalta erinomaisen 
keskeisen tärkeitä asiakokonaisuuksia. Ne pitää kyetä tulevalla 
kaupunginhallituksella ratkaisemaan järkevällä tavalla siten, että 
lausunnot, jotka kaupunginhallitus em. asiakokonaisuuksista tu-
lee antamaan, on perusteeltaan keskeisen tärkeitä asiakokonai-
suuksia, kaikkien pudasjärveläisten kansalaisryhmien kannal-
ta asiaa tarkastellen. On erityisen tärkeätä mm. se seikka, että 
valitut valtuustoryhmät keskuudestaan löytävät poliitikot, jotka 
kaupunginhallituksessa kykenevät tekemään yhteistyötä järke-
vällä ja rationaalisella tasolla tässä lausuntoasiassa.

Paavo Vikström 

Kuntaremontista pystyttävä 
antamaan järkevä lausunto

Hotelli Iso-Syötteellä pide-
tyssä seminaarissa julkistet-
tiin torstaina 22.11. Syötteen 
ympäristöohjelma. Semi-
naarin avannut Pudasjärven 
kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjä totesi Suomen mat-
kailukeskuksista Syötteen 
kasvaneen eniten, toisena tu-
lee Saariselkä. Tämä on sel-
keä osoitus siitä että Syötteen 
alueella ollaan menossa oike-
aan suuntaan.  Syötteen yrit-
täjät ja Pudasjärven kaupun-
ki tekevät hyvää ja tiivistä 
yhteistyötä ja sen tulokset nä-
kyvät jatkuvana kehittymise-
nä. Kehityssuunnitelma, yh-
teismarkkinointi sekä Oulun 
talousalueen sekä sen ympä-
ristökuntien ottaminen yk-
köskohteekseen on ollut sel-
keästi oikea valinta. 

Kaupungin tekninen joh-
taja Eero Talalan mukaan 
kaupunki ohjaa rakentamis-
ta kaavoilla ja määräyksillä, 

Ympäristöohjelma julkistettiin:
Syötteellä mennään oikeaan suuntaan

mutta ei sido tiukasti raken-
tajia.  

Hotelli Iso-Syötteen joh-
taja Juha Kuukasjärvi esitte-
li hotellilla sekä Romekieva-
rilla tehtyjä energiatalouteen 
liittyviä ratkaisuja, joilla on 
saatu aikaan huomattavia 
säästöjä. 

Rinnepäällikkö Janne Jär-
venpää kertoi Pikku-Syöt-
teellä tutkittavan vaihtoeh-
toista lämmitysratkaisua 
esimerkiksi maalämpöä tai 
Chp laitosta.  Lopullista pää-
töstä asiasta ei ole tehty. 

Pyhä ja Rukantunturien 
ympäristövastaaja Jusu Toi-
vonen esitteli Pyhä- ja Ruka-
tuntureilla tehtyä ympäristö-
ohjelmaa ja sen avulla saatuja 
säästöjä. 

Syötteestä Eko-Syöte
Syötteen ympäristöohjelman 
laatutiimin puheenjohtaja 
Juha Shcroderus esitteli oh-

Syötteen ympäristöohjelman julkistamisseminaarissa torstaina 22.11. oli mukana Syötteen lisäksi osallistujia 
muualtakin Pudasjärveltä. 

jelman vision, jossa koroste-
taan puhtaita luonnonarvoja 
ja halua kunnioittaa luontoa, 
rauhallisuutta, ja asiakasys-
tävällisyyttä. Jätteiden lajit-
telusta ovat kaikki alueen 
toimijat sitoutuneet ja ydin-
toimijat ovat tehneet Motiva 
ry:n kanssa energiantehok-
kuussopimuksen. Toimiva 
joukkoliikenne vähentää pa-
kollista yksityisautoilua alu-
eella sekä yritykset suosivat 
lähituottajia lähiruoan ja mat-
kamuistojen kautta. Kaikilla 
alueen yrittäjillä on vastuul-
lisen liiketoiminnankuva-
us Green Start sekä Syötteen 
kansallispuistoissa toimivilla 
yrityksillä on käytössään Eu-
ropean Charter sertifikaatti. 

Luontokeskuksen johta-
ja Kaisu Mankisen mukaan 
Syöte Green DQN asiakas-
tyytyväisyystutkimuksen 
mukaan luonto ja ympäris-
tö ovat matkailijoilla tärkein 

syy saapua Syötteelle. 
Projektinjohtaja Oili Ruo-

kamo Haaga-Perhosta kertoi 
Syöte Green DQN hankeen 
tuloksista sekä hankkeen 
jatkosta. Asiakastyytyväi-
syyskyselyjä tehtiin vuosina 
2010-2012 sekä jatkuva yritys-
kohtainen  asiakastyytyväi-
syyskysely laatuseurantaver-
kossa. Kyselyjen perusteella 
asetettuihin tavoitteisiin on 
päästy. Tuloksena on val-
mistumassa Syötteen mat-
kailualueen laatukäsikirja, 
alueperehdyttämisen mal-
li jatkuvaksi toiminnoksi, vi-
siomittarin, ympäristönoh-
jelman ja laatusuunnitelman 
luominen ja käyttöönot-
toa. Yhteistyötä on tiivistet-
ty Kansallispuiston kanssa 
sekä yhteistyö alueen yrittäji-
en kanssa on laajentunut. 

Erkki Riihiaho ja 
Heimo Turunen

Pudasjärvellä järjestettävis-
sä tapahtumissa sekä osal-
listutaan piirin järjestämiin 
tapahtumiin. Nuorten akti-
voimiseen panostetaan tule-
vana kautena. Pudasjärven 
demareiden oma edustus 
on nyt vahvoilla, kun Anni-

ka Juurikka valittiin Pohjois-
Suomen demarinuorten pii-
rihallitukseen.

Tästä on hyvä jatkaa työtä 
pudasjärvisten hyväksi!

Päivi Pohjanvesi
puheenjohtaja
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KONTION
LUPAUS

EKOLOGISET HIRSITALOT, 
KAKKOSKODIT TAI HUVILAT.
KONTIOLTA LÖYDÄT AINA 
PARHAAN VAIHTOEHDON.

kontio.fi RAINER TUOMAALA
Ranuantie 224, 93100 PUDASJÄRVI 
puh. 0400 952 146 
rainer.tuomaala@kontio.fi  

Kuljetuspudas Oy 
Teollisuustie 6, 

93100 Pudasjärvi
P. 0400 184 843

 kuljetuspudas@kuljetuspudas.inet.fi

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. 08-822 415

Pudas-Kone
www.expert.fi

RMK-505 
keraaminen 

monitoimiliesi

EKM-1500

- Keraaminen  
 keittotaso
- Monitoimiuuni
- Haudutus
- Vakio
- Kiertoilmauuni
- A-energialuokka
- Takuu 2 vuotta

- Perinteiset
 keittolevyt
- Uunissa viisi 
 toimintaa ja 
 grilli
- 3 lasia
 uuniluukussa
- Vakio
- Kiertoilmauuni
- A-energialuokka
- Takuu 2 vuotta

490€ 290€
Lieden asennus 

sopimuksen mukaan

Pudasjärven Reserviupseeri-
kerho on toiminut 60 vuotta. 
Jäsenet ja kutsuvieraat ko-
koontuvat yhteiseen juhlaan 
yhdessä Maanpuolustusnai-
set ry:n kanssa itsenäisyys-
päivänä 6.12. Hotelli-ravin-
tola Kurenkoskeen.

Pudasjärven Reserviup-
seerikerho ry perustettiin 
3.12.1952 yhdessä Taival-
kosken Reserviupseerien 
kanssa. Kerhoa oli perus-
tamassa 12 pudasjärveläis-
tä reservinupseeria. Seit-
semän yhteisen vuoden 
jälkeen Taivalkoskelle pe-
rustettiin oma kerho vuon-
na 1959. Kerhoon on kuulu-
nut myös reserviupseerien 
vaimoista koostunut nais-
osasto. Sittemmin naisosasto 
rekisteröityi omaksi Maan-
puolustusnaiset ry:ksi, jo-
hon kaikki asiasta kiinnos-
tuneet naiset voivat liittyä. 
Pudasjärven reserviupsee-
rikerhon jäsenmäärä on ol-
lut suurimmillaan vuositu-
hannen vaihteessa. Tuolloin 
jäseniä oli 90. Nykyisin jä-
seniä on 60. Niille kerhon jä-
senille, jotka eivät asu Pu-
dasjärvellä, kerhon jäsenyys 
on yksi yhteydenpitokanava 
entiseen kotikuntaansa.

Pudasjärven Reserviupseerikerho 60-v:
Tavoitteena maanpuolustustahdon ylläpitäminen

Reservinupseeri ja –aliupseeri kunniavartiossa 90-luvulla.

Toiminta-ajatus 
kehittynyt vuosien 
saatossa
Kerhon perustamisen alku-
vuosina kerhon säännöissä 
oli vielä kohta, jossa kerho 
pyrki tukemaan taloudelli-
sesti jäseniään ja heidän sekä 
kaatuneiden reserviupseeri-
en omaisia ja valvomaan näi-
den taloudellisia etuja. Ker-
ho korosti myös jäsentensä 
vastuuta ihmisenä ja kansa-
laisena.

Kerhon säännöt ja toimin-
ta-ajatus ovat hieman muut-
tuneet vuosien varrella. Tällä 
hetkellä toiminta- ajatukse-
na on maanpuolustustahdon 
ylläpitäminen ja yhteistoi-
minta eri maanpuolustus -ja 
veteraanijärjestöjen, kaupun-
gin ja seurakunnan kanssa. 
Toiminnan avainalueet ovat 
yhteistoiminnan jatkaminen 
sekä edelleen kehittäminen 
muiden maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa. Samalla py-
rimme aktivoimaan jäsenis-
töä yhteiseen toimintaan ja 
uusien jäsenien hankintaan.

Pudasjärven reserviup-
seerikerhon hallinnosta vas-
taa kerhonhallitus, joka 
kokoontuu toiminnan edel-

lyttämiin kokouksiin. Tänä 
vuonna hallituksessa toimi-
vat Raimo Heikkilä, Tuomo 
Pesälä, Eero Ahonen, Eero 
Talala ja Juha Timonen. Vuo-
sittain on myös sääntömää-
räiset vuosi- ja syyskokouk-
set, jotka pidetään samaan 
aikaan muiden maanpuolus-
tusjärjestöjen kanssa. Nämä 
tilaisuudet ovat alkaneet yh-
teisellä esitelmällä, jonka on 
pitänyt kerhojen kutsuma 
henkilö. Kolmen viimeisim-
män kokouksen aiheet ovat 
olleet maahanmuutto Pudas-
järvelle, Vapepan toiminta ja 
Gazan tilanne. 

Sotilasasut hankittu
Kerhon keskeisenä toimin-
tana on järjestää kunnia- ja 
lippuvartiot veteraanipäi-
vänä, kaatuneiden muisto-
päivänä, itsenäisyyspäivä-
nä ja jouluaattona yhdessä 
Reserviläisten kanssa. Ker-
ho osallistuu myös pyydet-
täessä veteraanien saattami-
seen haudan lepoon. Näissä 
tilaisuuksissa kerhon jäsenet 
esiintyvät sotilasasuissa, joi-
den hankintaan on saatu tu-
kea kaupungilta ja seura-
kunnalta. Sotaveteraanien ja 
Sotainvalidien toimintaa tue-

taan myös omalla toiminnal-
la kuten osallistumalla kerä-
yksiin. 

Kerhoiltoja sekä retkiä 
järjestetään mielenkiinnon 
mukaan. Retkillä on käy-
ty tutustumassa mm. Jääkä-
riprikaatiin Sodankylässä. 
Tuolloin prikaatin komen-
tajana toimi pudasjärveläis-
lähtöinen eversti Vesa Tervo. 
Pudasjärvellä tapahtuviin 
sotaharjoituksiin olemme 
poikkeuksetta päässeet tu-
tustumaan. Myös kaikessa 
tämänsuuntaisessa toimin-
nassa pyritään yhteistyöhön 
muiden maanpuolustusjär-

jestöjen kanssa. Kerhon jäse-
niä kannustetaan ja tuetaan 
osallistumaan myös 

Ampumaharjoituksia 
ja liikuntatapahtumia
MPK:n ja Pudasjärven pai-
kallisosastotoimintaan. Vielä 
1990-luvulla suosittu ampu-
ma- ja liikuntakisailu Pudas-
järven Reserviläisiä vastaan 
on jäänyt toiminnassamme 
tänä päivän taka-alalle.

Yhteisiä ampuma -ja lii-
kuntatapahtumia pyritään 
kuitenkin järjestämään aina 
mahdollisuuksien mukaan.

Nykyään Pudasjärven re-
serviupseerikerho ry on osa 
paikallista ja valtakunnallis-
ta järjestökenttää, ja pyrkii 
toimimaan myös tulevaisuu-
den uusien haasteiden edes-
sä sekä korostamaan ker-
homme toiminta-ajatusta ja 
perinteitä. Kerhon 60-vuoti-
seen toimintaan liittyy mo-
nenlaisia mielenkiintoisia 
muistoja ja tapahtumia. 

Raimo Heikkilä
Hallituksen puheenjohtaja
Pudasjärven reserviupseeri-
kerho ry.

Pudasjärven Reserviupseerikerho
60-v.

Pudasjärven Reserviupseerikerho
60-v.

Pudasjärven Reserviupseerikerho
60-v.

Kerhon kokouksessa 80-luvulla. Esitelmöitsijänä ma-
juri Timo Ekdahl

Eino Riekki onnittelee kerhon edustajana  naisosas-
ton pitkäaikaista puheenjohtajaa Pirkko Isomursua 
hänen merkkipäivänään.

Reserviupseerien hallitus pohtimassa 60-vuotisjuhlajärjestelyjä itsenäisyyspäivä-
nä. Eero Ahonen, Tuomo Pesälä, Juha Timonen, Raimo Heikkilä, Eero Talala sekä 
historiikin kirjoittanut ja aikaisemmin noin 20 vuotta hallituksessa toiminut Seppo 
Sammelvuo.
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UUSIA RIVITALOASUNTOJA
Kaupungin keskustaan, Iijoen läheisyyteen

Kauralankuja 6, Pudasjärvi

AS OY PUDASJÄRVEN RANTAKUJA
Varainsiirtovero nousee v. 2013. Hyödynnä veroetu, 

jopa 1500€, tekemällä kauppa tämän vuoden puolella.
Huoneistot pinta-ala  myynti- velaton
  hinta myyntihinta 

2h+k+ph+s+va 60 m2 65.396,- 129.600,-
3h+k+ph+s+va 70 m2 72.095,- 147.000,-

ESITTELY JA MYYNTI:
Rakennusliikkeen konttori, Puistotie 2, puh. 08 822 139
AsuntoFocus Oy LKV, Pekka Majava puh. 040 169 6767

Insinööritoimisto Kari Talala

Onnittelemme 
60 vuotiasta
Pudasjärven 

Reserviupseerikerhoa
yhteistä 

Isänmaata 
rakentamassa

Pudasjärvellä toimii Poh-
jois-Pohjanmaan Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
paikallisosasto. Päällikkö-
nä Pudasjärvellä on nykyisin 
Kari Talala. Jäseneksi on liit-
tynyt vuosien varrella pudas-
järvisiä nuoria, isiä ja äitejä.

Vapaaehtoinen maanpuo-
lustuskoulutus alkoi Pudas-
järvellä kursseina syksyllä 
1994 ja koulutusta on sitten 
järjestetty vuosittain. Koulu-
tuksen alullepanijoina olivat 
reserviläisjärjestöt.

Paikallisosasto Pudas-
järvelle sai alkusysäyksen 
vuonna 1996 ja perustaminen 
tapahtui 14.5.1997. Silloin va-
littiin johtoryhmä jonka pu-
heenjohtajana toimi silloin 
Antti Pesälä ja jäseniä oli 
kuusi muuta pudasjärvistä 
henkilöä. Nyt johtoryhmään 
kuuluu edustaja kaupungilta, 
Oulu-Koillismaan pelastus-
laitokselta sekä viisi muuta 
eri maanpuolustusjärjestöjen 
edustajaa. Paikallisosaston 
johtoryhmä on kokoontunut 
noin kolme kertaa vuodessa. 
Se suunnittelee vuosittain tu-
levaa toimintaa ja käy läpi pi-
dettyjä kursseja. 

Tavoitteena on ollut vä-
hintään kaksi kurssia vuo-
dessa. Kurssit pyritään suun-
nittelemaan siten että yksi 
kurssi palvelee kaupunkia ja 
sen asukkaita ja toinen puo-
lustusvoimia sekä sen reser-
viä.

MPK ja Pudasjärven Reserviupseerikerho tekevät yhteistyötä
Vuoden 2012 kursseja on 

ollut Sars- ammunnat ja liuk-
kaan kelin kurssi.

Maanpuolustuskoulu-
tus ry:n Pohjois-Pohjanmaan 
Maanpuolustuspiirissä toi-
mii noin 20 paikallisosastoa. 
Nykyisin piiripäällikkö on 
everstiluutnantti evp. Timo 
Kesäläinen.

Meidän järjestämiä kurssi-
tyyppejä on ollut: Turvakurs-
sit, sovelletut ammunnat, 
Sars-ammunnat kohteen suo-
jaaminen, pioneeritoiminta, 
maastokurssit, linnoittami-
nen, VSS toiminta, palontor-
junta, alkusammutus, perus-
taminen, kodin turvallisuus, 
varautuminen maatalouden 
poikkeamisolosuhteisiin.

Suosituin kurssi on vuo-
sittain järjestettävä sovel-
letut ammunnat. Myös 
tutustumismatkoja eri va-
ruskuntiin olemme tehneet. 
Vähentyneet kertausharjoi-
tukset ja siviilielämän arjen 
turvallisuuden ylläpito oh-
jaavat koulutusta ja kurssi-
en aiheita. Tavoitteenamme 
on puolustusvoimia palvele-
vassa koulutuksessa mm. ke-
hittää sotilaallisia taitoja, yl-
läpitää kenttäkelpoisuutta, 
antaa mahdollisuuden olla 
kouluttajana ja kehittää johta-
jan taitoja. Nykyisin tulemme 
kuntalaisia palvelevassa kou-
lutuksessa keskittymään yhä 
enemmän kriisienhallintaan 
kotona ja töissä kurssitarjon-

nassa.
Koulutukseen voivat osal-

listua kaikki 15 vuotta täyttä-
neet Suomen kansalaiset.

Toivon saavani teidät Pu-
dasjärven kuntalaiset mu-
kaan toimintaan. Myös tu-
levat asevelvolliset, teillä 
asevelvollisuus kestää yli 40 
vuotta. Me tarjoamme teille 
toimintaa ja ylläpitävää kou-
lutusta. Tämä toiminta on 
valtiovallan hyväksymää ja 
on poliittisesti sitoutumaton-
ta, yhteisen hyvän eteen teh-
tävää työtä.

Me olemme pitäneet kut-
sunnoissa monia infotilai-
suuksia jossa olemme pyy-
täneet nuoria toimintaan 
mukaan. Yleinen asevelvolli-
suus takaa, että voimme jat-
kossakin uskoa puolustusvoi-
mien täyttävän sille uskotut 
tehtävät. Meidän mottomme 
on, että Pohjois-Suomea aina 
puolustetaan.

Lopuksi kertoisin, että 
puolustusvoimat huomioi 
Mpk:n toiminnassa saadut 
ammattitaidon sodan ajan si-
joituksia suunnitellessa sekä 
reservin ylennyksissä. Kou-
lutustapahtumat ovat iltaisin 
ja viikonloppuina. Pudasjär-
vellä on useita henkilöitä, jot-
ka on palkittu ylennyksin tai 
muuten huomionosoituksin 
tästä pyyteettömästä työstä 
isänmaan hyväksi. 

Eero Talala

Pudasjärven Reserviupseerikerho
60-v.

Pudasjärven Reserviupseerikerho
60-v.

Pudasjärven Reserviupseerikerho
60-v.

Tervetuloa Pudasjärven Kirjakauppaan 0440-821040

LAHJAHINTA
19,90

LaajasTa Kirja-
vaLiKoimasTa
monenLaisia 

Lahja-
mahdoLLisuuKsia

BLiTZ
- vauhdikas seurapeli 
 koko perheelle 8+

PaLaPeLi 
- 1000 palaa
- Kuvaa palapeli iPhonella tai 
 iPadilla, kuvan ympäristö 
 herää henkiin
LAHJAHINTA
18,90

LemmiKKieLÄimeT
- Kuuntele koiraa, kissaa ja      
 muita lemmikkejä.
- Äänikirja
LAHJAHINTA
14,90

Prinsessan KeKKeriT
- Näillä eväillä voi järjestää oikeat 
 prinsessakutsut.
- Mukana pieni teeastiasto

LAHJAHINTA
8,90 (11,50)

jÄÄ
Ulla-Lena Lundberg
- Vetävä, historiallinen
 lukuromaani sijoittuu 
 sotien jälkeiseen  
 Suomeen.
LAHJAHINTA
32,90 (41,86)
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Tavarat vaihtoivat mu-
kavasti omistajia Mll:n 
kirppiksellä ja huutokau-
passa lauantaina 24.11. 
Lakarin koululla. Kävi-
jöitä oli noin pari sataa. 
Koulun käytöstä poiste-
tun irtaimiston huuto-
kaupan meklarina toimi 
Lakarin koulun opettaja 
Heikki Turves, avustaji-
naan Risto Poropudas ja 
Mervi Sammelvuo. 

Myynnissä oli muun 
muassa kuvatauluja, soit-
timia, vanhanajan pulpet-
teja ja täytettyjä eläimiä. 
Mll oli järjestänyt kahvi-
lan, jossa vohvelikahvien 
lisäksi oli myös yhdistyk-
sen tuotemyyntiä. 

Hely Forsberg-Moilanen

Kirppis ja huutokauppa 
kokosi väkeä Lakarin koululle

Väkeä oli paikalla noin 200. 
Lakarin koulun poistetun irtaimiston huutokaupan 
meklarina toimi Heikki Turves avustajinaan Mervi Sam-
melvuo ja Risto Poropudas.

NUNNAUUNIPÄIVÄT PERJANTAINA 30.11. klo 10-16.
PAIKALLA NUNNAUUNIN TEHTAALTA HANNU ILMOLA

Jokainen 
lämmitys 
on elämys

HOX! Joulukahvitarjoilu! 
Tervetuloa!

Tili-TeknoArtoPelttariOy

Puh: 020 775 6505, Fax: 08-823509,
Sähköposti:: arto.pelttari@tili-tekno.fi

Kauppatie 5
93100 PUDASJÄRVI

Avoinna
Ma - pe 08.00 - 16.00
Kesäaikana 08.00 - 15.00

Pudasjärven Reserviupseerikerho
60-v.

Pudasjärven Reserviupseerikerho
60-v.

Pudasjärven Reserviupseerikerho
60-v.

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

MEILTÄ SAA
villat varastosta

Petäjäkankaantie,  
Pudasjärvi, p. 020 752 8260

Palvelemme  
ma-pe 8-17, la 9-14.  

Tervetuloa!



JOULUSYÖTE
P U D A S J Ä R V I - L E H D E N  J U L K A I S E M A  S Y Ö T T E E N  M AT K A I L U A L U E E N  J O U L U - L E H T I  2 0 1 2



2/20122 JOULU SYÖTE

Miltä tuntuisi katsella tun-
turin laelta maisemia kuin 
kotka ja nauttia samalla tak-
katulen lämmöstä? Ainut-
laatuisen elämyksen voi 
kokea Hotelli Iso-Syötteen 
vastavalmistuneessa Kot-
kanpesäsviitissä. 

Kahden kerroksen kor-
kuiset lasiseinät tuovat mai-
seman lähelle, ja lasikaton 
läpi on helppo ihailla re-
vontulia ja tähtitaivasta. 
Huoneiston sydämessä ker-
roksesta toiseen kurkottaa 
oikea kelohonka.

– Kotkanpesän alaker-
rassa oleskellaan takkatulen 
äärellä, ja siellä ovat myös 
sauna- ja pesutilat. Kelon 
latvuksessa eli toisessa ker-
roksessa on suuri pyöreä 
vuode ja poreamme, kertoo 
hotellinjohtaja Juha Kuukas-
järvi.

Kuherruskuukausi  
Iso-Syötteellä
Kotkanpesä on erityisen so-
piva majoitusvaihtoehto 
esimerkiksi kuherruskuu-
kautta viettäville tai hääpäi-
vää juhliville. Kotkanpesä 
sai alkunsa hotellinomista-
jan ajatuksesta kehittää asi-
akkailleen erikoinen majoi-
tuskohde, jossa he saisivat 

Lasiseinien takana avautuvat huikeat maisemat ja 
pyöreä sänky kelopuun katveessa luovat ainutlaatuista 

tunnelmaa Hotelli Iso-Syötteen kaksikerroksiseen 
Kotkanpesä-sviittiin.

Elämyksien lomalle Hotelli Iso-Syötteelle

lähelle revontulet, tähdet ja 
kuutamon sekä kesän yöttö-
män yön auringon.

– Idea Kotkanpesäs-
tä ponnahti mieleeni len-
tokoneessa. Pudasjärvihän 
on tunnettu maakotkistaan. 
Lähdin kehittelemään aja-
tusta, miten puun ympärille 
saisi laadukkaan huoneiston 
Iso-Syötteen huikeine näkö-
aloineen, Kuukasjärvi ker-
too.

Elämysten hotelli
Aivan tunturin huipul-
la sijaitsevassa hotellissa 
on erikoissviitin lisäksi 30 
hotellihuonetta, jotka on re-
montoitu vuonna 2009.

– Hotellihuoneiden lisäk-
si Hotelli Iso-Syötteellä on 
laadukkaita huoneistoja sa-
massa pihapiirissä sekä ke-
lomökkejä kävelymatkan 
päässä tunturikylässä.

Erikoista majoitusta toi-
voville yksi vaihtoehto on 
kokeilla talviyön viettämistä 
kahden hengen iglussa. Siel-
lä lämpötila ei laske alle -5 
asteen, vaikka ulkona pauk-
kuisi kuinka kova pakkanen 
tahansa.

– Iglun sängyt on vuorat-
tu porontaljoilla, ja paksut 
makuupussit pitävät lämpi-

mänä. Lisää tunnelmaa luo-
vat lumiseiniin heijastuvat 
värivalot, Kuukasjärvi ku-
vailee.

Hyvää oloa tunturista
Hotelli Iso-Syöte tarjoaa yh-
dessä viihtymistä ja hyvää 
oloa Suomen eteläisimmällä 
tunturilla. Näköalaravinto-
la Panoraamassa aterioidaan 
mykistävien maisemien ää-
rellä. Metsät, suot, ja vaara-
jonot laaksoineen ovat vah-
vasti läsnä, sillä ravintolaa 
ympäröi ikkunat lähes 180 
asteen laajuudelta.

Päivän reippailujen jäl-
keen hotellin asiakkaat pää-
sevät rentoutumaan sau-
natiloissa ja uima-altaalla. 
Hotellille voi myös tilata hie-
rojapalveluita. 

Ohjatusti elämysten pariin 
pääsee safareilla, jotka ovat 
hotellin omaa tuotantoa. Tal-
visin kauniisiin tunturimai-
semiin tutustutaan moottori-
kelkkaillen ja lumikenkäillen. 
Kesällä järjestetään kanoot-
ti-, pyöräily- ja sauvakävely-
retkiä sekä mönkijäsafareita. 
Ohjelmistossa on myös illan-
viettoja erämaaympäristössä 
sekä vierailuja poro- ja hus-
kytiloille.

Hotelli Iso-Syötteellä jär-
jestetään viihdetapahtumia 
ympäri vuoden. Etenkin 80- 
ja 90-lukujen musiikki on 
vahvasti edustettuina keik-
kakalenterissa. Nykysuosi-
keista muun muassa Juha Ta-
pio kapuaa tunturille jälleen 
tänä talvena.

Kansainvälinen  
suosikki
Etenkin talven tykkymai-
semien aikaan Hotelli Iso-
Syöte on kansainvälisten 
matkailijoiden suosiossa. Lu-
minen tunturi on ihastutta-
nut muun muassa Britanni-
asta, Saksasta, Hollannista ja 
Saksasta saapuvia matkaili-
joita. Iso-Syötteelle on varta 
vasten matkustettu niinkin 
kaukaa kuin Australiasta, 
Uudesta-Seelannista, Intias-
ta ja Yhdysvalloista.

– Meillä on kolme lento-
kenttää noin kahden tunnin 
ajomatkan päässä, mikä tuo 
tänne paljon ulkomaalaisia 
asiakkaita. Tarvittaessa hoi-
damme ryhmille kuljetukset 
lentokentältä Iso-Syötteelle, 
joten kohteemme on hyvin 
saavutettavissa, hotellinjoh-
taja Juha Kuukasjärvi muis-
tuttaa.

Lapset voi ilmoittaa tun-
neille paikalliseen kouluun 
Pikku-Syötteelle.

– Suosittuja ovat etenkin 
pääsiäisen seudun arkipäi-
vät. Tällöin perheessä pys-
tytään viettämään yhdes-
sä pidempi loma, eikä lapsi 
jää koulutehtävissään jäl-
keen, kertoo Syötteen kou-
lun luokanopettaja Riikka 
Keskiaho.

Lapsen ollessa koulussa 
vanhemmille jää aikaa käy-
dä esimerkiksi hiihtämässä 
vaativammilla latureiteillä. 
Vanhemmat kuljettavat lap-
sensa itse kouluun, ja usein 

Lomakouluun Pikku-Syötteellä
he ovat jo valmiiksi monot 
jalassa lasta tuodessaan.

– Lomakoulun oppi-
laat tekevät oppituntiem-
me aikana oman opettajan 
antamia tehtäviä ja saavat 
meiltä ohjausta. Liikunnan, 
kuvataiteen ja musiikin 
tunneilla heillä on samat si-
sällöt kuin meidänkin oppi-
laillamme, Keskiaho sanoo.

Päivämaksulla 
myös kouluruokailu
Vanhemmat soittavat etu-
käteen ja ilmoittavat, minä 
päivinä heidän lapsensa on 

tulossa Syötteen koululle. 
Ennakkoilmoittautuminen 
on tärkeä etenkin ruokailun 
takia, jotta keittiössä ehdi-
tään reagoimaan mahdolli-
siin erikoisruokavalioihin. 
Lomakoulun 15 euron päi-
vämaksuun sisältyy koulu-
ruokailu.

– Jos olemme koulun 
kanssa laskettelemassa juu-
ri lomakoulupäivänä, niin 
Pikku-Syöte sponsoroi myös 
vierailevan oppilaan hissili-
pun ja välineet, Keskiaho 
lisää. Oppilailla on mah-
dollisuus osallistua lisäksi 
koulun liikuntakerhoihin.

Kavereita  
uudesta luokasta
Syötteen koulussa on pa-
risenkymmentä oppilasta. 
Lomakoululaisten on help-
po sopeutua joukkoon pie-
nissä ryhmissä.

– Koululaisistamme ja 
lomakoululaisista on tullut 
hyviä ystäviä, joten vierai-
levat alapset piristävät pal-
jon luokan arkea. Kun op-
pilas ilmoitetaan toisenakin 
kertana lomakouluun, on 
se myös meille opettajille 
samalla hyvää palautetta, 
Riikka Keskiaho iloitsee.

Syötteellä vierailevien per-
heiden lapset voivat käydä 

koulua lomansa aikana.
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             Erätie 1, 93280 Syöte
                          puh: 0205 64 6550
             s-posti: syote@metsa.fi  

Tervetuloa virittäytymään Joulun 
tunnelmaan Syötteen luontokeskukseen!

Luontokeskuksen Joulu  

  
Syötteen luontokeskuksessa

                             
                 Jouluateria & 
      Kauneimmat joululaulut

Vaarametsien Joulu

Jos herra helppoa lykkääkin 
rinnevastaaville, kun ank-
kurit ja vetolaiteet on ke-
väällä kerätty pois ja paikat 
muutenkin saatettu kesä-
kuntoon, niin vastaavasti 
syksyllä kiireet lisääntyvät.

