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Tervetuloa talviselle Syötteelle!
Aurinko kiipeää päivä päivältä ylemmäs ja maisemat
täällä Syötteellä näyttävät tosi komeilta. Ihan kuin oltaisiin Lapissa. Toisaalta Suomen eteläisin tunturialue
näin nähdäänkin, kun asiaa tarkastellaan hieman kauempaa. Näin helmikuun alussa lumi on käärinyt maiseman kauniiseen pakettiin ja tykkypuut ovat kuin suoraan satumaailmasta. Nyt saisi tosi komeaa kuvaa ja
maisemaa esimerkiksi johonkin elokuvaan. Valitettavasti tämä kaunis tykkylumen peittämä maisema ei säily koko kevättä, vaan yleensä viikon 8 tienoilla kevään
ensimmäiset puhurit alkavat pudotella lumia alas puiden oksilta. Toivotaan, että tämä näytelmä kestäisi hieman pidempään ja mahdollisimman moni alueella vieraileva matkailija saisi nähdä ja kokea tämän luonnon
muovaaman huikean kauniin taideteoksen.
Talvilomaviikot ovat alkaneet pyörimään, ja me täällä tunturissa tietenkin haluamme tarjota teille parasta.

Alueella toimivien yritysten henkilöstö on valmistautunut
ottamaan vieraat vastaan iloisella ja hyvällä asenteella. Rinteet, hiihtoladut, moottorikelkka- ja kaikki muutkin reitit on
laitettu viimeisen päälle kuntoon. Alueemme ammattilaiset huolehtivat siitä, että ne ovat mahdollisimman hyvässä
kunnossa joka päivä. Silloinkin kun hieman haasteellisempi sää yllättää, pyrimme hoitamaan suorituspaikat kuntoon
mahdollisimman nopeasti, joskus kuitenkin tarvitaan hieman kärsivällisyyttä.
Molemmissa hiihtokeskuksissa niin Iso- kuin PikkuSyötteelläkin ja Luontokeskuksessa kansallispuiston yhteydessä tapahtuu koko ajan. Tarjolla on monipuolista ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin. On erilaisia kilpailuja
rinteissä, elokuvia lapsille, musiikkia, karaokea ja tanssia
baareissa. Jos lomakiireiltänne ehditte, niin käykääpä vilkaisemassa tapahtumakalenteriamme netissä. Sieltä saatte lisätietoja alueemme tapahtumista. Alueelta löytyy myös kivoja

lumesta tehtyjä luomuksia mm. lasten peuhupaikka IsoSyötteen juurelta ja jääurut lasten rinteessä. Hotelli IsoSyötteeltä löytyy erilaisia hiihtokelejä ilmentävä valoteos, unohtamatta Pikku-Syötteen kivaa taikametsää. Me
kaikki Syötteellä toivomme, että viihdytte alueellamme
ja saatte taas uutta voimaa ja virtaa pakertaa arjen aherruksissa. Tännehän voi tulla sitten kevään edetessä taas
uudelleen nauttimaan talven riemuista. Syöte tunnetaan
yhtenä Suomen lumisimpana alueena, joten lunta ja talvista tekemistä riittää pitkälle kevääseen.

Oikein mukavaa
talvilomaa kaikille!
Rauno Kurtti
toiminnanjohtaja
Syötteen Matkailuyhdistys

Pikku-Syötteen rinneisäntä: ”Rinteet paremmassa kunnossa kuin koskaan”
Tänä vuonna luonnonlumia saatiin odotella pitkään ja
Pikku-Syötteellä länsirinteet päästiinkin avaamaan vasta tammikuun lopulla. Sitä kuitenkin kannatti odottaa,
sillä nyt rinteet ja ladut ovat paremmassa kunnossa kuin
koskaan, kertoo rinneisäntä Janne Järvenpää.
- Metsärinteissäkin on nyt hyvin lunta, ne ovatkin olleet jo kovalla käytöllä viikonloppuisin. Pikku-Syötteen
rinteille tehtiin viime kesän aikana parannuksia, muiden muassa ajamalla maita rinnealueille. Pohjoisrinteiden yläosassa järjestelyjä on tehty uudelleen helpot-

tamaan laskettelijoiden pääsyä hotellille ja sieltä rinteisiin.
Myös yläaseman ympäristöä on avarrettu ja pihapiiriin on
valmistunut aktiviteettirata, kertoo Järvenpää.
Pikku-Syötteellä sijaitseva Syöte Central Park on alueen
lumilautailijoiden ja New School -laskijoiden sydän. Se sisältää erikokoisia bokseja, useita reilejä, kornerin ja pipen,
jotka on jo nyt kaivettu valmiiksi. Myös nuoremmille lautailijoille on omia reittejä. Kaikista nuorimmille hupia löytyy
rinteiden ala-asemalle rakennetusta lumimaailmasta, jossa
on liukumäki, iglu sekä makkaranpaistopaikka.

Viime vuonna tehtyjen muutosten myötä myös ympäristölatu linjattiin ja pohjustettiin uudestaan, ja siitä
saatiin profiililtaan parempi, koko perheelle sopiva latu.
Latu-ura levennettiin samalla myös ylhäällä turvallisuuden parantamiseksi. Tuleva hiihtolomakausi näyttää hyvältä ja hiihtolomat ovatkin olleet perinteisesti erittäin
vilkasta aikaa. Syötteellä laskettelukausi jatkuu perinteisesti pidemmälle kevääseen kuin useissa muissa keskuksissa.

