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Syötteen kaunis luonto tarjoaa 
pohjattoman kaivon ammentaa 
uusia ja huikeita kesälomako-
kemuksia. Tartu rohkeasti tilai-
suuteen ja hyödynnä alueemme 
hienoja olosuhteita ja reitistöjä. 
Palvelut ja luontoelämykset on 
suunniteltu juuri sinua ja per-
hettäsi varten.

Nosta rinkka selkään tai ota 
pyörä alle ja menoksi. Kansal-
lispuistosta ja ympäristöstä löy-
tyy monentasoisia ja pituisia 
reittejä patikointiin tai maasto-
pyöräilyyn. Luontokeskukses-
ta saat hyviä neuvoja luonnos-
sa liikkumiseen. Heiltä löytyy 
myös alueen karttoja ja kalas-
tuslupia. 

Alueemme ohjelmapalve-
luyrittäjät auttavat mielellään 
suunnittelemaan juuri sinul-

Tervetuloa Kesä Syötteelle! 
le sopivan lomakokemuksen. 
Vaikka luonnon helmaan lähte-
minen pelottaa tai tuntuu, että 
erätaidoissa olisi parannetta-
vaa, niin oikea apu löytyy taa-
tusti. Ohjelmapalveluyrittäjät 
auttavat varmasti mielellään. 
Heiltä löytyy valmiita mukavia 
retkiä ja monenlaisia elämyksiä 
tarjoavia seikkailutuotteita. Vii-
me kesän uutuudet River Tu-
bing ja vaijeriliuku ovat saaneet 
erittäin hyvän vastaanoton vie-
raidemme keskuudessa. 

Viime syksynä valmistunut 
frisbeegolfrata tulee olemaan 
myös hieno harrastuksellinen 
lisä monipuolisessa kesätarjon-
nassamme. Rata löytyy hiihtos-
tadionin ja Luontokeskuksen 
maastosta, joten kaikilla alan-
harrastajilla ja lajista kiinnos-

tuneilla on nyt mahdollisuus 
päästä kiertämään uutta täys-
pitkää 18-väyläistä rataa Syöt-
teen kauniissa maisemissa.  

Syötteelle on saatu myös 
muita uusia harrastus- ja ajan-
viettopaikkoja kesäksi. Lup-
poveden rannalla sijaitsevasta 
Luppiksesta löytyy lapsille tar-
koitettu monipuolinen liikun-
ta- ja elämyspuisto ja monipuo-
linen skeittipuisto, joka sisältää 
skeittirakennelmia kaikenikäi-
sille ja -tasoisille harrastajille. 

Viime kesän perhokalastuk-
sen SM-kisat nostivat alueem-
me mainetta varteenotettavana 
kalastusalueena. Kalastuslu-
pien myyjiltä saat hyviä neu-
voja kalapaikoista ja lisätieto-
ja löytyy helposti myös netistä 
esimerkiksi www.iijoki.fi/kala-

paikat, ja www.eraluvat.fi. Ve-
sillä liikkujille, kuten melojil-
le ja veneilijöille löytyvät myös 
erinomaiset olosuhteet nauttia 
luonnon rauhasta. 

Kesän aikana Syötteellä ko-
koontuvat moottoripyöräili-
jät, maastopyöräilijät, lonkkaa-
jat ja suunnistajat. Syöte MTB 
ja Erämaan markkinat elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna 
on taas syyskauden aloittava 
huippuviikonloppu, joka tar-
joaa koko perheelle hienoja ko-
kemuksia ja elämyksiä. Syys-
kuussa taas Huippukymppi ja 
Luppovesi palaa - tapahtuma 
keräävät ihmisiä alueelle.

Pudasjärvellä on kesäl-
lä myös muita isoja tapahtu-
mia, kuten Kesäpilkin MM-ki-
sat, Pudasjärven markkinat ja 

paljon muuta. Naapuripitäjissä 
on myös paljon mielenkiintois-
ta koettavaa ja nähtävää muun 
muassa Päätaloviikko Taival-
koskella 17. kerran. Ranuan 
eläinpuisto tarjoaa hienoja ko-
kemuksia eläimistä pitäville. 
Syötteeltä on lyhyt matka kaik-
kiin edellä mainittuihin tapah-
tumiin ja paikkoihin. 

Hauskaa ja leppoisaa kesää kai-
kille!

Syötteen Matkailuyhdistys

ps. Syote.fi sivuilta löytyy aina 
tuoreinta tietoa alueemme pal-
veluista ja tapahtumista, käy-
kääpä vilkaisemassa.

Nosta rinkka selkään tai ota pyörä alle ja menoksi. 
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Syötteen kesämatkailu on piristynyt useiden aktiviteettien ja helpon luonnossa liikkumisen ansiosta.
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Syöte nousi nopeasti tietoisuu-
teen myös muualla Suomessa, 
kun suunnistuksen pitkän mat-
kan SM-kisat järjestettiin Syöt-
teellä syyskuussa 2013. Yksi 
alueeseen ihastuneista oli Suo-

Suunnistajat suuntaavat mielellään Syötteelle

Syötteen upeat tun-
turimaisemat ja moni-
puoliset maastot ovat 

erinomaisia kisa- ja 
harjoitusmaastoja 
suunnistajille. Kor-

keuserot, tunturikivi-
kot sekä runsaat pie-
net vesistöt erottavat 
parhaat suunnistajat 
hyvistä. Suunnistus 
on urheiluna vaati-
va laji, jossa kovaa 

maastossa juostessa 
pitää kyetä tekemään 

samalla reittiarvioita 
kartalta katsoen.

men suunnistuksen maajouk-
kueen valmentaja Juha Taini. 
Hänellä oli jo tuntuma alueen 
potentiaalista aikaisempien 
vuosien kisojen sekä leirien pe-
rusteella.

- Parasta Syötteellä on suun-
nistajan kannalta monipuolinen 
maasto ja suunnistusteknises-
ti haastavia kohteita. Maastos-
ta löytyy alueita, joissa tihei-
den kiintopisteiden avulla on 
erilaista suunnistaa, kun sitten 
verrattuna laajoihin ja paljaisiin 
rinteisiin, joissa pitää suunnis-
taa enemmän kompassin avul-
la. Löytyy haastavia nousuja ja 
kankaita, ja kaikki sijaitsevat 
sopivan pienellä alueella, ker-
too Taini.

- Syöte on tavallista muka-
vampi leiripaikka. Jo sinne aja-
essa tulee mukava tunnelma, 
kun saapuu sopivasti rauhalli-
sen sekä lappilaisen tunnelman 
piiriin, puhtaaseen luontoon. 
Majoitusvaihtoehtoja löytyy 
laajasti erilaiseen makuun ja eri 
budjeteille, Taini kehuu.

Ahkera kisailukesä
Syötteen suunnistusmaasto-
jen tasosta kertoo myös se, että 
Suunnistusliitto on alustavan 
tiedon mukaan kaavailemas-
sa nuorten MM-katsastuksien 
järjestämistä Syötteelle kesällä 
2015. Viime vuosien katsastuk-
set ovat olleet ulkomailla, mutta 
nuorten maajoukkueen valmen-
tajat ovat löytäneet Syötteeltä 
samalla tavalla kansainvälistä 
vaatimustasoa olevan maaston. 
Näyttökisoja on anottu nuorten 
sarjojen H/D20 MM-kisoihin ja 
H/D16 ja 18 EM-kisoihin.

Tänä kesänäkin Syötteel-
lä kisataan suunnistuksen pa-
rissa. SYÖTE-Suunnistus -kil-
pailu pidetään 26.-27.7., jolloin 
kisakeskus toimii Hotelli Pik-
ku-Syötteen korkealaatuisissa 
kisatiloissa. Kilpailumaastona 
käytetään samaa maastoa kuin 
vuonna 2013 järjestetty SM-Pit-
kä R1 -kilpailuihin, joten aar-
nimetsää ja korkeuseroa on 
riittävästi. Lasten radat on pys-
tytty järjestämään turvallises-
ti tukeutuen laskettelukeskuk-
sen tuomiin maamerkkeihin. 
Maasto haluttiin hyödyntää toi-
seen kertaan, jotta nyt maas-
toon pääsevät kaikki halukkaat, 
vaikkapa kuntosuunnistusra-
doille.

Syötteen maastoissa usein 
taito- ja fysiikkaleirejä pitänyt 
huippusuunnistaja Pasi Ikonen 
pitää nuorille tarkoitetun suun-
nistusleirin juuri kisojen alla, 
joten paikalle kannattaa tulla 
jo keskiviikkona. Ilmoittautu-
miset kesäkuun loppuun men-
nessä.

- Harjoittelussa kiehtoo se, 
että on hienoa haastaa itseään 
sekä fyysisesti että taidollises-
ti. Syötteen aluetta on ihan liian 
vähän käytetty, ja siksi haluan 
vetää leirejä täällä. Maasto on 
älyttömän hyvä: kuusikkopai-
kat ja laakeat rinteet ovat haas-
teellisia. Voisi sanoa, että suun-
nistus Syötteen maastossa on 
vekkulia ja tarkkana on oltava, 
Ikonen sanailee. 

Lisäksi Pikku-Syötteellä ki-
sataan elokuussa Koillismaan  
suunnistusmestaruuskisois-
sa, joten lajin parissa tapahtuu 
Syötteellä paljon. Pudasjärven 
Urheilijoiden suunnistusjaos-
ton puuhamies Antti Härkö-
nen kertoo, että ensi vuonna 
suunnistuksen saralla tapahtuu 
myös Iso-Syötteen puolella.

Runsaasti uusia 
suunnistuskarttoja 
hankkeen avulla
Antti Härkönen on mielissään, 
sillä Syötteelle on EU-hankkeen 
avulla tehty 27 neliökilometrille 
uusia ajantasaisia suunnistus-
karttoja. Tämän ansiosta alueel-
le on voitu hakea laadukkaita 
kilpailuja. Kisojen jälkeen har-
joittelukartat ovat myös oma-
toimisten harjoittelijoiden käy-
tössä, mikä lisää jo ennestään 
rikasta Syötteen aktiviteetti-
tarjontaa. Alueelle muodostuu 
pikku hiljaa kattava kiintorasti-
verkosto. Kisojen ansiosta tieto 
Syötteestä liikkuu laajalle.

- Paikallisen urheiluseuran 
suunnistajille Syötteen kaltais-
ten maastojen läheisyys on lot-
tovoitto. Jos koko ajan suunnis-
taa tutuissa maisemissa, siinä 
kasvaa vain kunto. Syötteelle 
on Pudasjärven keskustan tun-
tumasta vain tunnin matka, 
vaativimpien harjoitusmaasto-
jen äärelle, kertoo Härkönen.

Suunnistajat ottivat tosissaan tuntumaa Syötteen haastavaan 
maastoon viime vuonna suunnistuksen pitkän matkan SM-kisassa.

Huippusuunnistaja Pasi Ikonen vetää nuorille suunnistus-
leirin heinäkuussa, ennen SYÖTE-suunnistuskisaa.
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Syötteen keskusvaraamo välittää 
matkailijoille alueen laajimman va-
likoiman mökkejä, lomahuoneistoja 
ja hotellihuoneita. Kun valikoimas-
sa on yli 1 500 vuodepaikkaa, aut-
taa keskusvaraamon henkilökunta 
mielellään sopivan majoituskohteen 
valinnassa. Haluamansa majoituk-
sen tai ohjelman voi varata vaikka-
pa suoraan nettikaupasta.

- Tunnemme alueen lähes 30 vuo-
den kokemuksella, joten osaamme 
suositella asiakkaalle hänen toivei-

densa mukaista majoituspaikkaa. 
Toiset haluavat lomallaan hotelli-
luksusta porealtaineen ja toiset tyk-
käävät erähenkisistä kelomökeis-
tä. Meillä on nyt myös sunnuntaisin 
käytössä jatkoaika, eli useimmissa 
kohteissa mökkiä saa pitää kello 15 
saakka, toimitusjohtaja Juha Schro-
derus selostaa.

Kaikissa matkailuasioissa keskus-
varaamo on niin yksittäisen matkai-
lijan kuin ryhmän apuna. Majoituk-
sen lisäksi keskusvaraamo välittää 

seudun safari- ja ohjelmapalvelui-
ta. Ryhmä- tai kokouspaketteihin on 
mahdollista saada täysin räätälöi-
ty sisältö. Majoitus, ruokailut, tilat 
tarvittavine välineistöineen, kulje-
tukset, aktiviteetit ja illanvietot sekä 
kaiken aikataulutus sujuvaksi koko-
naisuudeksi on tuttua työtä Syötteen 
keskusvaraamon henkilökunnalle.

- Viime talvi oli meille kasvun 
kautta ja majoitusmyynnissä oli 
noin viidenneksen nousua. Tosis-
saan sen eteen saatiin tehdä töitäkin, 

joten tyytyväisiä ollaan, Schroderus 
kertoo ja on samalla mielissään Syöt-
teen piristyneestä kesämatkailusta:

- Varsinkin maastopyöräily on pi-
ristänyt huomattavasti Syötteen ke-
sämatkailua ja olosuhteet siihen 
ovatkin Suomen parasta antia. Li-
säksi Luppoveden rantaan raken-
netut aktiviteetit toimivat erittäin 
hyvin ja niille on tullut paljon ja ah-
keria käyttäjiä.

Erähenkistä ja ylellisempääkin

majoitusta samasta paikasta

Viihdy ulkona Luppoveden rannalla

Leikkipuistossa on lapsille monelaisia touhupaikkoja. Leikkipuistoon on rakennettu luonnonmukaisista mate-
riaaleista muun muassa köysirata, keinuja ja leikkimökki. Lisäksi leikkejä varten on suuria kiviä ja mahdollisuus 
vailkkapa majojen rakentamiseen.

Monitoimialue koostuu leik-
kipuistosta, frisbeegolfradasta 
ja skeittiparkista. Kesällä 2013 
avatun Luppiksen iloiset akti-
viteetit ovat vapaasti kaikkien 
käytettävissä. Paikalliset yrittä-
jät ovat ilokseen huomanneet, 
että jo viime vuonna Luppis 
veti runsaasti väkeä.