Rinnepäälliköt ovat las-
kettelukeskusten aluejoh-
tajia ja heidän työkuvaansa 
kuuluu valvoa, että kaik-
ki toimii moitteettomasti ja 
turvallisesti. Heidän vastuu-
alueeseensa kuuluu rinteet, 
rinteiden kunnosta huoleh-
timinen, hissit, turvalaitteet, 
henkilöstö, suksivuokraa-
mot ja yleinen turvallisuus 
hiihtokeskusten rinteiden 
vaikutusalueella. Joka aa-
muisessa vapaamuotoises-
sa työnjako- ja henkilöstö-
palaverissa rinnevastaavat 
kuuntelevat mitä henkilös-
töllä on mielenpäällä ja mitä 
pitäisi parantaa. Yleensä rin-
netyöntekijät ja vastaavat 

Rinneisännät ovat täysityöllistettyjä talvisin
työskentelevät kaverihen-
gessä, ja yhteistyö on poru-
kan kesken hyvää.

Monenkirjavaa työtä
Kesällä rinnevastaavien 
työnkuvaan kuuluu monen-
laista etukäteisjärjestelyä, ja 
tulevaan talveen valmistau-
tumista. Ja jos ei muuta, niin 
on siivousta, joka ei lopu iki-
nä rinnealueilta, vaikka täy-
tyyhän ne lomatkin jossain 
välissä pitää. Mutta syksyä 
kohden työ lisääntyy. Rin-
teiden koneelliset korjauk-
set ja vedenohjailut ovat en-
simmäisiä hommia, samoin 
kuin rinnealueiden raiva-
ukset, hissien tarkistukset ja 
huollot. Lumetusjärjestelmi-
en vesijohtolinjat ja pump-
paamot ovat tarkastelun 
kohteina ennen lumetus-
kauden alkamista.

Ensipakkasten, maan 

routaantumisen ja ilman 
kuivumisen myötä rinne-
miehet tilataan töihin, ty-
kit vedetään rinteille. Sit-
ten jäädään seuraamaan 
silmä kovana sääennustuk-
sia. Sopivana ajankohta-
na käynnistetään lumitykit, 
jotka jauhavat yötäpäivää 
lunta rinteisiin mikäli pak-
kaskelit jatkuvat sopivina, 
kunnes rinteet ovat priima-
kunnossa. Rinnevastaavat 
tarkastavat lumen määrän 
rinteillä ja huolehtivat että 
sitä on turvallinen ja riittä-
vä määrä rinteen tai hyp-
pyrin joka kohdassa ennen 
kuin lumetus lopetetaan. 
Sen jälkeen laskettelijoiden 
ja lautailijoiden erikoisra-
kenteet muotoillaan lopul-
liseen muotoonsa ja asen-
netaan turvaverkot, aidat ja 
ohjaimet paikoilleen. Sen-
kin jälkeen ne vielä tarkiste-
taan ennen kuin laskettelijat 

päästetään rinteeseen.
Samaan aikaan on aletta-

va asentelemaan kesän ai-
kana huolletut vetolaitteis-
tot ja ankkurit hisseihin.  On 
myös asennettava portit ja 
ohjaimet laskettelijoille ja 
paljon muuta. Itsenäisyys-
päivä, joulu ja uusivuosi  
hurahtavat samassa myllä-
kässä. Tammikuun puoles-
sa välissä rinneisännät saa-
vat hengähtää hetken ennen 
kuin hiihtolomakausi pyö-
rähtää taas vauhdilla käyn-
tiin ja kiireet jatkuvat pääsi-
äiseen asti.

Talven aikana rinne-
vastaavat miettivät jo seu-
raavalle kesälle rinteissä 
tehtäviä muutoksia ja kor-
jauksia. Lisäksi rinnevastaa-
vat kokoontuvat valtakun-
nallisella tasolla vuosittain 
vaihtamaan kuulumisia ja 
keskustelemaan rinneasiois-
ta.

Pikku-Syöte aloitti lumetuksen samoihin 
aikoihin Iso-Syötteen kanssa.

Uudistuneen Pikku-Syötteen 2012-13 
kauden avajaiset keskiviikkona 5.12. 
Jatkossa ohjelmassa on pikkujoulu gaa-
laillallinen 5.12. Hotelli Pikku-Syötteel-
lä. Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti jär-
jestetään itsenäisyyspäivänä 6.12. Hold 
Em turnaus järjestetään perjantaina 
7.12.  Kauden 2012-2013 House Band; 
Sunday Traffic esiintyy lauantaina 8.12. 
Lisää kisoja ja tapahtumia on sitten pit-
kin kautta.

– Pikku-Syötteen rinteillä on kesän 
aikana tehty parannuksia ja ajettu mai-
ta rinnealueille. Pohjoisrinteiden ylä-
osassa on tehty järjestelyjä helpotta-
maan laskettelijoiden pääsyä hotellille 
ja sieltä rinteisiin. Myös yläaseman ym-
päristöä on avarrettu ja pihapiiriin on 
valmistunut aktiviteetti rata, kertoo 
Pikku-Syötteen rinnevastaava Janne 
Järvenpää. 

– Lumetus aloitetaan yleensä loka-
marraskuun vaihteessa. Yleensä vii-
kossa saadaan Pikkusyötteen rinteet 

lumetettua laskettelukuntoon, mikä-
li säät sallivat täysitehoisen ja keskey-
tymättömän lumetuksen. Länsirinteet 
ovat toistaiseksi luonnonlumen varas-
sa ja avataan sesongeiksi. Länsirinteille 
on suunnitelmissa lumetusjärjestelmä 
sekä mahdollisesti pieni kahvilapiste.

– Ympäristölatu on linjattu sekä poh-
justettu uudestaan ja siitä saatiin profii-
liltaan parempi, koko perheelle sopi-
va latu. Latu-uraa levennettiin samalla 
myös ylhäällä turvallisuuden paranta-
miseksi. Toiveena on, että luonnonlunta 
tulee ja se saadaan hiihdettävään kun-
toon viimeistään talvikauden avajai-
siin. Vaunualueella kaikki kausipaikat 
on kutakuinkin menneet ja väliaikaisia-
kin paikkoja on varailtu valmiiksi. Tu-
leva kausi näyttää hyvältä. Jouluksi on 
asiakkaita tulossa mukavasti ja uudeksi 
vuodeksi useat venäläiset ovat varan-
neet majoitusta. Pakkaset tulivat ajois-
sa ja lumetuksen kanssa päästiin ajoissa 
liikkeelle, tuumailee Järvenpää.

Pikku-Syötteen 
talvikauden avajaiset

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

P. 08-838 105
0400 302 910

Lomatontteja 
myytävänä 

Kelosyötteen alueelta!

• majoituspalvelu • saunatupa • savusauna 
• luxus poreallas • avantouinti 

• ratsastusmahdollisuus

Palvelut:

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 7-17

Kauttamme muiden muassa:

Käyttövesi- ja lämmitysverkostojen saneeraukset 
Uponorin komposiittijärjestelmällä.

Nibe maalämpö- ja vesi/
ilmalämpöpumput, myös asennettuna

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Kauttamme LVI-, sähKö-, KyLmä-, 

PeLtItyöt seKä tarVIKKeet ammattItaIdoLLa

* Matot
* Maalit
* Tapetit
* Kaakelit
* Valaisimet
* Huonekalut
* Nunna Uunit
* Keittiökalusteet
* Miele-kodinkoneet

93400 TAIVALKOSKI, p. 040 191 0913, fax. (08) 841 209
Sähköposti: huonekalu@vari.suomi.net

Vesa Salmela 

Janne  Järvenpää
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Vuoden 2012 hiihtokeskus Iso-Syöte jatkaa kehitystään

Suomen eteläisimmän tun-
turin keväthangilla juhlit-
tiin Iso-Syötteen valintaa 
vuoden 2012 hiihtokeskuk-
seksi.

– Palkinto tuli täytenä yl-
lätyksenä. Se on hieno kun-
nianosoitus 10 vuoden Iso-
Syötteen yrittäjyydellemme, 
Tarja Terentjeff iloitsee. 

Vuoden hiihtokeskuk-
sen valitsee Matkailun 
Edistämiskeskuksen joh-
dolla koottu puolueeton 
asiantuntijaraati. Hiihto-
keskusalan arvostama tit-
teli kertoo matkailijoille 
keskuksen tasosta ja kehi-
tyksestä. 

Asiakaslähtöisyys 
yhtenä perusteena
Asiantuntijaraati nos-
ti perusteluissa esille 
Iso-Syötteen toiminnan 
järjestelmällisyyden, kun-
nianhimoisuuden ja asiakas-
lähtöisyyden. Arvoa annet-
tiin myös lapsiperheiden ja 
henkilökunnan osaamisen 
huomioimiselle. 

– Hiihtokeskuksessa 
henkilökunnan ja palve-
lun merkitys on huomatta-
va. Vaikka suurin osa talven 
henkilökunnasta on kausi-
työntekijöitä, perehdyttämi-
seen pitää panostaa paljon. 
Henkilökunnan koulutus ei 
pysähdy missään vaiheessa, 
Tarja valottaa Iso-Syötteen 
toimintafilosofiaa. 

– Yrittäjä saa harvemmin 
myönteistä palautetta teh-
dystä työstä. Tämä on hy-
vin konkreettinen palaute. 
Palkinto antaa pohjaa ja luo 
uskoa tulevaisuuteen, että 
olemme valinneet oikean 
linjan, Jorma jatkaa palkin-
non merkityksestä. 

Vuoden hiihtokeskus-
ta juhlistettiin perinteises-
ti kuohuvaa nauttimalla. 
Myös henkilökunta sai kii-
toksen yhdessä luodusta 
menestyksestä: kaikki kau-
den aikana töissä olleet pal-
kittiin lisäbonuksella. 

Ajan hermolla
Iso-Syötteellä seurataan alan 
trendejä tarkasti, josta esi-
merkkinä freeride-alue sekä 

Suomen eturivin Snowpark. 
– Erityisesti meidän nuo-

riso haistelee alan trende-
jä maailmalla kulkiessaan. 
Tulevan kauden uutuutem-
me Jib-parkin idea on tuo-
tu Uudesta-Seelannista. Sen 
perusajatus on, että tarjo-
taan laskijoille temppuilta-
vaa, vaikka taitotaso ei oli-
sikaan kovinkaan korkea, 
Jorma kuvailee. 

Toinen uutuus on alle 
kouluikäisille tarkoitettu 
lumilautailupark, jonne on 
tarjolla myös erityislautoja. 

Viiden suurimman 
joukkoon
Iso-Syöte jatkaa kehittymis-
tään vahvasti, vaikka yksi 
tavoitteista jo täyttyikin. 
Vuoden hiihtokeskus -tit-
teli perusteluineen loi hiih-
tokeskukselle standardin, 
josta suunnataan vain ylös-
päin.  

– Uskomme, että matkai-
lu on Suomelle tulevaisuu-
dessa suuri teollisuuden ala. 
Se tarkoittaa, että meillä on 
oltava jatkuvaa tuotekehit-
telyä ja tutkimusta asiakas-
tyytyväisyyden varmistami-
seksi. Iso-Syötteellä olemme 
asettaneet tavoitteet, että 
olemme lähivuosina Suo-
men 5. suurin hiihtokes-
kus. Tavoite on suuri, mut-
ta mielestämme realistinen. 
Alhaisella tavoiteasetannal-
la ei ole merkitystä kehityk-
sen kannalta, Tarja Terent-
jeff selventää.   

Tapahtumien kautta 
tavoitteita kohti 
Kansainvälisten asiakkai-
den määrän kasvattaminen, 
Oulun alueen neljännesmil-
joona ihmistä sekä nykyis-
ten asiakkaiden viipymän 

pidentäminen ovat keino-
ja tavoitteiden saavuttami-
seksi. 

Esimerkiksi mielenkiin-
toisilla ja eri kohderyhmille 
suunnatuilla tapahtumilla 
on mahdollista saada alu-
eelle vieraita myös hiljai-
sempien viikkojen aikana. 

Henkilökunta on hiihto-
keskuksen sielu, ja tapah-
tumien avulla keskukseen 
tuodaan sykettä. Kasvavia 
kävijämääriä varten alueel-
la on myös pieni armeijalli-
nen rakennusmiehiä. 

– Lähivuosina rakenne-
taan muun muassa huoneis-
tohotelli. Hissikapasiteet-
ti riittää vielä toistaiseksi, 
mutta suunnitelmissa on 

Kun Iso-Syötteen vetovastuu siirtyi Tarja ja Jorma 
Terentjeffille kymmenkunta vuotta sitten, he asettivat 

yhdeksi tavoitteeksi Vuoden hiihtokeskus -tittelin 
saavuttamisen. Tavoite täyttyi – jopa 

muutaman vuoden etuajassa. 

kyllä tuolihissikin. Hiih-
tokeskuksen kehittämi-
nen on tarkkaa puuhaa, 
jotta kaikki palvelut ke-
hittyvät toisiinsa nähden 
järkevään tahtiin. Pärjän-
kievarin ympäristöön on 
suunnitteilla erilaisia rin-
neaktiviteetteja. Maasto-
hiihtäjiä varten tulee reaa-
liaikaisia latutauluja, eikä 
kesämatkailijoitakaan ole 
unohdettu. Golfkentän 
suunnitelmat ovat val-
miit, skeittipuisto koho-
aa Luppoveden äärelle ja 
maailman suurin hirsinen 
kiipeilyseinä rakenne-
taan, Jorma avaa Iso-Syöt-
teen tulevaisuuden näky-
miä.

Jorma ja Tarja Terentjeff ovat tuttu näky Iso-Syötteellä. 
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Syötteen alueella on muutama mökkiyrittäjä, jotka aloittivat 
vuokramökkien rakentamisen heti Iso-Syötteen auettua. 

Kelosyötteen mökkiyhteisö on vanhin mökkiyritysrypäs, joka 
aloitti toimintansa heti Syötteen valmistuttua. Sitä ennenkin 

Kelosyötteen alueella oli muutama mökki, joita voitiin 

vuokrata Syötteelle tulleille rakentajille rakennustöiden 
ajaksi ja heti perään matkailijoille. 

Kelosyötteen innostamina Syötekylän alueelle alkoivat 
rakentaa Ensio Särkelä Hakamajoja sekä Eemil ja Tyyne 

Riihiaho Teerelän mökkejä.

Syötteen alueen ensimmäisiä mökkiyrittäjiä

– Vuonna 1982 rakensin ensimmäisen ke-
lomökkini, piilopirtin Karsikkolammen 
rannalle. Syöte eli siihen aikaan kovinta 
kasvukauttaan. Olin silloin Iso-Syötteellä ra-
kennushommissa ja katselin kun turistit kävi 
vät kyselemässä jatkuvasti mökkimajoitusta. 
Kotona lopeteltiin samaan aikaan maatalo-
utta ja kun edessä oli pysyvämmän elannon 
etsiminen, niin siitä se lähti. Kotitilalla sat-
tui olemaan yksi kylän ainoista lampareista 
ja kun mökit saisi siihen rannan tuntumaan, 
niin ajattelin että, mökkejä voisi markkinoida 
myös kesäaikaan, Ensio Särkelä muistelee.

Mökin valmistuttua siihen oli tulossa 

asukkaita heti. Tämä innosti rakentamaan li-
sää. Vuonna -85  Ensio perusti veljensä  Esa 
Särkelän kanssa Hakamajat Ay:n ja he alkoi-
vat rakentaa kolmea uutta kelomökkiä. Sitä 
mukaan kun he saivat mökit asuttavaan kun-
toon, ne vuokrattiin käsistä. 

– Tässä vaiheessa mökkikylä alkoi jo työl-
listää täysipäiväisesti. Vuokrasimme mök-
kejä myös puolihoidolla, ja sille palvelulle-
kin oli kovasti kysyntää. Piti tehdä halkoja, 
lumitöitä ja virittelin mökkiläisille kaiken-
laista pientä ohjelmaa viihdykkeeksi. Tänä 
samaisena vuonna Piilopirtti paloi ja sen uu-
delleen rakentaminen olikin sitten sen kesän 

Hakamajojen ensimäinen mökki Piilopirtti on todellakin piilossa omassa yksinäisyydessään 
muilta mökeiltä. Sen asukkailla on oma rauhansa ja oma uimaranta käytössä. 

lisätyöksi melkoinen savotta. Vuonna 1987 
Hakamajat laajensi vielä kahdella mökillä ja 
-89 valmistui viimeinen  mökki. Vuokralaisia 
riitti kesäksi ja talveksi. Mökkikylä pyöri ja 
työllisti hyvin. Osa asiakaskunnasta vakiin-
tui ja he varasivat mökin etukäteen seuraa-
vaksi kerraksikin.

– Nykyisin mökin vuokraajat on vähen-
tyneet. Osaltaan siihen vaikuttaa Syötteen 
alueen lisääntynyt rakennuskanta ja halvat 
ulkomaan matkat. Joulu ja uusivuosi, hiih-

tolomaviikot ja pääsiäinen ovat myydyim-
mät viikot. Venäläisten määrä on selkeästi 
alueella kasvanut ja he vuoraavat mökin pi-
demmäksi aikaa kerrallaan.  Meidän asukas-
kuntamme muodostuu rauhallisessa ympä-
ristössä viihtyvistä ihmisistä.

Pyrimme järjestämään asukkaille erilai-
sia palveluita, tapahtumia ja ohjelmia kuten 
kotaruokailua, savusauna palveluita ja ohjel-
mallisia esityksiä, karaokeiltamia ja leikki-
mielisiä pilkkikisoja.

Syötteen Hakamajat

Teerelän mökit
Teerelän ikkunasta on saanut katsella Iso-
Syötettä niin pitkään kun talo sillä paikal-
la on seisonut. Hirveästi ei maisema kuiten-
kaan ole ajan saatossa muuttunut. Nykyisin 
siellä näkyy vaan valoja enemmän kuin en-
nen ja rinteiden aukot ovat puuttomia. Emil 
ja Tyyne Riihiaho kiersivät aikoinaan Etelä-
Suomen kautta Ruotsiin töihin ja sieltä pala-
sivat jatkamaan maanviljelystä Emilin koti-
taloon.

– Olin aikoinaan yleisten töiden lauta-
kunnassa ja siellä Syötteen asiaa käsiteltiin 
moneenkin otteeseen ennen kuin työt pai-
kan päällä aloitettiin. Asiathan olivat salaisia 
ja niistä ei huudeltu. Vaarana oli, että Syöte 
rauhoitettaisiin kokonaan jos asia tulisi julki-
suuteen. Aikanaan tieto tietenkin vuoti ulos 
ja vastustusta ilmeni jopa lähikunnista. On-
neksi asia eteni, vaikka monenlaista vastus-
tajaa asialla oli, Emil Riihiaho muistelee.

Matkailukeskuksen rakentaminen
Siitä alkoi silloisessa Vaarankylässä matkai-
lukeskuksen rakentaminen. Asiastahan oli 
vätystelty vuosikakaudet ellei vuosikymme-
netkin. Teerelässä, niin kuin kaikissa muis-
sakin kylän mökeissä, oli silloin vielä perus-
elinkeinona maatalous, ja sekin muutaman 
laihan kantturan ja ison perunamaan varas-
sa. Syötteen rakentamisen aikoihin elanton-
sa metsätöistä hankkineet ihmiset, siirtyivät 
sutjakasti uuteen ammattiinsa, kirvesmiehik-
si Syötteelle. Teerelä oli vanhastaan käymäta-
lo, ja kun taloon majoittui Syötteen rakenta-
jia, niin talossa pysyttiin hyvinkin ajan tasalla 
mitä Syötteellä milloinkin oltiin tekemässä. 
Teerelän pirtistä oli hyvä seurailla mi-
ten rinnehommat edistyivät ja hotel-
li alkoi nousta aikanaan Syötteen päälle.   
– Kun ikä alkoi painaa ja vaivojakin ilmaan-
tui kummallekin, piti ruveta miettimään 

mitä tässä aletaan tekemään. Kun nähtiin 
että osa pärjää mökeilläänkin, ja pysyy lei-
vänsyrjässä kiinni, päätettiin mekin rakentaa 
mökkejä, ja pistää elukat autoon. Suunnitel-
missa oli ensin useammankin mökin raken-
taminen. Mutta kun nuoret ilmoittivat, ettei-
vät aio alkaa jatkamaan, päädyimme siihen 
että jätämme tämän savotan näihin kahteen 
mökkiin, ja kituutamme niillä. Eemil ja Tyy-
ne Riihiaho muistelevat.

Mökkimatkailun  
toiminnan aloittaminen 
Vuonna yhdeksänkymmentä tuli Teerelän 
mökkeihin ensimmäiset asukkaat ja saman 
tien alettiin miettimään mökkiläisille ja 
yleensäkin turisteille pientä ohjelmaa. Sa-
maan aikaan käynnistyi myös matkamuis-
tojen, puukkojen sekä kuksien valmistami-
nen. Myös aikoinaan sukupolvenvaihdon 
mukana tulleet muutamat porot saivat al-
kaa tuottamaan rahaa yhteiseen kassaan. 
Villiporot opetettiin sietämään rekeä pe-
rässään ja vielä pysymään radallaankin eikä 
karkailemaan metsiin. 

– Niihin aikoihin täällä ei ollut yhtään 
poromiestä, joka olisi ajeluttanut turiste-

ja. Me oltiin siinä hommassa ensimmäisiä. 
Asiakkaina oli leirikoululaisia ja niin koti-
maisia kuin ulkomaalaisia turisteja. Heil-
le tarjottiin myös kodassa kahvit ja leivät, 
tarvittaessa tarjoamme myös ruokaa. Asi-
akkaita kävi ihan mukavasti ja matkai-
lusta tuli ihan täysipäiväinen elinkeino.  
Sittemmin mökkejä Syötteen alueelle on ra-
kennettu satamäärin lisää ja mökkiläiset ovat 
hajaantuneet, mutta meidän asiakaskunta on 
vakiintunutta. Poroajelutkin on lopetettu ja 
porot myyty. 

Nykyisin mökkiläisten vapaassa käytössä 
on uusi ja vanha kota, joissa he saavat käydä 
vapaasti grillaamassa ja aikaansa viettämäs-
sä. Toisinaan heille järjestään muutakin viih-
dykettä.

Nykyisin matkailijoille tarjolla olevat har-
rastukset löytyvät olemassa olevista yrityk-
sistä, koiravaljakko- ja moottorikelkka-aje-
luista. Kesällä mennään virkistyskalastuksen 
ja marjastuksen tahtiin. Syksyllä ovat liik-
keellä metsästäjät. Luonto näyttää antavan 
parhaat edellytykset virkistykseen ja lepoon 
lomailijalle.

Teerelän mökkejä on kaksi samanlaista. Varustelultaan korkeatasoisia kappaletavarasta 
rakennettuja viihtyisä mökkejä. Mökkien käytöön kuulu kaksi erikokoista kotaa joissa voi 
viettää aikaansa makkaraa paistaen ja kahvia keitellen.

Savusaunaa 
kysytään taas enemmän. 
Saunan lämmitys 
on minun hommaa, Elena 
käy sitten siivoamassa.  
Saunaa lämmitellessä tässä 
pukuhuoneessa on mukava 
istuskella ja lämmittää 
samalla tätäkin, 
Ensio Särkelä 
Hakamajoilta toteaa.

Mökkien 
vuokraaminen on 
näin eläkeläisille 

sopivaa puuhastelua 
ja ajankulua. 

Suurin osa 
asiakkaista alkaa 

olla jo tuttuja joiden 
kanssa on mukava 

vaihtaa aina kuulu-
misia, sanovat 

Tyyne ja 
Emil Riihiaho.
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Kelosyötteellä järjestetään 
perinteinen joulunavaus, 
johon kuuluu hiljainen kä-
vely jouluevankeliumin lu-
kupaikalle. Illalla kello 19 
alkava tilaisuus on kaikille 
avoin ja maksuton.

– Matkailuyrittäjä Atte 
Särkelän aikoinaan aloit-
tamaa juhlaa on järjestetty 
jo  kolmenkymmenen vuo-
den ajan keskeytymättö-
mästi, ja järjestetään Kelo-
syötteelle tänäkin jouluna 
alueelle joulua viettämään-
sä tulleille.  Jouluaatton il-
tana sytytetään Kelosyöt-
teen tienvarsille roihut 
ohjaamaan paikalle saapu-
via vieraita juhlapaikalle. 
Muualta Syötteen alueel-
ta saapuvat voivat pysä-

Kelosyötteellä joulunavaus perinteiseen tapaan
köidä autonsa Kelosyötteen 
tienvarsille sopiviin paikkoi-
hin ja saapua juhlapaikalle 
kävellen ja samalla hiljentyen 
joulun tunnelmaan. Paikal-
la luetaan jouluevankeliumi 
ja lauletaan jouluvirret sekä 
joululauluja, matkailuyrittäjä 
Pauli Särkelä kertoo joulun-
avausohjelmasta.

Tapaninpäivänä Kelosyöt-
teellä on mahdollisuus Tapa-
ninpäivän ajeluun hevosen 
kyydissä. Talvella Kelosyöt-
teen mökeissä odottaa aina 
vieraita varta vasten lämmi-
tetty takka, lämmin tupa ja 
runsas polttopuuvaranto. 

– Meillä on ollut tapa-
na lämmittää mökkien takat 
lämpimäksi vieraita tervehti-
mään. On paljon mukavampi 

tulla mökkiin, jossa tuoksuu 
luonnollinen puilla tuotettu 
lämpö heti ovella. Polttopui-
den käyttöä ei ole rajoitettu, 
vaan jokaisen mökin vuok-
raa kuuluu halkoja niin pal-
jon kuin niissä kuluu. Kai-
killa mökin omistajilla on 
itselläkin halot ostossa, joten 
rajoitukset on ymmärrettäviä 
heidän osaltaan, Pauli Särke-
lä toteaa

Kelosyötteellä vuodessa 
mökeillä kuluu noin reilusti 
toistasataa pinometriä polt-
topuuta, mutta samalla se 
säästää sähkölaskuissa huo-
mattavan määrän, joten Kelo-
syötteellä ei ole menty nykyi-
sen suuntauksen mukaiseen 
polttopuiden rajoitukseen.

Paulin omistaman kyl-

pypaljun edustalla olevas-
sa avannossa voi käydä ui-
massa kuka haluaa, mutta 
on ensin syytä soittaa ky-
syä avannon tilaa. Erik-
seen tilaamalla voi vara-
ta itselleen savusaunan tai 
takkatuvan saunoineen, 
jos haluaa viettää saunal-
la pitemmän ajan juhlan tai 
muun yhdessäolon mer-
keissä. Takkatuvassa on ka-
raokelaitteet asiakkaiden 
vapaassa käytössä ja pai-
kallisista pitopalveluista Si-
rukasta tai Piian särpimestä 
voi tilata sopimuksen mu-
kaiset ruuat joko saunatu-
valle tai suoraan mökkei-
hin.

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- lämpökamerakuvaukset
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

Tauno Tervala toi ensim-
mäisten joukossa asun-
tovaununsa Iso-Syötteen 
vaunualueelle joulukuun 
viidentenä päivänä vuona 
1980. Seuraavana päivänä 
avattiin Iso-Syötteen rinteet 
virallisesti laskettelijoiden 
käyttöön. Lunta oli vahvas-
ti maassa ja kaikki oli uutta, 
vastavalmistunutta. Rinne-
matkailu lähti heti käyntiin 
räjähdyksen lailla Oulun lä-
histöllä. Syötteelle tuli vä-
keä pilvin pimein. Ainoa on-
gelma oli, ettei alueella ollut 
tarpeeksi majoitusta. Ro-
mekievari oli aina tupaten 
täynnä porukkaa ja hisseille 
oli pitkät jonot. Osa toi vau-
nunsa ja vuokrasi sitä kävi-
jöille, ja kylällä olevat muu-
tamat mökit olivat koko ajan 
vuokralla.

- Siitä se Syötteen kausi 
alkoi ja on jatkunut näihin 
päiviin asti. Yhtään talvea 
en ole täältä pois ollut ja ny-
kyisin eläkkeellä ollessa vie-
tän täällä suurimman osan 
vuodesta, kesät ja talvet. Ke-
sällä aika kuluu pikkuaska-
reita tehden, kavereita ta-
paillen ja aurinkoa ottaen. 
Talvella alueella on paljon 
muutakin elämää. Ennen 
hiihdin ja laskinkin jonkin 
verran, mutta pääasiassa lii-

kuin lumikengillä omia reit-
tejäni. Nykyisin olen pelkäs-
tään jalkamiehenä liikkeellä 
luonnossa, Tervala kertoo.

Syötteen vaunualue 
sai suuren suosion
Syöte oli vaunukansalle var-
ta vasten suunniteltu. En-
simmäinen Suomessa jos-
sa vaunualuetta ohjattiin 
kauko-ohjauksella, aina oli 
odottamassa lämmin vaunu 
kun tuli paikalle. Se oli edis-
tysaskel, joka veti vaunu-
kansaa paikalle. 

- Ennen kun tuli talvel-
la vaunulle, oli edessä pa-
kollinen muutaman tun-
nin evakkoreissu, kun kävi 
laittamassa vaunun läm-
piämään, ja hipsi sitten jo-
honkin muutamaksi tun-
niksi odottelemaan, että 
vaunu lämpisi. Sinnikkäim-
mät tietenkin kärvistelivät 
vaunuissaan tai autoissaan 
odottelemassa. Syötteellä sai 
kävellä suoraan lämpimään 
vaunuun ja alkaa asumaan. 
Nykyisin sama palvelu on 
saatavissa liki kaikissa ka-
ravaanaripaikoissa, Tervala 
muistelee

Ensimmäiselle vaunualu-
eelle sopi 125 vaunua ja sa-

man tien se todettiin kysyn-
tään nähden liian pieneksi.  
Vaunualuetta laajennettiin 
nopeassa tahdissa.  Joskus 
jopa laajenneltiin väliaikai-
silla sähkövirityksilläkin, 
ja seuraavana kesänä sitten 
kaiveltiin johtoja maahan. 
Lopulta Syötteen alueella oli 
kaksi erillistä huoltoraken-
nusta Ollukka ja Marja sekä 
vaunupaikkoja kaikkiaan 
740.  Ollukassa ei aluksi ollut 
saunaa laisinkaan kun taas 
Romekievarin saunat höy-
rysivät jatkuvasti ylimiehi-
tettyinä. Osa vaunulaisis-
ta kävi jopa keskirinteiden 
huoltorakennus Marjassa 
kylpemässä, kunnes seuraa-
vana kesänä Ollukkaa laa-
jennettiin saunaosastolla. 
Pikku-Syötteellä olevat vau-
nut mukaan lukien vakituis-
ten asuntovaunujen määrä 
oli parhaillaan Syötteen alu-
eella ylitse 1000 kappaleen. 
Pääsiäisten aikaan joudut-
tiin rakentamaan väliaikai-
sia vaunualueita ja ne mu-
kaan lukien vaunujen määrä 
nousi jo runsaastikin toiselle 
tuhannelle. 

Auttava käsi  
vaunulaisille
Tervala tuli pian tunnetuksi 
koko Syötteen alueella. Sen 
aikaiset asuntovaunut oli-
vat epävarmoja toiminnol-
taan, ja Tervala, joka tunsi 
vaunujen sielunelämän lä-
pikotaisin alkoi auttamaan 
vaunulaisia. Parhaimmil-
laan tämä johti siihen, että 
toiset laskivat mäkeä ja Ter-
vala konttaisi sillä aikaa pit-
kin vaunujen lattioita ja 
hämmensi pannuhuoneita 
saadakseen vaunuihin läm-
möt päälle ja sähköt pelaa-
maan.