Iso-Syötteen rinneisäntä: ”Turvallisuus ennen kaikkea – myös rinteessä”
Ennen kuin talviurheilun villitys vie mukanaan, niin
Laskettelukeskus Iso-Syötteen rinneisäntä Vesa Salmela muistuttaa sekä laskijoita että henkilökuntaa turvallisuudesta. Ennen jokaista sesonkia koko rinteiden henkilökunta käy kertaamassa ensiaputaitoja ja Salmela
kertookin, että lähes kaikilla työntekijöillä on ainakin
ensiapu EA1 käytynä.
- Tärkeintä on kerrata yleisimmät asiat, mitä rinteessä
voi sattua. Paikalla perehdyttämässä oli ambulanssikuski ja palotarkastaja sekä rakennusten turvajärjestelmistä vastannut taho. Turvallisuudesta huolehditaan myös
tarkatamalla rinteet joka aamu ennen niiden avaamista laskijoille. Joka yö rinteet ajetaan isolla rinnekoneella,
joka tasoittaa päivän aikana tulleet kummut ja kulumiset, jyrsimet murskaavat jäiset kohdat ja perässä vedettävä tasoitin huolehtii sileästä pinnasta, kertoo Salmela.
Valpas henkilökunta on aina valmis auttamaan, mutta isommilta haavereilta voidaan välttyä kun kaikki rinteessä liikkujat muistavat olla huolellisia, edetä omien
taitojensa mukaan ja huomioida koko ajan myös ympärillä liikkuvat henkilöt.
Erittäin kovan lumisateen sattuessa rinne saatetaan väliaikaisesti sulkea ja hoitaa tasoitustöitä keskellä päivääkin. Rinnepäälliköt ovat laskettelukeskusten
aluejohtajia ja heidän työkuvaansa kuuluu valvoa että
kaikki toimii moitteettomasti ja turvallisesti. Heidän
vastuualueeseensa kuuluu rinteet, rinteiden kunnosta
ja kunnostuksesta huolehtiminen, hissit, turvalaitteet,
henkilöstö, suksivuokraamot ja yleinen turvallisuus
hiihtokeskusten rinteiden vaikutusalueella.
Rinneisännille riittää työtä ympäri vuoden. Kesällä
etukäteisjärjestelyjen merkeissä huollatetaan vetolait-

teistot sekä ankkurit ja paljon muuta. Syksyä kohden työ
lisääntyy: Rinteiden koneelliset korjaukset ja vedenohjailut ovat ensimmäisiä hommia. Sopivien säiden myötä aloitetaan rinteiden lumetus ja ennen laskijoiden päästämistä
rinteeseen asennetaan aidat, ohjaimet, portit ja vetolaitteis-

tot. Itsenäisyyspäivä, joulu ja uusivuosi menee yhdessä
mylläkässä kunnes tammikuun puolessa välissä rinneisännät saavat hengähtää hetken. Kun hiihtolomakausi
pyörähtää vauhdilla käyntiin, niin kiireet jatkuvat pääsiäiseen asti.
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Hiihtolomat tuovat Iso-Syötteen SnowParkiin ja hiihtokouluun

extraSäPInää

Vaikka Iso-Syötteen hiihtokeskuksessa hissit ovat pyörineet jo marraskuusta saakka, käynnistävät hiihtolomat
kevätsesongin ja hiihtokeskukselle tunnusomaisen aurinkoisen sykkeen.
Iso-Syötteen SnowParkin
manageri Tero Romppainen
on valmistautunut koko kauden alkavaan hiihtolomasesonkiin: SnowParkin tarkasta
kunnostamisesta on huolehdittu päivittäin. Tero luotsaa Iso-Syötteen nelihenkistä parkkitiimiä.

– Meillä kaikilla on laskutausta, joten tavallaan teemme tätä
myös itsellemme. Kaiken mitä
laitamme parkkiin, testaamme
myös itse, Tero vakuuttaa.
Uskottavuutta lisää taustalla
nouseva aurinko – hän on saapunut tarkistamaan suorituspaikkojen kunnon pari tuntia
ennen rinteiden aukaisemista.
Tarkistamiseen kuuluu hyppyreiden “sheippaaminen”, jossa
hyppyreiden nokat viimeistellään tasaisiksi.

Unelmaduunissa
Iso-Syötteellä

SnowParkin suurkulutusta.

Tero on kolmatta kautta IsoSyötteellä, ensimmäistä kautta parkista vastaavana mana-

– Hiihtolomilla parkissa on melkoinen kuhina. Laskijoita on normaalia vilkasta viikonloppua

gerina.

– Kyllä tämä on minulle unelmaduuni. Ehdin tästä jo vähän
haaveillakin, kun vastaavana
pääsen suunnittelemaan myös
koko parkkia. Lähtöajatuksena
on, että kaikentasoisille laskijoille löytyisi jotain temppuiltavaa. Ylhäältä katsottuna parkin
oikeassa laidassa on sinisellä koodatut helpot suorituspaikat, keskellä punaisella koodatut
keskivaikeat ja vasemmassa laidassa mustalla vaikeat suorituspaikat. Lastenmaassa ja jib-parkissa on lisäksi erittäin helppoja
hyppyreitä ja kaiteita pikkuisille
temppumaakareille.