LuppoParkissa temppuil-
laan kymmenellä erilaisella ele-

mentillä esimerkiksi skeittilau-
dalla tai scootilla. Elementit on 
rakennettu kovaan käyttöön ja 
vastaamaan harrastajien toivei-
siin ikä- tai taitotasosta riippu-
matta.

Syöte DiscGolfPark sopii hy-
vin kaikentasoisille pelaajille 
ja kävelyä 18 korin reitillä tu-
lee noin neljä kilometriä. Omia 
frisbeekiekkoja ei tarvitse olla 

mukana, sillä ne saa vuokrattua 
alueen vuokraamoista. 

Leikkipuistoon on raken-
nettu luonnonmukaisista ma-
teriaaleista muun muassa köy-
sirata, keinuja ja leikkimökki. 
Lisäksi leikkejä varten on suu-
ria kiviä ja mahdollisuus majo-
jen rakentamiseen. 

Syötteen kesä- ja syysajan 
uudet harrastus- ja ajanviet-

topaikat rakennettiin SYK-
LI-hankkeen puitteissa. Hank-
keen toteuttamisesta vastasi 
Pudasjärven kaupunki ja sen 
rahoituksesta vastasivat Poh-
jois-Pohjanmaan liitto (EAKR) 
sekä Pudasjärven kaupunki.

Luppovesi on tekolam-
pi, joka rakennettiin alun pe-
rin lumetuksen tarvitseman 
vesimäärän vesivarastoksi 

Iso-Syötteelle. Kesällä 2011 kun 
allas valmistui, sen rannoille 
tuli paljon uimareita, lenkkeili-
jöitä sekä onkijoita. Rantaa kier-
tävän polusta on tullut suosittu, 
samoin kuin makkaranpais-
toon soveltuvasta rantalaavus-
ta. Syksyisin Luppovettä kierte-
levät luistelijat ja myöhemmin 
kevättalvella jäällä kököttelevät 
pilkkijät.

Oululainen Anton Pajukoski viime kesä-
nä kokeilemassa skeittiramppia, ja hy-
väksi havaittiin.

Luppoveden monitoimialue eli Luppis tarjoaa harrasteita ja 
ajanvietettä kaikenikäisille etenkin kesäaikaan.
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Viime kausi oli Iso-Syötteen 
hiihtokeskukselle virkistävä, 
sillä paikalle saatiin paljon uu-
sia ja vetovoimaisia tapahtu-
mia. Iso-Syötteellä laskettiin IS 

Vauhdikkaan kauden jälkeen huilataan hyvillä mielin

Open-kisa mitä parhaimmissa 
kevätkeleissä 2.-5.4. Kyseessä oli 
Suomen suurin lumilautailuta-
pahtuma vuonna 2014 ja ensim-
mäinen viiden tähden slopes-

tyle-kilpailu. Kansainväliseltä 
kisaajaporukalta nähtiin toinen 
toistaan hienompia suorituksia, 
joita oli ihailemassa paikan pääl-
lä noin 1500 katsojaa.

- IS Open-kisan järjestämi-
nen on ollut suuri ponnistus ja 
voiman näyte. Tämä oli meille 
talven tärkein tapahtuma, kos-
ka saimme tänne maailmal-
ta huippu-urheilijoita ja paljon 
tietoutta Syötteestä levisi ym-
päri maailman, sekä kisaajien 
että muiden kävijöiden ansios-
ta. Tämä antaa mahdollisuu-
den rinnastaa meidät suurien 
hiihtokeskusten Rukan ja Le-
vin kanssa samaan kategoriaan, 
vaikkakin eri lajien puitteissa. 
Tulevaisuus näyttää, halutaan-
ko Syötteellä olla yksi suurista 
hiihtokeskuksista. Tällaisten ki-
sojen järjestäminen luo alueen 
uskottavuutta sekä auttaa ta-
voitteen saavuttamisessa, selos-
taa Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja Jorma Terent-
jeff.

Laskettelukeskuksilla kesä-
lomat alkavat, kun rinteet ja 
laitteet saadaan laitettua kesä-
teloille. Jorma Terentjeff huo-
kaakin, että loma tulee tarpee-
seen, sillä talven aikana tehdään 
seitsemänpäiväistä työviik-
koa. Kesälle suunnitelmissa on 
normaaleita kunnostustoimen-
piteitä, mutta muuten saadaan 

lomailla ansaitusti. Juhannuk-
sen jälkeen aletaankin valmis-
tautua jo seuraavaan kauteen.

Laskettelukeskuksen kevät-
tä varjosti hieman pääsiäispy-
hien myöhäinen ajankohta ja 
muualla Suomessa koittanut 
varhainen kevät. Syötteellä lun-
ta oli reilusti vielä pääsiäisen-
kin jälkeen, mutta Terentjeff to-
tesi varhaisen kevään saaneen 
valtaosan tavallisista kävijöistä 
normaalia aikaisemmin kevät-
tunnelmiin. Ensi vuonna pää-
siäinen on onneksi aikaisem-
min.

- Viime kausi meni muihin 
laskettelukeskuksiin nähden ai-
van mallikkaasti, vaikkakin ta-
louden heikko tilanne näkyi 
myös kävijöittemme kulutus-
tottumuksissa. Onneksi suu-
rempia investointeja ei ollut 
alla, joten suuria voittotavoit-
teita ei tarvinnut laittaa. Yleis-
taloudellisesta tilanteesta pi-
tää yrittäjänä olla koko ajan 
kiinnostunut, sillä se määritte-
lee myös asiakasvirtoja. Tule-
van toiveet ovat silti korkealla 
ja hyvillä mielin saamme kääriä 
hihat jälleen juhannuksen jäl-
keen, Terentjeff lupaa.
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monipuolinen leirikesäohjelma
Nuorisokeskus Syötteellä

Peikkopolun korjaustyöt valmistuvat elokuussa

Yli 20-vuotiaan peikkopolun 
varrella on voinut nähdä ajan 
patinaa ja Syötteellä iloitaan 
tänä kesänä tehtävästä kunnos-
tustyöstä. Oulun seudun Lea-
derin rahoittama Peikkopolun 
kunnostus etenee aikataulus-
saan ja valmistuu projektipääl-
likkö Ilkka Saarijärven mukaan 
elokuun loppuun mennessä.

Laavu, wc, pitkospuut, teat-
teri ja muita rakenteita kunnos-
tetaan sekä polkua sorastetaan 
murskeella. Korjaustöiden jäl-
keen polku on turvallinen ja 
helppo kulkea, Saarijärvi lupai-
lee.

- Alueelle tulee uutena ra-
kenteena noin kilometrin pitui-
nen invareitti, jota pääsee pyö-
rätuolilla ja lastenrattaillakin 

kulkemaan. Reittiä tullaan jon-
kin verran myös muuttamaan 
ja siten lisäämään polun veto-
voimaa, Saarijärvi kertoo.

Aloite polun kunnostamises-
ta on tullut Syötteen yrittäjiltä, 
koska polku on ollut huonos-
sa kunnossa. Yrittäjien mukaan 
polku toisi merkittävää lisäar-
voa ja sisältöä alueen yrityk-
sien palvelutarjontaan. Palve-
lusuunnittelija Ritva Kinnulan 
mukaan kaupungin tavoittee-
na on kehittää Syötteen kesä-
matkailua ja Peikkopolku tu-
kee merkittävästi Syötteen 
alueen kesämatkailua. Jatkossa 
on tarkoitus käynnistää laajem-
pi Syötteen matkailuhanke, jon-
ka yhteydessä kehitetään Peik-
kopolun sisältöä ja ohjelmistoa, 
Saarijärvi kertoo.

Peikkopolku on rakennettu 
yrittäjä Sauli Särkelän mukaan 
yli 20 vuotta sitten. Se sijait-
see Pikku-Syötteellä Kelosyöt-
teen alueella. Noin kahden kilo-
metrin pituinen polku risteilee 
luonnonkauniilla rinteellä.

- Idea peikkopolusta sai al-
kunsa, kun asuin Ylitorniol-

la, jossa usein törmäsin ker-
tomuksiin peikoista sekä 
muista taruhahmoista. Samoi-
hin aikoihin Norjassa kehitel-
tiin peikkoihin liittyvää mat-
kailuvetonaulaa. Ajatus jäi 
mieleeni kypsymään ja kun pa-
lasin toukokuussa 1992 takai-
sin Syötteelle, palasivat erilai-
set tarinat peikosta pakostakin 
mieleen, Sauli Särkelä kertoo ja 
mainitsee Atte ja Pauli Särkelän 
kuuluneen hänen lisäkseen ide-
ointiryhmään, jonka pohjalta 
polkua lähdettiin kehittämään.

- Syötteen peikkopolku syn-
tyi Kelosyötteellä 1993 järjeste-
tyllä ensimmäisellä peikonte-
kokilpailulla. Kilpailun suosio 
yllätti järjestäjät ja peikkoja teh-
tailtiinkin toistasataa ja niitä 
tuotiin Peikkopolulle pääosin 
Oulun läänin alueelta. Jo toi-
sena kesänä kohteessa kävi 30 
000 henkilöä. Myöhemmin ke-
hitettiin myös peikkopolun tal-
vikäyttöä. Kunnostustyö jo ra-
pistuneelle polulle on erittäin 
tervetullut, Sauli Särkelä iloit-
see.

Syötteellä on useita lasten leikkipaikkoja. Hotelli Pikku-Syötteen paikoitusalueen vieressä 
oleva kaksiosainen leikkipuisto on hyvin varusteltu.

Peikkopolku on rakennettu yli 20 vuotta sitten ja se sijaitsee Kelosyötteen alueella. 
Noin kahden kilometrin pituinen polku risteilee luonnonkauniilla rinteellä.

Atte Särkelä kertoo, että kunnostyön yhteydessä uusitaan 
myös Peikkopolun portti.

Nuorisokeskus Syöte on yksi 
Suomen kymmenestä opetus-
ministeriön hyväksymästä nuo-
risokeskuksesta, joka sijaitsee 
Pikku-Syötteellä. Tammikuussa 
nuorisokeskuksen johtajan teh-
täviin tulleen Tuija Vinkan mu-
kaan valtakunnallisilla nuoriso-
keskuksilla on yleishyödyllinen 

ja yhteiskunnallinen tehtävä tu-
kea lasten ja nuorten kasvua ja 
kehitystä. Vinkka viihtyy oi-
kein hyvin lapsi- ja nuorisotyön 
parissa.

- Tarjoamme täällä turvalli-
sen toimintaympäristön sekä 
asiantuntevaa palvelua nuo-
rille ja kasvattajille. Omaa sy-

däntänikin lähellä ovat hiihto 
ja kuntoliikunta, joihin täällä 
Syötteellä on hyvät maastot ja 
mahdollisuudet, Vinkka kehuu.

Keski-Pohjanmaalta Taival-
koskelle muuttanut Tuija Vink-
ka liikkuu itsekin säännöllisesti 
ja kertoo asuvansa Taivalkos-
kella miehensä kanssa. Kolme 

aikuista lasta ovat lentäneet ko-
toa pois.

Nuorisokeskus Syöte on 
kansainvälinen nuoriso- ja lei-
rikoulukeskus. Kesäkuun ajan 
aina juhannukseen saakka lei-
rikeskuksen tilat ovat rippi-
leirien ja leirikoulujen käytös-
sä. Juhannuksen leirikeskus on 
kiinni, mutta heti heinäkuun 
puolella leirikeskus herää taas 
hetkittäin eloon tapahtumien ja 
perhejuhlien ajaksi. Ravintolas-
sa voi käydä ruokailemassa ju-
hannukseen saakka. Tarjolla on 
kotiruokaa, jota valmistetaan 
talossa asuville leiriläisille. Sen 
jälkeen ravintola on avoinna 
vain tilauksesta elokuun lop-
puun saakka. 

Pyöräilyä ja  
suunnistusta
Pikku-Syötteellä tapahtuma-
kattaus on laaja urheilun paris-
sa. Heinäkuun 5.-6. on pyöräi-
lytapahtuma Terva-ajot, joiden 
jälkeen järjestetään 6.-8.7. vauh-
dikas nuorten yhdistetty pyö-
räily- ja hiihtoleiri yli 8-vuoti-
aille lapsille ja nuorille.

Heinäkuu huipentuu suun-
nistustapahtumiin. Syötteen 

maastoissa usein taito- ja fysiik-
kaleirejä pitänyt huippusuun-
nistaja Pasi Ikonen pitää nuo-
rille suunnistusleirin 23.–25.7. 
Sen jälkeen Pudasjärven Urhei-
lijat järjestää kansalliset SYÖ-
TE-Suunnistus -kilpailut. Kil-
pailukeskuksena on Hotelli 
Pikku-Syöte.

Nuorisokeskus Syötteel-
lä voidaan järjestää monen-
laista toimintaa eri-ikäisille ja 
-maalaisille koululaisille. Oh-
jelmatarjonnasta pistää silmään 
muun muassa jousiammun-
ta, kallio- ja sisäseinäkiipeily, 
maastopyöräily- sekä patikka-
retket. Aktiviteetteja voi ostaa ja 
tiedustella kuka tahansa myyn-
tipalvelun kautta.

Lisäksi ympäröivä luon-
to herättää katselemaan ja ky-
selemään. Upea tunturiluon-
to, Syötteen kansallispuisto 
sekä lumoava tunnelma tarjo-
avat lomailijoille mielekästä te-
kemistä joko ohjatusti tai oma-
toimisesti. Hotelli Pikku-Syöte 
tarjoaa laadukkaita majoitus-
palveluja Pikku-Syötteen hui-
pulla. Huonetyypeistä löytyy 
sopivia vaihtoehtoja jokaiselle 
matkailijalle.
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Perhokalastuksen SM-kisoista tuttu Iijoen keskiosan lupa-alue on laajentunut. 
Nyt voit kalastaa 54 kilometriä samalla luvalla aina Koivukoskesta Ervastin 
sillalle. Virtapaikkojen tavallisimmat saaliit ovat harjus ja taimen, suvannoissa 
hauki.