– Sen aikaiset vaunut oli 
suunniteltu etupäässä kesä-
käyttöön, ja vaunujen läm-
mitys ja sähkölaitteet juonit-

Syötteen elinkautinen

telivat jatkuvasti ja niitä sai 
alati korjailla. Osaltaan on-
gelmia toi käyttäjien osaa-
mattomuus. Paikalla oli 
myös muutamia itse lin-
ja-autoista kyhättyjä viri-
telmiä, joiden toimintavar-
muus oli samaa luokkaa, 
eikä vaunualueen sähköt-
kään ihan ongelmattomia 
olleet. Kenelläkään ei ollut 
tarkkaa tietoa mihin kaape-
loinnit oli vedetty ja miten 
kytketty. 

– Pikkuhiljaa ne siitä sel-
keni ja päästiin normaaliin 
asumisen rytmiin. Nykyisin 
vaunut ja autot ovat aika-
lailla toimintavarmoja, joten 
remonttihommat on jääneet 
vähemmälle, Tervala nau-
rahtaa alkuaikojen sähläi-
lylle.

Ensimmäisen  
sesongin jälkeen
Ensimmäisen Syötteellä 
vietetyn talven jälkeen tuli 
kevät, joka oli viedä kaikki 
vaunut ja tiet mennessään 
vaunualueelta. Kiireellä ja 
syksyn routaiseen maahan 
tehdyt kaapelikaivannot 

Vaunualueen porttivahtina ja talonmiehenä kuluttelen 
elinkautistani täällä loppuun.

sulivat ylipääsemättömiksi 
vellihaudoiksi sekä penkat 
alkoivat pettämään roudan 
alettua sulaa vaunujen alta. 
Osa vaunuista saatiin kis-
kottua alueelta traktoreilla, 
mutta osa saatiin pois vasta 
syyskesällä maiden kuivet-
tua sen verran, että maan-
siirtokoneet ja autot saivat 
korjattua sortuneet tiet ja 
penkat ajokuntoisiksi.

– Alkuaikoina vaunulai-

set olivat ja elivät tiiviissä 
yhteisössä, pitivät tiiviisti 
toisiinsa yhteyttä ja kehit-
telivät omia juttujaan viih-
dykkeeksi. Tässä välissä oli 
kausi jolloin vaunulaiset ei-
vät juuri toisiaan tunteneet, 
ja yhteistyökin oli aika ole-
matonta. Nykyisin yhteis-
työ ja yhteistoiminta ovat 
taas viriämässä, joskin kau-
kana ollaan vielä silloisesta 
ajasta, Tervala muistelee.

Täällä on aika hyvin kulunut ja eläkkeelle jäätyäni olen ollut täällä kautta vuoden.

Juha Virkkunen
Syötetie 9
93400 Taivalkoski
gsm 0400 261 253

Meillä kohtaat mennyttä ja nykyaikaa lupsakkaan tarinoinnin muodossa ja tu-
tustua poronhoitoon, voit ajaa porolla tai jopa traktorilla, osallistua vuoden-
ajan mukaan talon töihin, myös porohommiin isännän mukana, nauttia talon 
pirtissä kahvit savuporovoileivän kera, nälän yllättäessä myös porokäristyksen 
tai poronlihavellin vahvistamana. Teemme kalastus- ja luontoretkiä tilan ja seu-
dun alueella oleviin luontokohteisiin ja käydä tilalla olevassa suuressa kodassa 
keittämässä avotulella kahvit ym. ja seurata mm. teeren soidinta keväällä.

Palvelen teitä suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksan kielillä.

VIRKKUNEN

Tavoitat meidät Taivalkosken ja Iso-Syötteen 
hotellien ja ohjelmapalveluyritysten kautta 
ja tietysti suoralla yhteydenotolla.
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Puh. 040 777 1800, 040 708 6704
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo
www.isosyotteenmatkailu.fi Iso-Syötteen Matkailu Oy

Syötteen alueen majoitusvälitys
Ohjelmapalvelut

Moottorikelkkavuokraus 
Jäärata-ajo ralliautoilla

Syötteen alueella alkaa jälleen liikennöidä il-
mainen Syötebussi. Kaikille ilmainen linja-
vuoro aloittaa liikennöimisensä joulukuun 
alussa lauantaisin. Auton reitti kattaa koko 
Syötteen alueen Pytkynharjusta Kelosyötteel-
le. 

– Palvelu on Syötteen matkailuyhdistyk-
sen kädenojennus kaikille alueen matkailijoil-
le. Tavoitteenamme on palvelutason paran-
taminen kaikilla sektoreilla ja tällä palvelulla 
autamme kaikkia alueelle tulevia matkaili-
joita pääsemään, ja liikkumaan vaivattomas-
ti Syötteen Bussi kiertää reitin neljästi päiväs-

sä joten siirtyminen mökiltä hiihtokeskuksiin 
ja takaisin käy helposti ja odottelua ei ker-
keä juurikaan tulla, Juha Schroderus Syötteen 
matkailuyhdistyksestä kertoo.

 Nyt kun käytössä on Iso- ja Pikkusyötteen 
yhteinen bussi kuljetus jolla voi siirtyä myös 
Syötteeltä toiselle vaivattomasti. Samalla pal-
velumme vähentää yksityisautoilun tarvetta, 
joka osaltaan on meidän puoleltamme myös 
ekologisuuteen tähtäävä parannus Syötteen 
alueella.

Reittiä ajetaan aluksi lauantaisin, ja seson-
keina bussi liikkuu päivittäin.

Kaikille ilmainen Syötebussi aloittaa liikennöimisensä

SKIBUSSI LIIKENNÖI:    
Lauantaisin 1.12.2012 alkaen kauden loppuun. 
Torstaina 6.12. ja perjantaina 7.12.
23.12. ajetaan linja 1 ja linjan 2 kello 15 alkava lähtö 16.50 saakka. 24.12. ajetaan linja 1 kello 
13.50 saakka. 25.12 ajetaan linja 1 kello 12.00 alkaen ja linja 2 normaalisti.  
26.12.-10.1. päivittäin. 16.2-9.3. päivittäin. 28.-31.3. päivittäin.

Linja 1 aamupäivä

Pytkynharju 
eteläinen

Pytkynharju 
pohjoinen Arola Riihikumpu 

tienhaara
Eturinne 
Isosyöte

Hotelli 
Isosyöte

Eturinne 
Isosyöte

Pärjänkievari/L
uontokeskus

Syötteen 
kyläkauppa

KeloSyöte/      
peikkopolku

Hotelli 
Pikkusyöte

Eturinne 
Pikkusyöte

Hotelli 
Isosyöte

Eturinne 
Isosyöte

klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo
9:30 9:35 9:38 9:40 9:45 9:55 10:05 10:10 10:20 10:30 10:40 10:45 11:05 11:15

12:00 12:05 12:07 12:10 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:20 13:40 13:50

Linja 2 iltapäivä

Eturinne 
Isosyöte

Tunturihotel
li Isosyöte

Riihikumpu 
tienhaara Arola Pytkynharju 

Pohjoinen
Pytkynharju 

eteläinen
Eturinne 
Isosyöte

Eturinne 
Pikkusyöte

Hotelli 
Pikkusyöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Syötteen 
kyläkauppa

Pärjänkievari/L
uontokeskus

Eturinne 
Isosyöte

Hotelli 
Isosyöte

klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo
15:00 15:10 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:40 16:50
18:00 18:10 18:20 18:25 18:30 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:30 19:35 19:45

SYÖTEBUSSI AIKATAULU 2012-2013

Marraskuun viidentenä päi-
vänä allekirjoitetulla yhteis-
työsopimuksella Syötteen 
Matkailuyhdistys ja Oulun 
Taksipalvelut ovat sopineet  
Suksibussi liikenteen aloitta-
misesta Syötteelle.

Syötteen Suksibussil-
la pääsee niin Iso- kuin Pik-
ku-Syötteellekin. Asiakas voi 
näin hyödyntää koko alueen 
palvelut. 

-Uskomme, että asiak-
kaat yhä enemmän tulevat 
Syötteelle laskettelun ja lau-
tailun lisäksi harrastamaan 
myös murtomaahiihtoa, sa-
noo Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen puheenjohtaja Hotel-
liyrittäjä Juha Kuukasjärvi.

Syötteen alueella on noin 
120 kilometrin mittainen 
erittäin hyvin hoidettu ja 
monipuolinen latuverkos-
to. Kuukasjärvi uskoo, että 
Syötteen kehittyvät ja mo-
nipuolistuvat palvelut tule-
vat houkuttelemaan Oulun-
kin seudulta yhä enemmän 
kävijöitä. Iso-Syötteen valin-
ta vuoden hiihtokeskukseksi 
on myös omiaan lisäämään 
alueen kiinnostusta. Alle 
kahden tunnin matka Ou-
lusta Syötteelle tarjoaa asiak-
kaille enemmän aikaa perillä 
oleskeluun.

Oulun Taksipalvelut 
aloittaa liikenteen lauantai-
na 1.12. Aluksi liikennöidään 
joka lauantai ja vuoroja lisä-
tään kysynnän mukaan. Kul-

Syötteen Matkailuyhdistys ja 
Oulun Taksipalvelut kuljetusyhteistyöhön

jetus lähtee Oulun linja-auto-
asemalta lauantaisin klo 8 ja 
paluu kuljetus Syötteeltä läh-
tee klo 17. Oulun Taksipalve-
luiden toimitusjohtaja Juhani 
Romppainen kertoo ajatuk-
sen Syöte kuljetusten aloit-
tamisesta tulleen asiakkailta. 
Hänen yrityksensä on aktiivi-
sesti kehittänyt valmismatka-
verkkokauppaa ja tämänkin 
palvelu istuu yrityksen kon-
septiin täydellisesti. 

-Olemme valmiit kehittä-
mään ja monipuolistamaan 
Syöte tarjontaa kysynnän 
mukaan. Jatkossa tavoittee-
na on järjestää myös viikon-
loppupaketteja, joihin on si-
sällytetty myös majoitus. 
Perusajatuksemme on tehdä 
matkan hankinta asiakkaal-
le helpoksi ja vaivattomaksi. 

Matka ostetaan verkko-
kaupasta osoitteesta www.
ouluntaksipalvelut.fi/kaup-
pa. Matkojen myynti lope-
tetaan tuntia ennen lähtöä. 
Verkkokauppa linkki löytyy 
myös syote.fi -sivustolta. 

Uutta palvelussa on se, 
että asiakas voi ostaa ver-
kosta monia eri palveluita 
aina ruokailuihin saakka.

Matka Syötteelle mak-
saa 19 € ja sen päälle asiakas 
valitsee  haluamansa lisä-
palvelut. Ostotapahtuman 
jälkeen asiakas saa vahvis-
tuksen ostamastaan koko-
naisuudesta ja vahvistuk-
sen esittämällä saa palvelut 
käyttöönsä. Syöte matkat 
tulevat myyntiin maanan-
taina 26.11.2012.

Pekka Kimpimäki



2/20128 JOULU SYÖTE

Syötteen eräpalveluilla on 
tänä talvena käytettävissä 
kymmenen koiravaljakkoa, 
joista kaksi on nuorien koi-
rien valjakoita. Nuoret koi-
rat tekevät yksinään ainoas-
taan lyhyitä lenkkejä. Mutta 
aina pitemmillä reissuille 
niitä on muutama muka-
na opettelemassa. Tarhaan 
on vuoden aikana syntynyt 
seitsemäntoista pentua jois-
ta kuusi on vielä ihan pieniä 
nassikoita. 

– Nyt valmiina on kuu-
den kilometrin valjakko-
lenkki. Jäiden vahvisduttua 
riittävästi saamme käyt-
töön kahdentoista ja kol-
menkymmenen kilomet-
rin lenkit. Tarjolla on myös 
yön ylitse kestäviä safarei-
ta. Yön ylitse kestävä sa-
fari alkaa aamupäivästä. 
Suurin osa matkasta tait-
tuu valoisan aikana. Safari-
reitti kulkee halki Syötteen 
kauniiden ja runsaslumis-
ten vaaramaisemien halki. 
Loppumatka saattaa taittua 
kuutamon ja tähtien valos-
sa ja hyvällä tuurilla myös 
revontulia katsellessa. Mat-

kan pituus on aina sama, 
mutta matka-aika saat-
taa olla hyvin vaihteleva 
useiden muuttujien vuok-
si. Lounas nautitaan maas-
tossa. Yöpyminen tapahtuu 
Kouvalla. Perillä odottaa 
valmis päivällinen ja läm-
min sauna. Paluumatkalle 
lähdetään aamulla. Lyhy-
empiin safareihin sisältyy 
aina reissun päätteeksi ko-
dassamme kahvi tai mehu 
ja erikseen tilatessa myös 
eräruoka, kertovat Johan-
na ja Janne Määttä Syötteen 
Eräpalvelusta.

Eräpalvelun kodan, sa-
vusaunan, takkatupineen 
voi myös varata illaksi tai 
päiväksi käyttöön, joko 
omilla eväillä tai sitten Erä-
palveluiden valmistamana 
yhdestä kolmeen ruokala-
jilla. 

– Talven päälle alueelle 
valmistuu myös igluja joi-
ta voi varata yöpymiseen. 
Kaiken varalta lähistöllä on 
kuitenkin lämmin paikka 
minne mennä nukkumaan, 
ellei iglussa voi olla yötän-
sä. Savusaunaan sopii ker-

ralla noin kaksikymmentä-
viisi henkilöä, mutta sen voi 
varata myös pienemmälle 
ryhmälle. Tarjoamme myös 
kotaamme asiakkaiden 
vuokrattavaksi joko omil-
la eväillä tai sitten voimme 
toimittaa sinne valmiin ruu-
an, joka on hyvä tilata jo va-
rausta tehdessä. Kaikki ruu-
at valmistamme puhtaista 
lähiruoka-aineksista, sel-
ventää Johanna Määttä.

Eräpalvelut järjestää tal-
ven mittaan myös erilaisia 
pilkkiretkiä lähivesille.

– Pilkkireissut ovat olleet 
suosiossa etenkin ulkomaa-
laisten keskuudessa. Reis-
sun pituus on muutama 
tunti ja kalasaalis kutakuin-
kin varma. Perillä nautis-
kellaan puhtaasta luonnos-
ta, kalastuksesta ja nuotiolla 
keitetystä kahvista eväiden 
kanssa.  Räätälöimme myös 
asiakkaiden toiveiden mu-
kaan tehtyjä ohjelmia ja sa-
fareita tarpeen vaatiessa ja 
meidän kauttamme voi tila-
ta suoraan myös hieronta ja 
hyvinvointipalveluita, Erä-
palvelusta kerrotaan.

Retki talviseen luontoon 
rentouttaa mieltä ja kehoa

UUSIUTUNUT
HOTELLI  PIKKU-SYÖTE

puh.  +358 8  815 4000
fax +358 8  815 4173

my yntipalvelu@pik kusyote.f i
w w w.pik kusyote.f i

SyöteSirius 
– Wellness Center

Pikku-Syötteen hyvinvointikeskuksessa 
pääset irtautumaan 

päivän aktiviteeteistäsi. 
Hengähdä syvään, nauti ja rentoudu. 

Palvelutarjonnastamme löydät hieronta-, 
hyvinvointi- ja kauneuspalveluita; 
sinulle räätälöitynä, luonnollisesti.

– Ylämaalta oli löytynyt 
spektroliittia linnoitustöiden 
aikana. Spektroliitti löydet-
tiin uudestaan kahdeksan-
kymmentä luvun vaihtees-
sa ja kivibuumi levisi kautta 
maan. Heino Säynäjäaho Ou-
lusta kulki täällä silloin, kat-
seli ja keräsi erilaisia kiviä. 
Tuumailimme keskenämme, 
että Syötteellä kyllä olisi hie-
noja kiviä vaikka koruiksi 
asti. Ainoa mitä emme osan-
neet, oli niiden jalostus lop-
putuotteeksi, Atte Särkelä 
kertoo korukivi bisneksensä 
alkuajoista.

Vuonna 1983 Tankavaa-
rassa järjestettiin ensimäi-
set korukiviluennot. Säynäjä-
aho oli mennyt sinne ja käski 
Aten tulla paikanpäälle sekä 
tuoda tullessaan Syötteeltä 
kiviä. Paikan päällä oli paljon 
erilaisia korukiviä ja valmiita 
tuotteita. Atte katseli ja kum-
masteli tilannetta sekä alkoi 
omatoimisesti tutkimaan ym-
päristöä. Kaikki talot ja ra-
kennukset oli lukittu mutta 
Atte tirkisteli rakennuksiin 
ikkunasta.

– Erään parakin ikkunasta 
kurkkiessani huomasin siellä 
lihanleikkuukoneelta näyttä-
vän laitteen johon oli laitettu 
timanttilaikka. Ajattelin, että 
tuossa se ihmekone nyt on. 
Samassa läheisestä metsäs-
tä juoksi vanhahko mies, joka 
avasi oven lukosta ja juoksi si-
sälle vetämään verhot visum-
min kiinni. En häntä silloin 
tuntenut, mutta pääsin myö-
hemmin tietämään, että juok-
sija oli tunnettu kullankaiva-
ja Lasse Kok. Kävelin sisälle 
ja aloin kovalla äänellä puhu-

maan Säynäjäaholle, että kum-
mallista hommaa kun yritetään 
salata kaikilta miten kiviä hio-
taan.  Puhuimme sen verran 
kovaan ääneen, että varmas-
ti suurin osa paikalla olijoista 
kuuli juttelumme. Kehuimme 
että me tehdään itse laitteet ja 
kerrotaan kaikille miten ja mis-
tä koruja tehdään. Kun me löy-
dämme hyviä korukiviesiinty-
miä, merkataan ne kartalle, että 
kaikki halukkaat löytävät niitä, 
Atte Särkelä tarinoi.

Paikalla tuolloin sattui ole-
maan Tauno Paronen, joka oli 
sodassa menettänyt toisen jal-
kansa ja päässyt invalidisäätiön 
kautta opiskelemaan Saksaan 
jalokivien hiojaksi. Paronen oli 
työskennellyt pitkään Saksas-
sa ennen Suomeen paluutaan. 
Hän  oli ollut opettamassa Ylä-
maalla kivenhiontaa.  

Hän otti Särkelään ja Säy-
näjäahoon välittömästi yhteyt-
tä ja alkoi opastaa heitä koruki-
viasioissa. Paronen oli Suomen 
huippuosaaja jalokivien hion-
nassa ja jakoi auliisti oppejaan. 
Hänen kauttaan Atte sai tietää 
mitä koneissa tarvitaan, ja Ou-
lusta osat löytyi.

 – Meillä oli liimapuupalkin 
palasia ja niiden päälle laitoin 
koneet kiinni ja homma pääsi 
alkamaan. Samat koneet ovat 
muuten vieläkin käytössä. Pa-
ronen kävi opastamassa minua 
hiomisessa ja kaikessa muussa-
kin kiven käsittelyssä. Säynäjä-
aho kuoli samaisena syksynä, 
Atte kertoo.

Uusi ajanjakso
Aten elämässä pyörähti käyn-
tiin uusi lehti. Hiomakoneet 

kävivät jatkuvalla syötöllä ja 
korukivikauppa kävi hyvin. 
Oulun yliopisto, Pudasjär-
ven kunta ja geologinen tut-
kimuslaitos järjestivät yhtei-
sen hyötykiviprojektin, jossa 
kartoitettiin Syötteen alueen 
kivilajisto kokonaan. 

Projektin ansiosta löytyi 
Syötteen vihreä aventurii-
ni, joka on laadultaan maail-
man parasta ja hyvin harvi-
nainen kivilaji. Samoin löytyi 
sinikvartsi, jota on täällä niin 
kuin muitakin komeita kvart-
seja. Ahmavaaran kivipolku 
on tehty silloisen kartoituk-
sen mukaan.

– Pidin kivikursseja. Jaoin 
ihmisille tietoa työtavoista, 
laitteista ja välineistä. Paro-
nen antoi minulle hyvät opit 
ja piti yhteyttä myöhemmin-
kin säännöllisesti. Tein al-
kuun töitä pienessä vers-
taassa, jossa oli jatkuvasti 
kivenpölyä ja liimankatkua 
täynnä. Rakennutin 90-luvul-
la nykyisen verstaani, jossa 
jatkoin hiomista.  Sitten mi-
nulle puhkesi astma joka ai-
heutui kivenpölystä ja liiman 
katkuista. Nykyisin koruki-
vikauppa on laantunut huip-
puvuosistaan, mutta silti nii-
tä aina kysytään. Oikeassa se 
Paronen oli kun sanoi, että 
hiot vaikka kuinka paljon, jo-
kaisen saat myytyä ja niin sii-
nä on käynyt, Atte toteaa ja 
jatkaa:

– Nykyisinkin Syötteen 
alueelta ihmiset keräävät ko-
rukiviksi sopivia kiviä jatku-
vasti ja vievät mennessään 
muualle jalostettavaksi, ell-
eivät hio niitä valmiiksi tuot-
teiksi itse.

Atte Särkelän kotaravintolassa voi käydä tutustumassa erilaisiin raakakivilajeihin 
sekä niistä valmistettuihin koruihin.

Korukiven hiojaksi 
kovan työn kautta

Hyvässä ruoassa on fiilistä! 

TaiVaLTOri
talonpojantie 1, taivalkoski

Puh. 040 770 0989. jarkko.jokipera@k-market.com
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Syötteelle on suunnitteil-
la isoja rakennushankkeita, 
mutta siellä myös korjataan 
vanhaa rakennuskantaa. M. 
Särkelän rakennusliike on 
remontoinut syksyn aikana 
kiinteistöosakeyhtiö Näkö-
alahuoneistojen saunaosas-
toja sekä muutamia muita 
rakennuksia. Näköalahuo-
neistot valmistuivat Syöt-
teen huipun tuntumaan 
vuona 1986, joten saunat al-
koivat olla aikansa eläneitä 
sekä kuluneita rakenteiltaan.

– Urakkaan kuuluu en-
simmäisessä vaiheessa kah-

Asunto Oy Näköalahuoneistot remontoi kaikki saunansa
deksannentoista huoneiston 
saunat. Kaikki löyly- ja pe-
suhuoneet on purettu alku-
tekijöihinsä, eristetty ja ve-
si-eristetty sekä kaakeloitu 
ja paneloitu uudestaan.  Osa 
osakkeenomistajista teetti 
samalla osakkeisiinsa pinta-
remontit. Remontti on eden-
nyt aikataulua nopeammin 
ja luovutuskunnossa raken-
nus on marraskuun lopus-
sa. Toinen vaihe käynnis-
tyy heti pääsiäisen jälkeen, 
silloin remontoidaan loput 
saunat. Remontin yhteydes-
sä on vaihdettu myös ovia 

ja saneerattu saunojen il-
mastointi-, vesi- ja viemä-
riputkistoja nykyaikaa vas-
taavaan kuntoon, ja samalla 
vaihdettu kaikki saunatilois-
sa olleet kalusteet.

Uutena toimintana M. 
Särkelä aloittaa lämpökame-
rakuvaukset ja rakennusten 
energiavuotojen tarkistuk-
set.

– Insinööritoimisto Kari 
Talalan kanssa olemme 
aloittelemassa talojen huk-
kaenergian vuotokohtien 
kartoituksen. Markkina-alu-
eena on koko Koillismaa, ja 
uskon että vuotavia tönöjä 
täältä löytyy pilvin pimein, 
jotka joskus hyvinkin pienil-
lä korjauksilla saataisiin pa-
remmin lämpöä pitäviksi. 

Parhaillaan M. Särkelä on 
työllistänyt kolmen pitäjän 
alueilla olleilla työmaillaan 
kuusitoista miestä. Talven 
ylitse Särkelä laskeskeli saa-
vansa työllistettyä viisi tai 

kuusi miestä tällä hetkellä 
tiedossaan olevilla työmail-
la, mutta jos laskennassa ole-
vat urakat onnistuvat niin 
työvoiman lisääminenkin 
voi tulla kysymykseen.

Kaikki saunatilat on purettu alkutekijöihinsä ja rakennet-
tu uudestaan. Sen aikaiset rakenteet eivät vastaa enää 
tämän päivän vaatimuksia esimerkiksi kosteus-sulkujen 
osalta, sanoo Markus Särkelä.

Markus Särkelä ja Jani Lasala keskustelemassa viimeistely-
tavaran tarpeista ja määristä.

Näköalahuoneistojen saunat on siirtyneet pihamaalle.

Vanhojen kelohonkatalojen saunoissa alkaa olla remontin 
tarvetta laajemminkin.

SyöteResort   — lomailijan keidas Syötteellä!

Tee lomastasi Syötteellä vielä mukavampi. Nauti SyöteResort -ravintoloiden monipuolisesta 
menusta ja tasokkaasta viihdetarjonnasta Iso-Syötteen rinteiden juurella. Pistäydy Romekie-
varilla ja nauti wingseistä tai varaa upea fondue-illallinen - vaikka sinulle ja hänelle. Pärjän-
kievarin pizzat ovat puolestaan jo käsite Syötteellä. Tervetuloa herkuttelemaan!

SyöteResort Caravan on karavaanareiden suosikkikohde vuodesta toiseen. 350 vaunupaikkaa 
aivan Iso-Syötteen takarinteiden juurella. Myös viikonloppupaikkoja, soita 0400 499 215!

ö l i

Meiltä saat ruoat myös koti-

pakettiin tai pizzataksilla 

mökille (pe-la 18-21)

Tilaa: 0400 499 216

SyöteResort Romekievari

SyöteResort CaravanSyöteResort Pärjänkievari

Syötteen matkailuyhdis-
tys järjestää Joulumark-
kinat 8.12. kello 14-18  
Isosyötteen eturintei-
den edessä SyöteShopin 
parkkipaikalla. Mark-
kinoilla on mukana kä-
sityömyyjiä ja Jalavan 
Kauppa. Tarjolla on lo-
hikeittoa, kahvia, lätty-
jä, makkaraa ja leivoksia 
mukaan asti ostettavak-
si.

Tiernapojat esiintyy 
sekä näytelmä esitetään 
markkinaväelle. Joulu-
kuusi-kisa ja mukana on 
myös huskykoira- ja po-
roajelua. Joulupukki vie-
railee alueella tuoden 
joulunsanomaa. Arpo-
ja on myynnissä mark-
kinoiden ajan ja palkin-
not arvotaan lopuksi. 
Palkintoina huskyajelu, 
joulukinkku, poronpais-
ti, joulukuusia ja paljon 
muita hyviä palkintoja.

Joulu-
markkinat 
Syötteellä
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Syötteen alueella on ollut 
puutetta kesäajan aktivi-
teeteista. Etenkin nuorille 
suunnatuista palveluista on 
ollut pulaa. Nyt meneillään 
olevassa hankkeessa paran-
netaan tätä asiaa huomatta-
vasti.

Syötteen Kulttuuri ja lii-
kuntakeskus-hankkeessa 
rakennetaan Syötteelle lii-
kunta ja kulttuurikeskus. 
Hankkeessa rakennetaan 
Syötteen alueelle uusia akti-
viteetteja kesän ajalle. Näitä 
ovat frisbeegolf-rata, huike-
an korkea kiipeilyseinä ul-
kotiloihin, lasten liikunta- ja 
elämyspuisto sekä skeitta-
uksen harjoittelurata. Las-
ten liikunta- ja elämyspuis-
ton sekä frisbeegolf-radan 
osalta suunnittelutyöt ovat 
jo hyvässä vauhdissa. Las-
ten liikunta- ja elämyspuis-
to sijoittuu Luppoveden ui-
marannan läheisyyteen.

– Rakennettavat kohteet 

Lisää harrastuspaikkoja lapsille ja nuorille
Syötteelle rakenteilla liikunta ja kulttuurikeskus 

ovat tulevaisuudessa yksi-
tyisten henkilöiden ja yrit-
täjien vapaassa käytössä, 
kiipeilyseinää lukuun ot-
tamatta. Liikuntakeskus 
suunnitellaan siten, että siel-
lä voidaan järjestää erilaisia 
kilpailuja ja tapahtumia. Ra-
kentamisessa huomioidaan 
paikalliset rakennus- ja kult-
tuuriperinteet sekä Syötteel-
le tyypillisiä rakennusmate-
riaaleja. Frisbeegolf-radasta 
tulee 18-väyläinen rata, joka 
mahdollistaa niin aloitteli-
joiden kuin kokeneiden ki-
saajienkin pelaamisen, sekä 
frisbeegolf kisojen järjestä-
misen. Skeittauksen harjoit-
telualue sekä kiipeilyseinä 
tulevat sijoittumaan myös 
Luppoveden läheisyyteen 
rakentuvaan vapaa-ajan toi-
mintojen keskittymään. Ra-
kennustyöt toteutetaan ke-
sän ja syksyn 2013 aikana, 
kertoo projektin vetäjä Ma-
rianne Mäntylehto Pudas-

järven kaupungista.
Hankkeen toimenpi-

teet tukevat olemassa ole-
via matkailurakenteita sekä 
matkailualueen ympärivuo-
tisuutta ja palvelutuotteiden 
monipuolistamista. Hank-
keessa suunnitellaan ja ra-

kennetaan liikunta-alue, 
joka tukee yritysten, etenkin 
lumettoman ajantoimintaa 
mahdollistavia rakenteita.

Hankkeen rahoittajina 
ovat EAKR/Pohjois-Poh-
janmaan liitto ja Pudasjär-
ven kaupunki.

Pääosa SYKLI hankkeen toiminnoista sijoittuu Luppoveden 
läheisyyteen.

Jalavan Kaupan perusti tun-
nettuun vienankarjalaiseen 
kauppiassukuun kuuluva 
Stephan Jakowleff vuonna 
1883.  Siitä lähtien kauppa 
on ollut auki kestäen histo-
riansa varrella maata ravis-
telleet tuulet ja tuiskut. Ny-
kyisin kaupassa voi aistia 
menneen ajan tunnelman 
ja kiireettömän elämänme-
non.  Henkilökunta joutaa 
vaihtamaan kuulumiset ja 
palvelemaan asiakasta huo-
lella alusta loppuun.

Nykyisin Jalavan Kaup-
pa on Suomen vanhin al-
kuperäisissä tiloissaan toi-
miva kauppa. Sitä voisi 
luonnehtia museokaupak-
si sen idyllisen vanhan pi-
hapiirin, ajan patinoiman 
myymälän sekä esillä ole-
vien runsaiden museoesi-
neistön johdosta. Kaupassa 
myydään laadukkaita mies-
ten ja naisten vaatteita sekä 
jalkineita, samoin kuin met-
sästys- ja kalastustarvikkei-
ta. Kaupan yhteydessä toi-
mii kahvila, lounasruokala 
ja pitopalvelu. Lisäksi pe-
rinteistä pirttikahvilaa voi 
vuokrata erilaisten juhlien 
järjestämiseen.

– Kauppaa tehdään koko 
ajan. Valikoimissamme 

Suomen vanhin toimiva kyläkauppa
olemme lähteneet siitä, että 
kaikki tavara on laadukas-
ta ja kestävää. Halpatuon-
titavaraa emme ole ottaneet 
myyntiin. Naisten asustei-
den puolella liikkeestä löy-
tyy arkisempien tuotteiden 
lisäksi juhlavampia asuja, 
joita ei ihan jokaisen vas-
taantulijan päältä löydy. 
Olemme valinneet sinne 
mekkoja, takkeja, housuja 
ja muita erikoisempia tuot-
teita. Samoin kenkäosastol-
ta löytyy varsin näyttäviä ja 
kestäviä kenkiä. Pirttikah-
vilasta myytävät leivonnai-
set ovat suurimmaksi osak-
si leivottu omassa uunissa 
ja puhtaista luonnontuot-
teista, kauppias Ari Jalava 
kertoo valikoimastaan.

Harvinaisia tuotteita
Kaupasta löytyy tuotteita, 
joita muualta ei löydy, joten 
Jalavat joutuvat teettämään 
osan myymistään tuotteis-
taan suoraan erikoistilauk-
sina valmistajilta.