Hiihtolomat

tarkoittavat

si ja jatkaa työkalujensa kanssa
sheippaamaan seuraavaa reiliä.

Hiihtokoulu täyttyy
opettajista

enemmän, joten paikat pitää olla
hyvässä kuosissa. Tämä talvi on
ollut rinteille hyvä. Meillä on kovaa tykkilunta pohjalla, joten lumi kestää hyvin suuriakin laskijamääriä, Tero täydentää.

Iso-Syötteen hiihtokoulussa on
vielä hiihtolomien alla rauhallista. Viisi opettajaa ennättää hyvin
palvelemaan lähinnä Keski-Eu-

Vaikka hiihtolomat tarkoittavat parkkimanagerille pitkiä
päiviä, hän aikoo hypätä myös
laudan päälle ihan nautintomielessä.

– Täällä on hiihtolomilla noin
20 hiihdon ja lumilaudan opettajaa. Siten voimme tarjota myös
paljon erilaisia useamman päivän kursseja lapsista aikuisiin,
rinteiltä reileihin, kertoo IsoSyötteen hiihtokoulun johtaja
Mikko Terjentjeff.

– Lasken aina kuin vain voin.
Etenkin iltamäet ovat niitä aikoja, jolloin voin itsekin laskea.
Esimerkiksi perjantain iltamäet ovat ihan huippuja, niissä on
paras fiilis, hän vinkkaa lopuk-

roopasta saapuneita asiakkaita.
Hiihtolomilla tilanne on toinen.

Haastattelua tehtäessä Mikko
on voitelemassa lumilautaansa.
Hän kertoo myös välineiden tar-

kistamisen ja välineneuvonnan
olevan olennainen osa hiihdonopetusta.
– Asiakkaan välineiden pintapuolinen tarkistaminen kuuluu tunnin aloitusrituaaleihin.
Joskus lasten suksiin on varattu liikaa kasvuvaraa tai lainavarusteet ovat liian suuret. Hiih-

tokoulun asiakkaille sopivat
vuokravälineet maksavat vain
10 euroa, joten sopivat välineet
ovat kaikkien saatavilla. Annamme myös tarvittaessa vinkkejä, minkälaiset välineet olisivat kulloisellekin asiakkaalle
sopivat.

Jyrmyt Jyrkälle
Hiihtokoulun kurssikalente-

rista löytyy perinteisten lasten
Werneri-kurssien lisäksi edistyneimmille Youth Camp, jossa

opetellaan temppuilun alkeita

niin suksilla kuin lumilaudalla.
Kurssitarjonnasta löytyy laskuoppia myös aikuisille.
– Aikuiset naiset ovat löytäneet lumilaudan. Monesti äidit

“uhrautuvat”, kun lapsi ei halua tulla yksinään hiihtotunnille. Monesti näkee äitien jatkavan
lautailua jälkeenpäinkin. Voisi
puhua jopa pienestä buumista
naisten lumilautailun suhteen.
Miehille on uutuutena tarjolla Jyrmyt Jyrkällä -kurssi, jossa
harjoitetaan suksitaitoja kepinkiertoa ajatellen. Lopussa laitamme kepit rinteeseen ja kellon

käyntiin. Leikkimielellä lähdetään, mutta kun porukka ampaisee radalle, niin siitä on leikki kaukana. After skissäkin vielä

näkee, kenellä on suksi kulkenut
ja kenellä ei, Mikko naureskelee.
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Syötteen tapahtumat hiihtolomaviikoilla
Viikko 8 20.2. – pe23.2.
Keskiviikko 20.02.2013
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Ahmatuvan ladulta –näyttely Syötteen luontokeskuksessa
• Musti ja Lysti taikametsässä, Iso-Syötteellä
• Jyrmyt Jyrkälle Iso-Syötteellä, oma tapahtuma aikuisille,
		 kahtena päivänä 19 ja 20.2.
• Audi RinneRieha Iso-Syötteellä eturinteellä
		 klo 12 alkaen kaiken ikäisille
Torstai 21.2.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Ahmatuvan ladulta –näyttely Syötteen luontokeskuksessa
• Mustin aarrejahti, Iso-Syötteellä
• Haglöfs SuomiSlalom Iso-Syötteellä
•	Iso-Syöte SnowParkin iltasessarit,
	Iso-Syötteen SnowParkkissa rennolla meiningillä klo. 19-21!
• PoroKarnevaalit Iso-Syötteellä
• Kelosyötteellä, Paulin pellolla tapahtuu
Perjantai 22.2.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Ahmatuvan ladulta –näyttely Syötteen luontokeskuksessa
• Mustin ja Lystin pujottelukisa, Iso-Syötteellä
• The Beatles Band Pärjänkievarilla
• DJ & karaoke Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa.