Varaa lupasi osoitteesta www.eraluvat.fi tai puhelinpalvelusta 020 69 2424.

Iijoen lupa-alue
laajeni 54 kilometriin

Iijoen keskiosan yhteislupa-alue

Uudistunut VillaStadion sai hyvän vastaanoton
Iso-Syötteen hiihtomaja avat-
tiin täysin uudistuneena vuo-
den vaihteessa. SyöteResort 
osti kaupungin omistaman tun-
nelmallisen kelorakennuksen ja 
on uudistanut sen sisätiloiltaan 
yritys- sekä ryhmämatkakoh-
teeksi.

VillaStadion sijaitsee 
Iso-Syötteen tunturin juurel-
la, karavaanialueen ja Syötteen 
Luontokeskuksen läheisyydes-
sä. Se tarjoaa tilaa kokoontu-
miseen ja majoittumiseen 20 
hengelle. VillaStadion soveltuu 
erinomaisesti myös juhlien pi-
topaikaksi.

– Kaksikerroksisen raken-

nuksen yläkerrassa on majoi-
tus- ja oleskelutilat. Alakertaan 
sijoittuvat sauna-, kokous- ja 
ruokailutilat. Rakennuksen 
edessä on iso terassi, SyöteRe-
sortin isäntä Pekka Kimpimäki 
kertoo ja iloitsee, sillä yritykset 
ja ryhmät ovat löytäneet paikan 
hyvin.

Pihalla oleva ulkosauna ja 
poreallas ovat myös olleet to-
della suosittuja.

Molempiin kerroksiin uuden 
tyylin luo MTV3:n Pientä pinta-
remonttia -ohjelmasta tuttu si-
sustussuunnittelija Katja Piiroi-
nen.

Täyden palvelun 
matkapaketteja
SyöteResort-nimen alla Syöt-
teellä palvelevat jo ennestään 
SyöteCaravan sekä rinneravin-
tolat Pärjänkievari ja Romekie-
vari. VillaStadion tuo tarjon-
taan kaivatun lisän.

– Pystymme palvelemaan 
paremmin etenkin yrityksiä 

VillaStadionin edessä komeilee uusi ja komea terassi, jonka 
päädystä löytyvät suositut ulkosauna ja poreallas. 

sekä esimerkiksi harrasteryh-
miä ja urheiluseuroja uuden 
kohteemme ansiosta. 20 henkeä 
suuremmat ryhmät voivat pitää 
kokouksiaan Pärjänkievarissa, 
jossa on mahdollisuus järjestää 
jopa sadan hengen tilaisuuk-
sia. Syöte sopii mainiosti yri-
tys- ja ryhmämatkojen kohteek-
si kompaktin kokonsa ansiosta. 
Kaikki tarvittavat palvelut ovat 
lähellä, joten tilaisuuteen syn-
tyy luonnollisesti kotoisa tun-
nelma. Yhdessä muiden alueen 
yrittäjien kanssa SyöteResort 
pystyy tarjoamaan ryhmille ko-
konaisvaltaisia matkapaketteja 
kuljetus-, ohjelma- ja ruokapal-
veluineen.

– Käymme hakemassa ryh-
män esimerkiksi Oulusta, tarjo-
amme Syötteellä laadukkaat ti-
lat, majoituksen, aktiviteetit ja 
ruokailut. Lopuksi kuljetuspal-
velumme vie ryhmän takaisin 
kotiin. Teemme matkalle lähte-
misen helpoksi, sillä kauttam-
me saa kaiken tarvittavan, Kim-
pimäki tiivistää.

Tervetuloa!

 

Meille on valtatieltä 
helppo tulla 

ja matkasi jatkuu 
myös sukkelasti.

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 890 450, pudasjarvi@k-supermarket.fi
Palvelemme arkisin 8-21, la 8-18, su 12-21.

Tavallista parempi Ruokakauppa

Ihana kesä K-Supermarketista

PUDASJÄRVI
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Syötteen kesässä tapahtuu!

Longboardit tuovat 
vauhtia Syötteelle!

Midnight Sun Longboard Festivaalia 
vietetään Syötteellä 10.7. - 13.7. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kolmen päivän ajan 
pitkällä rullalaudalla laskettelevat ur-
heilijat pääsevät testaamaan Syötetun-
turin rinteitä kiipeäviä teitä hurjan lajin 
parissa. Kyseessä on Suomen suurin ala-
mäkiskeittaustapahtuma!

Vapaalaskua riittää aamusta aamuun 
keskiyön auringon valossa. Mäenlaskun 
lisäksi ohjelmassa on slaidauskisa, ope-
tusta aloittelijoille ja kaikkea muuta mu-
kavaa koko pitkän viikonlopun.

Osallistujakaartia saapuu ulkomaita, 
jopa Australiaa myöten. Lisäksi laji on 

myös katsojille huumaavaa ja vauhdi-
kasta seurattavaa.

Ari Jämsä kisan järjestäjäporukasta 
uskoo myös vahvasti tapahtuman tu-
levaisuuteen. Longboard-tapahtumil-
la on tapana vuosittain paisua sadoilla 
osanottajilla. Laji kun on Suomen mit-
takaavassa uusikin, niin paikalliset yh-
teistyökumppanit tarvitsevat näyttöä 
lähteäkseen mukaan. Tänäkin vuonna 
yhteistyökumppaneita saatiin jo mu-
kavasti. Laskujen jälkeen perjantaina ja 
lauantaina kuullaan livemusaa Hotelli 
Iso-Syötteellä iltabileissä.

Rallisprintterit valtaavat tunturin
Kansallinen asfalttisprint Iso-Syöte-Mä-
kiajot järjestetään tällä kertaa kaksi-
päiväisenä tapahtumana 19.6.–20.6. 
Kummankin päivän kisat ovat samal-
la Pohjois-Suomen aluemestaruusosa-
kilpailuja ja Futura-cupin osakilpailuja. 
Mukana kisassa ovat Suomen rallisprin-
thirmut väkivahvoilla autoillaan, lu-
vataan Pudasjärvi Racing Team 2000 
järjestäjän taholta. Tapahtuman ohei-
sohjelmasta vastaa Hotelli Iso-Syöte.

Autoilijoita huoltojoukkoineen on il-
moittautunut eri puolilta Suomea. Ta-
pahtuman suosiosta kertoo myös se, 
että useat kuljettajat ovat käyneet autoi-
neen tilaisuudessa jopa kymmenen ker-

taa aikaisemminkin.
Syötteen mäkirata on yksi Suomen 

parhaista sprinttiradoista. Se on saavut-
tanut myös kilpailijoiden suosion, sil-
lä kisoihin on kokoonnuttu jo 28 vuotta 
yhtäjaksoisesti, yhtä vuotta lukuun ot-
tamatta. Rata on asfalttipintainen luon-
nollinen tie, eikä keinotekoisesti tehty 
rata. Rata on myös haastava, sillä 2,3 km 
ylämäkeen korkeuseroa on peräti 175 
metriä. Vastaavaa mäkirataa ei ole mis-
sään muualla Suomessa. Lähtöpaikka 
on Hotelli Iso-Syötteelle nousevan tien 
alkupäässä Romekievarille kääntyvältä 
tieltä ja maali on hotellin nurkalla.

7.6. Lavakauden avajaiset Jyrkkäkosken huvialueella
15.6. Ranuan Karpalomarkkinat ja torikonsertti 
 Merikannon tunnelmissa
19.6. Pohjantähti Games -yleisurheilukisat Suojalinnalla
20.–22.6. Posion Juhannus-festivaalilla mm. Dingo ja 
 Pandora, Hotelli Posiolla
21.6. Juhannustanssit Jyrkkäkosken huvialueella
4.–5.7. Pudasjärven Markkinat 2014 
30.6.–5.7. Iijokisoutu Taivalkosken Saijasta 
 Pudasjärven Kipinään
30.6.–6.7. Päätaloviikko Taivalkoskella – koko 
 perheen kulttuuriviikko

12.7. Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon Ämmänkisat, 
 Ranuantien varressa Kapustasuolla
12.–13.7. Perinteiset Muikkumarkkinat Posion torilla
13.–20.7. Kotiseutuviikko Pudasjärvellä Kotiseutumuseolla
21.–27.7. Kesäpilikin MM-kisat Havulan Rannassa 
 Pudasjärvellä
2.–4.8. Ranuan Hillamarkkinat urheilukentällä
29.–30.8. Elomarkkinat Taivalkoskella
5.-7.9. Palava Koski ja Tuhansien tarinoiden 
 viikonloppu Taivalkoskella
7.9. 81. Heinisuon syyshölkkä Ranualla

Tapahtuu kesällä 2014
Kooste Syötteen lähialueiden suurimmista kesätapahtumista.

Lisätietoja tapahtumien ja kuntien kotisivuilta.

puh. 08 – 823400 ma-pe 9-17
s-posti: keskusvaraamo@isosyote.fi
nettivaraukset 24 h www.syote.net

Miksi Keskusvaraamosta?
• Laajin majoitusvalikoima
• Ajantasalla oleva varausjärjestelmä
• Ohjelmapalvelut ja majoitus samalla laskulla
• Osaava ja palveleva henkilökunta

SYÖTTEEN ALUEEN LAAJIN

MAJOITUSVALIKOIMA KÄYTÖSSÄSI
REAALIAIKAINEN

WWW.SYOTE.NET

 HOTELLI PIKKU-SYÖTE
Syötteen upeat retkeily- ja pyöräilyreitistöt 

kutsuvat aktiivisia lomailijoita!
www.pikkusyote.fi 

• puh. +358 8 815 4000 • my yntipalvelu@pikkusyote.fi  •  w w w.pikkusyote.fi
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Pudasjärven perinteiset markkinat
Pudasjärven perinteiset mark-
kinat järjestetään 4.–5. heinä-
kuuta Kurenalla. Perjantain ja 
lauantain ajan torilla on mah-
dollista tehdä hyviä ostoksia 
ja nauttia herkkuruuista. Mu-
siikkia perjantain markkinapäi-
vänä tarjoilee tanssiorkesteri 
Ässät ja lauantaina musiikki-
puolesta vastaa monipuolinen 
kattaus pudasjärveläistaitajia. 
Puhujina markkinoilla kuul-
laan kansanedustaja Pirkko 
Mattilaa sekä Suomen yrittäji-

en varapuheenjohtaja Jari-Pek-
ka Koposta.

Markkinaperinteisiin kuu-
luu Pudasjärven merkkihenki-
lön valinta ja arpajaiset, jossa on 
palkintona Timpan Kurkihir-
ren tekemä kesäkeittiö. Pudas-
järvellä on pidetty kesämark-
kinoita vuodesta 1982 lähtien. 
Vuosien varrella kauppahu-
musta on kehkeytynyt paikka-
kunnan suurin kesätapahtuma 
ja myyjiä paikalle saapuu mo-
nesta paikasta ympäri Suomen.

Pyöräilytapahtuma Terva-ajot
Pikku-Syötteellä tämän ke-
sän uutuus on heinäkuun 5.- 6. 
oleva pyöräilytapahtuma Ter-
va-ajot, jonka kisapaletti koos-
tuu lauantain Profin mäkipro-
logista ja PowerBar tempoista, 
sekä sunnuntain Special Bike 
maantieajoista. Kaikissa eta-
peissa lähtöpaikka on lasket-
telurinteen ala-asemalla ja 
maali Hotelli Pikku-Syötteen 

parkkipaikalla. Terva-ajot on 
2014 SPU:n maantiecupin osa-
kilpailu.

Heti Terva-ajojen jälkeen Pik-
ku-Syötteellä järjestetään 6.-8.7. 
vauhdikas nuorten yhdistetty 
pyöräily- ja hiihtoleiri. Leiri on 
avoin kaikille urheilusta ja la-
jeista kiinnostuneille lapsille ja 
nuorille 8-vuotiaista ylöspäin.

Kuudennet MP-Huippuajot
PMC Pudasjärven järjestämät 
MP-Huippuajot ovat kasvatta-
neet suosiotaan vuosi vuodelta. 
Tapahtuma on kaikille mootto-
ripyörämerkeille tarkoitettu 
avoin kokoontumistapahtuma, 
joka järjestetään jo kuudennen 
kerran Iso-Syötteen huipulla 
25.-27. heinäkuuta.

MP-Huippuajot työryhmän 
vetäjä Vesa Tihisen mukaan 
järjestettävä tapahtuma kerää 
vuosittain sadoittain kävijöitä 
ympäri Suomea. Maisemat, pal-
velut, mainiot järjestelyt ja hui-
kea tunnelma ovat tulleet mo-
nille vakiokävijöillekin hyviksi 
perusteiksi saapua paikalle.

Luvassa on bändejä, yh-
teisajoa ja kaikenlaista hu-
pia, mutta ennen kaikkea ai-
van älyttömän hyvää seuraa 
koko viikonlopuksi! Ainoa, 
mikä puuttuu on sääsket. Ho-
telli Iso-Syöte on alusta pitäen 
ollut tapahtuman pääyhteistyö-
kumppani, joka vastaa soittajis-
ta ja muista oheispalveluista.

– Tapahtuma on kaikille 
avoin. Eli hotellille voi tulla il-
taa istumaan, seurustelemaan 
ja musiikkia kuuntelemaan jo-
kainen täysi-ikäinen. Motoristit 
ovat leppoisaa porukkaa ja pai-
kan päällä on aina hyvä ja ren-
to meininki, luonnehtii Tihinen.