– Nykyisin ei saa enää 
kunnollisia sarkavaatteita, 
kumiteräsaappaita, haitari-
vartisia jatsareita, tai erikoi-
sempia naisten asusteita.  
Kaikilla näillä on kuitenkin 

omat asiakasryhmänsä, jot-
ka tietävät mistä niitä saa 
ja tulevat ostamaan tarvit-
semansa tavarat täältä, Ja-
lava selventää erikoistuot-
teittensa alkuperää.

Suolahuone
Kaupan yhteydessä toimii 
suolahuone, ”Uskovaisten-
pastilleja” tekevä karkki-
tehdas ja perinteisten ruo-
kosauvojen tuotantolaitos. 

Suolahuoneen käyttä-
jiä löytyy yllättävän paljon. 
Osa käy kokeilemassa sitä 
muuten vaan, osa hoitaa 
siellä terveyttään. Suola-
huoneessa oleskelu auttaa 
tutkitusti iho- ja hengitys-
vaivoihin.

– Karkkikone on valmis-
tettu Saksassa 1930-luvul-
la ja tullut monien mutki-

en kautta meille. Täällä se 
rouskuttelee moitteetto-
masti toimien kauppaan 
tarvittavat karkkimäärät. 
Ruokosauvoja ei todennä-
köisesti tehdä enää muu-
alla Suomessa. Niiden 
kysyntä on kuitenkin yllät-
tävän suurta ja ostajia löy-
tyy umpihankihiihtäjistä 
lumikenkäilijöihin. Heidän 
mielestään perinteinen 
ruokosauva on korjatta-
vuutensa ja kantavuutensa 
ansiosta  juuri se oikea sau-
va metsään, Jalava kertoo.

Jalavan Kaupassa on 
meneillään sukupolven-
vaihdos. Nyt viides suku-
polvi kauppiaiden ketjussa 
on ottamassa kauppiasvas-
tuuta itselleen, kun Mikko 
ja Laura Jalavan suunnitel-
missa on ottaa vastuu kau-
pasta vuonna 2014. 

”Kaupassa asioineet ihmiset ovat sukupolvesta toiseen is-
tahtaneet kaupan pirtissä, kahville tai syömään, ja setvi-
neet niin kylän kuulumiset kuin maailman tapahtumatkin. 
Valoneuvot ovat vaan vaihtuneet ajan saatossa öljylampus-
ta sähköön”, Ari Jalava myhäilee taustallaan kuvia esivan-
hemmistaan sekä kaupasta eri vuosikymmeniltä.

Kaupan sisäänkäynti on suojainen ja idyllinen. Pihapiiri on 
säilytetty ajan saatossa liki muuttumattomana.

SyöteResort on uusi lomaili-
jan palvelukokonaisuus Iso-
Syötteen tunturin kupeessa. 
Se toimii tällä hetkellä kol-
messa eri pisteessä: rinnera-
vintola Romekievarissa, rin-
neravintola Pärjänkievarissa 
sekä Caravan alueella. Yri-
tyksen toiminta-ajatukse-
na on tarjota monipuolisia 
ja laadukkaita palveluita ja 
tuotteita, sekä palvella asi-
akkaamme lupsakan luon-
tevasti.

Romekievari
Romekievari sijaitsee Iso-
Syötteen eturinteiden juu-
rella. Romekievari on pe-
rinteisen tunnelmallinen 
ravintola jonka takkatulen 
loisteessa kaikki viihtyvät. 
Romekievarin tuotetarjon-
taa on monipuolistettu ja nyt 
sieltä löytyy niin kahvileivät, 
pikkusuolaiset kuin herkul-
liset ruoka-annoksetkin. Ro-
mekievarin tunnelmalliset 
Fondue illalliset ovat kan-
sainvälisestikin tunnustettu-
ja. Joka talvi sadat euroop-
palaiset Syötteen vieraat 
viettävät ravintolassamme 
viihtyisää Fondue-iltaa. Tuo 
sinäkin ystäväsi viihtymään, 
Fondue-illalliset tulee varata 
ennakkoon.

Pärjänkievari
Pärjänkievari sijaitsee Iso-
Syötteen takarinteiden juu-
rella. Pärjän terassi on monil-

le laskettelijoille tuttu keidas 
kevätauringon lämmittä-
essä. Pärjänkievarin pizzat 
ovat maankuuluja: isokokoi-
nen ja ohutpohjainen pizza-
herkku saa veden kielelle jo 
pelkästä ajatuksesta. Ruo-
kalistalla on pizzojen lisäk-
si myös herkulliset ala carte 
-annokset. Iltaisin Pärjänkie-
varin Legenda Sali muuttuu 
viihtyisäksi illanviettopai-
kaksi. Useimmiten ohjelmas-
sa on karaoke laulantaa, 
mutta silloin tällöin myös 
elävä musiikki saa sijansa.

Caravan alue
SyöteResortin Caravan alue 
täyttyy talvisin kausipaikka-
laisista. Noin 300 perhekun-
taa viettää alueella talven 
vapaa-ajat. Alueella vierai-
lee runsaasti myös ns. vii-
konloppukävijöitä. Alueen 
kesätoiminta on myös viriä-
mässä. Syötteen alueen ke-
säaktiviteettien lisääntyessä 
myös kesäkausipaikkalais-
ten määrä kasvaa.

Syötteen Pizza-taksi
Uutta Syötteellä on Pärjän-
kievarin pizzataksitoiminta. 
Alueen mökkiläiset ja muut 
asiakkaat voivat nyt pe ja la 
iltaisin klo 18-21 välillä tilata 
pärjän kuulua pizzaherkkua 
myös kotiin toimitettuna. 
Myös muut Pärjänkievarin 
listalta löytyvät annokset saa 
halutessaan kotipakettiin.

SyöteResort, lomailijan 
palvelukokonaisuus Syötteellä! 

* Kasvohoidot ja kestovärjäykset
* Kuumakivi- ja aromahieronnat

* Intial. päähieronta ja reikihoidot
Kosmetologi Sirpa Sarajärvi

p. 040 561 9695
Hotelli Pikku-Syöte ke-su

Hirvaskoski ma-ti

SyöteSirius    

edullinen sINIsaLo  ja 
työ/vapaa-ajan VaatemyymäLä 

avataan taivalkoskella talonpojantie 8 (L-autoaseman talossa) 
joulunajaksi maanantaina 3.12.  klo 9.00

avoinna: 
ma-pe  9.00-17.00

ma 3.12. Kahvi ja mehutarjoilu. arvontaa!
meiltä lämpimät ja kestävät 
vaatteet sinulle tai vaikkapa 

lahjaksi pukinkonttiin!!
- Työ- ja pilkki/kelkkahaalareita
-  Toppatakit ja toppahousut työhön  
 ja vapaa-aikaan
-  Alus- ja väliasut koko perheelle
-  Neuleet, Fleecet ja College-
 puserot ja housut
-  Käsineet, Sukat, Pipot ym., ym.

Nyt tilaisuus kelkkailuun, m-
pyöräilyyn, mopoiluun ym. 

ulkoharrastuksiin!! 
sinisalo asuja 

hyvävalikoima, naisille, 
mihille ja lapsille

- takkeja, housuja, 
käsineitä, paitoja, neuleita, 

kypärämyssyjä ym. ym.

sinisalo tuotteita myydään 
hurJaaN tarJoushINtaaN!!  
 - 20%  -  -30% JoPa  -50% 

ja poistoeriä viläkin halvemmalla!!
esim.
sinisalo Zip sweater
Puuvilla neule (kokoja xs-s)
Norm. 79,00   Nyt  25,00 kpl

sinisalo touring
Kelkkailusaapas 

(koot 43-45)
Norm. 169,00  -50%   

Nyt  84,50 ja 
toiset sisäsaappaat kaupanpäälle



112/2012 JOULU SYÖTE

Syötteen luontokeskus on 
Metsähallituksen asiakas-
palvelupiste, joka toimii 
porttina Syötteen kansallis-
puiston ja Iso-Syötteen ret-
keilyalueen luontoon. Luon-
tokeskus avattiin yleisölle 
kansallispuiston perustami-
sen jälkeen vuonna 2003 pal-
velemaan asiakkaita retkei-
lyyn ja luontoon liittyvissä 
asioissa. Retkipäivä tai vael-
lus kannattaa aloittaa luon-
tokeskuksesta, josta saat 
ajantasaisen tiedon alueen 
reiteistä ja retkeilymahdolli-
suuksista.

Luontokeskuksesta löy-
dät pysyvän ’’Lastuja Sel-
kosilta’’ -näyttelyn sekä 

Syötteen luontokeskus: 

Portti Vaarametsien maan luontoon
useamman kerran vuodes-
sa vaihtuvan näyttelyn. Ny-
kyinen vaihtuva näyttely on 
Kerttu Karjalaisen ’’Jää, vesi 
ja lumi’’ -luontovalokuva-
näyttely. Näyttelytiloihin 
on vapaa pääsy. Näyttelyi-
den lisäksi luontokeskuk-
sessa on Metsähallituksen 
retkeilyinfo, myyntituottei-
ta, Siruka Eräpalveluiden 
kahvila-ravintola sekä 60 
-paikkainen auditorio, jossa 
esitetään maksutta aukiolo-
aikoina luontofilmejä. 

Luontokeskuksen pal-
veluihin kuuluvat muun 
muassa retkeilyneuvon-
ta, metsästys-, kalastus- ja 
moottorikelkkailu-uralupi-

Talviseen aikaan Syötteen luontokeskus toimii kansallis-
puistoon suuntaavien hiihtoreittien lähtöpaikkana, mut-
ta myös lämpöisten joulutapahtumien ja vauhdikkaiden 
ulkotapahtumien kohteena. Syötteen luontokeskukselta 
voi hankkia latupassit ja kelkkaluvat, sekä saa ajantasais-
ta tietoa latutilanteesta.

Vaarametsien joulu & kauneimmat joululaulut laule-
taan 15.12. kello 17 luontokeskuksen auditoriossa. Kaikki 
joukolla virittäytymään joulun tunnelmaan yhteislaulun 
merkeissä! Tapahtuma toteutetaan yhdessä Pudasjärven 
seurakunnan kanssa. Samana päivänä luontokeskuksen 
kahvila-ravintola Sirukassa on aito ja kotitekoinen joulu-
lounas seisovasta pöydästä kello 15. Ennakkovarauksia 
lounaalle toivotaan 9.12. mennessä (0400 776 560 tai pal-
velu@siruka.fi). Jouluaattoa edeltävänä lauantaina 22.12. 

valmistaudutaan juhlapyhiin, jolloin Sirukan ruokalistal-
la on joulupuuro. Puuron lomassa luontokeskuksen pi-
hassa on lisäksi ilmaista huskyajelua lapsille kello 12-
14.30. Joulupukki saapuu vieraaksemme kolmen aikaan. 

Päivän jo pidetessä hiihtolomien aikaan vietetään 
luontokeskuksen Filmiviikkoja. Hiihtopäivien oheen 
tarjoamme lasten elokuvanäytöksiä. Hiihtolomat hui-
pentuvat Hankihulinoihin luontokeskukselle 8.3.2013. 
Hankihulinat kokoavat alueen markkinaväen kokoon, 
ohjelmassa on myös rekikoira-ajelua ja muuta talvista 
ohjelmaa lumenveistoa unohtamatta. Tervetuloa Syöt-
teen luontokeskukseen!

Tekstit: Sonja Kinnunen ja Kaisu Mankinen

en myynti, varaustupien va-
raukset sekä ryhmien näyt-
tely- ja maasto-opastukset. 
Lisäksi myyntituotevalikoi-
masta löydät reittikartto-
ja, Syötteen kansallispuis-
ton logotuotteita, luonto- ja 
ympäristöaiheisia tuotteita 
sekä Syöte – Metsäsuoma-
laista designia –tuotteet.

Siruka Eräpalvelut
Luontokeskuksessa toimii 
nyt myös uusi erähenkinen 
kahvila-ravintola Siruka 
Eräpalvelut. Kiiminkiläinen 
yrittäjäpariskunta Sirpa ja 
Kari Runtti aloittivat uute-
na ravintolayrittäjinä luon-
tokeskuksessa syyskuussa 

2012. 
Sirukan pal-

veluihin kuu-
luu monipuo-
lisesti erilaisia 
ruokapalvelui-
ta. Kahvio on 
auki aina luon-
tokeskuksen 
aukioloaikoi-
na ja kotiruoka-
lounasta on saa-
tavilla kello 11 
– 15. Siruka jär-
jestää myös ti-
lauksesta pito-
palvelua sekä 
eräkeittiö- ja ko-

• Syötteen luontokeskus:
Osoite: Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1, 93280 Syöte
Puhelin: 0205 64 6550
Telefax: 0205 64 6551
Sähköposti: syote(at)metsa.fi
Internet: www.luontoon.fi/syote 

• Siruka Eräpalvelut:
Kari Runtti, puh. 0500 776 560
Sirpa Runtti, puh. 0400 776 560
Sähköposti: palvelu@siruka.fi
Internet: www.siruka.fi

Ota yhteyttä! Lisätietoja meistä saat:

taruokailuja. Lisäksi Kari te-
kee luonnonmukaisia puu-
töitä, joita on myynnissä 
luontokeskuksessa. Retkei-
lijöille Sirukalla on myyn-

nissä muun muassa mak-
karapaketteja. Saatavilla on 
myös ’’Sirukan Eväsreppu’’ 
-palvelu, johon kuuluu koko 
päivän retkieväät. Eväät 

saat mukaan joko omaan 
reppuusi tai valmiina pa-
kattuna lainareppuun, jonka 
voi retken päätteeksi palaut-
taa takaisin ravintolaan.

Syötteen luontokeskuksen tapahtumia talvella 2012-2013

kätevästi tunturiin
uutuus

         Nyt Oulusta Suksibussilla suoraan vuoden 
hiihtokeskukseen Iso-Syötteelle sekä Pikku-Syötteelle.

 Suksibussi kulkee joka lauantai 1.12 alkaen!

Matkan ja jopa ruuat tunturissa ostat etukäteen kätevästi 
nettikaupasta www.syote.fi

Aikataulu   
Lähtö Oulun linja-autoasemalta klo 8
Paluumatkalle lähdetään klo 17

19 €VAIN

meno-paluu

Rinnetiedot, tarjoukset ja palvelut osoitteesta www.syote.fi
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Iso-Syötteen matkailu on mo-
niosaaja palvelujen tuottajana ja 
tarjoana. He välittävät majoitus-
ta Hotelli Pikku-Syötteen lisäksi 
noin seitsemääkymmentä vuok-
ramökkiä. Näiden lisäksi heiltä 
voi tilata ohjelmapalveluja, mök-
kihuoltoa, moottorikelkkasafa-
reita tai vuokrata moottorikelk-
koja, lumikenkiä ja vetoahkioita, 
sekä tilata moottoriradalle liuk-
kaankelin leikkimielisen kisan, 
polttopuita sekä kaikkien ajo-
neuvojen ja moottorikäyttöisten 
koneiden huolto, hinaus ja korja-
uspalvelut.  Iso-syötteen matkai-
lu välittää myös muiden yrittäji-
en ohjelmapalveluita.

Perheyrityksenä toimiva Iso-
Syötteen matkailu on toiminut 
Syötteellä parikymmentä vuot-
ta laajentaen toimintaansa ky-
synnän ja tarpeen mukaan ko-
konaisvaltaisten palvelujen 
tarjoajaksi alueella.  

– Mökkien vuokraus on suu-
rin työllistäjä samoin kuin nii-
den siivous ja huoltopalvelut. 
Meiltä voi tilata myös pitopal-
velua suoraan mökeille jos ha-
luaa välttyä lomallaan ruuanlai-
tolta.  Matkailu on viime vuosina 
muuttunut siten, että nykyisin 
vuokrataan mökki hiihtoloman 
aikana puoleksi viikoksi, kun 
ennen se varattiin koko viikoksi. 
Kyselyjen perusteella näyttäisi 
siltä että lasten moninaisten har-
rastusten vuoksi perheet joutu-
vat viettämään osan lomastaan 
kotona.  Suurin osa asiakaskun-
nastamme koostuu keski-ikäisis-
tä perheellisistä, jotka ovat Vaa-
san, Kokkolan ja Oulun-seudulta 

kotoisin. Toisena ryhmänä tule-
vat sitten ulkomaalaiset, heistä 
venäläiset, ranskalaiset ja hollan-
tilaiset muodostavat enemmis-
tön. Ulkomaalaisia kiehtoo suu-
resti suomalainen luonto, ja sen 
valoilmiöt kuten ilta-, ja aamu-
ruskot sekä revontulet, kertoo 
Iso-Syötteen matkailusta Reijo 
Väisänen.

Koko perheen loma
Nykyisin lomailijat haluavat 
kokea kokoperheen lomailua 
laduilla tai sitten extream-seik-
kailuja talvisessa metsässä.

 – Vetoahkioita vuokraa kak-
si erillaista asiakasryhmää: Toi-
sena on perheelliset, jotka ha-
luavat ottaa pienet lapsensa 
mukaan hiihtolenkeilleen. Ah-
kiossa kulkee mukavasti lap-
si tai kaksi. Toisena vuokraaja-
ryhmänä on umpihankihiihtoa 
tai lumikenkävaellusta harras-
tavat. He kuljettavat ahkioissa 
eväät ja mahdollisesti yöpymi-
sessä tarvittavat välineensä met-
sään. Lumikenkävaellusten suo-
sio on viime vuosina kasvanut 
ja me vuokraamme laadukkaita 
pehmeällekin kelille sopivia lu-
mikenkä asiakkaille, Teija Sara-
järvi kertoo talvimatkailun ny-
kysuuntauksista.

Uusittu  
moottorikelkkakalusto
Moottorikelkkakalustoa on uu-
sittu kymmenellä uudella Pola-
ris  Touring IQ moottorikelkal-

Iso-Syötteen matkailu on palveluiden moniosaaja

la. Iso-Syötteen matkailulla on 
tarjolla myös omia kelkkareit-
tejä asiakkaille. Reilun kilomet-
rin mittainen auton liukkaanke-
linajorata on talvisin käytössä ja 
erityisesti ulkomaalaisten suosi-
ma aktiviteetti. Kuulemma sin-
nikkäimpiä tähän astisista ajajis-
ta on ollut ranskalainen ryhmä, 
joka ajoi yhteen kyytiin 540 kier-
rosta ennen kuin voittaja saatiin 
selville lopullisesti. 

– Moottorikelkkasafareita jär-
jestetään joko peruspaketteina 
tai sitten yksilöllisesti räätälöi-
tyinä. Perusreissu on parin tun-
nin mittainen, jossa ajetaan osit-
tain yleisillä reiteillä ja osittain 
meidän omilla yksityisillä reiteil-
lä. Reissuun kuuluu kahvittelu 
ja eväiden syönti safarin aikana. 
Kahden ja neljän tunnin mootto-
rikelkkavuokraukset ovat nykyi-
sin suositumpia. Teemme myös 
yhteisyötä paikallisten yrittäjien 
kanssa ja voimme järjestää safarit 
kulkemaan siten, että samalla voi 
vierailla esimerkiksi koiratarhal-

la koiravaljakko ajelulla. Moot-
toriradalla pääsee kokeilemaan 
liukkaalla, jäisellä radalla ajamis-
ta. Tarjolla on viritettyjä, radalle 
tarkoitettuja autoja. Kisassa aje-
taan ensin harjoittelukierros ja 
sitten kahdesti kelloa vastaan, 
Väisänen kertoo.

Hinaus- ja huoltopalvelusta 
saa apua välittömästi olipa sitten 
kyseessä rengasvaurio tai muu 
ongelma.  Iso-Syötteen matkai-
lulla on oma nosturein varustet-
tu korjaamohalli jossa voi sulat-
taa kohmettuneet autot tai tehdä 
vaikka täyden moottoriremontin 
tarvittaessa. 

– Yleensä halliin hinatut au-
tot on sieltä saatu tulemaan ulos 
omin voiminen. Pienet ongelmat 
pystytään ratkaisemaan tien-
kin päällä, mutta yleensä kovil-
la pakkasilla on viisaampi tuoda 
auto sulamaan kuin roplata pak-
kasessa. Nykyisissä autoissa on 
niin paljon liian kylmässä murtu-
via muoviosia, ettei niitä voi kyl-
mänä käsitellä, Väisänen toteaa.

Teija Sarajärvi vastaa yrityksen pyörittämisestä Reijo Väisäsen kanssa.

– Pärjänkievari on samalla 
ala-aseman kahvilaravintola 
ja vaunukansan kohtaamis-
paikka sekä huoltorakennus. 
Rinnekansa sekä hiihtäjät 
poikkeavat usein ravinto-
laan juomaan lämmikettä tai 
syömään. Illalla paikalle saa-
puu illanviettäjät tai ruokai-
lijat. Heidän viihdykkeeksi 
Pärjänkievarissa järjestetään 
erilaisia ohjelmallisia toi-
mintoja, kertoo paikan isän-
tä Pekka Kimpimäki.

Kun laskettelijat ovat pai-
kalla vain talvisin, mutta osa 
karavaanareista saattaa viet-
tää vaunualueella jopa suu-
rimman osan vuodesta.  Osa 
vaunulaisista saapuu pai-
kalle hyvissä ajoin syksyllä. 
Heidän ja muidenkin paikal-
le tulleiden viihdyttämisek-
si ja ajankuluksi Pärjänkieva-
rilla järjestetään monenlaista 
touhua ja toimintaa. Osa ta-
pahtumista on muodostunut 
jo perinteiseksi tapahtumak-
si, jota osataan jo odotella tu-
levaksi määrättynä aikana 
vuodesta.

– Vaunukansalle järjeste-
tään erilaisia ohjelmia ja ta-
pahtumia. Tapahtumat ovat 
avoimia kaikille tulijoille. 
Karavaanarit ovat siitä kiitol-
lista porukkaa, että he osal-

Yleisötapahtumia  SyöteResort Pärjänkievarilla
listuvat innolla järjestelyihin 
ja tuottavat myös itse omia 
ohjelmiaan, kertoo Syöteca-
ravan yrittäjä Pekka Kimpi-
mäki.

OctoberFest-tapahtu-
ma Pärjänkievarilla

Lauantaina 13.10. toisen 
kerran järjestetty October-
Fest tapahtuma Pärjänkie-
varilla keräsi kohtalaisesti 
väkeä paikalle nauttimaan 
saksalaisen, tai tarkemmin 
baijerilaisen perinteen mu-
kaan järjestetystä makkara-
pitoisesta ruoasta, hapankaa-
lista ja oluesta. 

– Tästä tapahtumasta on 
tarkoitus rakentaa perintei-
nen tapahtuma Pärjänkieva-
rissaa. Ensi syksyn suunnitel-
missa on tuoda paikalle aito 
saksalainen orkesteri soitte-
lemaan, kertoo Kimpimäki 
OctoberFest tapahtuman tu-
levaisuuden suunnitelmista.

Tapahtumaan oli saatu 
alkuperäisiä koristeita, kun 
vaunualueen ”tutustumis-
tiimi” poikkesi katsomas-
sa paikan päällä Saksassa 
miten baijerilaiset viettävät 
juhlaansa:

– Ei sitä voi ymmärtää 
minkälainen suurjuhla siellä 

on kyseessä ennen kuin omin 
silmin sen pääsee näkemään. 
Tapahtuma-alueen koko oli 
valtava. Paikalla on jokaisel-
le jotakin tivolista lähtien. 
Yhden päivän aikana vierai-
lijoita syötettiin ja juotettiin 
350 000. Koko tapahtuman 
kävijämääräksi arvioitiin 7,5 
miljoonaa ihmistä. Humalai-
sia ei näkynyt ja kaikki pelasi 
kellon tarkkuudella. Tapah-
tuma-alueella oli kolme isoa 
telttaa, joissa tarjoiltiin ruuat 
ja juomat. Ruoka tuotiin ajal-
laan ja olut oli aina kylmää 
ja astiastot kiiltävän puhtai-
ta. Ihmeteltiin, että miten ja 
missä semmoinen tiskimää-
rä saadaan pestyä ja missä 
sellaiset olutmäärät jäähdy-
tetään. Mutta kaikki pelasi ja 
ihmisillä oli hauskaa. Tuliai-
siksi tuotiin alkuperäisiä ko-
risteita ja roppakaupalla tie-
toa tapahtumasta, kertoivat 
reissussa mukana olleet.

Romekievarin historiaa
Romekievari rakennettiin samaan aikaan rinteiden kans-
sa Iso-Syötteen juurella ja on toiminut siitä lähtien alueella 
kävijöiden hengähdyspaikkana. Aluksi Romekievarin yh-
teydessä toimi Iso-Syötteen toimisto, lipunmyynti, vaunu-
alueen huoltotilat ja oikeastaan kaikki mitä Syötteellä tar-
vittiin. Monipuolisella tarjonnallaan se on pystynyt aina 
palvelemaan kaikkia asiakkaitaan. 

Alku-aikoina kun muuta paikkaa ei ollut mihin mennä 

kaikki oli Romekievarissa, mutta ruuhkaisuudestaan huo-
limatta tunnelma oli aina hyvä. Kun vielä vaunualueen 
sauna- ja huoltotilat olivat samassa rakennuksessa, niin 
asiakkaista ei ollut koskaan pulaa. 

Etenkin viikonloppuina ja sesonkiaikoina eivät ovet 
juurikaan kiinni pysyneet, vaan kulkijaa riitti ja riittää 
edelleenkin. Legendaarinen Romekievari on edelleen-
kin kaikkien rinnealueella poikkeavien ensimmäinen käy-
mäpaikka, jonka terasseilla viihtyy niin hiihtokansa kuin 
muuten aikaansa viettävä porukka. 

Opintoretkellä Saksassa mukana olleet Pirjo, Hannele ja Auli kävivät katsomassa paikan 
päällä baijerilaista juhlaa. Tuliaisiksi tuli koristeita ja reissuporukka osti itselleen aidot ja 
alkuperäiset asusteet Pärjänkievarin OctoberFestiä varten.
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Nyt työnalla on paritalo sekä viereen nouseva yksittäin mökki. Kummatkin sijaitsevat mil-
tei rinteiden vieressä.

Tänä vuonna kaksikym-
mentä vuotta täyttävä 
Jopera Oy on oululainen 
keskisuuri rakennusliike, 
jonka päätoimipaikka on 
Oulussa. Joperan toimin-
ta-alue on Oulun ja ympä-
ristökunnat sekä Etelä-Suo-

Jopera rakentaa aktiivisesti Syötteelle
messa sijaitsevat kohteet.

– Nykyinen taloudelli-
nen tilanne on rauhoitta-
nut rakentamista ja yksityi-
set ihmiset ovat varovaisia 
suuria lainoja ottaessaan. 
Osaltaan heikohkoon ra-
kentamiseen vaikuttaa 

osaltaan suuret irtisano-
misryöpyt mitä viime vuo-
sina on Nokiakin har-
rastanut. Oulun uusien 
kaava-alueiden valmistu-
misen odotetaan kuitenkin 
vilkastuttavan rakenta-
mista etenkin omakotita-

Pudasjärveläiset kirvesmies veljekset Kari ja Juha Tuohi-
maa ovat rakentaneet kaikki Jopran Syötteelle pystyttä-
män vapaa-ajan asunnot.

lo puolella, kertoo Jopera 
Oy:n toimitusjohtaja Jorma 
Paaso.

Perheen pudasjärvi-
set sukulaissuhteet toi ra-
kennusliikkeen aikoinaan 
Syötteen maisemiin ja 
Jopera rakensi ensimmäi-
sen loma-asuntonsa vuon-
na 1998 Syötteelle, Hulha-
vanpuiston alueelle. Sen 
jälkeen mökkejä ja parita-
loja on noussut Syötteelle 
joka vuosi. 

–Iso-Syötteen alueelle 
olemme rakentaneet kaik-
kiaan parisenkymmentä 
vapaa-ajan asuntoa. Osa on 
yksittäisiä mökkejä ja osa 
paritaloja. Rakennamme 
myyntiin sekä tilaustyö-
nä joko asiakkaan piirus-
tusten tai sitten oman mal-
listomme mukaan. Kaikki 
rakennukset ovat energi-
aa säästäviä, tulisijallisia 

ja muutenkin korkeasti va-
rusteltuja taloja nykyajan 
vaatimusten mukaan.

Myytävien asuntojen 
kohdalla myyntiaika voi 
venyä ja sillä aikaa asun-

not ovat vuokrakäytössä. 
Tällä hetkellä Syötteelle on 
nousemassa paritalo ja yk-
sittäinen vapaa-ajan asun-
to suoraan rinteiden lähei-
syyteen.  

HIIHTOKESKUS ISO-SYÖTE TAPAHTUMAT 
joulukuu 2012-tammikuu 2013

Torstaina 6.12. klo 19.00 Soihtulasku eturinteellä.

Lauantaina 8.12. klo 14.00 leijonakisat perherin-
teellä. Leikkimielinen ratalaskukisa alle 13 v. Ilmoittau-
tuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2 e. 

Lauantaina 8.12. klo 19.00-21.00 Iso-Syöteen 
SnowParkin iltasessarit. Ilmainen laskuilta klo 19.00-
21.00 kaikille parkkilaskijoille. Tule mukaan laskemaan 
hyvässä, rennossa jengissä musiikin soidessa parkissa. Il-
tasessareissa haikataan parkkia porukalla hissin jo men-
tyä kiinni. Parkissa palaa valot klo 21.00 saakka, jotenka 
parkkipäivän pituus jatkuu kahdella tunnilla! Iltasessa-
rit on myös oiva tapa tutustua Iso-Syötteen SnowPark-
kiin. Sessareiden päätteeksi sinulle tarjotaan kelkkakyyti 

vaunualueella tai hotellille 
mikäli majoitut siellä (kelk-
kahinaus köyden perässä 
omalla vastuulla!).

Torstaina 27.12. klo 19.00-21.00 Iso-Syöteen Snow-
Parkin iltasessarit. Ilmainen laskuilta klo 19.00-21.00 
kaikille parkkilaskijoille. Tule mukaan laskemaan hyvässä, 
rennossa jengissä musiikin soidessa parkissa. Iltasessareis-
sa haikataan parkkia porukalla hissin jo mentyä kiinni. Par-
kissa palaa valot klo 21.00 saakka, jotenka parkkipäivän pi-
tuus jatkuu kahdella tunnilla! Iltasessarit on myös oiva tapa 
tutustua Iso-Syötteen SnowParkkiin. Sessareiden päätteek-
si sinulle tarjotaan kelkkakyyti vaunualueella tai hotellille 
mikäli majoitut siellä (kelkkahinaus köyden perässä omalla 
vastuulla!). 

Perjantaina 28.12. klo 12.00-15.00 Viihdehuiput   
AudiRinnerieha eturinteellä.

Lauantaina 29.12. klo 12.00 Haglöfs SuomiSlalom 
tapahtuma eturinteellä. Koko perheen, ystävien ja vaik-
kapa työporukoiden leikkimielinen ja hauska lasketteluta-
pahtuma. Reippaan yhdessäolon ohessa myös kilpaillaan, 
lajeina pujottelu, lumilautailu ja telemark.

Maanantaina 31.12. klo 23.59 ilotulitus eturinteellä.

Maanantaina 31.12. klo 00.00 soihtulasku eturin-
teellä. Kaikki vapaaehtoiset laskemaan soihdun kanssa.

Maanantaina 31.12. klo 17.00-20.00 Parkkicup- 
avajaiset. ParkkiJamit on ilmainen, rento tapahtuma Iso-
Syöte SnowParkissa. Näissä sessareissa kolme parasta tyttö-

laskijaa sekä jätkistä kolme laskutyy-
liltään ja tekniikaltaan parasta laskijaa 
palkitaan takuuvarmasti kovilla tuote-
palkinnoilla. Kevään Aurinkojameissa 
20.4.2013 palkitaan talven aikana eni-
ten Cup -pisteitä kerännyt tyttölaskija 
kauden 2013-2014 Iso-Syötteen kau-
sikortilla. Myöskin äijistä tyylin ja tek-
niikan sarjoissa eniten pisteitä kerän-

neet ansaitsevat itselleen seuraavan kauden kausikortin 
(kausikortti joka sarjan parhaalle laskijalle, kausikortti on 
henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai siirtää 
muulle ajankohdalle). SnowPark Cup -pisteitä jaetaan yh-
teensä viisissä ParkkiJameissa.