Torstai 28.2.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Mustin aarrejahti, Iso-Syötteellä
•	Iso-Syöte SnowParkin iltasessarit, rennolla meiningillä klo. 19-21!
• Haglöfs SuomiSlalom Iso-Syötteellä, klo 12.00 kakkosrinteessä.
• Kelosyötteellä Paulin pellolla tapahtuu
• Myyjäiset latukahvila Pytkynpirtillä
Perjantai 01.3.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Mustin ja Lystin pujottelukisa, Iso-Syötteellä
•	Express - Back to the Sixties Pärjänkievarilla
• DJ & karaoke Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa

Viikko 9 la 23.2 – pe 1.3.
Lauantai 23.2.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Perinteinen Fazer-karkkibingo Pärjänkievarilla klo 18.00
• DJ & karaoke Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa.
• Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen
•	Over the Lip-Old School Pipe-kisat, Pikku-Syötteellä
• Party of the month:
		 Dj Polar Soul, Asa & Talonpoika Lalli, Pikku-Syötteellä
•	Ilkka Haataja & Ahmatuvan ladulta –näyttely
		Syötteen luontokeskuksessa
•	Sonetti Hotelli Iso-Syötteellä
Sunnuntai 24.2.
• Burton Rookie Tour, Iso-Syötteen SnowParkissa
Maanantai 25.2.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.2013
• Mustin ja Lystin poronhoitopäivä, Iso-Syötteellä
•	Iso-Syöte SnowParkin iltasessarit rennolla meiningillä klo. 19-21!
Tiistai 26.2.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Lystin lettukestit, Iso-Syötteellä
•	Iso-Syötteen Parkki Jamit klo. 12-15!
• Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä,
		 oma tapahtuma aikuisille, kahtena päivänä 26 ja 27.2.
Keskiviikko 27.2.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Musti ja Lysti taikametsässä, Iso-Syötteellä
• Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä,
		 oma tapahtuma aikuisille, kahtena päivänä 26 ja 27.2.
• Audi Rinnerieha,
		 eturinteellä klo 12.00 alkaen kaiken ikäisille, Iso-Syötteellä
•	Völkl-testipäivä Iso-Syöteellä
• Paras pala Syötettä esittely

Viikko 10 la 2.3. – pe 10.3.
Lauantai 2.3.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Perinteinen Fazer-karkkibingo Pärjänkievarilla klo 18.
• MINDY Sessarit, Girls Only
• Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen
• DJ & karaoke Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa
• Pikkusyöte unpluged - Sunday Traffic
• Tanssiorkesteri Nelituuli, Hotelli Iso-Syötteellä
Sunnuntai 3.3.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
Maanantai 4.3.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Mustin ja Lystin poronhoitopäivä, Iso-Syötteellä
•	Iso-Syöte SnowParkin iltasessarit, rennolla meiningillä klo. 19-21!
Tiistai 5.3.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Lystin lettukestit, Iso-Syötteellä
• Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä,
		 oma tapahtuma aikuisille, kahtena päivänä 5 ja 6.3.
•	Iso-Syötteen ParkkiJamit ,
		SnowPark Cup. Tule keräämään Cup -pisteet talteen klo. 12-15!
• Paras pala Syötettä esittely
Keskiviikko 6.3.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Musti ja Lysti taikametsässä, Iso-Syötteellä
• Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä,
		 oma tapahtuma aikuisille, kahtena päivänä 5 ja 6.3.
• Audi Rinne Rieha Iso-Syötteellä
		 eturinteellä klo 12.00 alkaen kaiken ikäisille
Torstai 7.3.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.2013
• Mustin aarrejahti, Iso-Syötteellä
•	Iso-Syöte SnowParkin iltasessarit, rennolla meiningillä klo. 19-21!
• Haglöfs SuomiSlalom Iso-Syötteellä
• Kelosyötteellä Paulin pellolla tapahtuu
Perjantai 8.3.
• Lasten Filmiviikot Syötteen Luontokeskuksessa 18.2 – 10.3.
• Mustin ja Lystin pujottelukisa, Iso-Syötteellä
• Hanki Hulinat Syötteen Luontokeskuksessa
• Kingmen Combo Pärjänkievarilla
• DJ & karaoke Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa.
• Bilebändi Playa Hotelli Iso-Syötteellä,
		 bilebändien ykkönen Iso-Syötteen huipulla!
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Otetaan vastaan
lihaa kylmäsavustukseen
helmikuun ajan.
Kuivalihat valmistumassa myyntiin.

Pudasjärven Saparo
Puh. 0400 515 737, 0400 120 891

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN
AMMATTILAINEN

METSÄPESÄLÄ OY
SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

PUH. 0400 361 886

Puutavaran kuljetuksia

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Ruokamullantoimitukset
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 697 234
LÄ EN
Ä
M ÄRV SA
Y
S
MY ASJ STA
D U
PU ESK
K
Tutustu tuotteisiimme

tai tilaa kätevästi
verkkokaupastamme!-

vekenkaluste.fi

Puh. J.R 040-5353247, T.R 040-9634830
j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi
S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%