MTB-maastopyörätapahtuma 
kolmannen kerran

Syöte MTB-maastopyöräilyta-
pahtuma järjestetään 2.8. kol-
mannen kerran, ja järjestäjä 
Pekka Tahkola kertoo, että tällä 
kertaa 500 kisaajan kapasiteet-
ti tulee todennäköisesti täyt-
tymään. Osallistujia on jo nyt 
tuplasti viime vuoden samaan 
aikaan verrattuna. Tapahtu-
ma saavutti heti ensimmäisestä 
kerrasta lähtien suuren suosion. 
Maastopyöräilyn harrastajien ja 
puskaradion keskuudessa oli 

levinnyt tietoa Syötteen reittien 
erinomaisuudesta ja niitä ke-
huttiin jopa Suomen parhaiksi.

Suurimpana muutokse-
na viimevuoden tapahtumaan 
nähden tällä kertaa kuuden ki-
lometrin matkalle tulee reitti-
muutos. Tällä halutaan taata ki-
saajille mielekkyyttä sekä uusia 
maisemia. Lisäksi yksi rankka 
nousu, jossa aikaisemmin jou-
tui jopa taluttamaan pyörää, jää 
pois.

Tapahtumaa järjestetään yh-
teistyössä Metsähallituksen ja 
Hotelli Iso-Syötteen Juha Kuu-
kasjärven kanssa. Tahkola kiit-
telee yhteistyötahojen positii-
vista asennetta.

Samaan aikaan 2.8. Syötteellä 
järjestetään Erämaan markkinat 
– tapahtuma, josta löytyy mo-
nenlaista ohjelmaa, markkina-
myyntiä ja työnäytöksiä.

Luppovesi palaa – jälleen syyskuussa

Huippukymppi juoksutapahtuma

Järjestyksessään viides Huip-
pukymppi -juoksutapahtuma 
järjestetään Isosyötteellä 26. – 
27. syyskuuta. Kymmenen ki-
lometrin juoksumatkasta en-
simmäiset 7,4 kilometriä on 
lähes tasamaata, sen jälkeen al-
kaa nousuosuus tunturin hui-
pulle. Viimeisen 2,6 kilometrin 
matkalla on 202 metriä kor-
keuseroa, eli kovaa kuntoa kai-
vataan. Reitti lähtee Syötteen 

juurelta Safaritalon lähitienoil-
ta ja maali on tunturihotellin 
pihalla.

Kisassa on useita sarjoja ja 
myös sauvakävelijöille löy-
tyy oma sarjansa.  Perjantai-il-
tana hotellilla pidetään semi-
naari kestävyysliikunnasta. 
Kisassa on mukana myös juni-
orijuoksijat omassa Isosyöte-
cup – kisassaan, jossa on kesän 
aikana yhdeksän osakilpailua 

ja tämän viimeisen osakilpai-
lun yhteydessä jaetaan Hotel-
li Isosyötteellä cupin mitalit ja 
lahjakortit. Palkintojen jakajana 
juoksucupin yhteistyökumppa-
nin edustaja Juha Kuukasjärvi. 
Pohjoisen juoksijat pitävät lei-
riä Syötteellä ko. viikonloppu-
na Janne Ukonmaanahon joh-
dolla ja kisaavat lauantaina.

Syötteellä järjestetään 27.9. 
Luppovesi palaa -yleisötapah-
tuma, josta löytyy monenlaista 
kivaa toimintaa perheille, lap-
sille ja varttuneemmillekin. Lu-
vassa on markkinameininkiä, 
esiintyjiä, hauskoja aktiviteet-

teja sekä ilta huipentuu järven 
yllä komeilevaan huikeaan ilo-
tulitukseen.

Tapahtuma järjestetään jo 
kolmatta kertaa useiden paikal-
listen toimijoiden voimin. Tal-
kootyö ja syöteläisten me-henki 

on suuressa roolissa tapahtu-
man onnistumisessa. Myös jär-
ven rannalle rakennetut skeit-
tiparkki ja leikkipuisto ovat 
tapahtumaosallistujien käytös-
sä.
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Hotelli Iso-Syötteen yrittäjäl-
le Juha Kuukasjärvelle ei taval-
linen kelpaa. Hän innostui 9 
vuotta sitten mahdollisuudes-

Ainutlaatuinen hotelli

tunturin huipulla

ta kehittää hotellin toimintoja. 
Suurimpana innoittajana oli ai-
nutlaatuinen sijainti Iso-Syöt-
teen huipulla.

Kesän aikana Hotel-
li Iso-Syötteellä tapahtuu kai-
kenlaista, kuten Juhannusajot, 
Syöte MTB-maastopyörätapah-

Komeat maisemat tunturin laelta Syötteen alueelle. 

tuma, MP-huippuajot ja Huip-
pukymppi-juoksutapahtuma. 
 Ympäröivä luonto antaa oman 
tunnelmansa tapahtumil-
le ja lisäksi paikan puitteet pi-
tää ryhmän yhdessä, jolloin ta-
pahtumissa kohoaa aina hyvä 
yhteishenki.

- Kesäisin ihmiset liikkuvat 
paljon kelien mukaan ja pis-
täytyvät majoittumaan hetken 
mielijohteestakin. Etenkin ta-
pahtumien ansiosta uudet ryh-
mät tuntuvat löytäneen Syöt-
teen ja lisäksi Luppoveden 
ääreen kehittyneet kesäaktivi-
teetit houkuttelevat, Kuukas-
järvi kertoo. Alkukesän ohjel-
mistoon kuuluu myös Hotelli 
Iso-Syötteen 20 kelomökin re-
montti, jossa kaikista kelomö-
keistä uusitaan pesu- ja sauna-
tilat. Kuukasjärvi kertoo, että 
aikaa on varattu kesäkuun al-
kuun saakka, ja mökkipalvelut 
ovat saatavilla taas 11.6. alkaen.

Pienenä matkailualan toimi-
jana hän näkee markkinaraon 

erikoistumisessa ja ainutlaa-
tuisten elämysten tarjoamises-
sa.  Jo pelkkä sijainti tuo Kuu-
kasjärven vieraaksi tuhansia 
ulkomaisia turisteja, joille pe-
ruslappilaiset elämykset ovat 
huikea kokemus. Niiden lisäk-
si, kun tarjotaan vähän ekstraa, 
ovat asiakaskokemukset liki 
puhdasta ylistystä.

Yksi Hotelli Iso-Syötteen ai-
nutlaatuisista elämyksistä on 
uusi Kotkanpesä-sviitti, joka 
on ollut asiakkaiden käytössä 
muutaman kauden ajan. Kuu-
kasjärvi kertoo, että Kotkan-
pesästä on tullut todella hy-
vää wau-henkistä palautetta ja 
se auttaa omalaatuisuudellaan 
erottumaan muista kohteis-
ta. Tulevan syksyn aikana ke-
hitetään myös Artic Spa -kon-
septia, jossa arktisen kylpylän 
kaatona on taivas. Uudenlai-
sen kylpylän seinät ovat jäästä 
ja sisällä on kaksi jättikokoista 
poreallasta, joista avautuu nä-
kymät tunturimaisemiin. 

Kaikissa Hotelli Iso-Syötteen mökeissä on pesutilaremont-
ti käynnissä kesäkuun alkuun saakka. Kuvat Erkki Riihiaho.

Tuolilla seisoo Hotelli Iso-Syötteen talonmies Matti ja vieressä työharjoittelija Esko. Miehet 
ovat työn touhussa uusimassa hotellin kelomökkien pesu- ja saunatiloja.

Pari vuotta sitten Syötteel-
le avattu mönkijäreitti on otet-
tu vastaan riemulla ja ajolupien 
myynti on ollut vilkasta. Syöt-
teen vaihtelevat safarimaastot 
antavat haastetta kokeneem-
mallekin kuljettajalle.

Pituutta reitillä on kuusitois-
ta kilometriä ja lupia voi ostaa 
SyöteShopista tai Iso-Syötteen 
Matkailusta. Syötteeltä ei vielä 
löydy mönkijöiden vuokrausta, 
mutta ajosta pääsee nauttimaan 
opastetuilla safareilla.

Safareita järjestää esimerkik-
si Hotelli Iso-Syöte, jonka laa-
dukkaat ja tehokkaat mönkijät 
takaavat maastonautinnon par-
haimmillaan. Safareita voi va-

Luontoon mönkijäsafarille
rata noin kymmenen hengen 
ryhmiin saakka.

Syötteen reitti on maan en-
simmäinen valtion mail-
le rakennettu mönkijäreit-
ti. Vaikka se kiertelee Syötteen 
suojelualueiden keskelle jäävis-
sä luonnonhoitometsissä, se ei 
ole aiheuttanut häiriötä luon-
nolle. Reitistä on tullut tähän 
saakka vain myönteistä palau-
tetta, sillä reitti on niin kauka-
na, ettei se vaikuta luonnon 
muuhun toimintaan.

Metsähallituksen rakenta-
maa reittiä kunnossapitää Pu-
dasjärven kelkkaurapooli, joka 
huolehtii myös Pudasjärven 
kelkkareitistöistä. Se huolehtii 

myös ajomaksujen keräämises-
tä mönkijäreitillä ajavilta.

Ajo Mönkijäreitillä on sal-
littu kello 8-21 välisenä aika-
na. Toukokuussa reitti on ko-
konaan suljettu, jotta maa ehtii 
kuivua hyvin talven jäljiltä ja 
lisäksi halutaan antaa rauhaa 
metsälintujen pesinnälle. Mön-
kijäreitin varrella on taukopaik-
ka Kettutupa, jossa on wc-tilat 
ja makkaranpaistopaikka.

Syötteelle rakennetun mön-
kijäreitin varrelta löytyy Ket-
tutupa, jossa voi nauttia 
vaikkapa makkaranpaistos-
ta isommallakin porukalla.
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Yli 800 vaihtoauton valikoima! Löydä mieleisesi: www.porho.fi 

Autoliike siellä missä sinäkin.

Ilmainen toimitus kaikkialle Suomessa 24 tunnissa

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. 
P. (08) 833 144, 050 461 6543

Palvelemme 
Su-To 9.00-20.00 
Pe-La 9.00-21.00

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

PALVELEMME
Tervetuloa!

Arkisin
Lauantaisin

klo 9 - 18
klo 9 - 14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, p. (08) 821 185

PirinPuisto
Parkkilantie 616
- Iijoen rannassa
- 1-6-hengen huoneita
- sopii esim. bussiryhmille
- sauna

Lentäjänmaja
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja sauna-
  iltojen pitopaikaksi

jyrkkäkoski CamPing
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatupineen
  kokouksiin ja illanviettoihin
- lämmin grillikota varustein
- eläimiä

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

Majoitusta Pudasjärvellä

HoteLLi iijoki
Karhukunnaantie 6
- Iijoen rannassa
- 1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
  suihku, wc, parveke, 
  varusteltu keittiö, tv, wlan

Syötteen alueen 
majoitusvälitys.

Ohjelmapalvelut.

Puh. 040 777 1800, 040 708 6704 
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo

www.isosyotteenmatkailu.fi

Lehtiahontie 8, 93590 Metsäkylä, p. +358 440 525 634
marinvaara@gmail.com  • www.marinvaara.fi

MARINVAARA
- matkailu ja majoitus Etelä-Taivalkoskella -

puh. 0400 241 533Tuulilasit

henkilö- ja paketti-
autoihin + asennus.

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

OULU
Tikkasentie 2 ● 90420 Oulu ● p.  (08) 552 1444

PUDASJÄRVI
Simeonintie 4 ● 93100 Pudasjärvi ● p. (08) 824 442, 

040 531 6262
Avoinna ma-pe 7.00-15.00

www.oulunvuokrakone.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
 ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi
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Kaikkea kesään...

Naisten ja miesten 
t-paidat
useita värejä

www.HHsport.fi www.facebook.com/HHsport.fi

LAAJAN VALIKOIMAN
KALASTUKSEN JA MET-

SÄSTYKSEN ERIKOISLIIKE

Nivala, Alahärmä Raahe, 
Iisalmi, Kiiminki, Kokkola

Käy tutustumassa! 

Krokettipeli
4-pelaajaa, moniväri

990

1000
3kpl

à 3,95

Frisbeegolf kori

4995

Meiltä löydät 
hyvän valikoiman

kertakäyttöastioita!

Makeissekoitus 750g/800g
4,99-5,32/kg

399rasia

www.HHnet.fi

Tiskitöntä kesää

ALAHÄRMÄ,  ALAJÄRVI, HAAPAJÄRVI,  HAAPAVESI, 
ISALMI, JALASJÄRVI,  KANKAANPÄÄ, KANNUS,
KAUHAJOKI,  KAUHAVA, KAUSTINEN,KALAJOKI, 

KEMINMAA, KEMPELE/Zeppelin, KIIMINKI,
KOKKOLA/HHkangas,  KUOPIO, KURIKKA, LAIHIA, LAPUA, 

LIMINKA, MUHOS, NIVALA, NÄRPIÖ, OULAINEN,
OULU/Limingantulli,  PARKANO, PORI, PYHÄJÄRVI,

RAAHE, SAARIJÄRVI, SEINÄJOKI, SIILINJÄRVI,
TORNIO, VÖYRI, YLIVIESKA 

Nestekaasua seuraavista myymälöistä:

1990

Nestekaasua meiltä!

Katso hintaa!

Esim.
11 kg:n teräspullon täyttöYllätysten kesäkaupasta!

1795
www.facebook.com/halpahalli

HHcafé avoinna
ma-pe 8-20 la 8-18

Meiltä myös herkulliset 
jäätelöannokset!

Maistuva lounas

klo 10.30-15
Pallogrilli 43cm

JOKI-JUSSI
TAIVALKOSKI noin 30 km Syötteeltä

Meiltä maankuulua Taivalkosken Leipomon 
Varrasleipää!