Torstaina 3.1.2013 klo 19.00-21.00 Iso-Syötteen 
SnowParkin iltasessarit. Ilmainen laskuilta klo 19.00-
21.00 kaikille parkkilaskijoille. Tule mukaan laskemaan 
hyvässä, rennossa jengissä musiikin soidessa parkissa. Il-
tasessareissa haikataan parkkia porukalla hissin jo men-
tyä kiinni. Parkissa palaa valot klo. 21 saakka, jotenka 
parkkipäivän pituus jatkuu kahdella tunnilla! Iltasessarit 
on myös oiva tapa tutustua Iso-Syötteen SnowParkkiin. 
Sessareiden päätteeksi sinulle tarjotaan kelkkakyyti vau-
nualueella tai hotellille mikäli majoitut siellä (kelkkahi-
naus köyden perässä omalla vastuulla!).

Perjantaina 4.1. klo 14.00 Mustin ja Lystin Loppi-
aisseikkailu lumimaassa.

Lauantaina 5.1. klo 14.00 Leijonakisat perherin-
teellä. Leikkimielinen ratalaskukisa alle 13 v. Ilmoittau-
tuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2e.

Lauantaina 12.1. klo 12.00-15.00 ParkkiJamit  
SnowPark Cup SnowParkissa.

Lauantaina 19.1. klo 12.00 Freeride tapahtuma 
2013. Vapaalaskutapahtuma Freeriderinteessä. 

Lauantaina 26.1. klo 14.00 Leijonakisat perherin-
teillä. Leikkimielinen ratalaskukisa alle 13 v. Ilmoittau-
tuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2 e. 

Lauantaina 26.1. klo 19.00-21.00 Iltasessarit 
SnowParkissa. 
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Perimätiedon mukaan Wirk-
kusen kantatila Syötteel-
tä Taivalkoskelle menevän 
tien varressa on ollut asu-
tettuna 1500-luvulta lähtien. 
Varmistetun tiedon mukaan 
1600-luvulla Wirkkuses-
sa on harjoitettu maatalous-
toimintaa sekä talo on ollut 
myös matkustavien yöpy-
mis- ja levähdyspaikkana. 
1800-luvulla tilalla aloitet-
tiin porotalous. Myöhem-
min Virkkusessa on toimi-
nut myös kauppa.

– Aikoinaan tässä on asu-
nut kolme veljestä, joista yksi 
hoiti maataloutta, toinen oli 
seppä ja kolmas hoiteli pää-
toimisesti poroja ja kesäai-
kaan teki hirsirakennustöi-
tä kun porohommia ei ollut. 
Itse jatkan esi-isieni jalanjäl-
jillä. Eli jatkan porotaloutta 
ja hoidan tilaa. Maanviljelys-
tä harjoitetaan porotaloutta 
ja maisemanhoitoa varten, 
metsänhoidolliset työt, po-
ronhoito sekä turismi tuovat 
leivän edelleen taloon, ker-
too Wirkkusen tilan nykyi-
nen isäntä Juha Virkkunen.

 Juha Virkkunen lupa-
si isälleen, että tulee jatka-
maan tilan pitoa sitten kun 
sen aika tulee. Virkkunen 
kouluttautui kalastustekni-

Wirkkusen porotilalla perinteet 1500-luvulta lähtien
koksi ja toimi voimayhtiössä 
johtavana kalastusmestari-
na siihen saakka kun hänen 
isänsä kertoi, että isännän 
paikka alkaa olla vapaa-
na. Virkkunen palasi ko-
tiinsa ensi kerran isännäksi 
-78, mutta palasi palkkatöi-
hin takaisin. Vuodesta 1990 
lähtien hän on pitänyt taloa 
pystyssä.

 – Porotaloudesta saa-
daan hyvinä vuosina puo-
let tilan tuloista. Suurin osa 
lihoista menee Virkkusesta 
suoramyyntiin. Metsänhoi-
dosta ja turismista saadaan 
sitten se loppuosa tilan ku-
luihin, Virkkunen kertoo. 

Majoitustoimintaa ja se-
katavarakauppaa nykyi-
sin ei enää tilalla ole. Sen 
sijaan porotilavierailuja ti-
lalle tehdään ja sen lisäksi 
on Virkkusessa tarjolla kesä- 
ja talvikalastusreissuja, suk-
si- ja lumikenkäreissuja sekä 
pienriistanhoitotyöhön tu-
tustumista. Kun Virkkunen 
vetää 50-luvun perinne-
kamppeet niskaansa ja alkaa 
tarinoimaan laavulla tai pir-
tissä, kuulijakunta useimmi-
ten hiljenee kuuntelemaan 
hiiskahtamatta.

– Jopa villit nuoretkin 
rauhoittuvat kuuntelemaan 

entisajan tapahtumista ja 
työtavoista. Meillähän on 
komeat puitteet eli vanhat 
rakennukset, jotka luovat jo 
hyvät lähtökohdat vanhojen 
asioiden tarinankerronnalle. 
Siinä saattaa mennä tunti jos 
toinenkin heidän kanssaan 
jutellessa. Etenkin nuoret 
ja ulkomaalaiset on erittäin 
kiinnostuneita vanhoista 
asioista ja tapahtumista. Li-

Juha Virkkunen istumassa kotitalonsa pirtissä. Talolla oli-
si paljon kerrottavaa vanhoista tapahtumista, jos se vaan 
osaisi. Virkkunen osaa ja kertoo ja näin edesauttaa perin-
netiedon siirtymistä seuraaville sukupolville.

Lauantaina 8.12.2012
Syötehopin edessä kello 14-18

Myytävänä:
lohikeittoa, makkaraa, lättyjä, kahvia
leipää, leivoksia, pullaa sekä käsitöitä
vanhan-ajan tavaroita Jalavan kaupasta 
Ohjelmana:
huskykoira- ja poroajelua, tiernapoika esitys sekä 
näytelmä. Joulupukki vierailee tapahtumassa.

Arvontaa:
Palkintoina 2 hlön huskykoira-ajelu, kinkku, 
poronpaisti ja muita hyviä palkintoja

www.syote.fi

Koristellaan yhdessä 
Syötteen joulukuusi!
Tuo oma koristeesi tapahtumapäivänä.

säksi talossa on paljon van-
haa esineistöä, josta voisi 
käyttää jopa kotimuseo-ni-
mitystä. Esineitä katsellessa 
ja jutellessa turistien kanssa 
esineiden käyttötarkoituk-
sista aika hujahtaa huomaa-
matta ja on hirveän mukava 
huomata, että vanhat asi-
at kiinnostaa ihmisiä. Se jos 
mikä on palkitsevaa palau-
tetta ihmisiltä!

Valitse 2, maksa 1 -hinnoittelu koskee kehyksiä alk. 59 € (norm. 79 €) sisältäen vakioyksiteholinssit. Hinta vakiomoniteholinssien 
kanssa alk. 129 € (norm. 149 €). Esim. ostaessasi silmälasit kehysryhmästä alk. 59€ vakioyksiteholinsseillä, saat 59€ arvoisen 
lahjakortin ystävällesi. Muut linssit ja lisämukavuudet hinnaston mukaan. Tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
Voimassa 24.12.2012 asti. © 2012 Specsavers Optical Group. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Tä
yd
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täTyytyväisyyttä

takuulla

Anna toinen
pari ystävällesi
joululahjaksi.

Voimassa 24. 12. asti

Silmälasit sinulle      59  €
Silmälasit ystävällesi       0  €
Kahdet silmälasit yhteensä   59  €

VALITSE 2 
 MAKSA 1

Alk. 59  €

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

 PUDASJÄRVI :   Kauppatie 5  , puh.   040 821 1819  . Avoinna   ma-to 9-17, pe 9-16, 
la suljettu    Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 

KOTOISAT NELIÖT

Ammattitaitoista palvelua 
17 vuoden ja satojen kotien 

kokemuksella

Pilvitie 1 A, 90630 OULU   

puh. 040 550 2830   

www.jopera.fi

KOTOISAT NELIÖT

UUSI JOPERA-TALOKIRJA ON 
ILMESTYNYT. TILAA HETI OMASI!

Yksilöllisesti      Turvallisesti      Edullisesti
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Pilvitie 1 A, 90630 OULU   

puh. 040 550 2830   

www.jopera.fi

KOTOISAT NELIÖT

UUSI JOPERA-TALOKIRJA ON 
ILMESTYNYT. TILAA HETI OMASI!

Yksilöllisesti      Turvallisesti      Edullisesti
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Syöte on suomalaisesta 
luonnosta nauttivan liik-
kujan paratiisi, ja sitä se on 
erityisesti laskettelemises-
ta nauttivalle Harri Honka-
lalle. Hän on jo 3-vuotiaasta 
saakka aloittanut aktiivisen 
tunturissa käymisen ja välil-
lä jopa tehnyt töitäkin har-
rastuksensa parissa hiih-
donopettajana. Nykyään 
Harri tekee leipätyönsä en-
simmäisenä perämiehenä 
tuotetankkeri Mt. Jurmolla 
ja kotia hän pitää pystyssä 
Turun suunnalla.

- Aloitin vuonna 2000 
hiihto-opettajan kurssit, joil-
le voi mennä kun täyttää 18 
vuotta. Heti uuden vuoden 
jälkeen aloin opetushom-
miin. Elettiin sitä aikaa, kun 
Kalle Hirvensalo oli hiihto-
koulun pomo ja suksivuok-
raamon päädyssä oli hiih-
tokoulun toimisto, Harri 
muistelee hymyssä suin.

Lasketteleminen oli aina 
ollut lähellä miehen sydän-
tä. Hän aloitti harrastuksen 
lautailemalla vuoden -87 
tienoilla. Lautailu oli vielä 
tuolloin hyvin erikoista, sil-
lä se oli vasta rantautunut 
Suomeen ja Syötteellä Lau-
kan Matti taisi olla ainoa la-
jin taitaja.

Nykyään Harrilla on 
isänsä Jorman kanssa pari-
mökki perheen kesken uu-
della alueella Romekievarin 
lähellä, Juolukkapolulla. He 
rakensivat mökin itse, kun 
Harri pääsi armeijasta.

- Isällä oli tuolloin tak-

Merisistä töistä tunturiin nauttimaan
siyritys. Ajoin taksia, mikä 
mahdollisti isän timpuri-
na olemisen. Alueen en-
simmäisten rakennusten 
joukossa oleva mökki ra-
kennettiin kymmenkun-
ta vuotta sitten heti alueen 
kaavoituksen jälkeen. Vie-
läkin koko perhe käy Syöt-
teellä - aina mahdollisuuk-
sien mukaan, Harri kertoo 
ja jatkaa:

- Syötteellä on puitteet 
kohdillaan ja käymme siel-
lä mielellään myös kesällä. 
Nuorempana vierailu pai-
nottui enemmän talveen. 
Kesällä minulle on pääjut-
tu juhannuksen ralliajo sekä 
myöhemmin kesällä Syöte 
huippuajot –moottoripyö-
räkokoontuminen, sillä har-
rastan myös moottoripyö-
riä. Avovaimo Jenny kulkee 
mielellään mukana, Harri 
toteaa.

Sukulaisten innoittama-
na Harri meni vuonna 2005 
merikouluun ja samana 
vuonna hän lähti laivalle en-
simmäistä kertaa. Sisämaas-
ta Haapavedeltä kotoisin 
oleva mies on kuitenkin so-
peutunut merellisiin työolo-
suhteisiin ja nauttii matkus-
telusta. Töissä ollaan viisi 
viikkoa kerrallaan, ja jaksoa 
seuraa yhtä pitkä aika mais-
sa lomalla.

- Toimenkuvaani kuuluu 
merellä laivan navigointi 
ja ajaminen sekä satamas-
sa lastitoimintojen valvomi-
nen. Lisäksi ensimmäisen 
perämiehen vastuulla on 

Viime kesänä Syötteen Huippuajoissa Harri Honkala oli yhdessä Seadogs mc moottoripyöräkerho-
kavereiden kanssa. Kerhon jäsenet koostuvat pelkästään merimiehistä, jotka ajavat Harley David-
soneilla. 

Syötteeltä talvella vuonna 1993. 

Harri Honkala on treenannut lumilautailua pienestä pitäen.  Kuva otettu viime joulun aikaan Iso-Syötteen rinteellä. 

Harri Honkala ohjaamassa komentosillalla 165 metristä laivaa Pohjanmerellä. Kuva: Oskari Porkka

MT Jurmo kuvattuna Mongstad kaupungin edustalla Norjassa. Kuva: Oskari Porkka

muiden muassa navigoin-
tilaitteet ja aluksen lääkin-
nällinen osaaminen eli teen 
kohtalaisen monipuolista 
hommaa, Harri kuvailee.

Kaksi vuotta sitten Rau-
malta merikapteeniksi val-
mistunut mies on nähnyt 
meriä monella suunnalla. 
Koko työuransa hän on ol-
lut merillä öljytankkereil-
la viemässä polttoaineita 
Yhdysvaltoihin New Yor-
kiin, Grönlantiin eskimoil-
le ja nyt sellaisella Nesteen 
öljytankkerilla, joka kuljet-
taa öljyä Venäjältä Pietaris-
ta ympäri Eurooppaa.

- Aion tulla Syötteel-
le taas vähän ennen joulua. 
Vietämme siellä aaton ja uu-
den vuoden. Tammikuun 
puolessa välissä suuntaan 
jälleen töihin laivalle. Mi-
nun ja Syötteen historia on 
tosiaan pitkä ja laskeminen 
on lähellä sydäntä vieläkin. 
Näin ollen Syöte vetää aina 
kun mahdollista!
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Ui�omiehentie 16, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 0500 907 819, 040 170 1348

www.juotasniemi.com

Lihankäsi�ely 
Juotasniemi Ay

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, 
POROSTA, 
RIISTASTA
ym. asiakkaiden omista 
raaka-aineista 
· TUORELIHOJEN 
 LEIKKUU- JA 
 PAK�USPALVELU
·  KYLMÄSAVULIHA
·  LÄMMINSAVULIHA
· LÄMMINSAVULEIKKEITÄ
·  LÄMMINSAVUMAK�� väh. 10 kg/erä
·  KYLMÄSAVUMEETWURSTI
 väh. 8 kg/erä
·  SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä 
Palvelemme ma–pe klo 9–17. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.

Lihankäsi�ely 
Juotasniemi Ay

Puh. 08 – 823400 ma-pe 9-17, keskusvaraamo@isosyote.fi 
nettivaraukset 24 h www.syote.net

Mökit, hotellihuoneet, ohjelma- ja kokouspalvelut...

majoitusvarauksen yhteydessä, yhdellä laskulla!

KaiKKi saMasta 

PaiKasta

– Kolmella traktorilla, ja 
yhdellä aura-autolla pi-
detään Syötteiden alueen 
tiet ja suurin osa pihoista 
lumesta puhtaina. Tai yri-
tetään pitää. Kovat tuis-
kut teettävät joskus niin 
paljon töitä tiestöllä, että 
pihahommat siirtyvät pa-
kosta seuraavalle päiväl-
le, kertoo Syötteen maan-
siirron johtaja Jari Särkelä.

Syötteen maansiirrol-
la on kaavateitä, eli kau-
pungin teitä aurattavana 
35 kilometriä. Valtion tei-
tä pyöreät 70 kilometriä. 
Vaunupaikkoja reilut kak-
sisataa ja pihoja runsas 
350 kappaletta. Oman ka-
luston lisäksi kaksi aliura-
koitsijaa auraa myös.

– Parhaimmillaan töis-
sä on kuusi raskaan sarjan 
traktoria, pyöräkuormaa-
ja, wille sekä aura-auto, 
Särkelä kertoo.

Syötteen Maansiirron 
kaikissa traktoreissa on 
isot lingot ja etukuormaa-
ja. Kahdesta löytyy lisäk-
si aluterävarustus, joilla 
saadaan tienpinta karhen-
nettua ja poistettua liiken-
teen tamppaamaa polan-
netta. Auraajan työpäivä 
alkaa yleensä aamuyös-
tä kolmen aikaan. Silloin 
avataan päätiet tai torju-
taan liukkautta - kelistä 
riippuen. 

Neljän jälkeen olla ho-
tellien tiet pitää olla ajet-

Syötteen aurauskalusto on  liikkeellä yötä päivää
tavassa kunnossa kun 
ensimäiset työläiset läh-
tevät töihinsä. Siitä työ-
päivä jatkuu iltaan saak-
ka ja viimeiset asiakkaat 
poistuvat hotellilta aamu-
yöllä kolmen aikoihin. Eli 
mies vaihtuu välillä toisen 
mennessä nukkumaan 
muutamaksi tunnik-
si, mutta homma jatkuu. 
Tuiskujen jälkeen seuraa-
vat pari päivää menee tei-
den siistimissä ja risteys-
paikkojen leventämisessä.

– Syötteen alueen ho-
tellien tiestöt ja vilkkaim-
mat risteysalueet vaativat 
koko ajan hiekoittamista 
sekä muuta huolenpitoa.  
Osa porukasta on sur-
kean huonoilla renkail-
la liikkeellä olosuhteisiin 
nähden, ja taitaapa koke-
mustakin puuttua talvi-
keleistä ja mäkisistä ties-
töistä. Vauhtiakin näyttää 
toisinaan olleen vähin-
tään riittävästi, kun ajavat 
ojaan tai sortuvat porojen 
takia valleihin.  Näiden 
ja äkillisten kelien vaih-
tumisien takia on pakko 
pitää päivystävä kalusto 
alati valmiudessa.  

Päivystäjä on aina val-
miina lähtemään kisko-
maan autoja pois pen-
koista tai hiekoittamaan 
aamuyölläkin, jos on linja-
autoja pulassa tai raskai-
ta rekkoja tulossa tavaran 
tuontiin hotelleille.

Isoilla, tehokkailla koneilla lumityöt sujuu kitkattomasti. 
Ainoana ogelmana on etteivät matkailijat välttämättä ta-
jua väistää tarpeeksi kohdatessaan auraajan tai sitten au-
tot pysäköidään siten, että ne estävät koneiden pääsyn 
kohteeseen, Jari Särkelä kertoo.

Lumimiehille nämä istuimet ja nappulat on tulleet hyvin-
kin tutuiksi. Automatiikka ja tekninen kehitys on helpotta-
nut kuskien työskentelyä siinä määrin että oudompi ei sai-
si näitä edes liikkeelle.

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

5.12. Uudistuneen Pikku-Syötteen 
 2012-13 kauden avajaiset
5.12. Virallinen avauslasku
5.12. Pikkujoulugaala, Hotelli Pikku-  
 Syöte solistina Saara Aalto
6.12. Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti  
 ja illallinen, solistina Saara Aalto,  
 Hotelli Pikku-Syöte
6.12. Pikku-Syöte Texas Hold’em Central  
 Cafessa
7.12. Hold Em Turnaus Centralparkissa
8.12. Hotellilla house band Sunday traffic
31.12. Pikku-Syötteen uusi vuosi
31.12. Hotelli Pikku- Syöte goes rock!
 Tommy Huovinen & paholaiset klo  
 24 Uudenvuoden ilotulitus
18.–20.1. IlvesPoika Weekend – Kehrä-
 kö Ilves? Laskijat ja laskemisesta  
 kiinnostuneet tervetulleita!
15.–17.2. Helmijam, Suomen naislumi- 
 lautailijoiden ja Pikku-Syötteen 
 yhteinen tyttötapahtuma
16.3. Forrest Camp, mettälaskut 

 takamaastoissa
23.3. Alamäki Sprint, koko perheen
 hiihtokeskussuunnistus
29.3.–1.4. Pikku-Syötteen pääsiäinen –
 pulkkakisa, naamiaiset ym.
5.–7.4. Syöte Ug – vuodesta 2005, 
 Uugeempi kuin metro!
22-28.4. Rinteet rullalle! Kelkkakauden  
 päätös - Kiihdytys, hyppyrilinja,  
 crossirata, hillclimb. 

Tarkemmat infot sekä kuvia ja 
videoita edellisvuosilta osoitteesta

Pikkusyote.fi/tapahtumat

Muita tapahtumia

8.–10.2. XVI Umpihankihiihdon
 Maailmanmestaruuskilpailut 
 Pudasjärvellä
21.2. Porokarnevaalit Syötteellä

Pikku-Syötteen tapahtumat

Huom. Varaamme oikeudet muutoksiin!
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Syötteen kehittäminen jatkuu. Murtsikkakeskus 
hanke on jatkoa MasterPlan työlle. Hankkeella on 
tarkoitus monipuolistaa ja parantaa ohjelmapal-
veluyrityksien mahdollisuuksia murtomaahiih-
toon liittyvien tuotepakettien tarjonnassa ja mark-
kinoinnissa. Samalla se parantaa asiakaspalvelun 
mahdollisuuksia reaaliaikaisen kunnossapidon ja 
kävijämäärä laskurien avulla.

– Hankkeessa rakennetaan murtomaahiihtäjil-
le tarkoitetut lähtöpaikat ja paikoitusalueet Iso- 
ja Pikkusyötteelle. Elektronisia kävijälaskureita ja 

monikielisiä infotauluja rakennetaan kuusi kap-
paletta, joista voi seurata latujen kunnostusta sekä 
kävijämääriä eri laduilla. Samalla niistä saa ajan-
kohtaista ja tarpeellista tietoa alueen tapahtumista 
ja palveluista. Taulut sijoitetaan Iso-Syötteen ydin-
alueelle, Luontokeskukselle, Iso-Syötteen huipul-
le, Pikku-Syötteen ala-asemalle, Pytkynpirtille ja 
Kovalammelle. Hankkeeseen kuuluu myös lähtö-
alueiden porttien suunnittelu ja toteutus.Hanket-
ta esitteli Pudasjärven kaupungin projektipäällik-
kö Ritva Kinnula.

Rakentaminen toteutetaan kesän 2013 aikana ja 
se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Menossa oleva murtsikkakeskus hankeen ra-
hoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus sekä Euroopan uni-
onin aluekehitysrahasto ja Pudasjärven kaupun-
ki. Hankkeen toteuttaa Pudasjärven kaupunki. 
Hanketta suunnitellessa on kuultu alueella olevia 
mökkiläisiä, kävijöitä ja paikallisia yrittäjiä. Hank-
keessa ovat mukana likimain kaikki alueella toi-
mivat tahot ja yritykset. 

Murtomaahiihtoladuille tulossa infotaulut ja lähtöalueet

Hotelli Iso-Syöte sijaitsee ai-
nutlaatuisen komealla pai-
kalla Iso-Syötteen laella tar-
joten vierailleen mahtavat 
maisemat ihailtavaksi, ta-
sokasta majoitusta ja erin-
omaista ruokaa. Majoi-
tusvaihtoehdoista löytyy 
varmasti jokaiselle sopiva 
vaihtoehto.  Valikoimasta 
löytyy 30 hotellihuonetta, 20 
tasokasta tunturimajaa ja 16 
nykyaikaista ja tilavaa tun-
turimökkiä. Kaikissa ma-
joitustiloissa on langaton, 
avoin ja maksuton internet-
yhteys.

Joulukuun alussa Hotel-
li Iso-Syötteelle saapuu ul-
komaalaisten ryhmiä koke-
maan Suomen talvea ja sen 
ihmeellisyyksiä. Mikä tääl-
lä asuville on jokapäiväis-
tä katseltavaa, on Keski-Eu-

Hotelli Iso-Syöte valmistautuu talveen:
Vieraita koko Euroopan alueelta

rooppalaiselle uutta, outoa 
ja eksoottista. Talven tykky-
lumet, porot, revontulet, eri-
laiset safarit ja nuotiokahvit, 
ovat heidän toivomuslistal-
laan päällimmäisinä.

– Ulkomaalaisryhmien 
vierailut alkavat joulukuun 
alusta. Espanjalaisia tulee 
runsas sata, sitten on saksa-
laisia, englantilaisia, ranska-
laisia, hollantilaisia. Oikeas-
taan koko Euroopan alueelta 
käy vieraita Syötteen alueel-
la. Kaukaisimmat vieraat 
tulevat Australiasta ja Ete-
lä-Afrikasta. Ryhmät viipy-
vät täällä suunnilleen vii-
kon kerrallaan. Jouluviikolla 
tänne tulevat ulkomaalaiset 
haluavat kokea suomalai-
sen joulun. Se poikkeaa aika 
paljon sikäläisistä perinteis-
tä. Espanjalaisille ja ranska-
laisille on omat jouluohjel-
mapaketit, jotka sisältävät 
muiden muassa joulupukin 
tapaamisen erämaaleirissä. 
Muuten vieraiden ohjelmiin 
kuuluu hiihtoa, laskettelua, 
moottorikelkkasafareita, 
huskyvaljakkoretkiä, poroti-
lavierailuja, lumikenkäilyä, 
potkuriretkiä, pilkkimis-
tä ja paljon muuta. Venä-
läiset tulevat Suomeen uu-
deksi vuodeksi, kertoo 
Hotelli Iso-Syötteen yrittäjä 
Juha Kuukasjärvi.

Ekologisuus on  
päivän sana
Paljon etukäteishuomio-
ta herättänyt Kotkanpesä 
-sviitti valmistuu marras-
kuun loppuun mennessä ja 
sitä on jo nyt varattu run-

saasti etukäteen.
– Kotkanpesä oli ajateltu 

vuokrattavan yöksi tai kah-
deksi kerrallaan. Etukäteis-
kysyntä oli mukava yllätys. 
Sitä on varattu etukäteen 
paljon ja pisimmät vuokra-
ajat ovat viikon mittaisia. 
Nyt alkaa tuntua siltä, että 
lentokoneessa aikoinaan 
saatu idea oli todella teke-
misen arvoinen asia, kertoo 
Kuukasjärvi. 

Hotelli Iso-Syötteel-
lä on vuosien mittaan siir-
rytty matalaenergisiin rat-
kaisuihin kautta linjan ja 
tuloksena tästä on huomat-
tavat energian säästöt, jot-
ka näkyvät ennen muu-
ta sähkölaskussa. Hotelliin 
ja mökkeihin on vaihdettu 
noin 2000 normaalia heh-
kulamppua matalaenergi-
siin led-valaisimiin. Hanke 
on toteutettu yhteistyössä 
Greenled’n kanssa jolloin 
on saatu oikean tehoiset va-
laisimet oikeisiin paikkoi-
hin. 

– Ekologisuus on päi-
vän sana, ja meillä se mer-
kitsee sitä, että hotelli läm-
penee nykyisin hakkeella, 
ja valaistus on muutettu 
meidän tiloissamme ma-
talaenergisiin led-valoi-
hin. Lokakuussa pyrimme 
viimetalveen verrattuna 
60 prosenttiseen energian 
säästöön. Ei päästy ihan 
siihen, mutta 54 prosen-
tin säästöön yllettiin. Säh-
kölaskussa valaistuksen 
muutoskin tekee tuhansien 
säästöt vuodessa ja yhdessä 
lämmityksen kanssa sääs-
töä tulee talvella noin 50-60 
prosenttia pakkasista riip-
puen, kertoo Kuukasjärvi.

Matkailuyrittäjä Juha Kuukas-
järvi kertomassa Syötteen ym-
päristöohjelman julkistamis-
seminaarissa toimenpiteistä, 
joilla saatiin hotellikiintölle 
sekä yrityksen muille kiinteis-
töille huomattavia energian 
säästöjä.

Uudet  
kelkat hiljaisia
Ekologisuus on myös esil-
lä Kuukasjärven uusis-
sa moottorikelkkahankin-
noissa.
– Hankimme viime syk-
synä uudet 4-tahtikelkat. 
Polttoaineen kulutus on 
nyt noin 50 prosenttia vä-
hemmän kuin ennen. Enää 
ei myöskään tarvitse käyt-
tää savuavaa 2-tahtiöljyä 
ja moottorien äänet ovat 
murto-osan aikaisemmas-
ta.

– Tuleva kausi näyttäi-
si muodostuvan hyväksi. 
Kesä ja syksy olivat meidän 
kannalta jo hyviä. Sateises-
ta kesästä huolimatta tai oi-
keastaan sen vuoksi meillä 
riitti mukavasti asiakkai-
ta. Ihmiset näyttivät mat-
kustavan päivä kerrallaan 
suunnitelmalla. Silloin kun 
sääennusteet lupasivat tän-
ne selkeää säätä, asiakkaat 
tulivat yöksi tai kahdeksi 
paikalle.  Lähtöpäivänään 
he tutkivat säätiedotuksia 
ja matkustivat sinne mis-
sä kelit näyttivät poutaisil-
ta. Syötteen keskeisen si-
jainnin ansiosta hotellilla 
yöpyi paljon mm. Ranuan 
eläinpuistossa vierailevia 
perheitä. Myös Syötteen 
kansallispuiston hyvä pati-
kointi- ja pyöräilyreitit tuo-
vat koko ajan lisää kesävie-
raita alueelle. 

Nyt alkutalvi ja uuden-
vuoden jälkeinen aika on 
myyty jo aika hyvin ja sil-
tä pohjalta on hyvä lähteä 
liikkeelle talvea kohden.

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt 
* Lumityöt

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte 
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

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

Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski • Puh. 08 841 005
ari.jalava@jalavankauppa.inet.fi • www.jalavankauppa.net

www.facebook.com/jalavankauppa

Tule lahjaostoksille ja 
nauttimaan joulutunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila

Iso-Syötteen Snowparkissa on aloittanut uusi park-
kitiimi. Parkkimanagerina toimii Tero Romppainen, 
joka on ollut tunturissa töissä jo useamman vuoden. 
Hänen apunaan tiimissä työskentelevät Roope Höy-
nä, joka laski viime kaudella KBR:n kuvausporukas-
sa, Pudasjärven oma poika Aku Nevakivi sekä ku-
vausexspertti Lasse Lehto. Parkin alaosa on muokattu 
syksyn aikana uuteen uskoon. Snowparkin uusi park-
kitiimi on kehittänyt tälle kaudelle uusia tapahtumia. 

Näin joulun aikaan ensimmäinen toteutettava uusi 
tapahtuma on Iltasessarit. Parkkiin jätetään valot pa-
riksi tunniksi sen jälkeen kun muut rinteet ja hissit 
menevät kiinni. Parkki on erikoisvalaistu mm elä-
vällä valolla ja siellä soi musiikki. Hissi ei ole päällä, 
vaan ideana on haikata porukalla erimerkiksi alarei-
lejä. Iltasessarit on siis yhdessä hengailua ja laskemis-
ta parkkimanageri kuvailee. Tämä on ainutkertainen 
mahdollisuus kokea laskua erikoisolosuhteissa.

Muita tapahtumia on mm SnowPark Cup, Ci-
tySport Challenge ja Iso-Syöte Samsung JamSessio. 
Näistä löytyy lisää tietoja www.isosyotesnowpark.
com-sivulta. Pysyäksesi ajan tasalla parkin kuulu-
misista ja tapahtumista, käy tykkäämässä Iso-Syöte 
Snowparkista facebookissa.

Iso-Syötteen Snowparkissa 
erikoisuutena Iltasessarit



Rakennusliike Lapti Oy rakentaa Iso-Syötteelle 
ensivaiheessa 23 huoneistoa Rs-kohteina. Iso-Syötteen 
paraatipaikalle on suunniteltu rakennettavan noin 130 

loma-asuntoa tulevien vuosien aikana.