Varsitie 6, PUDASJÄRVI
puh. 044 731 8767
AVOINNA
Ma–Pe 10–17, La 10–14

6789
01 2345
4318 70
4318

MAI JA
MEIK ÄLÄ INEN ARIN A 0823 1234 56
UPPA
OSU USKA

Pudasjärvi
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Syötteen luontokeskus - portti
tykkylumiseen kansallispuistoon
Talven kaamos on jo aikaa
sitten taitettu ja kevät tulla jolkottaa hyvää vauhtia.
Syötteen kansallispuistossa
ei ole nukuttu koko pimeintä aikaa, vaan siellä ovat liikkuneet ahkerasti niin ihmiset, eläimet, kuin jopa eräs
autiotupakin. Rytitupa hyppäsi jalaksille ja siirtyi muutaman kilometrin matkan

kansallispuistossa. Nykyään
Rytituvan löytää Rytivaaran
kruununmetsätorpan pihapiiristä, jossa se tulee palvelemaan retkeilijöitä varaustupana kesästä 2013
eteenpäin.
Tykkylumen
kuorruttamiin Syötteen vaarametsiköihin on vedetty ristiin
rastiin toistasataa kilomet-

riä latu-uraa. Syöte.fi – sivuilta löytyy lisää ajankohtaista tietoa laduista sekä
niiden
kunnossapidosta.
Seikkailunhaluinen voi vetäistä jalkaansa metsäsukset
tai lumikengät ja hakea elämyksiä umpihangilta.
Syötteen kansallispuistossa retkeilijöitä palvelevat Ahmatuvan latukahvila,
useat Metsähallituksen ylläpitämät autio- sekä varaustuvat ja muut tulentekopaikat. Ahmatuvan latukahvila
on avoinna viikonloppuisin
la-su 10–15 ja viikoilla 8, 9
sekä 10 latukahvila palvelee
joka päivä.

Monia
tapahtumia
Päivän pidentyessä myös
Syötteen luontokeskuksen
on aika pidentää aukioloaikojaan.
Luontokeskuksen ovet ovat avoinna 16.4.
saakka viikon jokaisena päivänä kello 10–17. Pysyvän
näyttelyn ”Lastuja Selkosilta” lisäksi luontokeskuksesta löydät useamman kerran
vuodessa vaihtuvan näyttelyn, Metsähallituksen retkeilyinfon, paljon erilaisia
myyntituotteita (käsityöt,
kartat, luvat jne.), 60-paikkaisen auditorion sekä erähenkisen lounaskahvila Sirukan.
Luontokeskuksen
näyttelyt sekä auditoriossa
näytettävät filmit ovat kaikille ilmaisia.
Kevään tapahtumat starttaavat hiihtolomien myötä Filmiviikoilla, joita vietetään hiihtolomien aikaan
18.2.–10.3. Filmiviikkojen aikana luontokeskuksen au-

Luontokeskuksessa on vireää toimintaa niin talvella kuin sulan maan aikaankin.

ditoriossa näytetään päivittäin kaksi ilmaista elokuvaa.
Kello 13 esitetään seikkailuhenkinen animaatioelokuva jääkarhusta sekä rekikoirasta (K3, 75 min). Kello 15
vuorossa on koko perheen
hauska kotimainen seikkailuelokuva (K7, 95 min).
Luontokeskuksen lounaskahvila Sirukasta voi ostaa
naposteltavaa näytöksiin.
Viikolla 10, perjantaina
8.3. luontokeskuksen väki
haluaa toivottaa kaikki tervetulleiksi koko perheen
iloiseen ulkoilmatapahtumaan: Hankihulinoihin. Tapahtuman avajaiset ovat
kello 10, jonka jälkeen ohjelmassa on mm. Jouko Kälkäisen
öljyvärinäyttelyn
avajaiset, opastettu lumikenkäretki
Annintuvalle,
leikkimielistä kisailua lumimiesradalla, koko perheen
näytelmä
”Tietäjälintu”
sekä kasvomaalausta lapsille. Kello 14 saakka on pientä
maksua vastaan mahdollista päästä kokemaan vauhdin hurmaa huskyvaljakon
tai poron vetämässä reessä.
Pääsisäisen aikaan lauantaina 30.3. luontokeskuksessa kaivetaan esiin askartelutarvikkeet. Tällöin on aika
valmistella yhdessä toinen
toistaan koreammat pääsiäiskoristeet luontokeskuksen auditoriossa. Ota mukaan ripaus mielikuvitusta
ja tule rohkeasti askartelemaan kanssamme.

Lounaskahvila
palvelee
Kaikkina luontokeskuksen
aukioloaikoina asiakkaita

palvelee myös lähellä tuotettua ruokaa suosiva lounas-kahvila Siruka Eräpalvelut. Lounas-kahvilassa voi
kuumien sekä kylmien juomien lisäksi nauttia maukkaan kotiruokalounaan, vastapaistettuja leivonnaisia tai
lättyjä. Luontokeskuksessa tarjottavien lounas- sekä
kahvilapalveluiden lisäksi
Siruka järjestää tilauksesta
pitopalvelua sekä eräkeittiöja kotaruokailuja. Lisäksi
heillä on luontokeskuksessa myynnissään luonnonmukaisia puutöitä, kuten
esimerkiksi linnunpönttöjä, jotka alkavat olla kevättä

kohti mentäessä ajankohtaisia. Retkeilijät voivat käyttää hyväkseen ”Sirukan
eväsreppu”-palvelua, joka
sisältää koko päivän retkieväät ja ne voidaan pakata
joko asiakkaan omaan tai Sirukalta lainattuun reppuun.
Seikkailumieliselle retkelle
voi suunnistaa lounas-kahvilasta vuokrattujen lumikenkien kannattelemana.
Syötteen luontokeskuksen väki sekä hiljalleen kevätrientoihin
heräilevä
Syötteen kansallispuisto haluavat toivottaa teidät kaikki
sydämellisesti tervetulleiksi
tutustumaan tarjontaan!