Palvelemme
Ma-pe  8-21
La  8-18
Su  12-18

Market 010 763 3265
Posti 0200 710 00
Päällikkö 010 763 3262
S-pankki/AO-palvelut 010 763 3264
s-market.joki.jussi@sok.fi
(8,21snt/puhelu + 11,9 snt/min)

Yksi pysähdys monta palvelua

ABC TAIVALKOSKI
PALVELEMME

klo 6-22
VUODEN 

JOKAISENA 
PÄIVÄNÄ

Noutopöytä
www.noutopoyta.fi

Taivalkoski
Puh. 010 763 3743 

Burger

040 572 7399

Taksi
Vesa Vääräniemi

(Hirvaskoski)
Invataksi 1+8, 

max. 2 pyörätuolipaikkaa

:

 

Mainio tuotto. Ja vain asiakasomistajille. 
Olemme tehneet sinua varten uuden tuotteen, Tuotto-osuuden. Tavoittelemme sille 
tänä vuonna 3,25 % tuottoa*. Sijoitat suoraan omistamasi Osuuspankin pääomaan. 
Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat aina pankin toiminnan 
tuloksellisuudesta. 
Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai vieraile osoitteessa op.fi/tuotto-osuus. 
*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja tuotto-osuuksien takaisinmaksamiseen sisältyy tiettyjä ehtoja. Tutustu 
merkintäesitteeseen. 

Yhdessä hyvä tulee. 

Syötteen 
TAKSI

(08) 106 446*
*Puhelun hinta 0,99 €/min+ppm
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Syötteen alueella on kesäaikaan 
tarjolla monenlaisia luontoon 
ja luontoharrastuksiin liittyviä 
elämysmahdollisuuksia. Nii-
tä tarjoaa Syötteen Eräpalvelut, 
joka järjestää erilaisia retkiä niin 
maalla, vedessä kuin ilmassa. 

Yrittäjä Janne Määttä odot-
taa tulevaa kesäkautta innol-
la, sillä hän uskoo luontoon liit-
tyvien palvelujen kiinnostavan 
nykyisin yhä useampaa loma-
laista. Eräpalvelujen vetonau-
loina ovat tänäkin kesänä  Ri-
ver Tubing ja Zipline, jotka ovat 
osa Action Day -kokonaisuut-
ta ja nämä ohjelmat toteutetaan 
yhteistyössä Janne Järvenpään 
JJ-Safariksen kanssa.

River Tubing on maailmalla 
koskenlaskijoiden suosima elä-
myssafari. Eräpalvelujen koski-
safari Pärjänjoen Vannekoskella 
tarjoaa vauhtia ja vaihtelua kai-
paaville riittävän haasteelliset 

River  Tubing ja Zipline ovat Eräpalvelujen kesän vetonauloja

Elämyksiä maalla, vedessä ja ilmassa
puitteet. Osallistujilta vaaditaan 
uimataito ja yli kymmenen vuo-
den ikä.  

- Meloja saa tehdä rohkean 
laskun yhdenistuttavalla kumi-
veneellä noin 2,5 tunnin mittai-
sella retkellä. Vauhdikkaan las-
kun ajaksi meiltä saa tarvittavat 
varusteet, kuten märkäpuvun, 
kypärän, liivit, kuljetuksen ja 
opastuksen, Määttä luettelee. 

- Zipline puolestaan tarkoit-
taa vaijeriliukua, jossa nimen 
mukaisesti liu’utaan vaijeria pit-
kin 200 metriä. Paluu tapahtuu 
myös vaijerilla. Matkalle lähtijät 
saavat valjaat, kypärät, opastuk-
sen ja kuljetuksen.

Syötteen Eräpalvelujen yrit-
täjät Janne ja Johanna Määttä 
ovat edelleen parantaneet kesä-
ajan palvelutarjontaansa, joten 
turisteilla on vara mistä valita.

- Olemme vuokranneet Met-
sähallitukselta Romesuvan-

non kämpän ja rantasaunan. Se 
mahdollistaa perinteisen sauno-
misen lisäksi palvella rentoutta-
villa ja virkistävillä hyvinvointi-
palveluilla, Määtät kertovat. 

Turvehoitojen sekä hieronto-
jen lisäksi palveluvalikoimasta 
löytyvän mahdollisuuden naut-
tia savusaunankin löylyistä ja 
ruokailusta Syötteen Eräpalve-
luiden huskytarhan pihapiiris-
sä.

 Eräpalveluissa uskotaan yhä 
useamman turistin antavan ar-
voa Syötteen erämaisuudelle ja 
sieltä löytyvälle rauhoittumisel-
le. Niinpä heillä on syytä uskoa 
viimekesäisten turistimäärien 
edelleen olevan kasvusuunnas-
sa.

Syötteen Eräpalvelujen viik-
ko-ohjelma on kaikin puolin 
monipuolinen. Yrityksessä ha-
lutaan panostaa myös lapsiper-
heisiin, sillä jokaiselle viikonpäi-

välle on jotain ohjelmaa tarjolla. 
Ohjelmassa on huskytarhavie-
railuja, onkiretkiä, kanoottivael-
lusta, patikointia ja Vattukurun 
vaellusta sekä perhokalastusret-
kiä. Retkillä on aina opas muka-
na.  

- Retket on suunnattu koko 
perheelle, joten niille voivat lap-
setkin osallistua. Retkillä tarvit-

Mökkejä ja aktiviteetteja samasta paikasta

Iso-Syötteen matkailu välittää monen kokoisia ja idyllisiä mökkejä Syötteellä, joko tunturin päältä, Kelosyötteen mökkikylässä tai vaikkapa Pytkynharjulla.

Iso-Syötteen Matkailu on täy-
denpalvelun matkailuyritys, 
joka välittää mökkejä täydel-
lä palvelulla. Mökkien loppu-
siivous kuuluu vuokraan myös 
kesäaikaan, ja kiinteistöjen sii-
vouspalveluita voi hyödyn-
tää muutkin kuin mökkeilijät. 
Mökkejä on tällä hetkellä väli-
tettävänä noin 70 ja huoltosii-
vouksen piirissä 45 mökkiä.

Myös erilaisten palvelujen, 
kuten safarien ja opastettujen 
vaellusten kuin myös pitopal-
velujen tilaaminen on mahdol-
lista, vaikkapa yrityksen on-
line-kaupan kautta. Kesäaikaan 

melonta, rivertubing, mönki-
jäsafari ja kalastus ovat suosit-
tuja. Mönkijäreitti on 16 kilo-
metriä pitkä ja luvan voi ostaa 
SyöteShopista tai Iso-Syötteen 
Matkailusta. Matkan varrella 
on taukopaikka Kettutupa, jos-
sa on wc ja makkaranpaisto-
paikka.

Iso-Syötteen Matkailun yrit-
täjä, Teija Sarajärvi on hyvil-
lään siitä, kuinka hyvin kesäta-
pahtumat saavat matkailijoita 
liikkeelle. Kesäisin yritys pyö-
rii enimmikseen Teijan voimin 
ja talvisin apuna on hänen mie-
hensä Reijo Väisänen.

Kovalammella voi rentoutua kalastellen ja veneillen. Lam-
men ympäristöstä löytyy Kelosyötteen mökkikylä ja monia 
Iso-Syötteen matkailun välittämiä mökkejä.

tavat varusteet kuuluvat retki-
pakettiin, yrittäjät sanovat. 

- Yrityksemme on kiinnostu-
nut asiakkaiden mielipiteistä. 
Me testaamme asiakkaiden mie-
lipiteitä niin sanotulla tyytyväi-
syyskyselyllä. Niiden pohjalta 
meidän on hyvä kehittää palve-
lujamme, yrityksestä kerrotaan. 
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Syötteen kansallispuisto tar-
joaa luontoliikkujalle elämyk-
siä laidasta laitaan. Korkeiden 
vaarojen laelta aukeavat jylhät 
vaaramaisemat, jotka kätkevät 
sisäänsä hilla- ja karpalosoita, 
liito-oravan kotikuusikoita ja 
jäänteitä entisajan elosta. Kan-
sallispuisto tarjoaa kaiken ikäi-
sille kävijöilleen mahtavat puit-
teet patikointiin, pyöräilyyn ja 
melontaan. 

Lehtomaiset puronotkot tuo-
vat vehreyttä kuusikoihin, har-
jujen lomasta taas löytyvät kir-
kasvetiset uimapaikat. Useat 
autio- ja varaustuvat palvele-
vat yönyliretkeilijöitä. Paras 
tapa tutustua Syötteen luon-
toon ja menneeseen kulttuuriin 
on aloittaa retki luontokeskuk-
selta.

Retkeile harjuilla  
ja vaaroilla
Syötteen kansallispuiston vaa-
ramaisemissa riittää retkeily-
reittejä kevyeen päiväretkeilyyn 
ja vaativampaankin makuun. 
Retkeilyreittejä on merkat-
tu Syötteen maastoon 75 kilo-
metriä. Mikä onkaan parempi 
tapa viettää poutaista kesäpäi-
vää, kuin patikointi huollettu-
ja reittejä pitkin tulipaikoille ja 
tuville vanhassa kuusikkomet-
sässä. Syötteen luontopolku-
jen varsilta löytyy tarkempaa 
tietoa alueesta kiinnostuneille. 
Alueen retkeilymahdollisuuk-
sia laajentaa etelästä luontokes-
kukseen saapuva ja edelleen 
Syötteen alueen läpi Posiolle 
kulkeva UKK-reitti.

Syötteen monipuoliset pyö-
räilyreitit palvelevat niin maas-
topyöräilyn haasteita hakevia 

Tervetuloa vaarametsien maahan
Syötteen kansallispuistoon!

lajin harrastajia kuin kevyitä 
päivä- sekä perheretkiä kaipaa-
via retkipyöräilijöitä. Maasto-
pyörällä voi tutustua kansallis-
puiston vanhoihin vaarametsiin 
sekä bongailla maisemakohtei-
ta eri puolella Syötettä. Kaik-
kien pyöräilyreittien varsilla on 
useita taukopaikkoja. Merkit-
tyjen reittien karttoja voi ostaa 
vaikkapa luontokeskuksesta.

Meloen  
Syötteen vesillä
Melomalla tutustut vaaramet-
sien maan jokiluontoon ja koet 
vauhdin hurmaa. Syötteen hal-
ki koillisesta lounaaseen virtaa 
Pärjänjoki, jonka runsaskoski-
sin ja vauhdikkain osuus alkaa 
Syötteen kohdalla. Pärjänjokea 
22 kilometriä kattava vesiret-
keilyreitti soveltuu hyvin päi-
väreitiksi ja sen varrella on 17 
koskea. 

Melomista voi jatkaa vesiret-
keilyreitin päätepysäkin, Har-
rinrannan jälkeenkin, aina Li-
vojokisuulle asti. Kaikki kosket 
ovat kohtuullisen helppoja, 
reitti soveltuu niin alan harras-
tajille, kuin lajin aloittelijoille 
kokeneemman melojan avus-
tuksella. Helpoimmillaan reitti 
on runsaan veden aikaan alku-
kesästä. Matalalla vedellä ki-
vikosketukset ovat väistämät-
tömiä, mikä tulee huomioida 
retkelle varustautuessa. Vesi-
retkeilykarttoja myydään Syöt-
teen luontokeskukselta. 

Sofia Kinnunen, 
Metsähallitus

Melontaa Pärjänjoella.

Maastopyöräilyä.

Mökkeilemään erämaahan
Idyllinen Isoniemen varaustu-
pa sijaitsee Syötteellä kalaisan 
Pärjänjoen rantatörmällä. Pi-
han nuotiopaikalla voi paistaa 
päivän saalista ja mökin läm-
mössä voi nukahtaa erämaan 
rauhassa. Mökillä viihtyy myös 
lasten kanssa, luonnossa riittää 
ihmeteltävää niin pienille kuin 
vanhemmillekin. Mukava päi-
väretkikohde Isoniemeltä on 
Rytivaaran kruununmetsätorp-
pa. Lyhyen automatkan jälkeen 

neljän kilometrin polku johdat-
telee perinnetunnelmaan van-
han torpan pihapiiriin.

Isoniemen varaustuval-
le pääsee kesäaikaan autolla 
muutaman sadan metrin pää-
hän, talvellakin lyhyen hiih-
to- tai lumikenkäetapin pää-
hän. Vanhan savottakämpän 
saunasta rakennetussa tuvas-
sa on aitoa erätunnelmaa. Tu-
paan mahtuu nukkumaan neljä 
ihmistä, lemmikitkin ovat ter-
vetulleita retkelle mukaan. Tie-
dustelu ja varaukset Syötteen 
luontokeskukselta.

Kaisu Mankinen, 
Metsähallitus

Pärjänjoen rantatörmältä 
löytyy idyllinen Isoniemen 
varaustupa. Kuva: Tuomas 
Uola, Metsähallitus.
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Syötteen luontokeskus on port-
ti Syötteen kansallispuistoon. 
Luontokeskuksesta saat tietoa 
alueen retkeilymahdollisuuk-
sista, luonnosta sekä alueen 
historiasta. Voit varata varaus-
tupia, ostaa kalastus- ja met-
sästyslupia tai vaikka vuokrata 
lastenkantorinkan. Myytävänä 
on karttoja retkireiteistä, luon-
toaiheisia kirjoja ja pelejä, kan-
sallispuiston logotuotteita sekä 
paikallisia käsitöitä. Luonto-
keskuksen kahviossa voi käy-
dä nauttimassa munkkikah-
vit terassilla kesästä nauttien. 
Auditoriossa voi katsella luon-
toaiheisia filmejä. Myös lapsille 
on paljon puuhaa ja tekemistä 
luontokeskuksella, kuten Pek-
ka Pöllö -piilopeli ja lasten oma 
puuhanurkkaus, josta löytyy 
paljon mukavaa touhua.

Luontokeskuksen pysyvä 
näyttely ”Lastuja Selkosilta” 
kertoo Syötteen kansallispuis-
ton historiasta ja luonnosta. 
Vaihtuvassa näyttelyssä ihas-

Luontokeskuksen tapahtumat kesällä 2014
2.7. Retki Pyhitykselle
Metsäaiheinen retki kauniille Pyhitysvaaralle. Kävelymatkaa kertyy yhteensä 
noin 4 km ja haastavan nousun jälkeen aukenee Pyhityksen huipulta upeat 
maisemat. Retkellä luonto- opastusta ja tarinoita Kalle Päätalon tuotannosta. Yh-
teiskuljetus paikanpäälle Taivalkoskelta Kalle Päätalon torilta. Retki alkaa klo 11 ja 
kestää noin klo 16 saakka, hinta 15e. 