130 lomahuoneistoa Iso-Syötteen juurelle

Oululainen Rakennusliike 
Lapti Oy rakentaa Iso-Syöt-
teen juurelle kolmen luhtita-
lon Lapti-

Villas-huoneistokoko-
naisuuden. Lomahuoneis-
tojen ennakkomarkkinoin-
ti on käynnistynyt kauden 
2012–2013 kynnyksellä ja 
suunnitelmien ensimmäisen 
vaiheen, Asunto Oy Syöt-
teen Kajon, arvioitu valmis-
tumisajankohta on vuonna 
2013.

Koko Suomen alueel-
la toimiva rakennusliike on 
vuokrannut Laatumaalta 
Romekievarin läheisyydes-
sä sijaitsevat korttelit.

– Keskeinen osa Iso-Syöt-
teen matkailukeskusta mah-
dollistaa 130 huoneiston 
rakentamisen. Kokonaisin-
vestointi on yli 15 miljoonaa 
euroa, kertoo Rakennusliike 
Lapti Oy:n myyntipäällikkö 
Jorma Juurikka.
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Välitykseen  
keskusvaraamon 
kautta
Ykkösvaiheessa rakenne-
taan 23 huoneistoa, jotka 
ovat kooltaan noin 27–84 ne-
liötä. Lapti-Villas on Laptin 
loma-asuntomerkki, joka on 
kehitetty ostajalle turvalli-
seksi sijoitus- ja vapaa-ajan 
kohteeksi. Ostajalle sisusta-
minenkin on tehty helpoksi 
ja vaivattomaksi sisustami-
sen ammattilaisen tekemillä 
eri sisustuspaketeilla. Omis-
taja pystyy myös vuok-
raamaan loma-asuntoaan 
eteenpäin.

– Olemme tehneet sopi-
muksen Pudasjärven Mat-
kailun eli Syötteen kes-
kusvaraamon kanssa. He 
hoitavat välitystoiminnan, 
mikäli asiakas haluaa vuo-
rata omistamaansa huoneis-
toa, kun ei itsekäytä sitä, 
Juurikka sanoo.

Syötteen matkailuyhdistyksen toiminnanjohtajana mar-
raskuussa aloittanut Rauno Kurtti tuntee hyvin paikalli-
set olosuhteet, koska on syntyisin Kuusamosta. Hän tie-
tää, että Syöte tunnetaan Suomen eteläisimpänä tunturina 
sekä runsaslumisimpana alueena, josta johtuen Syöte tie-
detäänkin lumivarmana hiihto- ja laskettelualueena.

Uuden toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu mm. joh-
taa ja kehittää Syötteen matkailualueen markkinointia, 
tapahtumia, tiedottamista sekä sidosryhmien toimintaa 
hyvässä yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja kaupungin 
kanssa

– Jo aikaisemmin tehdyllä työllä oli luotu hyvä poh-
ja mistä minun on helppo jatkaa. Alueelle on valmistu-
nut tänä vuonna Masterplan-suunnitelma, jonka pohjalta 
on hyvä lähteä keittämään toimintaa ja palveluita eteen-
päin. Kohderyhmänämmehän ovat laskettelevat ja hiih-
tävät perheet sekä pariskunnat ja porukat. Syötteeltä löy-
tyvät erinomaiset puitteet myös kokoustamiseen. Suurin 
osa asiakkaistamme tulee Oulun seudulta, Pohjanmaalta 
ja pääkaupunkiseudulta. Teemme tietenkin kovasti työtä 
myös sen eteen, että Syötteen alueen tarjoamat hyvät pal-
velut tulevat paremmin tunnetuksi koko Suomessa, Kurt-
ti tarkentaa.

Kansainvälisillä markkinoilla Syötteen aluetta tuodaan 
esille yhteistyössä suurempien matkailutoimijoiden kans-

sa.  Alueen tuotteita ja palveluita markkinoidaan ja myy-
dään Keski-Euroopassa, Britanniassa sekä Venäjällä ja 
muilla venäjänkielisillä alueilla.

 – Hyvällä yhteistyöllä matkailualan ammattilaisten 
kanssa voimme luoda sellaisia tuotteita ja palvelukoko-
naisuuksia, jotka kiinnostavat niin kotimaisia kuin ulko-
maisiakin asiakkaita ja näin saamme houkuteltua tänne 
lisää matkailijoita. Syötteellähän on erittäin paljon tarjot-
tavaa asiakkailleen, meiltä löytyy laadukasta majoitusta, 
monipuolisia ohjelmapalveluita, kaunista luontoa, sekä 
hyviä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Alueelta löy-
tyy kaksi hiihtokeskusta, jotka tarjoavat rinteitä monen-
tasoiselle laskettelijalle. Hiihtokoulumme voivat auttaa 
niin aloittelevia kuin myös kokeneempiakin alan harras-
tajia. Ammattiapua löytyy niin lautailijoille kuin myös 
suksilla lasketteleville. Alueella on kaunis kansallispuisto 
ja hyvin toimiva aktiivinen Luontokeskus, jotka yhdessä 
myös vetävät ihmisiä puoleensa. Näillä kaikilla aktivitee-
teilla, joita meillä on vieraille tarjota, voimme yhteistyö-
tä tehden, saada ihmiset tulemaan ja viihtymään alueella. 

Kesämatkailun osalta alueen myyntiä helpottaa kun 
erilajeja harrastavat ihmiset ovat löytäneet Syötteen alu-
een itselleen harrastuspaikaksi. Kesäinen luonto vetää 
omalta osaltaan porukkaa alueelle. Eri polkupyörälaji-
en harrastajat ovat löytäneet alueen, samoin kuin myös 

moottoripyöräili-
jät. Kauttakulku-
matkaajat käyvät 
mielellään alueella 
ihailemassa maise-
mia ja lepäämässä. 
Lonkkarit ja skeit-
taajat ovat tulossa 
alueelle harrastuk-
sineen, rullasuksi-
hiihtäjät ovat alu-
een jo löytäneet.

– Kaikkia noita edellä mainittuja harrastusmahdol-
lisuuksia täytyy kehittää ja saada kävijämäärät niiden 
ympärillä kasvamaan, samalla kun etsimme muita hy-
viä alueelle sopivia kohderyhmiä. Sitten on vielä vaikeat 
rospuuttoajat joille meillä pitää löytää ihmisille tekemis-
tä. Siinä meillä on haastetta, joka kyllä voidaan varmasti 
ratkaista. Tekemistä varmasti löytyy, kun vaan osaamme 
yhdistää oikeita asioita sopiviksi kokonaisuuksiksi. Sii-
hen täytyy vaan panostaa ja kokoontua yhdessä paikallis-
ten yrittäjien ja kaupungin kanssa miettimään asiaa. Nyt-
hän on tulossa liikunta ja kulttuurikeskus Luppoveden 
rantamille. Ehkäpä sieltä saadaan uusia ideoita kehittää 
myös välikausille palveluita, Kurtti tuumailee.

Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtajan mietteitä



Edesmennyt Uuno Kortesal-
mi, joka oli perustamassa ai-
koinaan Suomen ensimäis-
tä taksirinkiä Syötteelle, ajoi 
taksia jo 1950-luvulla ja ker-
toili kopilla tarinoita kyydeis-
tään.

– Silloin ei ollut kummoi-
sia maanteitä käytettävissä. 
Enempikin ne oli kärrypol-
kuja, joita yritettiin ajaa reuh-
tuuttaa parhaamme mukaan. 
Talviaurauksia ei tehty kii-
reen kelkassa, vaan tuisku-
jen jälkeen tiet saattoivat olla 
kylien välissä päivätolkul-
la kiinni ja sivuteitä ei aurat-
tu ollenkaan. No yhtenä tal-
visena, tuiskujen jälkeisenä 
päivänä, iski Kouvan peru-
koilta synnytyskyyti Oulun 
diakonissalaitokselle.  Polan-
netietä kun reuhtuutti ensin 
Kouvalle, jossa viimeisillään 
oleva äiti oli tuotu jo aura-
tienvarteen. Hevosella vai 
kelkalla vetämälläkö lie sinne 
kiskottu odottelemaan kyy-
tiä, niin senhän tietää, että pa-
latessa oli hyvinkin kiire Ou-
lua kohden jonne oli matkaa 
reilu kaksisataa kilometriä.

Uunon alla oli venäläi-
nen Zim, joka oli hyvin pit-
källe amerikkalaisen Cadil-
lakin näköinen ja tuntuinen 
auto. Uuno polki kaasua 
Kouvantiellä sen kun tohti. 
Auto luikerteli raiteisella tiel-
lä pohjansa varassa ja  pomp-
pi kolojen ylitse. Takapenkil-
lä makasi viimeisillään oleva 

Taksimiesten muistelmat
äiti raajat levällään voivotel-
len ja ulisten, ja vieressä paar-
muskaksi tekeytynyt naapu-
rin nainen rättien ja saksien 
kanssa.  Vähän paremmassa 
kunnossa olevalle sen aikai-
selle Kuusamon tielle pääs-
tyä Uuno irrotti autostaan 
kaikki mikä irti lähti.  Rytky-
tys heikkokuntoisella tiellä ei 
ainakaan ollut auttanut syn-
nyttävän naisen asemaa ja ta-
kapenkiltä kuuluvista äänis-
tä Uuno arvasi, että nyt on jo 
enempikin kuin kiire. 

Korvensuoralla seisoi po-
liisi kädet levällään, mut-
ta takapenkin tapahtumat 
ei antaneet myöten jäädä ju-
tustelemaan poliisien kans-
sa vaan Uuno sompasi sen 
minkä autosta irti sai koh-
ti diakonissalaitosta ja polii-
sit lähti perään. Uuno vilkuili 
peilistä peräänsä ja kaarrat-
ti lopulta diakonissalaitoksen 
pihaan, josta ampaisi välittö-
mästi hoitajat paarien kanssa 
pihalle vastaan ottamaan. Po-
liisit kurvasi taksin viereen, 
mutta kun näkivät, että tak-
sista kiskottiin vastasynnyttä-
nyt, verinen nainen ulos, jolla 
oli vielä lapsi napanuorassa 
kiinni, niin lähtivät vähin ää-
nin ajelemaan pois paikalta.

– Silloin piti olla auton pe-
rässä aina vesikelkka jolla sai 
käydä vetämässä heikkokun-
toiset tai sairaat asiakkaat au-
tolle kotoaan. Milläpä niitä 
muuten kuljetteli auraamat-

tomilla teillä talvisydämenä. 
Minulla oli niihin aikoihin 
Popeda ja siihen oli joka iki-
sen Oulun-reissun jälkeen 
vaihdettava ainakin yksi pa-
lanut pakoventtiili, huokailee 
Atte Särkelä

Åhmanin kaupan tytöt
– Kun Syöte perustettiin, siel-
tä puuttui kaikki tienviitat 
sekä opasteet ja jos niitä yri-
tettiin laittaa niin ne poistet-
tiin viranomaisten tai sitten 
muuten vaan  pirullisten ih-
misten taholta. Siinä sitä oli 
sitten osaamista, kertoo Atte 
Särkelä. 

Seitsemän kauppiasta osti 
Naamangan suunnalta mö-
kin. Kerran sinne oli tullut 
sitten naisia, jotka soitteli-
vat kyytiä, kertoivat olevan-
sa Åhmannin tyttöjä. Samaan 
aikaan televisosta tuli tv:sarja 
Åhmannin rautakaupan ty-
töt. Kysyin että voisiko se mö-
kin nimetä Åhmannin nimel-
lä, saataisiin sinnekin yksi 
kiintopiste jonka mukaan oli-
si hyvä suunnistaa ja siihen 
saatiin lupa. Sen jälkeen kun 
ne tilasi kyydin niin keskus 
huuteli lälläriin, että taas olisi 
Ähmannin rautakaupan tytöt 
tulossa hotellille. Saman huu-
telun kuuli puoli suomea ja 
Iso-Syöte hotelliin puskeutui 
väkeä aina Kuusamoa myöten 
katsomaan Åhmannin tyttöjä.

Viinaa taksilla
Kun lähin viinakauppa oli 
taannoin Pudasjärven keskus-
tassa, Kurenalla.  Syötteellä 
olevat asiakkaat kyselivät, et-
teivätkö taksimiehet voisi tuo-
da viinaa samalla, kun asioi-
vat Kurenalla, jos annettaisiin 
raha ja puutelista mukaan. Ei-
hän me siihen tohdittu alkaa, 
mutta sitten kysyttiin nimis-
mieheltä asiasta. Nimismies 
sanoi, että se on taksien vel-
vollisuus. Niinpä meille sit-
ten toimitettiin kassi, jossa 
oli puutoslista ja rahat mu-
kana. Kun lähettiin Kurenal-
le otettiin kassi rahoineen mu-
kaan ja palautettiin se samaan 
paikkaan viinoineen ja vaih-
torahoineen. Viinan kuska-
us loppui sitten kun avattiin 
Virkkusen oikotie, ja Syötteel-
le saatiin oma Alkon palvelu-
piste, muistelee Atte Särkelä.

Kyydityksiä  
sairaalaan Ouluun
Esko Piipposelle on sattunut 
vaikka mitä taksikyytejä ajel-
lessa, mutta tässä pari tarinaa:

– Naapurissa oli mies is-
kenyt kirvellä peukalon han-
kaseen. Verta tuli tietenkin 
kovasti. Ne olivat sitoneet sii-
nä kotona sen miten taisivat, 
ja vetäneet sen päälle muovi-
pussin. Siitä lähdettiin kiireel-
lä Kurenalle lääkäriin. Minul-
la oli silloin alla Hiace, jolla 

Aamiaismajoitusta
Hyvät kokous- ja juhlatilat

Puh. 0400 166 655
Puolangantie 1148,

Pudasjärvi
info@nokipannu.net
www.nokipannu.net

Talven viikko-ohjelmat

PUNAISET:
Hotelli Iso-Syöte & Safaris
www.hotelli-isosyote.fi
puh. 0201 476 400
myyntipalvelu@isosyote.fi

poroteltiin sen mikä siitä irti 
saatiin. Kurenalla terveyskes-
kuksessa irrottivat sen muo-
vipussin ja sieltähän hulvah-
ti verta melkoinen määrä 
lattialle, ja kun hoitajat näki-
vät sen haavan, niin kiireel-
lä sitoivat sen uudestaan ja 
passittivat jatkamaan Ou-
lua kohden taksikyydillä kun 
ambulanssia ei ollut paikal-
la. Terveyskeskuksesta lupa-
sivat soittaa aluehälytyskes-
kukseen kiireellisen kyydin 
tulosta. Minä paahdoin me-
nemään ja kaveri istui vieres-
sä kalpoisena.  Kaverin käsi 
oli terveyskeskuksessa sidot-
tu siten, että siinä oli etu ja 
keskisormi harallaan näky-
vissä ja suoraan sivu-ikkunaa 
vasten. Kun ohiteltiin auto-
ja, niin useampikin ohitettava 
ryntäsi perään ja ohitse. Kii-
mingissä oli poliisit tutkaa-
massa ylinopeuksia, mutta 
loikkasivat pois edestä kun 
näkivät mikä kyyti oli tulos-
sa.  Sain potilaan yliopistol-
liselle ja palailin Kiimingin 
silloiselle yöhuoltamolle kah-
ville. Siellä pojat puhuivat, 
että olipa nopea Hiace-taksi 
äsken liikkeellä kun poliisit-
kaan eivät saaneet sitä kiinni, 
Esko Piipponen naureskelee. 

– Läksin viemään ensi-
synnyttäjää Ouluun. Kiireel-
lä mennä reuhotettiin ja ki-
pujakin tuntui olevan omiksi 
tarpeiksi jo menomatkalla. 

Oulussa asiakas pääsi aika 
pian lääkärin luokse ja koh-
ta se palasi takaisin ja kertoi, 
että lääkäri oli käskenyt men-
nä kotiin odottelemaan, et-
tei tässä vielä mitään kiirettä 
ole. No minä menin koput-
telemaan sen lääkärin ovelle 
ja työnnyin pyytämättä sisäl-
le. Se lääkäri katseli hieman 
epätietoisen näköisenä siinä. 
Esittelin itseni ja sanoin tuo-
neeni äskeisen potilaan tän-
ne ja etten missään nimessä 
ala sitä kuskaamaan takaisin, 
olen siksi monta kertaa näitä 
synnyttäjiä tänne tuonut, että 
jotakin minä olen oppinut, ja 
sitä paitsi matkaa on reilus-
ti päälle kaksisataa kilomet-
riä sen naisen kotiin. Lääkäri 
siinä kakisteli aikansa ennen 
kuin lupasi ottaa naisen osas-
tolle. Asiakas jäi sinne ja me 
lähdettiin paluumatkalle. Ei 
päästy vielä hetikään Kure-
nalle kun jo soittivat perään 
että se olikin jo synnyttänyt, 
Piipponen kertoo.

– Monesti lääkäri sanoo, 
että katselkaa nyt tunti kun 
potilaat soittelee terveyskes-
kukseen. Minä taas olen sa-
nonut potilaille, että siinä se 
tunti tulee katseltua, kun sin-
ne ajellaan. Että ei kun lähde-
tään taipaleelle.  Se tunti oli-
si ollut monesti kohtalokas 
odoteltava kotona koska sen 
jälkeen kuluu toinen ennen 
kuin oltaisiin lääkärissä.

MAANANTAI
11.00 Pilkkiretki Pärjänjoelle
11.00 Pilkkiretki Pärjänjoelle
14.00 Tunturin moottorikelkkasafari
15.00 Kelkkasafari Syötteen tunturissa

TIISTAI
10.00 Moottorikelkkasafari ja huskysafari
14.30 Potkukelkkaretki
15.00 Lyhyt koiravaljakkosafari
15.00 Lyhyt koiravaljakkosafari
15.00 Kelkkasafari Syötteen tunturissa
20.00 Revontulisafari

KESKIVIIKKO
10.00 Moottorikelkkasafari ja pilkkiretki
10.00 Päivän koiravaljakkosafari
10.00 Päivän koiravaljakkosafari
10.30 Päivän koiravaljakkosafari
11.00 Pilkkiretki Pärjänjoelle
11.00 Pilkkiretki Pärjänjoelle
20.00 Revontulisafari

TORSTAI
10.00 Moottorikelkkasafari porotarhalle
10.30 Huskysafari 12 km ja huskytilavie-
railu autolla
14.00 Lumikenkäretki
14.00 Moottorikelkkasafari Huskytarhalle
14.00 Moottorikelkkasafari Huskytarhalle
15.00 Kelkkasafari Syötteen tunturissa

PER JANTAI
09.45 Pitkä moottorikelkkasafari
10.00 Pilkkiretki
10.00 Vanhan ajan poroajelu
14.00 Moottorikelkkasafari Huskytarhalle
14.00 Moottorikelkkasafari Huskytarhalle
15.00 Jäärata-ajoa ralliautoilla
15.00 Tunturin moottorikelkkasafari
18.00 Jäärata-ajoa ralliautoilla
18.00 Huskytarhavierailu
18.00 Huskytarhavierailu
18.00 Jäärata-ajoa ralliautoilla

LAUANTAI
9.00 Päiväretki Ranuan eläinpuistoon ja 
Napapiirille Rovaniemelle
9.30 Porotilavierailu autolla
10.00 Pilkkiretki
10.00 Yhdistetty moottorikelkka- ja koira-
valjakkosafari
10.00 Yhdistetty moottorikelkka- ja koira-
valjakkosafari
14.00 Tunturin moottorikelkkasafari
15.00 Koiravaljakkosafari 12 km
15.00 Koiravaljakkosafari 12 km

KYSY MYÖS:
Yö Iglussa

SINISET:
Syötteen Eräpalvelut / Erä-Ohto Oy
www.syotteenerapalvelut.fi
puh. 0400 604 772 tai 050 528 6441
johanna.maatta@syotteenerapalvelut.fi

Moottorikelkka vuokralle.Moottorikelkkailu on vauhdikas 
tapa nauttia Syötteen kauniista tunturimaisemista. 

Moottorikelkkoja vuokraa Iso-Syötteen Matkailu.

MUSTAT:
Iso-Syötteen Matkailu
www.isosyotteenmatkailu.fi
puh. 040 777 1800
info@isosyotteenmatkailu.fi
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Myytävänä mm. 
joulukortteja, keraamisia 

joulukoristeita, 
kynttilälampetteja, 

metallisia lyhtytelineitä 
ja puisia tervetuloa-

kylttejä sekä tilauksesta 
joululeivonnaisia. 

Karhupajan 
joulupuoti

Tervetuloa !Teollisuustie 12

Leivonta/040 548 7485
Keramiikka/040 592 4716
Puu, metalli/040 588 0124

avoinna jouluun saakka 
ma-to 7-15.30 ja pe 7-13.30

Syötteellä käy vuosittain 
paljon ulkomaalaisia turis-
teja. Varsinainen ulkomaa-
laisten talvisesonki alkaa 
näkyä marraskuun tienoilla. 
Paikalle saapuu erityisesti 
hollantilaisia, saksalaisia, 
ranskalaisia ja englantilai-
sia.

Uudeksi vuodeksi saa-
puvat venäläiset matkai-
lijat. He tulevat paikalle 
perhekunnittain tai ystävä-
porukoissa. Heitä on kaikis-
ta ikäluokista: sylivauvasta 
jo eläkkeellä oleviin van-
huksiin. Suurin osa venä-
jänkielisistä asiakkaista tu-
lee Moskovan ja Pietarin 
alueelta, mutta myös Ros-
tovista, Ukrainasta ja muu-
altakin. Heidän automat-
kansa voi venyä kahteen ja 
puoleentuhanteen kilomet-
riin. Murmanskin alueelta 
Syötteelle ei juuri matkai-
lijoita tule, vaan he jäävät 
pohjoisimpiin laskettelu-

Venäläiset tulevat pitkienkin matkojen takaa
keskuksiin, ja Karjalan alu-
eelta tuleva väki jää Itä-Suo-
men keskuksiin viettämään 
lomaansa.

Loma alennusmyyntien 
aikaan
– Venäläisillä on silloin pit-
kä loma. Heidän loman-
sa alkaa 30.12. ja jatkuu sii-
tä, osalla kymmenen päivää 
ja toisilla pidempään. Ve-
näläisten loma sattuu ajan-
kohtaan, jolloin Suomessa 
on menossa suuret alennus-
myynnit heti joulun jälkeen. 
Myös se osaltaan houkut-
telee matkailijoita. Lomal-
laan he laskettelevat, hiih-
tävät, varaavat safareita ja 
muita ohjelmapalveluja. He 
käyttävät mielellään myös 
pitopalvelun palveluja hy-
väkseen ja tilaavat valmiit 
ateriat mökkeihinsä. Jou-
lukuusi täytyy myös hyvin 
usein olla mökissä valmiik-

si koristeltuna heidän saa-
puessaan, kertoo Ljubov 
Pynssi Syötteen keskusva-
raamosta.

Venäläiset ovat perhe- ja 
ystäväkeskeisiä matkailijoi-
ta. Koska suurin osa heistä 
matkustaa pitkienkin mat-
kojen takaa Suomeen omilla 
autoillaan ja yleensä he aja-
vat useamman auton saat-
tueissa - turvallisuussyistä. 
Näin he voivat auttaa toi-
siaan, jos joku sairastuu tai 
tulee muita ongelmia. Ve-
näläiset haluavat viettää ai-
kaansa yhdessä ja seurus-
tella isommalla porukalla. 
Tämän takia he pyrkivät va-
raamaan isoja mökkejä, joi-
hin sopii useampikin perhe. 
Laatutietoisina he hakevat 
uusia tai hiljattain valmistu-
neita mökkejä. 

Tunnettavuus  
lisääntymässä  
Venäjällä
– Syötteen alue on vielä tun-
tematon Venäjän markki-
noilla. Syötteelle vuosittain 
tulevat matkailijat eivät tyk-
kää ruuhkista tai liian suu-
rista ihmismääristä, vaan 
he haluavat viettää loman-
sa rauhallisessa ympäris-
tössä. Monikin venäläinen 
valittaa esimerkiksi Napa-
piirillä käydessään sen lii-
asta ruuhkaisuudesta. Ve-
näläiset tekevät täältä käsin 
päivämatkoja Rovaniemelle, 
Ranualle, Kuusamoon ja Ou-
luun. He käyvät katsomas-
sa heitä kiinnostavia kohtei-
ta, kylpylässä tai tapaamassa 
tuttujaan. Venäläiset ovat 
toivoneet kovasti kylpylää 

Perheelliset ihmiset on Syötteellä vierailevien suurin kävi-
järyhmä, mutta kaikista ikäryhmistä kävijöitä on ihan mu-
kavasti, toteaa Tiina Saarela Syötteen keskusvaraamosta. 

myös tänne Syötteen alueel-
le, Pynssi kertoo.

Venäläiset ovat kiinnos-
tuneita alennusmyynneis-
tä ja Suomessa myytävi-
en tuotteiden laadusta. He 
luottavat, että Suomessa 
tuotteet ovat hyvälaatuisia, 
aitoja ja sitä mitä etiketissä 
sanotaan. Ostosvalikoimaan 
kuuluu kosmetiikkatuottei-
ta, vaatteita, matkamuistoja, 
laadukkaita alkoholituottei-

ta ja kaikenlaista tarpeellis-
ta tavaraa.

 – Alkuaikoina hämmin-
kiä aiheuttivat erilaiset nä-
kemyserot palveluissa. Ve-
näläisillä on ollut tapana 
jättää kaikki niille sijoilleen, 
jos huoneisto tai mökki on 
tilattu loppusiivouksella. 
Mutta heitä on informoitu 
asiasta ja nykyisin ei enää 
sellaisia kommelluksia 
eteen ole tullut, Pynssi huo-

kaisee.
Loka-marraskuussa 

Syötteen keskusvaraamo 
osallistui Ski Salon -mes-
suille Pietarissa ja Mosko-
vassa. Tänä vuonna on il-
mestynyt oma majoitusopas 
venäjän kielellä. Pynssi toi-
vookin, että Syötteen alu-
een tunnettavuus lisääntyy 
ja alueesta tulee suosittu lo-
manviettopaikka useammil-
le venäläisille.

Venäläiset pitävät rauhallisesta ympäristöstä ja tulevat mielellään Syötteen rauhalliseen 
ilmapiiriin nauttimaan lomastaan, kertoo Ljubov Pynssi.

Syötteen keskusvaraamosta apua kaikkiin ongelmiin
Syötteen keskusvaraamon puoleen voi 
kääntyä kaikissa eteen tulevissa ongel-
missa. Varaamo löytää kaikkiin asioihin 
ratkaisun nopeasti ja tehokkaasti. Syöt-
teen keskusvaraamo välittää yli 1500 vuo-
depaikkaa. Valittavana on laadukkaita 

hotellihuoneita, lomamökkejä sekä huo-
neistoja. Jokaiselle löytyy varmasti sopi-
va kohde laajasta valikoimasta. Jos haluaa 
asua pelkistetyssä erämaamajoituksessa, 
niin sekin on mahdollista varata keskus-
varaamon kautta. 

– Syötettä kehitetään ja mainostetaan perhekeskeiseksi 
keskukseksi, jossa on myös lapsille tekemistä. Perheelli-
set keski-ikäiset ovat suurin Syötteellä vieraileva kävijä-
ryhmä, toteaa Tiina Saarela Syötteen keskusvaraamosta. 

– Tämä on nyt ensimmäinen kokonainen kausi, kun 
olemme täällä paikan päällä ottamassa matkailijat vas-
taan, ja palvelemme heitä koko heidän täällä olonsa ajan. 

Suomalaiset ovat osittain omatoimisia matkailijoita, 
varsinkin verrattuna ulkomaalaisiin, jotka käyttävät alu-
een ohjattuja palveluja enemmän. Kotimaiset asiakkaat 
laskettelevat, hiihtävät tai kulkevat omatoimisesti pil-
killä ja liikkuvat alueella omia aikojaan omaan tahtiin-
sa. Ulkomaalaiset sen sijaan tilaavat safareita ja käyttävät 
myös muita ohjelmapalveluja hyväkseen. Osa kotimaisis-
ta kesämatkailijoista menee suoraan omatoimisesti kan-
sallispuistoon tai joki- ja puronvarsiin kalalle, mutta ke-
säisinkin on tarjolla myös ohjattuja kanootti-, vaellus ja 
kalastussafareita

– Viikonloppukävijät tulevat Oulun ympäristöstä alu-
eelle, viipyvät viikonlopun ja lähtevät. Etelä-Suomalaisia 
alue kiinnostaa ja he tulevat yleensä pidemmäksi aikaa 
tutustumaan alueen tarjontaan. Ulkomaalaiset viipyvät 
yleensä Syötteellä pääsääntöisesti vähintään viikon. He 
kokeilevat talvella hiihtämistä, laskettelua ja lumikenkä-
vaelluksia. Heitä kiinnostaa myös moottorikelkka-, poro- 
ja huskysafarit. Lisäksi hekin – niin kuin me suomalaiset 

- nauttivat puhtaasta luonnosta, rauhallisesta ilmapiiristä 
ja kiireettömästä elämänmenosta, Saarela toteaa.

Tapahtumat lisäävät kävijöitä
Kesä- ja syysmatkailijoiden määrä on lisääntynyt huo-
mattavasti. Etenkin pyöräilijät on löytäneet Syötteen pyö-
räreitit omakseen ja niiden onkin sanottu olevan Suomen 
parhaat. 

– Viime kesänä Syötteen alueella oli paljon isoja ta-
pahtumia, jotka toivat väkeä runsaasti paikalle. Erilaisia 
moottori- ja polkupyörätapahtumiakin oli useita, ja ensi 
kesänä tapahtumien määrä lisääntyy. Talvisin rinteillä 
järjestetään tapahtumia ja kisoja sekä muutoinkin alueel-
la tapahtuu kaikenlaista, yksi isoimmista tapahtumista 
ainakin osanottajamäärältään lienee helmikuinen Umpi-
hankihiihto, kertoo Saarela.

Itsenäisyyspäivä, joulu ja uusivuosi, hiihtolomat ja 
pääsiäinen ovat Syötteellä sesonkiaikaa, jolloin alueella 
on paljon kävijöitä. 

– Venäläisten talvilomat alkavat meidän hiihtolomi-
en jälkeen ja yhä enemmän alueelle tulee silloin venäläi-
siä matkailijoita opettelemaan laskettelua. Syötettä ja alu-
een peruspalveluita kehitetään jatkuvasti. Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen valitseminen Vuoden hiihtokeskuksesi lisäsi 
huomattavasti alueen kiinnostavuutta, Saarela mainitsee.

Kesä- ja syysmatkailijoiden määrä lisääntynyt Syötteellä

AVOINNA:
Ma-pe 9.00-18.00

La 9.00-14.00, Su 12.00-14.00 

Tule Metsäbaarin 
karaokeiltaan

laulamaan ja viihtymään!
VIDEOTYKKI, ei pääsymaksua.

METSÄKYLÄN 
KYLÄKAUPPA

Riitun Puoti
Metsäkyläntie 317 A, 

93590 VANHALA. 
Puh. 08 845 106, 0400 244 184   

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Henkilötaksi
Invataksi 1+8
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Mökkiläistapaaminen sai suuren suosion Syötteellä järjestettiin 10.11. mökkiläista-
paaminen, joka kokosi Hotelli Iso-Syötteel-
le yllätyssuuren osallistujajoukon; paikalla 
oli lähes 100 vapaa-ajan asunnon omista-
jaa.  Kaupungin ja Syötteen matkailuyhdis-
tyksen edustajat kertoivat alueen nykyajan 
ja tulevaisuuden kuulumisia. Lopuksi yh-
teisesti nostettiin esille mökkiläisyhdis-
tyksen perustaminen Pudasjärvelle. Asiaa 
valmistelemaan lupautui Syötteellä vapaa-
aikaansa viettävä Katri Virtanen. Kaikkiaan 
mökkejä on Pudasjärvellä noin 3500, joten 
yhdistyksen perustamiselle nähtiin olevan 
vakaan pohjan. 