Päivän pidentyessä myös
Syötteen luontokeskus
pidentää aukioloaikojaan.

Syötteen luontokeskus: Erätie 1, 93280 Syöte, 0205 64 6550, syote@metsa.fi • www.luontoon.fi/syote • Siruka Eräpalvelut Kari Runtti 0500 776 560, Sirpa Runtti 0400 776 560, palvelu@siruka.fi • www.siruka.fi
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Huskyt kuljettavat vaaramaisemien halki
Syötteen Eräpalveluilla on
tänä talvena käytettävissä
kymmenen koiravaljakkoa.
Koirat ovat iloisia ja henkilökunnalla on piisannut kiirettä vilkkaan alkuvuoden aikana. Valjakollinen Syötteen
huskyja lähtee nyt keväthankien aikaan joka viikonloppu
myös Ouluun Nallikarissa
olevaan Talvikylään kyydittämään lapsia.
Nyt Syötteellä valmiina
on kuuden, kahdentoista ja
kolmenkymmenen kilometrin valjakkolenkit. Eräpalvelut tarjoaa myös yön ylitse
kestäviä safareita, jotka alkavat aamupäivästä ja suurin
osa matkasta taittuu valoisan
aikana. Matkan pituus on

aina sama, mutta matka-aika
saattaa olla hyvin vaihteleva
useiden muuttujien vuoksi.
- Safarireitti kulkee halki Syötteen kauniiden ja runsaslumisten vaaramaisemien
halki. Loppumatka saattaa
taittua kuutamon ja tähtien
valossa ja hyvällä tuurilla
myös revontulia katsellessa.
Lounas nautitaan maastossa.
Yöpyminen tapahtuu Kouvalla. Perillä odottaa valmis
päivällinen ja lämmin sauna. Paluumatkalle lähdetään
aamulla. Lyhyempiin safareihin sisältyy aina reissun
päätteeksi kodassamme kahvi tai mehu ja erikseen tilatessa myös eräruoka, kertovat Johanna ja Janne Määttä

Syötteen Eräpalvelusta.
Eräpalvelut järjestää talven mittaan myös erilaisia
pilkkiretkiä, jotka ovat olleet suosiossa etenkin ulkomaalaisten keskuudessa.
Reissun pituus on muutama
tunti ja kalan saalis yleensä
varma. Perillä nautiskellaan
puhtaasta luonnosta, kalastuksesta, nuotiolla keitetystä kahvista eväiden kanssa.
Eräpalvelut räätälöivät myös
asiakkaiden toiveiden mukaan tehtyjä ohjelmia ja safareita tarpeen vaatiessa sekä
hyvinvointi- ja hierontapalveluiden tilaaminen heidän
kauttaan onnistuu myös.
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Moniteholasien ostajalle

aurinkolasit
samoilla voimakkuuksilla
kaupan päälle!!!

alk.
Yksiteho
aurinkolasit
voimakkuuksilla

79,-

Suojaa silmäsi kevätauringolta
uudet aurinkolasimallistot
saapuneet!
Mm. RayBan, Oakley, Bollé...
.
.2., 28.2. ja 7.3
1
2
t:
ja
a
ri
ä
k
ä
Lä

Varaa aika

P. 040 821 1819

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi
Avoinna: ma-to klo 9-17, pe 9-16, la suljettu

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040-5191232

Syötteen Eräpalvelulla on yhteensä 88
huskya. Iloiset koirat viilettävät Syötteen
lumisessa maisemassa intoa puhkuen.

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

www.sahkokivela.fi

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA
Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

HALPA-HALLI

JUUSOLAT KY
Kauppatie 12, TAIVALKOSKI
Puh. 0400 278 210
Ma-pe 9-18, La 9-15

LEKSAN

MEILTÄ SAA
villat varastosta
Petäjäkankaantie,
Pudasjärvi, p. 020 752 8260
Palvelemme
ma-pe 8-17, la 9-14.
Tervetuloa!
Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071
Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Pe 8.3. Playa
La 9.3. Kake Randelin
La 16.3. Ressu & Jussi
Ysäri Tour’
PE 22.3. Eini & Boogie
La 23.3. Tuure Kilpeläinen &
Kaihonkaravaani
La 30.3. Suvi Teräsniska

KONE JA RAUTA
Talonpojantie 2, TAIVALKOSKI
Puh. 0400 278 206
Ma-pe 8-17, La (1.4.-31.12.) 9-14

SÄHKÖSUUNNITTELU-/
ASENNUS
0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

PUKEUTUMISEN
ERIKOISLIIKE
KAIKEN IKÄISILLE
●
●
●
●
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Lasketteluasut
lapsille ja
aikuisille.