13.7. Perinnepäivä Rytivaaran torpalla
Tule tutustumaan entisaikojen elämään Rytivaaran torpalle. Perinnepäivä järjes-
tetään Syötteen luontokeskuksen, Pudasjärven kotiseutuviikon ja Sarakylän ky-
läseuran kanssa.

15.7. Retki kasvien perinnekäytöstä 
Opastettu retki Pudasjärven kotiseutumuseolla. Perehdytään kasvien perinne-
käyttöön ympäristökasvattaja Riitta Nykäsen opastamana. 

30.7. Retki lomavaaraan 
Opastettu luontoretki 30.7. Syötteen Kansallispuistoon Posion puolella sijaitse-
valle Lomavaaran autiotuvalle. Oppaat kertovat retkellä kansallispuiston luon-
nosta, tuvalla tehdään yhdessä perinteisiä saunavastoja kotiin viemisiksi ja lo-
puksi juodaan kampanisukahvit. Retkelle järjestetään bussikuljetus Posion 
keskustasta Pentik-mäeltä klo 11. Matkaa retkelle kertyy yhteensä noin 8 km ja 
oppaina retkellä toimivat Syötteen luontokeskuksen ja Posion matkailuyhdis-
tyksen ammattitaitoiset oppaat. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Syötteen 
luontokeskus ja Posion matkailuyhdistys. Hinta: 10e (sisältää bussikuljetuksen) .
Ilmoittautuminen lomavaaran retkelle: Netissä: matkailu.posio.fi/fi/Tapahtumat/
PosionKulttuuriviikko
Puhelimitse: 044 7674 218, Sähköpostitse: matkailu.neuvonta@posio.fi

2.8. Erämaan markkinat 
Markkinahumua Syötteen luontokeskuksen parkkipaikalla. Järjestäjinä toimii 
Syötteen laatutiimi sekä muut alueen yrittäjät.

Syötteen luontokeskus

tellaan vielä kesäkuun puo-
leen väliin saakka Tuomaalan 
Sirpan ja Seijan keväistä Pu-
putus-näyttelyä. Juhannuksen 
jälkeen aina elokuun loppuun 
saakka, näyttelyssä ovat Asta 
Siuruan huovutetut tekstiili-
työt. Syyskuussa siirrytään jo 

Luontokeskus on portti Syötteen monimuotoiseen luon-
toon. Kuva Saara Airaksinen

vähän talvisempiin tunnelmiin 
Kerttu Karjalaisen jääaiheisten 
valokuvien parissa. 

Sofia Kinnunen, 
Metsähallitus

Lisätietoa tapahtumista www.luontoon.fi ja Syötteen luontokeskus puh. 040 583 1608

Kelosyötteellä tunnelmaa ja uusia tontteja

Kelosyötteelle Särkiperän kaava-alueelle rakennetaan uusia mökkejä, jois-
ta Kari Saijan mökki valmistuu tänä kesänä. 

Hilkka ja Pentti Malo ihastelevat Atte Särkelän myllyssä pyö-
rineitä ja kauniiksi hioutuneita kiviä. Malon lapsenlapset 
olivat keränneet jäämeren rannalta mummilleen tuliaisik-
si kiviä, jotka Hilkka vei lapsuudenystävänsä ja koulukave-
rinsa Atte Särkelän korukivipajaan hiottavaksi. Hilkka aikoo 
teettää kivistä lapsenlapsilleen muistokorut. 

Särkiperän kaava-alueella on vielä 15 myymätöntä tonttia. Hoffmannin 
mökki on yksi juuri valmistuneista komeista hirsirakennuksista.

Kelosyötteen mökkikylässä on 
28 hyvin varustettua kelomök-
kiä, kotaravintola A-oikeuksin 
ja korukivipaja. Lapsille löytyy 
leikkimökkejä ja kesäkokeille 
grillikatoksia. Kaikki mökit si-
jaitsevat kirkasvetisen, 24 met-
riä syvän tunturijärven rannal-
la, jossa on hyvä uimaranta ja 
venevalkama.

Syötteen alueen ensimmäi-
siin mökkiyrittäjiin kuuluvat 
veljekset Atte ja Pauli Särkelä, 
jotka toimivat Kelosyötteellä. 
Heiltä saa myös kalastuslupia 
lohenongintaan Kovalammil-
le, Tammukkapuroille ja Pär-
jänjoelle. Kelosyötteellä mökke-
jä vuokraa myös Teija Sarajärvi.

Kelosyötteelle Särkiperän 
kaava-alueelle rakennetaan uu-
sia mökkejä. Alue on rauhalli-
sella paikalla kansallispuiston 
vieressä. Tällä hetkellä kaa-

va-alueella on 15 myymätön-
tä tonttia, joita voi tiedustella 
Atte Särkelältä. Myytyjä tontte-
ja on 15 ja niistä jo kahdeksalle 
tontille on valmistunut mökki. 
Atte kertoo, että kaikki tontin 
omistavat saavat omistusoikeu-
den myös yhteisiin vesiin, joten 
varsinkin kalastajille Särkipe-
rän tontit ovat mieluisia.

Kalamatkailijat ovat nykyi-
sin alueen vakiokävijöitä niin 
kesällä kuin talvellakin. Kova-
lampeen istutetaan kesällä noin 
750 kiloa kirjolohta mökkiläis-
ten ja muiden ulkoilijoiden nar-
rattaviksi.

Vuosien saatossa myös muut 
oheispalvelut ja niiden kysyntä 
ovat lisääntyneet. Kelosyötteen 
Pub-kotaravintolasta voi ostaa 
Atte Särkelän paikkakunnan 
korukivistä valmistamia kulta- 
ja hopeakoruja sekä saada tie-

toa seudulla olevista korukivie-
siintymistä sekä paikkakunnan 
geologisesta kehityksestä.

Erittäin suosittu vierailu-
paikka on myös Särkelän veljes-
ten ajatuksesta lähtenyt Peikko-
polku, jota kunnostetaan tämän 
kesän aikana. Pauli Särkelä ker-
too, että Peikkopolun varrella 
olevassa teatterissa on esiinty-
nyt useita eri kokoonpanoja ja 
onpa miehen itsensäkin kuultu 
musisoivan harmonikalla.

Paulin vuokrattavana Kelo-
syötteellä on yhdentoista mö-
kin lisäksi Saunatupa, josta löy-
tyy 25 hengelle sopivat tilat 
vaikkapa synttärijuhlia tai polt-
tareita varten. Pauli toteaakin, 
että sähkö- ja savusaunalla sekä 
10-hengen porealtaalla varus-
tettu tupa on erittäin suosittu. 
Juhlaväelle mieleen ovat myös 
komeat karaokevehkeet.
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Helmikuussa syntyneet 
ahmanpennut ovat alka-
neet liikkua yhä enem-
män pesäluolansa ulko-
puolella emon tarkassa 
valvonnassa. Kaksi kuu-
kautta emo piti eläinten-
hoitajia jännityksessä ja 
piileskeli pesässään, kun-
nes toukokuulla päästi 
pörröiset pentunsa ensi 
kertaa ulos. Nämä nää-
täeläimistä suurimmat ei-
vät lisäänny helposti tar-
haoloissa, joten sitäkin 
suuremmalla syyllä eläin-
puiston väki on haltiois-
saan uusista ahmatulok-
kaista.

Toisaalla tammikuun 
pakkasten aikaan syn-
tynyt karhunpentu saa 
eläintenhoitajilta hel-
lää huolenpitoa. Talvipe-
sästä ulospääsy sekoitti 
sen emon äidinvaistot ja 
pentu piti ottaa hoitajien 
hoiviin. Hurjaa vauhtia 
kasvava nalletyttönen rie-
mastuttaa leikeillään sekä 
hoitajia, että eläinpuiston 
kävijöitä. Kaikkien las-
ten mielestä vedessä lut-
raaminen on kivaa, eikä 
tämä karvainen karhulap-

Ranuan eläinpuiston kesäterveiset

si ole poikkeus. 
Jos on kesäkiireitä hoi-

tajilla, on niitä myös pöl-
löemoilla; hiiripöllön 
pöntöstä kuuluva kiivas 
piiskutus kertoo nälän 
kurnivan pöllöpoikien 
mahoissa. Emoilla on täy-
si työ ruokkia poikasen-
sa, jotta nämä kasvaisivat 
kesän mittaan täysikokoi-
siksi. Pöllönpoikaset jät-
tävät kotikolonsa ennen 
kuin oppivat lentämään, 
joten lintualueella kier-
rellessä kannattaa tarkasti 
silmäillä myös aluskasvil-
lisuuden sekaan, jos sieltä 
vaikka tuijottaisi takaisin 
pari pikkupöllön silmiä.

Myös hirvieläinai-
tauksiin odotetaan uu-
sia perheenjäseniä. Hirvet 
ennättävät yleensä ensim-
mäisinä ja saattavat va-
soa jo huhtikuulla, met-
säpeurojen synnyttäessä 
touko-kesäkuun vaihtees-
sa. Valkohäntäkauriiden 
vuoro on sitten kesäkuun 
puolella.

Vasojen huterat ensias-
keleet varmistuvat pian 
niin, että ne kykenevät 
seuraamaan tarpeen tul-

len emoaan. Emot jättä-
vät kuitenkin pikkuva-
sat usein piiloon heinikon 
suojaan mennessään itse 
syömään. Vasat luotta-
vat suojaväriinsä ja ma-
kaavat hipihiljaa toivoen, 
ettei niitä huomata. Täs-
sä vaiheessa hoitajat saa-
vat ne helposti kiinni tar-
kastusta ja merkitsemistä 
varten. 

Kesän saavuttua myös 
kotieläimet palaavat tal-
vilomiltaan eläinpuis-
tolle. Aasin tai suomen-
hevosen kyydissä saa 
turvallisesti kokeilla rat-
sastusta. Halutessaan voi 
silittää lammasta tai rap-
suttaa sikaa. Iltapäivällä 
on mahdollisuus seura-
ta eläinten ruokintaa sekä 
kotieläinpihalla, että villi-
eläinten parissa.  Ruskea-
karhut läträävät omissa 
uimalammikossaan odot-
taen eläintenhoitajan tuo-
mia välipalaomenoita. 
Jääkarhutkin sukeltavat 
lohijäädykkeensä peräs-
sä altaaseen. Niiden syö-
dessä hoitajalla on aikaa 
jutella kävijöiden kanssa 
ja vastailla kysymyksiin. 

Illalla virkeiden saukko-
jen ruokintanäytökses-
sä kastuvat paitsi vedes-
tä kalaa noutavat saukot, 
myös niiden hoitaja. Jos ei 
muutoin, niin lahkeeseen 
itsensä kuivaavan pikku-
veijarin toimesta.

 Koska pikkuinen orpo 
karhunpentu on nime-

tön, toivotaan kävijöi-
den ehdottavan sopivia 
nimiä joko eläinpuistol-
la käydessään tai eläin-
puiston nettisivuilla. 
Karhunpennun nimen li-
säksi kävijät voivat lähet-
tää meille Facebookissa 
tai instagrammin kautta 
suoraan puhelimella Ra-

nuan eläinpuistossa otta-
mansa kesäkuvan ja osal-
listua kilpailuun, jonka 
voittaja saa kahden hen-
gen matkan Wieniin ta-
paamaan Ranualla synty-
nyttä Ranzo-jääkarhua.  

   

Pienten kuonojen tuhinaa ja pikkutassujen tepsutusta kuuluu 
Ranuan eläinpuiston tämänvuotiseen kesään. 

Venus ja Manasse. Kuvat Ranua Zoo

Karhunpentu. Betsi. Hiiripöllön poikaset. Jääkarhu leikkii.
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Eläinvauvamme
odottavat 
SINUA!

Rovaniementie 29
97700 Ranua

puh. 016 355 1921
fax 016 355 1034

ranuan.zoo@ranua.fi 

  KEKSI PIKKU KARHULLEMME

NIMI JA VOITA ELÄMYSVIIKON-

LOPPU! >> www.ranuazoo.com/nimi

AVOINNA JOKA PÄIVÄ!
KESÄ: 1.6.-31.8. klo 9-19  TALVI: 1.9.-31.5. klo 10-16

Tänä vuonna eläinystävillä on erityinen syy tulla 
eläinpuistoon, sillä 8.1. syntyi pieni karhunpentu! 
Pentu nauttii ulkona olosta ja viilentävistä leikeis-
tä vesialtaassa. Myös eläinpuiston ahmoille Batsille 
ja Rasputinille, on tullut perheenlisäystä! Nyt syn-
tyneet pennut ovat vanhempiensa ensimmäiset.

RanuaZoo on oheispalveluineen, lomakylineen 
ja camping-alueineen monipuolinen lomakohde – 
unohtamatta Suomen ainoita jääkarhuja! 

Lisää tietoa: www.ranuazoo.com • www.ranua.fi  • www.gulo.fi 

KESÄ: 

Eläinvauvamme

Suositut ruokintanäytökset päivit-
täin kesällä: Karhut ja jääkarhut: 12.30–13 
• Ilves, susi/ahma: 14–14.20 • Kotieläinpuiston 
eläimet: 14.30–15 • Saukot: 16.40–17

Klik!

Klik! Kuvaa paras kesäkuva
ja voita matka Wieniin 
katsomaan Ranzoa! 
Kts. ohjeet >

Eläinvauvamme
odottavat 
SINUA

Tänä vuonna eläinystävillä on erityinen syy tulla 

P
LU

S
M

A
R

K

Taikuri Simo Aalto Pikku 
Kakkosesta tuo iloa ja 
ihmetystä koko perheelle!

Esitykset klo 12, 14 ja 16.