Juha Schroderus Syötteen matkailuyh-
distyksestä kertoi Syötteellä liikkuvasta ski-
bussista, joka aloittaa toimintansa joulu-
kuun alusta. Erilaisia tapahtumia on tulossa 
Syötteelle siinä määrin, että ensi kesänä 
näyttäisi joka viikonloppuna olevan jotain 
tarjolla.  Hiihtolatujen kunnossapitoon käy-
tetään yli 150 000 euroa vuosittain. Kustan-
nukset kerätään monista eri paikoista. 

-Mitä enemmän saadaan maksuja, sitä 
paremmassa kunnossa ladut tulevat ole-
maan, hän vakuutti. 

Pudasjärven kaupungin kehittämisjoh-
taja Mikko Kälkäjällä oli tuotavana hyviä 
uutisia Oulun ja Syötteen välisestä syöttö-
liikenteestä lentokentältä alkaen. Ely-kes-
kuksen tukea on toivottu ja nyt se näyttäi-

si toteutuvan. Kaupungin kaavoittamalla 
Luokkavaaran vapaa-ajan asuntoalueella 
on kaupungilla tarjota runsaasti tontteja, 
jonne muun muassa jääkiekkoilija Mikael 
Granlund on rakentamassa vapaa-asunnon. 
Golfkentän paikkavaihtoehtoja on tutkit-
tu ja nyt ovat suunnitelmat valmiina Rii-
hikummun alueelle. Rahoituksen selvittyä 
tarkoitus on aloittaa kentän rakentamistyöt.  

Sykli –hankeen vetäjä Marianne Mänty-
lehto kertoi olevan vireillä Lasten liikenne- 
ja elämyspuiston rakentamisen. Myös suun-
nitteilla on frisbee golf radan rakentaminen 
jo ensi kesänä. Porras juoksurata on tehokas 
tapa treenata ja skeittialue on tulossa Lup-
poveden rannalle. 

Virkavapaalla oleva ja, Arjen turvaa –
hanketta vetävä tekninen johtaja Ritva Kin-
nula kertoi murtomaastohiihdon keskuksen 
valmistuvan ensi vuoden loppuun men-
nessä. Tiedonkulun parantamiseksi raken-
netaan kuusi elektronista näyttötaulua eri 
puolille Syötettä, joissa oleva tieto on kat-
sottavissa myös netissä.

Mökkiläisten taholta kyseltiin moottori-
kelkkailijoiden reiteistä, latupoolista, Naa-
mangan tammukkapuron säilyttämisestä 
sekä risusavotan tarpeellisuudesta muun 
muassa hotellille johtavan tien varressa. 
Mökkiläistapaamisia luvattiin järjestää tule-
vaisuudessa vähintään vuosittain. 

Mökkiläistapaaminen marraskuun alussa kokosi Hotelli Iso-Syötteen kokoustilan ääri-
ään myöten täyteen. 

Pikku-Syötteen kesän ja syk-
syn aikana suorittamat laa-
jamittaiset uudistukset alka-
vat palvelemaan asiakkaita, 
kun kausi 2012/2013 pääsee 
täyteen vauhtiin. Hotellin 
yleisiä tiloja on remontoitu, 
palvelutarjontaa laajennettu 
ja uusia toimintapuitteita ra-
kennettu.

Hotellin  
palvelutarjontaa  
laajennettu
Pikku-Syötteen palvelutar-
jontaa on kehitetty viime ai-
koina vahvasti. Kehittämi-
sen viitekehyksenä on koko 
alueen tarjonnan kehittämi-
nen, erityisesti Pikku-Syöt-
teelle tärkeiden asiakasryh-
mien; nuorisoryhmien ja 

Pikku-Syöte  - valmiina tulevaan kauteen
lapsiperheiden osalta. Näis-
tä esimerkkeinä on perheil-
le suunnattu jääkartingrata 
päärinteen lähettyvillä sekä 
kesäkäyttöön suunniteltu 
Dirt –polkupyörärata hotel-
lin parkkipaikkojen lähei-
syydessä.

Hotelliin on myös avat-
tu hyvinvointikeskus Syö-
teSirius, joka tarjoaa asi-
akkaillensa hierontaan, 
hyvinvointiin ja kauneuteen 
liittyviä palveluita. Palve-
lut ovat varattavissa Hotel-
li Pikku-Syötteen vastaan-
otosta.

Hotellin ravintolapal-
velut on myös uudistet-
tu vastaamaan vaativankin 
asiakkaan tarpeita. Hotel-
li Pikku-Syötteen Ravinto-
la Puron ruokalistan lähtö-
kohtana on ollut Syötteen 

alueen luonto ja siitä tulevat 
vaikutteet. À la Carte -an-
nosten lisäksi tarjolla on tie-
tysti myös herkullisia koko 
perheen herkkuja; valikoi-
masta löytyvät pizzat, bur-
gerit sekä buffetpöydästä 
perinteisemmät nälän sam-
muttajat.

Huoneiden varustelussa 
huomioitu esteettömyys
Syksyn ja kesän aikana to-
teutetussa remontissa on 
hotellin osalta päivitetty 
huoneiden varustelua. Ho-
tellissa on nyt 10 esteetöntä 
huonetta joissa myös pyörä-
tuolilla liikkuvan on helppo 
ja mukava majoittua. Myös 
hotellin yleiset alueet on 
muokattu paremmin vastaa-
maan esteettömyyden aset-

tamia vaatimuksia.
Syötteen lomakoulu – 

koko perheen yhteistä laatu-
aikaa perinteisten loma-aiko-
jen ulkopuolella

Syötteen Lomakoulu 
mahdollistaa koko perheen 
yhteisen lomailun myös kou-
lujen perinteisten loma-aiko-
jen ulkopuolella. 

Ainoana Suomessa Pikku-
Syötteellä on mahdollisuus 
yhdistää perheen lomailu ja 
lasten koulunkäyminen uu-
della, modernilla tavalla. 
Lomakoulun toiminta-aja-
tuksena on, että esikoulu- 
ja ala-asteikäiset lapset voi-
vat käydä koulua lomailun 
ohella ja nauttia samalla va-
paa-ajasta koko perheen kes-
ken. Lomakoulu on kaudella 
2012-13 Hotelli Pikku-Syöt-
teen asiakkaille ilmainen.

Hiihtoladulle suoraan 
hotellin ovelta
Paljon toivottu suora yhte-
ys Hotelli Pikku-Syötteeltä 
Syötteen alueen laajaan la-
tuverkostoon helpottaa nyt 
hotellin asukkaiden hiihto-
lenkkejä.

Hiihtokeskus  
Pikku-Syötteen
9 vaihtelevaa rinnettä pi-
detään huippukunnossa 
läpi kauden. Rinteistä löy-
tyy laskettavaa niin aloit-
telijoille kuin pidemmälle-
kin ehtineille harrastajille. 
Keskeisellä paikalla sijait-
seva lastenrinne on luonte-
va paikka aloittaa harras-
tus ja taitojen kertyessä siitä 
on helppo siirtyä suurem-

piin rinteisiin. Syöte Central 
Parkissa viihtyvät lumilau-
tailijat ja new school laski-
jat ja Junnuparkissa voivat 
turvallisesti harjoitella aloit-
televat ja pienemmät hur-
japäät. Offarilaskusta kiin-
nostuneet ovat löytäneet 
Pikku-Syötteen takamaas-
tot, josta varsinkin kunnon 
lumisateen jälkeen löytyy 
lähes loputtomasti mahtavia 
linjoja laskettavaksi.

Rinnetapahtumien sar-
ja jatkuu edellisvuosien ta-
paan läpi kauden

Erilaisia hauskoja tapah-
tumia järjestetään niin jun-
nuille kuin isommillekin las-
kijoille ja mukana on myös 
koko perheelle suunnattuja 
tapahtumia mm. rinnenaa-
miaiset ja hiihtokeskussuun-
nistus. 

Tervetuloa uudistuneelle Pikku-Syötteelle!
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Hannu ja Asta Kivelä palkittiin Taivalkosken Vuoden Yrittäjänä. Viiri on Taivalkosken kun-
nalta ja upea kello Taivalkosken Osuuspankilta. 

Taivalkosken Yrittäjät ry pal-
kitsi lauantaina 24.11. Ho-
telli Iso-Syötteellä Vuoden 
Yrittäjänä Sähkölaitehuol-
to Kivelän, yrittäjänä Han-
nu Kivelä. Palkintoa oli vas-
taanottamassa myös Hannun 
vaimo Asta Kivelä, joka työs-
kentelee nykyisin puolisonsa 
rinnalla yrityksessä. Palkin-
non luovutukseen osallistui 
myös Taivalkosken kunta. 
Kunnanjohtaja Jukka Mik-
konen ja kunnanhallituk-
sen varapuheenjohtaja Urpo 
Kortetjärvi luovuttivat Tai-
valkosken kunnan viirin sekä 
lahjakortin, jonka yritys voi 
käyttää koulutukseen. 

Vuoden Yrittäjänä palkit-
tu Sähkölaitehuolto Kivelä 

Sähkölaitteiden 
huoltopalvelua jo 22 vuotta

on toiminut Taivalkoskella 
22 vuoden ajan eli vuodesta 
1990 lähtien. Sitä ennen Han-
nu Kivelä työskenteli Mus-
tavaaran kaivoksella sähkö-
asentajana ja teki sen ohessa 
sivutoimisesti kodinkonei-
den huoltotöitä. Kivelä huol-
taa ja korjaa kaikkia kodin-
koneita, pois lukien radiot ja 
televisiot. Kodinkoneidenkin 
laatu on heikentynyt vuosi-
en varrella ja hinta laskenut 
sen verran alas, että asiakas 
laskee kahdesti korjauttaako 
vanhan, vai ostaako uuden. 

 – Eniten meitä työllistä-
vät liikkeiden samoin kuin 
kotitalouksienkin, kylmälait-
teiden ja ilmastointilaiteiden 
asennus- ja huoltotyöt. Pyyk-

kikoneita ja muita kodinko-
neita korjaillaan ja huolletaan 
vielä jonkin verran.

Työkohteet ovat nykyisin 
liki ympäri Suomen. Kivelä 
kiertelee itse kaukaisimmis-
sa paikoissa ja palkattu huol-
tomies keskittyy korjaus-
toimintaan paikanpäällä. 
Syötteen alue mökkikylineen 
on merkittävä työllistäjä eten-
kin sesonkien aikoina. Neljän 
vuoden ajan Pudasjärvellä oli 
myös kiinteä toimipiste, mut-
ta se lakkautettiin pari vuotta 
sitten. Paikkakunnalla käy-
dään tarpeen mukaan muu-
tamina päivinä viikossa. Suu-
rin osa huolloista tehdään 
asiakkaan kotona. Suurem-
pia vikoja varten joko asiakas 
tuo koneen liikkeeseen tai me 
haemme sen korjattavaksi. 
Kun ei ole ranttu työkohteis-
taan, niin hommaa tässä kyl-
lä riittää ja vapaa-ajan ongel-
mia ei pääse tulemaan. 

Kivelän harrastuksena on 
ollut toiminta Taivalkosken 
Yrittäjissä, jossa hän on toi-
minut myös puheenjohtaja-
na. Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjissä Kivelä on tällä hetkellä 
varapuheenjohtajana ja kuu-
luu aluejärjestön hallituksen 
lisäksi työvaliokuntaan. 

SMA KY AUTOKORJAAMO
Teollisuustie 2, (vastapäätä Pohjantähteä) Pudasjärvi

* Perinteinen autokorjaamotoiminta
myös ruostekorjaukset

* Alustojen pesut
* Fiksaukset ym. ym.
* Varaosatoimitukset

Tiedustelut ja ajanvaraukset 0400 563 935

www.HHnet.fi 

Matkasi varrella 
Kiimingissä!
Yli 60.000 tuotetta 
saman katon alta!

8-21 8–18Ark. Lawww.facebook.com/halpahalli

Myymälässä myös 
täyden palvelun 
lounasravintola!

- aamupala joka päivä 8-10
- lounas joka päivä 10.30-15
- listaruokia iltaan saakka
- hampurilaiset ja muut pikkusuolaiset

- herkulliset kahvit ja leivonnaiset

Tervetuloa!



232/2012 JOULU SYÖTE

www.nevakivi.fi
Puh. (08) 822 052

E:mail: nevakivi@nevakivi.fi
PL 66, 93101 Pudasjärvi

SYÖTTEELLE BUSSiLLa

merkkien  selitykset:
|  = auto ei käy paikassa

T = tarvittaessa
M – P = maanantaista perjantaihin

Teerelän mökit  
p. 0400 673 709 
info@teerelanmokit.net   

Puistotie 2 as 8 (Iijokiseudun talo 2. krs)

Paras pala Syötettä.

AS OY SYÖTTEEN KAJO

MITEN OLISI...
...lomailu Iso-Syötteen keskeisellä paikalla palveluiden läheisyydessä, 

kolme erillistaloa ja yhteensä 23 loma-asuntoa. On autopaikat ja 

koko huoneiston kattava lattialämmitys sähköllä. On omat keittiöt,     

saunat, suksivarastot, takat – ja viimeisen päälle varustelu.

PISTETÄÄNKÖ PAKETTIIN?

SOITA JA VARAA OMASI!

Marja Kuisma 0400 602 533 
Risto Koskela 0400 250 180
Jorma Juurikka 040 833 3983

lapti.fi 

 

 Avoinna joka päivä 
  9.4-15.4.2012 

  klo 11.00-15.00  
 

Tervetuloa! 
 

Syötekyläntie 382 
Lahja Simonen 

044 3633939  

 Avoinna joka päivä 
  9.4-15.4.2012 

  klo 11.00-15.00  
 

Tervetuloa! 
 

Syötekyläntie 382 
Lahja Simonen 

044 3633939 

Pytkynpirtti
avataan 

viikolla 8/2013

PAINOPALVELU PUURUNEN

Jukolantie 4

PAINOPALVELU PUURUNEN

Jukolantie 4
p. 0400-514692/Eila

Joulusesongin
aukioloajat:
MA-PE 10-16
TERVETULOA! 

JÄRKILAHJAT PUKINKONTTIIN!

MAINIOT MAINOSTEKSTIILIT JA -LAHJAT!

Mallistosta poistuneita mainostekstiilejä alehinnoin 4-20 e!!!

Nimikoidut pyyhe- ja laudeliinat,
hyviä tarjouksia erilaisina setteinä,
esim. kylpypyyhe jumppakassin kera.
Jätä tilaus nyt, saat valita haluamasi
väriyhdistelmät maahantuojan kuvastosta.

Painopalvelusta myös logomerkatut mainos-
ja liikelahjat yrityksille ja yhdistyksille mainos- 
ja PR-tarpeisiinne.
Ajankohtaiset tuotteet talven tuiskuihin löydät sivulta

  Tutustu ja pyydä tarjous!www.mainostekstiilit.com

Kylpypyyhkeissä
19 eri väriä!

PAINOPALVELU PUURUNEN

Jukolantie 4

PAINOPALVELUSTA

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/
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•	 Alko 
 Pudasjärvi 020 711 2843
 Taivalkoski 020 711 2847
 Tilauspalvelu Syöteshop 044 083 8668
 
•		 Ambulanssi	Hätänumero	112
 
•		 Apteekki	
 Lääkekaappi Syöte Shop 044 083 8668
 Pudasjärvi 08 821 145
 Taivalkoski 040 480 8000
 
•		 Asuntovaunualueet	
 SyöteResort Caravan, Iso-Syöte 0400 499 215
 Pikku-Syöte Caravan Pikku-syöte 08 815 4000
 
•		 Avainpalvelupisteet	
 Avainpalvelu Syöte Shop 044 083 8668
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Huoltopalvelu Niilo Sarajärvi 0400 398 771
 Metsähallitus varaustuvat 
 luontokeskus 020 564 6550
 Syötteen Kyläkauppa 044 032 2652
 Toiminimi Laura Kokko Huoltop. 040 587 5051
 
•		 Autokorjaamot	ja	varaosat 
 Autokorjaamo Kummala 
 Pasi & Kumpp 0400 198 382
 Autokorjaamo Kuopus Pentti 040 564 8643
 Autokorjaamo TH-Motor 040 536 6750
 Autohuolto P. Pylkäs 08 841 421
 Autotarvike Taival-Osa Ay 08 842 517
 
•		 Hammashoitola 
 Pudasjärvi 040 826 6541
 Taivalkoski 040 860 9006

•		 Hieroja
 Johanna Määttä 0400 640 772
 
•		 Hinauspalvelut 
 Ietin rattaat 0208 389015
 Syötteen Maansiirto 0400 374259
 Esa Särkelä Ky 040 5810 386

•	 Hevospalvelut/Ratsastus	
 Kelosyötteen Talli 040 501 2895
 
•		 Hotellit	
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
•		 Hostellit,	retkeilymajat 
 Retkeilymaja Hostel syöte 08 815 4000
 Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418
 
•	 Kahvilat	
 Central Cafe, Pikku-Syöte 044 799 5195
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kotakahvio 040 7654 202
 Syötteen luontokeskus 0400 776 560
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560 
 Syöte Shop 044 083 8668
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Syöte Resort Romekievari 040 137 1600
 
•		 Kalastusluvat 
 Kotakahvio 040 7654 202
 Syötteen luontokeskus 0205 645 6550
 
•		 Kansallispuisto 
 Syötteen kansallispuisto 0205 645 6550
 
•		 Kaupat	
 Syötteen kyläkauppa 0440 322 652
 Syöte Shop 0440 838 668
 

•		 Kiinteistöhuolto	
 Eija Parviainen 041 445 2890
 Laura Kokko 040 587 5051 
 M. Särkelä 040 581 9930
 Niilo Sarajärvi 0400 398 771
 Pohjois-Suomen kiinteistö ja 
 hälytys keskus 040 555 3188
 
•		 Kiipeilyseinä 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
•	 Koiratarha 
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
•	 Kokouspalvelut 
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 Syötteen luontokeskus 0205 645 6550

•		 Kosmetologi

 Sirpa Sarajärvi 040 561 9695
 
•	 Kota-/eräruokailut
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560, 0500 776 560
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
•	 Kuntosali 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
•	 Leirikoulut 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
•	 Liinavaatepalvelut	
 Niilo Sarajärvi 0400 398 771
 
•	 Matkahuoltoasiamies 
 Syöte Shop 044 083 8668
 AarreArkku 050 386 8660
 
•	 Matkamuistot 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kotakahvio 040 7654 202
 Metsähallitus luontokeskus 020 564 6550
 Syöte Shop 044 083 8668
 Usvalintu 045 650 3278
 
•	 Majoitusvälitys	
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 SyöteResort Caravan 0400 499 215
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
•	 Moottorikelkkavuokraus 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 
•	 Observatorio 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
•	 Ohjelmapalvelut 
 Hotelli&Safari Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Moottoriurheilukeskus 040 708 6704
 Kyösti Naamanka 040 740 1859
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen Luontokeskus 0205 646 550
 VilliPohjola 0205 644 333
 
•	 Paikallisia	matkamuistoja: 
 Usvalintu 045 650 3278
 Vaaranpaja Juha Ronkainen 044 772 7757
 

PALVELUHAKEMISTO
•	 Pankkiautomaatit	
 K-Supermarket Pudasjärvi 
 Pudasjärven osuuspankki 
 S-market Joki-Jussi Taivalkoski 
 Taivalkosken Osuuspankki 
 
•	 Polttoaineet 
 Seikkaileva Siili Syöte 044 344 8558
 
•	 Porotilavierailut 
 Syötteen Porotila 0400 390 016
 Wirkkusen Porotila 040 026 1253
 
•	 Posti 
 Syöte Shop 044 083 8668
 
•	 Pudasjärven	Kaupunki 040 826 6400
 
•	 Ravintolat 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kahvila-pizzeria Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Kelosyötteen kotakahvila 040 765 202
 Piian Särvin 040 358 5980
 SyöteResort Romekievari 040 137 1600
 Syötteen luontokeskus 0400 776 560
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560 
 SöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 
•	 Retkeilymajat 
 Retkeilymaja Hostel Syöte 08 815 4000
 Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418
 
•	 Rinnekeskukset 
 Hiihtokeskus Iso-Syöte 0201 476 471
 Välinevuokraus 0201 476 476
 Hiihtokoulu 0201 476 475
 Hissiliput 0201 476 471 
 
 Hiihtokeskus Pikku-Syöte 08 815 4000  
 Välinevuokraus 044 799 5195
 Hiihtokoulu 040 725 1502
 Hissiliput 044 799 5195
 
•	 Ryhmävaraukset
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
•	 Saunat 
 Hanhilammen iso savusauna 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte takkasauna 08 815 4000
 Maasauna 040 777 1800
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 215
 Safaritalon saunat 040 777 1800
 Saunatupa ja savusauna 0400 302 910
 Savusauna Hakamajat 040 505 7096
 Syötteen Eräpalvelut iso savusauna 0400 604 772
 
•	 Taksit	
 Syötteen Taksit 08 106 446
 Iso-Syötteen taksimatkat 0400 158 258, 0400 184 411
 Syötteen taksipalvelut 0400 600 976
 
•	 Terveyskeskus 
 Pudasjärven terveyskeskus 08 587 566 00 
 Taivalkosken terveyskeskus 040 860 9001

•	 Tonttimyynti
     Metsähallitus/Laatumaan tontit 0400 386 476

JouluSyöte kustantaja Pudasjärvi-lehti Oy yhteistyössä Syötteen matkailuyhdistyksen ja Syötteen yrittäjien kanssa. 
Kansikuva: Pohjolan Mylly. Vastaava toimittaja Heimo Turunen. Toimittajina Erkki Riihiaho ja Juha Schroderus. 

Markkinointi Terttu Salmi ja Sirkka Tuomaala. 
Taitto Katariina Niemitalo Pudasjärvi-lehti. Paino Suomalainen lehtipaino Oy, Kajaani. Painos n. 12 000 kpl. 

Yhteistiedot ja lehti netissä: www.pudasjarvi-lehti.fi. Seuraava lehti ilmestyy viikolla 8/2013. Ota yhteyttä p. 0400 385 281.
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Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

SAMURAI CROSSI 50cc

TOIVELAHJAT MEILTÄ:

* UNICO PLUS LEGOT
* PELIKO JA 

TACTIC PELIT
* HAMA-HELMET

* MUISTIPELIT
* PALAPELIT

* PUUHAKIRJAT
* CAT-TYÖKONEITA

Mauri 
Kunnaksen

JOULUPALAPELI
1000 palaa

14,90
PIDÄ 

MUUMI 
KATOLLA -PELI

9,90 JOULU
CD-LEVYT

2,50JOULUN
ASKARTELUUN

TELINEESTÄ

2,00
TUOTE

MUOTI-
NUKKE + ASUT

16,90

PEHMO-
LISKO 85 cm

16,95

ESIM.
* BARBEJA

* LELUHAMSTEREITA
* SORMISKEITTEJÄ

* MAANSIIRTOKONEITA
* BAKUGAN

* HOTWHEELS
* ANGRY BIRDS
* VAUVANUKET

* MUUMISOITTIMET
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Suuri adressi 1899:
Pudasjärviset  osallistuivat sankoin joukoin
Pudasjärvi oli melko hankalan 
taipaleen takana 1800-luvun lo-
pulla, mutta se ei tarkoittanut, 
että pitäjä olisi ollut erossa suu-
resta maailmasta tai siellä ei 
olisi tiedetty sen menosta. Päin 
vastoin, ainakin Suuri adressi 
osoittaa, että pudasjärviset oli-
vat innolla mukana myös koko 
maata koskevissa hankkeissa.

Suurella adressilla vastus-
tettiin 15. helmikuuta 1899 jul-
kaistua ns. Helmikuun mani-
festia. Adressin nimet – 520 000 
– oli kerätty kuukaudessa ma-
nifestin julkaisemisen jälkeen. 

Helmikuun manifestilla 
määrättiin yleisvaltakunnal-
listen lakien säätämisestä: sil-
lä haluttiin ohittaa Suomen 
senaatti ja valtiopäivät. Erityi-
sesti Suomen armeijan liittämi-
nen Venäjän armeijaan sai ken-
raalikuvernööri Bobrikovin, 
sotaministeri Kuropatkinin ja 
keisari Nikolai II:n turvautu-
maan siihen. Suomessa mani-
festi koettiin uhkana maan au-
tonomialle.

Adressin synty
Kohta manifestin julkaisemi-
sen jälkeen syntyi ajatuksia kei-
sarille laadittavasta kirjelmäs-
tä. Jo 20. helmikuuta pidettiin 
Helsingin Ateneumissa suuri 
salainen kansalaiskokous, jos-
sa päätettiin kerätä hallitsijalle 
annettava kansanadressi mah-
dollisimman lukuisine allekir-
joituksineen. Sillä kerrottaisiin 
Bobrikoville ja keisarille, että 
Suomen perustuslakien louk-
kaaminen herätti tyytymättö-
myyttä koko kansassa. 

Adressin luonnosteli W. 
Chydenius, varsinaisen tekstin 
kirjoitti senaattori Leo Meche-
lin ja tekstin suomensi E.N. Se-
tälä. Teksti kopioitiin talkoilla 
eri pitäjiä varten lähinnä käsin, 
mutta myös alkeellisilla kopio-
koneilla. Talkoisiin osallistui 
yli 150 ihmistä.

Adressi-ajatus ei ollut uusi, 
sillä sellainen oli ollut esillä jo 
1890 Postimanifestin yhteydes-
sä, ja Ruotsissa oli koottu yli 
360.000 nimeä käsittänyt ad-
ressi äänioikeuskysymyksestä 
vain pari kuukautta aiemmin.

Adressin kerääminen
Nimien keräämiseksi adressiin 
maa jaettiin seitsemään yliop-
pilaiden osakuntajakoa vastaa-
vaan alueeseen. Niille valittiin 
vastuuhenkilö, joka oli yleensä 
tuolloinen tai entinen ylioppi-
lasjohtaja. Pohjalaisen osakun-
nan alueesta vastasi dosent-
ti Yrjö Wichmann, Limingan 
kirkkoherran poika.

Vastuuhenkilöiden avuksi 
värvättiin lähetit, jotka järjesti-
vät paikallisesti tiedottamisen 
ja nimien keräyksen. Pohjalai-
sen osakunnan värväyksestä 
ja keräyksestä vastasi käytän-
nössä maisteri Paavo Snellman. 
Hän kutsui 27.2. kotiinsa liki 30 
vanhinta osakuntalaista. Poh-
janmaa jaettiin piireihin, jotka 
saivat oman lähettinsä: yleen-
sä lähetin alue oli kihlakunta, 
joskus puolet siitä. Pudasjär-
ven lähetin nimi ei ole tiedossa 
sen enempää kuin varsinaisten 
nimien kerääjienkään nimet. 
Ne pitäisi saada historian kir-

joihin.
Pohjalaisista läheteistä no-

peimmat lähtivät matkaan jo 
yöjunalla 28. 2., loput seuraa-
vana päivänä. Koska adresseja 
ei ollut tarpeeksi, kopioitiin nii-
tä lisää Oulussa kauppaneuvos 
K.A. Snellmanin kotona – tämä 
oli Paavo Snellmanin kaukai-
nen sukulainen.

Paavo Snellman (1874-1959) 
järjesti keruun ja keräsi osin 
itse nimiä Oulujokivarren pi-
täjissä, sillä hän oli kotoisin 
Muhokselta. Tosin hän syntyi 
Pudasjärvellä Liepeen pappi-
lassa: hänen isänsä G.A. Snell-
man toimi täällä kappalaisena 
1873–78. Pudasjärveltä perhe 
muutti Puolangan (1878) kaut-
ta Muhokselle (1881). Paa-
vo Snellman (1906 Virkkunen) 
toimi sittemmin pitkään kan-
sanedustajana, lyhyen aikaa 
ministerinä ja Kokoomuksen 
puheenjohtajana, usein edus-
kunnan puhemiehenä sekä 
työkseen Helsingin suomalai-
sen seurakunnan kirkkoherra-
na.

Yhteydenpito Pohjanmaal-
la oli tuolloin lähinnä henki-
lökohtaisten vierailujen ja kir-
jeiden varassa, koska 1882 
Ouluun saatu puhelin ei ol-
lut vielä levinnyt maaseudulle: 
Pudasjärvelle puhelin tuli 1903.

Adressiin saivat laittaa ni-
mensä aikuiset, mutta sen ala-
ikärajaksi oli valittu virallisen 
täysi-ikäisyyden reilusti alitta-
nut 16 vuotta. Toinen vaatimus 
oli kirjoitustaito, vaikka siellä 
täällä adressissa näkyy myös 
puumerkkejä – ei tosin Pudas-

järvellä.
Eri puolilla Suomea pidet-

tiin kokouksia, joissa selostet-
tiin adressin tarkoitusta: erityi-
sesti sunnuntai 5. maaliskuuta 
oli keskeinen päivä, jolloin asi-
asta kerrottiin ja kerättiin nimiä 
kirkonmenojen yhteydessä. 
Kokouspaikkoina olivat suuret 
huoneistot ja kirkot. 

Nimet kirjoitettiin paperiar-
keille, jotka koottiin yhteen ja 
sidottiin kirjoiksi. Niistä tuli 
noin metrin korkuinen pino.

Pudasjärveltä kertyi 
paljon nimiä
Adressi kerättiin 11 päivässä, 
siihen kertyi kaikkiaan 522 931 
allekirjoitusta. Adressia tutki-
nut Päiviö Tommila suosittaa 
adressin allekirjoitusten luku-
määräksi 520.000 nimeä, sillä 
laskelmissa on hieman pääl-
lekkäisyyksiä (Päiviö Tommila: 
Suuri adressi 1999, s 154).

Nimiä on paljon, sillä tuol-
loin Suomen väkimäärä oli 
noin 2,5 miljoonaa eli joka vii-
des suomalainen kirjoitti ni-
mensä adressiin: se on paljon 
sikälikin, kun sen ajan kulku-
välineillä ihmisten tavoittami-
nen harvaan asutussa maassa 
oli hankalaa ja hidasta. 

Ylioppilaat hiihtivät ky-
lästä kylään keräten yli puo-
li miljoonaa nimeä. Esimer-
kiksi Rovaniemeltä hiihdettiin 
150 kilometriä Kittilään kerää-
mään sikäläisiltä nimiä adres-
siin, vaikka oli mitä pahin talvi-
pakkanen. Kun nimet oli saatu, 
valittiin Juho Anttila viemään 
nimet perille. Hän hiihti ensin 

200 kilometriä ja jatkoi hevosel-
la vielä 150 km lähimmälle rau-
tatieasemalle, missä hän nousi 
Helsingin junaan. 

Kun allekirjoittaneiden mää-
rää verrataan maan 1,5 miljoo-
naan 17 vuotta täyttäneeseen, 
merkitsi nimien määrä jo kol-
mannesta heistä. Ja on muis-
tettava, että mukaan pääsivät 
vain kirjoitustaitoiset henkilöt: 
kirjoitustaidottomia oli maassa 
tuolloin vielä aika lailla, vaikka 
97 % osasikin lukea.

Pudasjärveltä adressiin kir-
joitti nimensä hieman vajaa 
2.000 henkilöä. Se oli  noin nel-
jännes pitäjän asukkaista, mut-
ta aikuisväestöstä peräti noin 
40 prosenttia. Pudasjärvisten 
suhteellinen osallistuminen oli 
valtakunnallista korkeampaa. 

Lähiseudun pitäjistä hei-
koimmin adressiin osallistui 
Kainuun väki, vain noin pro-
sentti Sotkamon, Hyrynsal-
men ja Puolangan asukkais-
ta, samoin kävi Enontekiössä 
ja monissa itärajan kunnassa. 
Mutta monissa vauraissa ja pa-
remman liikenteen pitäjissä-
kin päästiin paljon Pudasjärveä 
heikompiin osallistujamääriin: 
esimerkiksi Längelmäellä, Hei-
nolassa, Kauhajoella, Lohtajalla 
ja Lestijärvellä jäätiin alle kuu-
den prosentin.