Icepeak
ASUT
lasketteluasut
KENGÄT
tarjoushinnoin myös
aikuisille!
LELUT JA PELIT
Kesk
Taivalk ellä
TULIAISET
oske
Vuodesta 1989

1/2013

n
skusta
a

ydinke

Runsa
monipu s ja
olinen

KIRP
ALAKE PIS
RRASSA
Tule ja
löydä
HYVÄT
TULIA
IS
JA LAH
JAID ET
meiltä! EAT

Kauppatie 16,
93400 TAIVALKOSKI
Sari p. 040 552 2254
peukku.sari@luukku.com

*
*
*
*

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

Tapahtumia
Taivalkoskella:
26.2.2013 klo 9-15
Frostbite lumenveistokisa lapsille
		ja nuorille Taivalvaaralla
28.2.2013 klo 18

Kalevalan päivän juhla
Päätalo-keskuksessa

2.3.2013 klo 19

Taivalkosken näyttämön Tähtijahti
–esityksen ensi-ilta Taivalkosken
		teatterilla
9.3.2013 klo 12-16

Akkain humputtelupäivä
Päätalo-keskuksessa

16.-17.3.2013

Nuorten SM-hiihdot Taivalvaaralla

Tulossa mm.

PÄÄTALO-KESKUS
Kalle Päätalon näköistyöhuone ja
näyttely sekä kirjasto
ma, ke, to 12-19
ti, to 10-16
Taidenäyttelytila lehtien lukusali
ma, ke, to 8.30-19
ti, to 8.30-16
Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski
www.taivalkoski.fi/paatalo-keskus

TAIVALKOSKEN KUNTA TIEDOTTAA:

Päätaloviikko 1.-7.7.2013
Elomarkkinat 30.-31.8.2013
Palava Koski ja Tuhansien tarinoiden viikonloppu
6.-8.9.2013
Naperoviikko 12.-18.10.2013
Joulunavajaiset ja joulumarkkinat 27.-29.11.2013

Katso lisää
tapahtumia osoitteesta
www.taivalkoski.fi

TIESITKÖ ETTÄ TAIVALKOSKELTA
LÖYTYY UIMAHALLI?
Mukavan ulkoilupäivän päätteeksi on
mukava pulahtaa veteen ja saunoa.
Hallin aukioloajat ja muuta infoa: www.taivalkoski.fi
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Talviulkoilu houkuttelee kävijöitä läheltä ja kaukaa
talvinen luonto sekä pohjoisen taivaan ilmiöt, kuten
ilta-, ja aamuruskot sekä revontulet. Venäjältä, Hollannista, Briteistä ja Ranskasta
tulee eniten ulkomaisia matkailijoita. Suurin osa matkailijoista on suomalaisia,
yleensä perheellisiä ihmisiä, jotka haluavat lomailla
laduilla, kertoo Iso-Syötteen
Matkailusta Reijo Väisänen.
Syötteen upeassa luonnossa liikkumiseen tarvittavaa välineistöä voi vuokrata
tai varata ohjelmapalveluista vaikkapa moottorikelkkasafarin. Iso-Syötteen Matkailu välittää myös muiden
yrittäjien ohjelmapalveluita. Vuokrattavien välineiden listalta löytyy muiden
muassa lumikenkiä ja vetoahkioita, joiden kanssa pää-

see tallustelemaan talviseen
metsään vaikka olisi pienempiä lapsiakin mukana.
– Vetoahkioita vuokravat perheelliset, jotka haluavat ottaa pienet lapsensa
mukaan hiihtolenkeilleen.
Ahkiossa kulkee mukavasti lapsi tai kaksi. Umpihankihiihtoa tai lumikenkävaellusta harrastavat saattavat
kuljettaa ahkioissa eväät,
polttopuut tai yöpymisessä
tarvittavat välineensä metsään, Teija Sarajärvi kertoo.
Enemmän
”extremeä”
tarjoaa moottorirata, jolla pääsee kokeilemaan liukkaalla, jäisellä radalla ajamista. Tarjolla on viritettyjä,
radalle tarkoitettuja autoja.
Leikkimielisessä kisassa ajetaan ensin harjoittelukierros
ja sitten kahdesti kelloa vas-

taan. Reilun kilometrin mittainen liukkaankelinajorata
on erityisesti ulkomaalaisten suosima aktiviteetti.
Lisäksi Iso-Syötteen Matkailu välittää majoitusmahdollisuuksia
esimerkiksi Hotelli Pikku-Syötteelle
sekä vastaa noin 80 mökin
vuokraamisesta sekä isännöinnistä.
- Saimme alkuvuodesta
uusia mökkejä välitettäväksemme, mikä lisäsi runsaasti
toimintaamme. Tarjoamme
mökkiläisille täyttä palvelua, johon kuuluu vuokraamisen lisäksi avainten välitys, siivous, polttopuiden
toimitus, isännöinti ja tarvittaessa myös pitopalvelu, listaa Sarajärvi.