S-Etupäivät RanuaZoossa 
14.–15.6. klo 11–17

SIMO, KIRSTI & ELÄINYSTÄVÄTJokeri 
Pokeri 
Box

Japanitalo Ranuan Simojärven rannalla 
tarjoaa aidon kosketuksen Japaniin ja 

japanilaiseen kulttuuriin. 

Avoinna 9.6.-31.8.2014 ti-su klo 11-17, 
muulloin sopimuksen mukaan

Teeviikon aikana, 22.-27.7.2014 osallistutaan päivittäisiin 
teenäytöksiin teetaiteen opettajan johdolla ja tutustutaan 

ainutlaatuiseen japanilaiseen teetaiteen historiaan.
Sijaintiosoite ja yhteystiedot: 

Olangontie 20, Simojärvi, p. 040 5570008, 
japanitalo@ranua.fi

www.japanitalo.fi

J
A
P
A
N
I
T
A
L
O

Tee löytöjä
kesätorilla!

POSIO Tehtaanmyymälä
avoinna joka päivä

Anu Pentik Galleria • ma–su 10–16 
www.pentik.com

”Meiltä myös laadukkaat aurinkolasit 

kesän harrastuksiin! mm. Oakley, Bolle, Rayban...
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2.7. Retki Pyhitykselle
13.7. Perinnepäivä Rytivaaran torpalla
15.7. Retki kasvien perinnekäytöstä
30.7. Retki Lomavaaraan
2.8. Erämaan markkinat

Vaihtuvat näyttelyt
Touko- kesäkuu Puputus
 Sirpa Tuomaala, 
 Seija Tuomaala
Heinä- elokuu  Tekstiilitaidetta
 Asta Siurua

Tapahtumat

 www.luontoon.fi/syote
 www.retkikartta.fi

Syötteen 
kansallispuisto
Kesä 2014

Luontokeskuksen aukioloajat:

12.4.-20.6. ti - la klo 10-16
21.6.-26.10. joka päivä klo 10-17

Yhteystiedot 
Osoite: Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 93280 Syöte
Puhelin: 040 583 16 08
Sähköposti: syote@metsa.fi

Hotelli Iso-Syöte tarjoaa Sinulle majoituksen Kotkanpesä sviitistä 
tunturimökkeihin, safareita sekä ála carte ruokaa... elämyksiä kaikkien makuun.

Pysähdy huipulla - et tule pettymään.

Kesän parhaat tarjoukset www.hotelli-isosyote.fi
myyntipalvelu@isosyote.fi | Puh. 0201 476 400 
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Syötteen vaaramaisemat ja 
erinomaiset kanalintujen pyyn-
timaat houkuttelevat syksyi-
sin myös paljon metsästäjiä. 
Alueen suosiosta kertoo se, että 
Syötteen kiintiöluvista myy-
dään vuosittain jopa 80 pro-
senttia. Hyvillä lintualueilla 
teeret ja metsot sekä jokivarsien 
pyyt ovat tuttuja näkyjä.

Aluetaloudellisen selvityk-
sen mukaan myös metsästäjät 
tuovat Syötteen alueelle oman 
osansa matkailuyritysten liike-
vaihtoon. Varsinkin ulkopaik-
kakunnilta tulevat metsästä-
jät käyttävät majoitus- ja muita 
palveluita sekä tarvitsevat polt-
toainetta, kertoo Metsähallituk-
sen eräpalveluiden eräsuunnit-
telija Reijo Hirvonen.

Aikaisemmin valtion maita 
koskevia metsästyslupia sai os-
taa suoraan matkailuyrittäjiltä 
ja nykyisin hankinnat on tehtä-

Pienriistametsästys houkuttelee

komeisiin vaaramaisemiin
vä suoraan Metsähallitukselta. 
Tämän vuoksi ulkopaikkakun-
talaisten metsästäjien määrät 
ovat olleet jonkin verran las-
kussa, mutta silti Syötteellä 
pienriistan ja hirven metsästys 
ovat säilyttäneet suosiota. Met-
sästyslupien tuotto menee lä-
hinnä henkilöstökuluihin sekä 
käytännön riistanhoitotyön te-
kemiseen. Metsähallituksen 
eräpalveluiden Aku Ahlholm 
painottaa, ettei lupamaksu-
ja ole tarkoitettu kartuttamaan 
valtion kassaa. Syötteellä riis-
tanhoitotyöllä on esimerkiksi 
pyritty palauttamaan aikaisem-
min ojitettuja soita ennalleen, 
jotta metsästettävien lajien kan-
noille ei aiheutuisi vahinkoa. 

- Tein muutamalla Syötteen 
riekkosuolla soidinaikaan jän-
nittävän huomion, että riekot 
tuntuvat itse asiassa viihtyvän 
paremmin ennallistetuilla soil-

la kuin täysin luonnontilaisil-
la soilla. Tähän ei ole vielä sel-
vitetty tarkkaa syytä, Ahlholm 
kummastelee.

Metsästysoikeus on Suomes-
sa sidottu maanomistukseen, 
joten valtion mailla metsästys-
asiat ratkaisee Metsähallitus. 
Metsästää saa vain rauhoitus-
ajan ulkopuolella eli lajin lail-
lisena metsästysaikana. Li-
säksi huomioitava on myös, 
että Syötteen kansallispuiston 
alueella metsästäminen on kiel-
lettyä. Paikkakuntalaisilla on 
lupa metsästää kansallispuis-
ton tietyillä alueilla.

Pienriistan metsästysluvista 
huolehtii Metsähallituksen erä-
palvelut, joka kantaa vastuunsa 
luonnonvaroista ja pitää asian-
tuntemuksellaan ja erävalvon-
nallaan huolen siitä, että met-
sästys tapahtuu hyvää tapaa 
noudattaen sekä kestävästi. Kuva KaRi vaRES

- Pienriistan metsästysluvat 
syksyksi tulevat myyntiin kesä-
kuun 11. päivä. Ensimmäises-
sä vaiheessa luvista myydään 
noin puolet ja kun riistakannan 
laskennat valmistuvat, selviää 
kuinka paljon lupia jää myyn-
tiin myöhemmälle syksylle. 
Esimerkiksi epäonnistuneet pe-
sinnät saattavat aiheuttaa sen, 
ettei loppuja lupia myydä vält-
tämättä laisinkaan, Reijo Hir-
vonen kertoo.

Isompaa saalista, esimer-
kiksi hirviä, Syötteellä käyvät 
narraamassa vakiokävijöik-
si muodostuneet hirviporukat. 
Hirvenmetsästysoikeus myön-
netään niin sanottuna aluelupa-
na, joille riistakeskus myöntää 
pyyntiluvat. Myös karhunmet-
sästys on suosittua poronhoito-
alueilla, joita myös Syötteen lä-
hialueilta löytyy.

• Loma-asuntotuotantoa
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640www.jokijarvensahko.com

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com
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Karavaanari, 
koe Syöte
kesällä!

SyöteResort Caravan palvelee 

myös kesällä. Tule nauttimaan 

Syötteen tarjoamista upeista kesä-

aktiviteeteista. Meiltä voit tehdä 

päiväretkiä mm. Ranualle, Posiolle 

ja Kuusamoon. Tervetuloa 

rentoutumaan luonnonrauhaan!

KAUDEN 2013-2014 

TALVIKAUSIPAIKAT
VARATAAN NYT!

Puhelin 0400 499 215 • caravan@syoteresort.fi • www.syoteresort.fi

Karavaanari, 
koe Syöte
kesällä!

KAUDEN 2014-2015
TALVIKAUSIPAIKAT

VARATAAN NYT!

POHJOLAN
VOIMA ON
VOIMAVAROJEN 
YHDISTÄJÄ

www.pohjolanvoima.fi 
www.kollaja.fi
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Päätaloviikolla juhlitaan

MONIPUOLISTA 
HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

Ahmantie 15, 93400 TAIVALKOSKI, Puh. 040 591 8602
www.sahko-matic.fi

tuhansien tarinoiden pitäjää

Viime vuonnakin Päätaloviikon ohjelmistossa oli musiikkia muun muas-
sa River Rockissa.

Kirjailija Mari Siliämaa esit-
täytyi Möllärivartissa viime 
vuoden Päätaloviikolla.

Kallioniemen kuppaussaunalla sai tutustua 
perinteisiin työmenetelmiin. Kuva Lea Mik-
konen.

Päätaloviikko on taivalkoske-
lainen kulttuuri- ja kotiseutu-
viikko, joka luonnollisesti saa 
nimensä paikkakunnan ainut-
laatuisen kirjailijan Kalle Pää-
talon mukaan. Päätalon tuo-
tanto kuvaa taivalkoskelaista ja 
koillismaalaisia elämänmenoa, 
luontoa ja ihmisiä suurella sy-
dämellä.

Kalle Päätalon kirjoista Tai-
valkoski on tullut monille tu-

maan tuotu Päätalon oman mi-
elimusiikin lisäksi monessa 
muodossa. Ohjelmassa on niin 
iskelmiä, virsiä, laulelmia, yh-
teislaulua, rokkia kuin irkku- ja 
diskomusiikkiakin. Viikon ai-
kana pääsee myös laittamaan 
jalalla koreasti useampanakin 
päivänä. 

Päätaloviikko on Taival-
kosken kotiseutuviikko, jon-
ka aikana pääsee tutustumaan 

muun muassa Taivalkosken 
hautausmaalla Kalle Pääta-
lon Iijoki-sarjan 20–30 -lukujen 
keskeisten henkilöiden hauta-
paikkoihin, saksalaisten raken-
tamaan kenttärataan, näyttelyi-
hin ja työnäytöksiin.

Taivalkoskella eletään luon-
nossa, joka moninaisuudes-
saan antaa ainutlaatuiset mah-
dollisuudet järjestää sellaisia 
tapahtumia, kuten viisipäiväi-

nen Iijokisotu, jokimatka pe-
rinteiseen malliin Kallen mai-
semassa, ohjattu seikkailurata 
seikkailupuistossa Taivalvaa-
ralla tai metsäretki Pyhityksel-
le. Kalle Päätalon lapsuuden-
koti Kallioniemi on tapahtumia 
täynnä koko viikon ja lisäksi lu-
vassa on erilaisten näyttelyiden 
avajaisia, teatteria, kirjallisuut-
ta, monenlaista kivaa lapsille 
sekä paljon muuta.

tuksi niiden tapahtumapaikka-
na, mutta paikanpäällä aidoilla 
tapahtumapaikoilla kirjan ta-
rinat heräävät todella eloon. 
Tänä vuonna Päätaloviikon 
teema on nimikkohenkilön 
suhde musiikkiin. Kallen lap-
suuteen ja nuoruuteen liittyivät 
tuon ajan iskelmät ja kotoa lä-
hinnä äidin perua hengellinen 
musiikki.

Musiikkia on viikon ohjel-

Koillis-Golf on 9-reikäinen 
PAR3 harjoituskenttä Pudasjär-
vellä Kuusamontien varressa. 
Kausi avattiin lauantaina 18.5. 
leppoisissa tunnelmissa. Ken-
tän pyörittäjä Pekka Kinnunen 
kertoo, että jonkin verran tal-
ven jäljiltä viheriöillä on jääpol-
tetta, mutta heinäkuulla pitäisi 
olla jo täysin vihreä kate.

Kinnusen mukaan tulossa 
on ahkera kilpailukesä. Mui-
den muassa kentällä pyörii 
Samsung Galaxy-kisa, johon 
osallistuvista kesän ensim-
mäinen, joka tekee Hole In 
One -lyönnin saa palkinnok-
si Samsung Galaxy-älypuheli-
men. Lisäksi luvassa on kuusi 
kappaletta viikonloppukisoja.

Koillis-Golfilla järjestetään 
tilauksesta perusohjausta ryh-
mille kauden aikana ja lisäk-

Ahkera kilpailukesä Koillis-Golfilla
si omatoimiset pelaajat saavat 
käydä harjoittelemassa. Green-
Cardia ei Koillis-Golfilla tar-
vita, joten kuka vain saa tul-
la nauttimaan lajista, kunhan 
jonkinlainen tuntuma on pelin 
säännöistä sekä hyvistä kenttä-
käytöstavoista. Golfkentän yh-
teydestä löytyy laavu tulisijalla 
noin 20 henkilölle.

Sopimuksen mukaan Koil-
lis-Golfilla järjestetään myös 
GreenCard-koulutusta, johon 
harjoituskenttä on mitä mai-
nioin. Useimmille golfkentille 
pääsee vain GreenCardin saa-
neet. Kortin suorittamiseksi 
on tunnettava pelin sääntöjä ja 
jonkin verran hallittava pelaa-
mistakin, mutta tärkeintä ovat 
aito halu oppia sosiaalista lajia, 
muut huomioon ottavalla ta-
valla sekä hyvä pelihenki.

Pudasjärven kansalaisopis-
to on ollut myötämielinen an-
tamaan golf-opetusta ja tälläkin 
hetkellä meneillään on Green-
Cardin suorittamiseen tähtäävä 
kurssi. Kinnunen kehuu kansa-
laisopistoa pirteäksi ja ennak-
koluulottomaksi.

Pekka Kinnunen on pyörittä-
nyt Koillis-Golfia vuodesta -91 
lähtien, jolloin hän toteutti ide-
ansa ja sai paljon kannustusta 
useilta aktiivisilta Pudasjärven 
golffareilta.

- Kiersin talvet työkseni te-
kemässä kuntotestejä hämeen-
koskelaisen konsulttitoimis-
ton puitteissa ja kesiksi tulin 
kotiseudulleni Pudasjärvelle. 
Vuonna -88 käydyn golf-kurs-
sin jälkeen mieleen pälkäh-
ti tehdä harjoitusalue peltotil-
kulle ja golffarien innostamana 

seuraavaksi kesäksi tein muu-
taman väylän. Vuonna -97 Koil-
lis-Golf saavutti nykyisen laa-
juutensa, Kinnunen selostaa.

Paikalla toimii myös Koil-
lis-Golf ry, joka huolehtii talou-
dellisesta tuesta ja kentän työn-
tekijöistä.