Nimiä adressiin eri pitäjissä 
kertyi eri määriä monista syis-
tä. Tärkeää oli varmaan lähet-
tien ja kerääjien into ja osaami-
nen, sillä naapuripitäjissäkin 
oli isoja eroja osallistumisessa. 
Taivalkoskelta adressiin kertyi 
nimiä 19 sivua, Kuusamossa 36 

Suureen adressiin liittyi myös lähetystö, joka yritti viedä adressin keisarille. Tämä ei ottanut lähes 500 hengen lähetystöä vastaan. 
Lähetystöstä otettiin yhteiskuva matkan jälkeen Helsingissä. Kuva Kansalliskirjasto/netti.
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Suuri adressi 1899:
Pudasjärviset  osallistuivat sankoin joukoin

ja Pudasjärveltä 50 sivua.

Suuri lähetystö Pietariin
Keisarille adressin vei Suuri lä-
hetystö 13.–20.3.1899. Siihen va-
littiin 484 paikkakunnalta 471 
miehen lähetystö. Sen jäseni-
nä oli eri säätyjä ja ammatteja 
edustavaa yhteiskunnallisesti 
arvostettua ja ansioitunutta vä-
keä. Pudasjärveä edusti Kustaa 
Pietarila.

Lähetystön jäsenet saivat 
Helsingin Senaatintorilla osak-
seen helsinkiläisten kunnian-
osoituksia. Useimmat sen jäse-
nistä lähti ylimääräisellä junalla 
Pietariin. Bobrikov kuuli lähe-
tystön lähdöstä Pietariin vasta 
tuntia myöhemmin. Hän yritti 
estää lähetystöltä pääsyn Pieta-
riin vaatien Uudenmaan läänin 
kuvernööri De Pontin käännyt-
tämään sen takaisin sähkösano-
malla, mutta De Pont kieltäytyi. 

Lauantaina 18.3. lähetys-
tö kokoontui Pietarissa val-
tiosihteerinvirastossa. Mi-
nisterivaltiosihteeri Procopé 
kertoi keisarin vastauksen lähe-
tystön audienssipyyntöön: hän 
ei luonnollisesti ota lähetystöä 
puheilleen, eikä hän ole heille 
vihoissaan. Keisari kehotti hei-
tä palaamaan kotiinsa ja jättä-
mään anomuksensa läänien ku-
vernööreille, jotka lähettäisivät 
anomuksen kenraalikuvernöö-
rille, ja jos asia ansaitsee huomi-
ota, niin hän esittää asian keisa-
rille. 

Lähetystö matkusti takaisin 
ylimääräisellä junalla. Helsin-
kiin kerääntynyt tuhansien ih-
misten joukko otti lähetystön 
vastaan hiljaisuudella sen kulki-
essa ihmisjoukon lävitse. Lähe-
tystön saapuessa Rautatientorin 
portaille alkoi joku Maamme-
laulun, johon muut yhtyivät  
paljastaen päänsä. 

Epäonnistuiko  
adressi?
Se, ettei keisari ottanut Suurta 
adressia vastaan, oli aikanaan 
suuri pettymys. Se johti siihen, 
että noin vuotta myöhemmin 
pitkin Eurooppaa kerättiin Pro 
Finlandia -kulttuuriadressi, jo-
hon ottivat osaa huomattavat 
tiede- ja taidemaailman edusta-
jat. Mutta eipä keisari ottanut si-
täkään vastaan. 

Adressit olivat kuitenkin niin 
isoja asioita, että tieto niiden si-
sällöstä meni Bobrikovin, sota-
ministerin ja keisarin tietoon, 
mutta ne levisivät myös laajas-
ti kansainvälisessä lehdistössä.  
Kieltäytymällä vastaanottamas-
ta Suurta adressia keisari vah-
visti kansalaisten mielikuvaa 
hänestä valapattona ja epäluo-
tettavana – keisari menetti hy-
vän PR-tilaisuuden. Suomessa 
se vahvisti epäluuloa Venäjää 
kohtaan.

Pudasjärven  
kirjoittajista
Adressi on myös historialli-
nen dokumentti kertoen omasta 
ajastaan. Pudasjärvellä sen alle-
kirjoitti 900 naista ja 1081 mies-
tä. 

Sen allekirjoittajista on 401 
(20 %) talokkaita (talollisia, it-
senäisiä viljelijöitä) ja 39 isäntiä, 
mikä lienee sama asia kuin talo-
kas. Emäntiä on 213 sekä vaimo-
ja 72. Torppareita on mukana 
164 ja lisäksi yhdeksän kruu-
nuntorpparia eli valtion maiden 
vuokraviljelijää.

Talokkaan tai torpparin poi-
kia on 129 ja vastaavasti tyttö-
jä 131, miniöitä 12, mutta vävy-
jä vain yksi.

Itsellisiä eli käsityöläisiä ja 
vapaiden ammattien harjoitta-
jia adressissa on 179, yksi ela-
tusmies ja koneenkäyttäjä. Ren-
kejä on 47 ja piikoja 88 sekä 
palvelijoita 49: viime mainitut 
tarkoittanevat samaa. Työmie-
hiä listalla on 23, huonemiehiä 4 
samoin kuin opettajia, metsän-
vartijoita on viisi.

Kaikkiaan erilaisia ammat-
teja tai sosiaalista asemaa mer-
kitseviä titteleitä adressissa on 
Pudasjärvellä yli 50. Edellä mai-
nittujen lisäksi rouvia, leskiä, 
neitejä, lukkari, metsänhoitajia, 
ylimetsänhoitaja, metsäpäällys-
mies, snikkari, suutari, räätä-
li, kauppiaita, poliisi, kunnallis-
lautakunnan esimies, kunnan 
esimies ja kappalainen, käsi-
työläiskoulun johtajatar, yliop-
pilas, kelloseppiä, tolppareita, 
työnjohtajia, meijerska, sahan-
omistaja, kotiopettaja, kauppi-
aan vaimo, poika ja tytöt, ho-
vineuvos, apteekkari ja entinen 
sotilas sekä ompelija ja kontto-
risti, sahanasettaja ja eläkeläi-
nen sekä mylläri.

Voidaan myös todeta, että 

nimet pantiin siinä järjestyk-
sessä, kuin nimienkerääjä ih-
miset tavoitti: ei ole tärkeys- tai 
muutakaan nokkimisjärjestys-
tä. Yhden sivun puolikkaal-
la on seuraavat ammatit allek-
kain: talokas, metsäpäällysmies, 
talokas, lukkari, torppari, met-
sänvartija, kauppias, torppari, 
metsänhoitaja, rouva, itsellinen, 
snikkari, torppari, rouva, ren-
ki, renki, suutari, hovineuvos, 
ylimetsänhoitaja, renki, poliisi, 
kappalainen, palvelia ja kaupp.
poika sekä taloton poika.

Jälkipolville digitalisoitu 
Suuri adressi tarjoaa mahdol-
lisuuden tarkistaa omien esi-
vanhempien ja muun suvun 
osallistuminen siihen. Sieltä 
voi kurkistaa myös heidän elä-
määnsä siten, että adressis-
ta näkee (useimmiten) heidän 
omakätisen nimikirjoituksen-
sa ja sen kuinka he itsensä yh-
teiskuntaa sijoittuivat: mikä oli 
itse kunkin käsitys omasta titte-
listään tai arvostaan. Tosin mo-
nissa tapauksissa yksi ja sama 
henkilö on kirjoittanut kaikki 
samaan perheeseen kuuluvien 
nimet.

Omasta suvustani adressis-
ta löytyy kolme nimeä: emäntä 
Anna Poropudas (os. Sirniö) ja 
hänen tyttärensä Anna ja Hilda 
Elin Poropudas. Emäntä Anna 
on iso-ukkini Paavo Poropu-
taan puoliso. Näyttää siltä, että 
tytär Anna on kirjoittanut nimet 
äitinsä ja omasta puolestaan, 
mutta myös niiden yläpuolel-
la olevan enonsa Jaako Sirniön 
(Päiväniemen) nimen.

Mutta missä ovat yhteiskun-
nallisesti aktiivit kauppiaat, iso-
ukki Paavo ja poikansa, kansal-
lisia rientoja harrastaneet Kalle 
ja Vihtori, joka oli juristi? Ilmei-
sesti he eivät halunneet nimi-
ään adressiin, Anna olisi voinut 
ne helposti siihen kirjoittaa. Oli-
siko poisjääntiin ollut kauppa-
miesten varovaisuus, kun ad-
ressi oli laiton, sehän kerättiin 
venäläiseltä esivallalta salaa ja 
ilman lupaa?

Suurta adressia säilytetään 
Kansallisarkistossa, se löytyy 
mm googlettamalla Suuri ad-
ressi – digitaali-arkisto, jonne 
adressi on talletettu lääneittäin. 
Oulun läänin kohdalta löytyy 
Pudasjärvi ja kunkin numeron 
takana on yksi adressin aukea-
ma.
Lauri Poropudas

Pudasjärveltä Suuren adressin lähetystöön valittiin Kustaa Pietarila. 
Tässä kuvassa nähdään lähetystön Oulun läänin edustajat. Kunkin läänin edusta-

jat kuvattiin vastaavasti omina ryhminään. Kuva Kansalliskirjasto/netti.

Suureen adressiin kerättiin pyöreästi 520 000 nimeä. 
Kun ne koottiin yhteen ja sidottiin kirjoiksi tuli niistä noin 
metrinen pino. Kuva Kansalliskirjasto/netti.

Suureen adressiin kerättiin nimet paikkakunnittain. Pi-
täjät oli jaettu kyliin, joissa nimienkerääjät kiersivät, 
sen näkee Pudasjärvellä siitä, että saman kylän väkeä 
on yleensä samoilla sivuilla, tässä Pudasjärven kylän, 
Kurenalan nimiä. Monesti yksi ja sama henkilö kirjoit-
ti koko talouden nimet, kuten tässä Poroputaat, joiden 
nimet kirjoitti ilmeisesti Anna-tytär. Hän on kirjoittanut 
myös enonsa Jaako Sirniön (Päiväniemen) nimen.
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Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle taloyhtiönne isännöinnistä 
palvelupakettiin perustuvan tarjouksen.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

Ota yhteys  
040 1951 732 

Palveluhakemisto
on edullista

ilmoitustilaa!

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122, fax.08-823  355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904

Hanna-Leena Kouva
pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Meiltä mm. ilma-, vesi- ja

maalämpöpumput asennettuna

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

 

Käsityönä   Kynttilöitä 
KYNTTILÄTALO 

PAJA JA MYYMÄLÄ 
Kuusamontie 2046 
93270 Sotkajärvi 

Pudasjärvellä, Valtatie  20 varressa  
Oulusta 108 km Kuusamosta 109 km 
www.kynttilatalo.fi  040 5492063 

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt
- kattoremontit

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi  p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577
auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit

nyt myös facebookissa

Korkealaatuiset kauneudenhoitopalvelut
kosmetologi, kestopigmentoija, kynsiteknikko

Kati Niemelä
Puh. 040-7266 266

Kauppatie 1, (Parturi-Kampaamo Saletti) www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

LUMITYÖT
Soita ja 

kysy lisää!

Matti 
040-9603058

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

55 vuotta luotettavaa 
kuljetuspalvelua.

Pohjanrahti Oy
Jukolantie 35, 93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 251671
pohjanrahti@pohjanrahti.com • www.pohjanrahti.com

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Puistotie 2 as 8 (Iijokiseudun talo 2. krs)
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAANHALUTAAN VUOKRATA

Vuokrataan asuntovaunu ensi  
kesän suviseuroihin Pudasjär- 
velle paikalle vietynä ajalle 
27.6.2013-1.7.2013. P. 044 591 
0492/elisa.nurkkala@gmail.com.

Litteä 19” tietokonenäyttö ja lii-
täntäjohdot. Hinta 25 e. P. 040 
595 4097.

Myydään puutavarakuormaa-
ja telikärryineen. Vanha mut-
ta hyvä ikäisekseen. (omalla 
pumpulla) P. 050 592 6914.

Ostetaan edullinen moottori-
kelkka mökkikäyttöön, työ tai 
touring malli. P.050 386 9260.

Pieni puutavarakuormaaja 
maataloustraktoriin edullinen. 
P. 0400 300 090.

Hieroja Jenni Uusi-Illikai-
sen uudet vastaanottotilat si-
jaitsevat Iijokiseudun talos-
sa, Pudasjärven keskustassa. 
Uusi-Illikainen on koulutet-
tu hieroja sekä erikoistunut 
urheiluhieroja, jonka johdos-
ta hänen asiakaspohjansa 
on laaja.  Palveluita voi tila-
ta sopimuksen mukaan arki-
päivisin sekä iltaisin, mutta 
pääsääntöisesti viikonlop-
puina ei vastaanottoa ole 
kuin poikkeustapauksissa, 
joista sovitaan erikseen.

- Olen tässä  jonkin aikaa 
etsiskellyt sopivaa paikkaa 
vastaanottotiloiksi keskus-
tan seutuvilta ja tämä huo-
neisto sattui nyt vapautu-
maan sopivaan saumaan. 

Jenni Uusi-Illikaisen 
hierontapalvelut uusiin tiloihin

Tässä samassa huoneistossa 
on mukavat asuintilat sekä 
oma huone vastaanottoti-
loiksi.

Uusi-Illikaisen tarjoamat 
hierontapalveluja kysytään 
mukavasti ja asiakkaita riit-
tää toisina päivinä ruuhkak-
si asti, toisena on sitten taas 
hieman hiljaisempaa. Kaikki 
juhlapäivät näkyvät hieron-
tapalvelujen tilauksissa en-
nen ja jälkeen juhlapäivien.

- Asiakkaat tilaavat yleen-
sä perinteisen, puolesta tun-
nista kahteen tuntiin kestä-
vän hieronnan, mutta myös 
intialaista päänhierontaa ky-
sytään nykyisin aika usein. 
Perinteinen on kaikille tuttu 
ja auttava hoitomuoto lihas-

jännityksiin. Intialainen taas 
on hellävaraisempi, stressiä 
poistava hoitomuoto, joka 
auttaa myös unettomuu-
desta kärsiviä ihmisiä. Lah-
jakortteilla muistetaan yhä 
enemmän merkkipäivään-
sä viettäviä. Heille ostetaan, 
kerta tai useamman hoito-
jakson lahjakortteja ja lahjan 
saajat osaavat arvostaa saa-
maansa lahjaa käytyään hie-
rottamassa jännitykset pois, 
Uusi-Illikainen toteaa.

Erkki Riihiaho

Joulunavaus perinteiseen tapaan – lunta vasta itsenäisyyspäiväksi
Joulunavaus toteutettiin tänä 
vuonna Pudasjärvellä perjan-
taina 23.11. Ilma oli yleisön 
kannalta hyvä, vaikka lunta 
ei ollutkaan maassa. Kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja lupasi lunta viimeistään 
itsenäisyyspäivänä. Hän ker-
toi valtuuston päättävän lähi-
aikana, mihin uusi koulu ra-

kennettaan ja lupasi samalla, 
että maailman suurimman 
hirsisen koulun rakennustyöt 
aloitetaan ensi kesänä. Riek-
ki haastoi esiintymislavan lä-
hellä torin täyden väen mu-
kaan tekemään jouluostokset 
kotipaikkakunnan kaupois-
ta. Ensi vuotta varten Riekki 
haastoi talkoisiin, että pääka-

Lakarin koulun lapset lauloivat reippaasti, laulusolistina toimi Kati Poijula.

Joulunavaustapahtuman aikana torin etuosa oli väkeä täynnä. Joulupukin ympärillä riitti väkeä tungokseen saakka.

Kaupunginhall ituksen 
puheenjohtajalla Vesa 
Riekillä oli useita hy-
viä ehdotuksia joulun-
avausyleisölle. Lunta hän 
lupasi itsenäisyyspäiväk-
si. Taustalla joulunavauk-
sen juontaja Aune Ekdahl 
Pudasjärven Yrittäjistä. 

dun molemmille puolin pys-
tytettäisiin joulukuusia li-
säämään kylän keskustan 
viihtyvyyttä. Hän oli nähnyt 
vastaavanlaisen tempauksen 
Keski-Pohjanmaalla liikkues-
saan. 

Joulunavauksen lauluoh-
jelmasta vastasivat Lakarin 
koulun oppilaat opettaja Sep-

po Kemppaisen johdolla. So-
listina oli Kati Poijula Kansa-
laisopiston lauluryhmä lauloi 
Reijo Kossin johdolla. Seura-
kunnan tervehdyksen toi seu-
rakuntapastori Jaakko Sääski-
lahti kutsuen ihmisiä joulun 
aikana kirkkoon. 

Joulunavauksen juontaja 
Aune Ekdahl haastatteli jou-
lupukkia, joka kertoi liftan-
neensa Rovaniemeltä. Lama 
ei ole pukin mukaan yltänyt 
joulupukin pajaan ja lupasi 
lukea kaikkien lasten joulu-
pukille osoitetut kirjeet, joi-

ta saattoi jättää joulunavaus-
paikalla olleeseen joulupukin 
postilaatikkoon.  Pukilla oli 
myös mukanaan suuri kark-
kisäkki, josta riitti runsaasti 
jaettavaa. Jouluglögiä oli tar-
jolla Iijokiseudun tarjoama-
na, FC Kurenpojat myivät 
grillimakkaroita ja OSAOn 
matkailulinjan III vuosikurs-
silaiset tarjosivat kahvia ja 
muurinpohjalättyjä. Kerttu 
ja Kauko hankkeen työnte-
kijät jakoivat viimevuotiseen 
tapaan uusille pudasjärvi-
sille tervetuliaispaketteja. 

Liikkeissä täytetyt kupongit 
osallistuivat kolmen eri suu-
ruisen joulurahan arvontaan. 

Joulunavauspäivänä syt-
tyivät myös Pudasjärven yrit-
täjien ja kaupungin yhteisesti 
laittamat jouluvalot Pudasjär-
ven keskustaan. 

Heimo Turunen
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

”HOOSIANNA”
JOULUKONSERTTI 

PUDASJÄRVEN 
SOTAVETERAANIEN HYVÄKSI 

SU 2.12.2012 
klo 14.00 KIRKOSSA

ESIINTYJINÄ: baritoni Hannu Niemelä,
Anni Pesälä ja Hannu Niemilä duetto

Pianisti Markus Vaara,
Pudasjärven seurakunnan kirkkokuoro, 

Sari Hukari, kantele
KONSERTIN JÄLKEEN YHTEINEN 

KAHVITILAISUUS SEURAKUNTAKODILLA
Ohjelmamaksu 10,-/kpl 

Pudasjärven Sotaveteraaniväestön tukemiseksi.
Veteraaniväestölle järjestetään ilmaiset 
kuljetukset konserttiin, kahvitukselle ja 
takaisin kotiin seuraavasti: 
Sarakylän alue: Taksi Piipponen Oy ja Hannun Taksimatkat Oy, 
p. 0400-244 195
Siuruan alue:  Pentti Aarni, p. 0400-289 046
Taajaman alue: Taksi  Poijula, p. 0400-387 230
Ervasti-Kurki-Jonku alue: Lauri Lantto, p. 0400-288 777
Hetekylän alue: Jaakko Sahuri, p. 040-508 7471 
Puhos-Jaurakkajärvi alue: Markku Manninen, p. 0400-293 503
Yhteyttä voi ottaa myös: Paula Ylitalo, p. 040-826 6611
Kuljetusta tarvitsevat ottavat itse yhteyttä autoilijaan!

Järjestää Sotkajärven kyläyhdistykset ja 
Pudasjärven seurakunta

Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540 • info@street4.fi

RAVINTOLA STREET4

RAVINTOLA STREET4

Ma  suljettu
Ti  klo 18.00 asti
Ke  klo 21-02
To  klo 21 asti
Pe ja la karaoke klo 20-04

PUB

LOUNAS
ma - pe  klo 10.30-14.00

YÖKERHO
pe-la 22 - 04, liput 4,-

TERVETULOA!

JÄRJESTÄ
PIKKUJOULUSI 

MEILLÄ!!
PIKKUJOULUKAUSI 

ON ALKANUT
OTAMME 

VARAUKSIA 
VASTAAN

TULE JA MAISTA  UUSI 
ILTARUOKA,  LOUNAS AJAN JÄLKEEN 
TARJOLLA HAMPURILAIS ATERIOITA

Sauvakävelyilta tiistaisin klo 18-19.30 Liepeessä.
Pudasjärven Al-anon ryhmä kokoontuu 2.12.2012 alkaen joka 
kuukauden 1. sunnuntai klo 19 Liepeen pappilan väentuvassa.
Puuhakerho 6-9 v. torstaisin klo 17-18.30 seurakuntatalolla Rönössä.
Puuhakerho 6-12v. tiistaisin klo 17-18.30 Livon koululla.
Kirpputori keskiviikkoisin (Pappilantie 7 A) klo 10-13.
Puuhakerho 6-12v. torstaisin klo 18-19.30 Kipinän koululla.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta pikkujoulun mer-
keissä Konttilan Erän Hirvituvalla to 29.11. klo 19.
Pudasjärven omaisryhmä mielenterveysongelmaisten läheisille 
kokoontuu ma 3.12. klo 18-20 Osviitan tiloissa os. Kauralantie. Lisätie-
toja Sanna Hyry, p. 041-5402 354, sanna.hyry@hyvanmielentalo.fi.

Joulumyyjäiset 
Sarakylän koulu järjestää 

joulumyyjäiset Rytingin kaupalla 
keskiviikkona 5.12.2012 klo 9.30-11.30

Tervetuloa!

MLL ja Joulupuu 
järjestävät 

joululahjakeräyksen 
Pudasjärven apua 

tarvitseville 
lapsiperheille.

Keräysaika 
26.11.-14.12.2012.

Ohjeet lahjan tuomiseen:
-Nouda pakettikortti Aarrearkusta tai 

Pudasjärven kirjakaupasta
- toimita uusi ostettu tai itse tehty lahja 

Lähitapiolaan kuusen juurelle.  
Osoite: Toritie 1, 2. kerros 

Avoinna: arkisin klo 9-16.30

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Perjantaina 30.11.

Wintti:

Lippu 12€ sis. ep. 

Marko Juhani 
Group

DJ Jari 

Lauantaina 1.12.

Bubissa 
pe ja la:
Karaoke
Ep. 2,50€

auki klo 00-04
Lippu 5€ sis. ep. 

Crystal
Lippu 12€ sis. ep

TULOSSA 
8.12. Dry Capri

Kotimainen katsastusasema Kiimingissä

Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 90900 Kiiminki • Puh. 08 220 062 
www.laatukatsastus.fi

TÄLLÄ KUPONGILLA

Avoinna 
ma-pe 9-17

10 €
alennusHA/PA määräaikais-

katsastuksesta

Yksi tarjous/katsastus

TERVETULOA KENKÄ- JA VAATEOSTOKSILLE!

Oikopolku, Pudasjärvi (Pizzeria Veronikan vieressä)

 Palvelemme teitä 
ti-pe klo 10.00–18.00 Jouluun saakka

Ke-pe (28.–30.11.) GLÖGI- JA PIPARITARJOILU!

WoolFan

JHL Pudasjärvi ry piti syys-
kokouksen keskiviikkona 
21.11. Puikkarin kokousti-
loissa. Kun oli juotu kah-
vit ja syöty pullat niin pääs-
tiin kiinni itse kokouksen 
asialistaan. Yhdistyksen 
sääntöjen mukaisesti istu-
va hallitus esitti kokousvä-
elle esitykset uuden tulevan 
hallituksen jäsenistä. Toi-
mintasuunnitelman ja ta-
lousarvion esittelyn lisäksi 
valittiin uusi pääluottamus-
mies ja työsuojeluvaltuu-
tettu. Äänestyksiä henkilö-
valinnoissa ei tällä kertaa 
tarvittu.

Uusina jäseninä halli-
tukseen valittiin Tiina Haa-
pakoski ja Jani Lehtola.  
Hallituksessa jatkaa edelli-
seltä kaudelta Seppo Arvo-
la, Heikki Erkkilä, Hilkka 
Haanela, Inkeri Herukka, 
Lea Holappa, Tarja Perttu-
nen, Leena Rantala, Raili 
Riihiaho ja Inkeri Timonen. 
Erovuoroisina olivat Pirjo 
Stenius ja Asmo Herva.

Valittu hallitus kannus-
taa yhdistyksen jäseniä 

JHL Pudasjärvi syyskokous

osallistumaan ammattilii-
ton tarjoamiin koulutuksiin 
ja virkistystapahtumiin. Li-
sätietoa koulutuksista saa 

Kuvassa vasemmalta: Tarja Perttunen, Oulunkaaren 
kuntayhtymän JHL:n työntekijöiden pääluottamus-
mies. Seppo Arvola JHL Pudasjärvi pj.  Inkeri Herukka 
Pudasjärven JHL:n työntekijöiden työsuojeluvaltuutet-
tu ja Tiina Haapakoski Pudasjärven JHL:n pääluotta-
musmies.

uudesta koulutusoppaasta 
tai liiton www sivuilta.

Seppo Arvola
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Oulu

Rovaniemi Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

Pölkky Metsä - Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 020 764 0253 - Fax  020 764 0250
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Hankintatoimisto

Saha

Petri Tolonen
020 764 0262

Jussi Timonen-Nissi
020 764 0257

Vilho Koivisto
020 764 0232

Seppo Miettunen
020 764 0261

Jukka Heikkinen
020 764 0249

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 6709 003

Aki Huttu
020 764 0254

Teemu Pohjola
020 764 0263

Markus Viitala
020 764 0264

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Pudasjärven kaupunki järjestää 
kyläyhdistyksille koulutustilaisuuden 
torstaina 29.11.2012 klo 13 – 16 hotelli Kurenkoskessa
kyliltä kartoitettavien tietojen keräämisestä Arjen turvaa kunnissa 
hankkeen toteutukseen liittyen. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kuntiin 
laaja-alainen hyvinvoinnin ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli arjen 
turvan lisäämiseksi sekä palvelutuotannon monipuolistamiseksi harvaan 
asutulla maaseudulla. Hankkeen tavoitteena on olemassa olevien resurs-
sien tehokkaampi johtaminen, koordinointi ja yhteensovittaminen sekä 
painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ehkäisevään työhön.
Ohjelmassa on: 
Arjen turvaa hankkeen esittely: projektityöntekijä Ritva Kinnula,  Taatusti 
turvassa -hankkeen kokemuksia/tuloksia kylän hyvinvointi- ja turvallisuus-
suunnitelman laatimisesta; projektipäällikkö Eija Leppäjärvi ja Koillismaan 
projektityöntekijä Ilpo Kylmäluoma.  Keskustelua ja kysymyksiä aiheesta.
Tervetuloa!
Lisätietoa:  Ritva Kinnula puh. 0400 324 013, ritva.kinnula@pudasjarvi.fi

Lappi

Pudasjärvellä toteutetun

Hirsikorttelihankkeen loppuse-
minaari ja sen tulosten julkista-
mistilaisuus
keskiviikkona 28.11.2012 klo 18.00-20.00 
Rimminkankaan koulun juhlasalissa.

Kaikille avoin seminaari tarjoilee ajankohtaista tietoa ja tutkimustu-
loksia hirsirakentamisen ekologisuudesta ja vaikutuksista asumister-
veyteen ja - tyytyväisyyteen.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii arkkitehti, professori  
Jouni Koiso-Kanttila Oulun yliopistosta.

17.45 Kahvi 
18.00 Tilaisuuden avaus 
 kaupunginvaltuuston pj. Eero Oinas-Panuma 
18.20 Hirsirakentaminen murroksessa,  
 arkkitehti, professori Jouni Koiso-Kanttila,  Oulun yliopisto 
18.40  Hirsikorttelihankkeen tulosten esittely,  
 arkkitehti Matti Alasaarela, Arkkitehtitoimisto Inspis Oy 
19.15  Näkökulmia hirsirakentamisen tulevaisuudesta 
 toimitusjohtaja, Hirsitaloteollisuus ry:n  
 puheenjohtaja Jalo Poijula 
19.30 Keskustelua ja tilaisuuden päätös

Tervetuloa!

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Joulukuusia myynnissä 
Kylmäsen pihalla 28.11. lähtien

sekä 14.12. alkaen 
K-Supermarketin pihalla.

Kuusen hinta: 20 € / käteismaksu kassalle.
Myyjä: Kurenalan koulun 4A-luokka.

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Perhepäivähoitajan sijaisuus
Haemme perhepäivähoitajaa Pudasjärven kaupungin keskustaan 
ajalle  2.1.2013 – 30.06.2013. Työsuhde voi mahdollisesti jatkua 
pitempään. Työ tapahtuu hoitajan kotona tapahtuvana perhepäivä-
hoitona. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta puh. 0400 – 626513 / 
Merja Kemppainen tai 040 -5043241/ Jaana Rajala.
Hakemukset toimitettava 10.12.2012 klo 15.00 mennessä osoit-
teeseen: Pudasjärven kaupunki /päivähoitotoimisto PL 10, 93101 
Pudasjärvi tai sähköisesti www.pudasjarvi.fi / rekrytointi.
Pudasjärvellä 26.11.2012.    

Päivähoitotoimisto

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys

Koeammunnat Hanhi-ojalla 
lauantaina 1.12. klo 10.00 alkaen

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

KUULUTUS
Valtuusto on kokouksessaan 15.11.2012 vahvistanut Syötteen 
vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut sekä perus- ja kulutus-
maksut 1.1.2013 alkaen.

Maksut ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla 
www.pudasjarvi.fi sekä kaupungin asiakaspalvelupisteessä.

Pudasjärvi 26.11.2012

Kunnanhallitus

Pudasjärven Nuorten Tuki ry:n
yleinen SYYSKOKOUS

OSAO:n Pudasjärven yksikössä, 
Jyrkkäkoskentie 18,

tiistaina 4.12.2012 klo 20.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

KIERTÄVÄ 
KIRPPIS 

ent. Körkön 
leipomolla 
Lukiotie 1

 

TO-PE
29.-30.11. 

klo 10.00-17.00

Hotelli Iso-Syötteellä tans-
sittaa lauantaina 1.12. Na-
seva-trio, jossa soittaa ja 
laulaa kokeneita tanssimu-
siikin taitajia. Nykyisen ko-
koonpanon kaikki muu-
sikot laulavat ja tämän 
”kuntayhtymän” Pudasjär-
veä edustava Lasse Aaltonen 
hallitsee rummut, kitaran, 
koskettimet ja hanurin, kuu-
samolainen Ari Määttälä kie-
lisoittimet basson ja kitaran 
sekä välistä löytyy taivalkos-
kelainen Asko Räisänen mi-
dihanureineen. Trio soittaa 
jalan alle menevää tanssimu-
siikkia reippaalla otteella ja 
tuovat näin tilaisuuteen hy-
väntuulisen meiningin. Täl-
tä pitkänlinjan keikkabändil-
tä taipuu musiikki moneen 
makuun, jossa itse musiik-
ki on pääasia ja joka puhuu 
puolestaan.

Naseva vietti vuonna 
2010 tammikuussa 30-vuo-
tisjuhlaa, jonka kunniaksi 
valmistui pitkäsoitto. Nase-
van musiikki on soinutkin 
ahkerasti radioaalloilla aina 
valtakunnanverkkoa myö-
ten.

Terttu Salmi

Nasevan 
musiikki on 
Nasevaa
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Verkko-osuuskunta

Tulevaisuuden palvelut valokuidulla

100 Megan Itä- ja Pohjois-Suomi hanke järjestää yhdessä Kairan Kuitu verkko-osuuskunnan kanssa

Tulevaisuuden sähköiset palvelut 
valokuidulla -tilaisuuden 

Livon kylätalolla tiistaina 4.12.2012 alkaen klo 19.00

Tilaisuudessa paikalla:  
Tuija Riukulehto Maaseutuvirasto

Matti Matero Oulunkaaren kuntayhtymä
Timo Hänninen Pohjois-Pohjanmaan liitto
Jari Jussila Kairan Kuitu verkko-osuuskunta

Kahvitarjoilu
Tervetuloa!