Koillis-Golfilta saa tilauksesta ryhmille golfin perusopetus-
ta, jossa lähdetään tutustumaan lajiin aivan alkeista.
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Palveleva ja monipuolinen  
konepaja Pudasjärvellä:

 - levyn leikkaus, särmäys ja pyöristys
 - Mig-, tig- ja puikkohitsaukset, myös alumiini
 - teräs- ja alumiinirakenteiden valmistus
 - koneistustyöt
 - asennustyöt

Meiltä myös materiaalit:  
Teräs- ja alumiinirakenteisiin: 

levyt, neliö- ja suorakaideputket, kulmaraudat, latat... 

Löydät meidät myös Facebookista www.facebook.com/koillispaja

www.koillispaja.fi   koillispaja@koillispaja.fi

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8

93100 Pudasjärvi
p. 050 322 1007, 040 752 3293

Avoinna:  ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-13.30.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Kysy lisää!

Koneistukseen:  
sylinterinvarret, vedetyt akselit, pyörötangot, ainesputket…

Atte Särkelä myy tontteja Säriperän kaava-alueelta.
Saa samalla oikeuden yhteisin vesiin.

ESITyKSET:
Ensi-ilta Pe 4.7. klo 19
La 5.7. klo 15
Su 6.7. klo 15

Lommo mersussa
Kirjoittanut ja ohjannut Henna Laitinen

ESiTykSET kOSkEnhOvillA

liput: lapset 8 €, aikuiset 10 €

Tervetuloa! 

Ke 9.7. klo 19
Pe 11.7. klo 19
La 12.7. klo 15
Su 13.7. klo 15

www.luontoon.net

Eskolan lomamajat

Vuokrataan  mökkejä 
kauniissa vaaramaisemissa 

Jaurakkajärvellä.

Mökit sijaitsevat 
rauhallisilla paikoilla

p.  040 519 4036,  
040 504 9541

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki
0400 244 769
Hannu Rytinki

tervetuloa!

koskenhovinkuja, 93100 Pudasjärvi

Pintamon Kyläseurantalolla

tanssitaan kesällä 2014
Pintamontie 321, Pudasjärvi

La 28.6.2014 trio tuovila,
La 19.7.2014 Harri & Coronet
La 26.7.2014 selena

muista myös Pintamon 
kylätapahtuma la 19.7. 
klo 12-15 kyläseuran talolla.

Liput 10 €

Pudasjärven näyttämö • Pudasjärven kansalaisopisto

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.paulinmokit.com

P. 08-838 105
0400 302 910

Lomatontteja 
myytävänä 

Kelosyötteen 
alueelta!

• majoituspalvelu • saunatupa • savusauna 
• luxus poreallas • uimaranta • ratsastusmahdollisuus

Palvelut:

Iso-Syötteeltä löydät alueen 
kovimmat rinnetapahtumat:

Iltasessarit, ParkkiJamit, Mindy Sessarit,  
Samsung JamSessions ja paljon muuta.

Muista ilmoittautua myös Airforce laskutiimiin! 

#isosyote

www.syote.fi tai www.isosyotesnowpark.com

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI
Kesä 2014

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

La  31.5. KOULUJEN PÄÄTTÄJÄISDISKO
La 7.6. Avajaisissa Pekka Mikkola
La 21.6. Juhannustansseissa Ässät
La 28.6. Vanhan ajan iltamat 
  Harri & Coronet
Pe 4.7. Markkinatansseissa 
  Channel Four
La 5.7. Heinärock Zenith Reunion 
  ja Tiskikone
Ke 9.7. Kesällä keskellä viikkoa 
  T.T. Purontaka
Ke 16.7. Keskiviikkotansseissa
  Naseva & Sari Koivikko
Pe 25.7. Pilikkitansseissa 
  Jarkko Honkanen & Taiga
La  2.8. Eloriehassa Tukkijätkät
La 9.8. Koulujen avaus Nelituuli
La 16.8. Jahtitanssit
La 23.8. Karaokefinaali
Pe 29.8. Nuorten Venetsialaiset
La 30.8. VENETSIALAISET Ässät
La 13.9. Päättäjäisissä Härkäjuhlat
La 20.9. Kurentanssit
Jokaisena huvi-iltana Teitä palvelee tunnelmallinen 
karaokepubi ja maan mahtavin kelodisco
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PUDASJÄRVI - SARAJÄRVI -  
PÄRJÄNSUO - LIVO - PUDASJÄRVI 

 
 M – P  M – P   
 

 7:00 Pudasjärvi          8:55 y 
      | Livo 8:25 
      x Pärjänsuo 8:10 
       x Rytinkisalmi 8:00 
 7:50 Sarajärvi 7:50 
 

y = yhteys Ouluun klo 9:00 lähtevälle vuorolle 
 

 Merkkien  selitykset: 
 

 x = auto pysähtyy tarvittaessa  
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ  
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

 09:00 Pudasjärvi          15:00 
     | Terveyskeskus       15:01 
 09:20  Kollajaniemi          15:20 
     09.40 Seiteri 15.40 
 09:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie               T   
 10:15 Syväojantie            16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

 09:00 Pudasjärvi              17:10 
 09:15  Sarakylän th. x  
 09:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa x   
 10:00 Liekokylä                16:15      
 10:20 Virtala x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 
 

PUDASJÄRVI - LIVO - PÄRJÄNSUO - 
SARAJÄRVI - RUUHENSUO - PUDASJÄRVI 

  
 M – P   M – P  
    

 12:30 y Pudasjärvi 15:00 
 12.55 Livo 14:30 
       x Pärjänsuo     x 
 13.25 Rytinkisalmi 14.00 
 13.35 Sarajärvi     I 
 13.50 Ruuhensuo 13.50 
  
 y = yhteys Oulusta klo 11:00 lähtevältä vuorolta 

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

 nevakivi@nevakivi.fi 

KESÄAIKATAULUT 
voimassa 2.6. - 6.8.2014 

 

ISOSYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
 
 M – P M – P  
 

  | Hot. Pikkusyöte    T  
 07:45 Syötekylä  17:00 
 07:50  Luontokeskus        T   
 07:55  Romekievari 16:50 
      |  Hotelli Isosyöte    T  
 08:10  Iinattijärven th 16:35 
 08:20  Poijula 16:25 
 09:00  Pudasjärvi 16:00 
   09:50  Kiiminki               15:05 
 10:15  Oulu 14:40 
  T OYS     | 
 
 

 

         TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

        PALVELUBUSSI OIVA 
 
  AJOREITTI 1 
 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

 09:10 Laiduntie 11:45 
     09:15 Kurentie terveyskeskus 11:40 
 09:17  Pappilantie          11:35 
 09:20 Kauppatie          11:30     
 09:20 Linja-autoasema  11:30 
 09:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 
 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
 09:25 Uimahalli  12:30 
     09:35 Rauhalankangas     12:20 
 09:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
 09:45 Helmikoti         12:10    
 09:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu/päivä 2 €  

 

Neljännet
PÖLKKY 

PöllinParkkuu 
MM-kisat 

Taivalkosken Jokijärvellä 
la 14.6.2014 klo 10.00

Pääsymaksu 5 €, alle 16 v. ilmaiseksi. 
Ruokaa, juomaa ja virvokkeita. 

Ei alkoholianniskelua. 
arvontaa, työnäytöksiä ym.

Tervetuloa!

ilmoittaudu kisoihin 
www.jokijarvi.com 

Lisätietoja 
puh. 040 578 7176.

PöllinParkkuutansseissa 
PÖLKKY-teatterilla 

klo 21.00-00.30.
Tahdit takaa 

TUKKIJÄTKÄT.
Tervetuloa! liput 10€.

Käsikirjoitus: Heikki Luoma. 
Ohjaus: Elsa Ruokangas

Jokijärven kyläseuran 
näytelmäryhmä esittää

Taistelevat 
koppelot

Jokijärven katetululla 
PÖLKKY-teatterilla

Ensi-ilta:
 La 28.6.2014 klo 18.00

Su 29.6.14 klo 14 
Ti 1.7.14 klo 19 
Ke 2.7.14 klo 19 
Pe 4.7.14 klo 19 
La 5.7.14 klo 18 
Su 6.7.14 klo 14
Pe 11.7.14 klo 19

Su 13.7.14 klo 14
Ke 16.7.14 klo 19
Pe 18.7.14 klo 19
Ti 22.7.14 klo 19
La 26.7.14 klo 18
Su 27.7.14 klo 14

Liput 12 €, alle 12 v. 5 €. 
Tiedustelut ja varaukset 

Raija Kelly, puh. 044 307 3764. 
Pyydä tarjous! 

Katso lisää www.jokijarvi.com

Taivalkosken Näyttämö esittää

NISKAVUOREN NAISET
Kirjoittanut Hella Wuolijoki

Ohjaaja Karoliina Kangasniemi

Muut esitysajat:
Su 29.6. klo 15
To 3.7. klo 19
Pe 4.7. klo 19
Su 6.7. klo 15
Ke 9.7. klo 19
La 12.7. klo 19
Su 13.7. klo 15
Ti 15.7. klo 19

To 17.7. klo 19
La 19.7. klo 19
Su 20.7. klo 15
Ke 23.7. klo 19
Pe 25.7. klo 19
Su 27.7. klo 15
La 2.8. klo 19
Su 3.8. klo 15

Esityspaikka: Herkonmäki
Taivalvaarantie 2, 93400 Taivalkoski
Ensi-ilta Pe 27.6. klo 19.00

Liput 12 €/5 € alle 12-vuotiaat. 
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Tiedustelut ja varaukset
0400 670 430  www.taivalkoskenteatteri.fi

Näytelmän oikeuksia 
valvoo Suomen 

näytelmäkirjailijaliitto. 
Kuva Jussi Valtakari

Askanmäen Kesäteatterissa
Puolangalla kesällä 2014

Askan Ahertajat ry esittää
Markku Hyvösen käsikirjoittaman 

Vain Elämää -näytelmän
Askan Kesäteatterissa Askanmäellä kesällä 2014.

Ohjaaja: Hilkka Oikarinen

Liput 12 €/Lapset 5-12 -vuotiaat 5 €/Ryhmät 20 henkilöä 
10 €/hlö/Alle 5-vuotiaat ilmaiseksi. Näytelmän kesto 2 tuntia, 

väliaika, jolloin kahvila ja makkaranmyyntipiste avoinna.

Lisätieto ja lippuvaraukset:
Askan Ahertajat ry, Senja Hiltunen, puh. 040 865 0327

Esitykset:
Perjantai 27.6. 
ensi-ilta  klo 18.00
La 28.6.  klo 16.00
Ti 1.7.  klo 18.00
Ke 2.7.  klo 18.00
Su 13.7.  klo 16.00
Ti 15.7.  klo 18.00
To 17.7.  klo 18.00
Su 20.7.  klo 15.00
Ti 22.7.  klo 18.00
To 24.7.  klo 18.00
La 26.7.  klo 13.00 ja   
 klo 16.00 Askan Ahertajat ry, www.puolankainfo.fi

www.pudasjarvi-lehti.fi

•   85 % kohteistamme  
valmistuu kahdessa päivässä

•   Tehokas ja turvallinen  
asennusmenetelmä

•   Paikalliset, kokeneet asentajat
•   Markkinoiden parhaat takuut

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA  
ILMAINEN ARVIO. 

laaturemontti.fi · Kattoluuri: 08 2377 9501

Ka
ttomittari

TESTAA 
KATTOSI KUNTO 

laaturemontti.fi

NYT KESÄKUNTOON
 2 päivässä!
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• Alko 
 Taivalkoski 020 711 2847
 Tilauspalvelu Syöteshop 044 083 8668
 
•  Ambulanssi Hätänumero 112
 
•  Apteekki 
 Taivalkoski 040 480 8000
 Pudasjärvi 08 821 185
 
•  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
 Metsähallitus varaustuvat 
 luontokeskus  040 583 1608
 Syötteen Kyläkauppa 044 032 2652
 Toiminimi Laura Kokko Huoltop. 040 587 5051
 
•  Autokorjaamot ja varaosat 
 Autokorjaamo Pasi Kummala  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 
 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
 Kelosyötteen Kotakahvio 040 765 4202
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939

 Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560
 Syötteen luontokeskus 0400 776 560 
 Syöte Shop 044 083 8668
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Syöte Resort Romekievari 040 137 1600
  
•  Kalastusluvat 
 Kotakahvio 040 765 4202
 Syötteen luontokeskus  040 583 1608
 
•  Kansallispuisto 
 Syötteen kansallispuisto  040 583 1608
 
•  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
 Pohjois-Suomen kiinteistö ja 
 hälytys keskus 040 555 3188
 
•  Kiipeilyseinä 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000

• Kivikoruja 
 Atte Särkelä 044 089 3280
 
• 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  040 583 1608

• 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 
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 

• Matkahuoltoasiamies 
 Syöte Shop 044 083 8668
 AarreArkku 050 386 8660
 
• Matkamuistot 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kotakahvio Kivikoruja 040 765 4202
 Metsähallitus luontokeskus  040 583 1608
 Syöte Shop 044 083 8668
 Usvalintu 045 650 3278
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939
 
• Majoitusvälitys 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 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
 Kyösti Naamanka 040 740 1859
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen Luontokeskus  040 583 1608
 VilliPohjola 0205 64 4333
 
• Paikallisia matkamuistoja: 
 Usvalintu 045 650 3278
 Vaaranpaja Juha Ronkainen 044 772 7757
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939

• 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 08 5875 5300

• Ratsastusta 
 Katja Särkelä 040 501 2895

• 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
 SyöteResort Romekievari 040 137 1600
 Syötteen luontokeskus 0400 776 560
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560 
 SyöteResort 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
 Paulin Mökit ulkoporeallas, avanto karaoke, 
 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
 Pudasjärven kaupunki, 
 Markku Mattinen 0400 389 972
 Atte Särkelä 044 089 3280

Palveluhakemisto