Iso-Syötteen Matkailu Oy:n Reijo Väisänen esittelee laavua, johon voi tutustua vieraillessaan Iso-Syötteellä.
Iso-Syötteen Matkailulla alkuvuosi on lähtenyt mukavasti käyntiin. Vuodenvaihteessa palveluita käyttivät
useat ulkomaalaiset matkailijat, joita oli Teija Sarajärven
mukaan lähes yhtä paljon

kuin suomalaisia kävijöitä.
He ovat kiinnostuneita monipuolisista ja talvisista ulkoilumahdollisuuksista, joita Syötteellä tarjotaan.
- Lisäksi kansainvälisiä
matkailijoita usein kiehtoo

Syötteen alueen voimakas
kehittäminen näkyy Taivalkoskella
Kauppiasyrittäjä Leo Juusola kertoo ylpeänä tarjoavansa Taivalkosken keskustassa
monipuoliset tuotevalikoimat ja kahden liikeyrityksen
palvelut, Halpa-Halli Juusolat Ky sekä Leksan Kone-ja
Rauta.
-Taivalkoskelta on Syötteelle matkaa vain noin 30
kilometriä, joten olemme
otollinen ostospaikka Syötteen alueen matkailijoille,
loma-asunnon omistajille ja
eri toimijoille.
Leksan Kone ja Rauta tarjoaa nykyaikaisen rautakaupan palveluja. Esimerkiksi
Syötteelle loma-asuntoaan
rakentavalle
asiakkaalle voimme toimittaa kaikki tarvikkeet paikan päälle.
Lukuisat rakentajat ovatkin asioineet meillä vuosien
varrella. Halpa-Halli Juusolat on puolestaan monipuo-

linen elintarvikekauppa ja
tavaratalo, ja niin ikään hyödyllinen mökkiläisille.
Leo Juusola kertoo olleensa
yritystoiminnassa
mukana jo 34 vuotta. Taivalkoskella he ovat aloittaneet
yritystoiminnan vuonna -90.
Juusolan perheyrityksessä
on töissä yhteensä yhdeksän henkilöä, itsensä ja vaimo mukaan lukien.
Syötteen alueen voimakas kehittäminen lisää entisestään sen vetovoimaa ja
vilkastuttaa samalla myös
Taivalkosken taajaman kyläkuvaa. Kasvava matkailijoiden määrä näkyy erityisen selvästi koko talven ajan
Taivalkosken keskustan eri
yrityksissä.
-Tervetuloa, meiltä löydät kaikkea, mitä elämässä
tarvitset, toteaa Leo Juusola.

●
●
●
●
●

Sähköasennukset
Antenniasennukset
Teleasennukset
Sähkösuunnitelmat
Vikakorjaukset ja huoltotyöt

Ahmantie 15, 93400 TAIVALKOSKI, Puh. 040 591 8602

KOILLISMAAN OSUUSKAUPPA

YHTEISTOIMINTAA
KOTISEUDUN HYVÄKSI
Palveluksessasi Taivalkoskella
Palvelemme

JOKI-JUSSI
Market
Posti

Syötteeltä käy meillä paljon asiakkaita toteaa kauppias
Leo Juusola Taivalkoskelta.
Leksan Kone ja Rauta on tuttu paikka monelle Syötteen
alueen rakentajalle.

Ma-pe
La
Su

8-21
8-18
12-18
(12-21)

010 763 3263 Päällikkö 010 763 3262
020 071 000 Ao-palvelut 010 763 3264 s-market.joki-jussi@sok.fi

TAIVALKOSKI

Myymälä
010 763 3743
Ravintola
010 763 3744
Päällikkö
010 763 3742
www.abcasemat.fi

Palvelemme
joka päivä

6-22

Meillä kohtaat mennyttä ja nykyaikaa lupsakkaan tarinoinnin muodossa ja tutustua poronhoitoon, voit ajaa porolla tai jopa traktorilla, osallistua vuodenajan 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 seudun 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.
Tavoitat meidät Taivalkosken ja Iso-Syötteen
hotellien ja ohjelmapalveluyritysten kautta
ja tietysti suoralla yhteydenotolla.

VIRKKUNEN

Juha Virkkunen
Syötetie 9
93400 Taivalkoski
gsm 0400 261 253

TALVINEN
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Syötteellä ja Oulussa porokarnevaalit

Porokarnevaalit järjestettiin Syötteellä viime vuonna ensimmäisen kerran.
Silloinkin oli ohjelmassa
porojokkis.
Vuosina 2011–2013 Syötteen
ja Oulun alueen talvimatkailua kehitetään EU-rahoitteisen hankkeen ”Meri City
Tunturi” voimin. Kolmen
teemoitetun lumimaailman
lisäksi tuotetaan ulkoilmatapahtumina muun muassa
porokarnevaaleja ja erilaisia
lumeen liittyviä aktiviteetteja sekä virtuaaliportaali kansainvälisen markkinoinnin
tarpeisiin. Mukana hankkeessa ovat Oulun ja Pudasjärven kaupungit, Syötteen
yhteismarkkinointi,
Nallikarin
matkailuyhdistys,
CIE-keskus sekä Oulun Liikekeskus ry (hankkeen hallinnoija).

Syötteellä
järjestetään
Meri City Tunturi -hankkeen toimesta Porokarnevaalit
torstaina
21.2.
Ohjelmassa on Syötteen Safaritalon kupeessa poroja, koiria, moottorikelkkoja,
reipashenkistä kisailua sekä
punaposkisia lapsia ja aikuisia. Janne Pekkalan juontamat Porokarnevaalit alkavat
klo 16, kun markkina-alue
avataan.
Ohjelmassa on porokilpailu ja porojokkis. Paikalla voi suorittaa myös poroajokortin. Rekiajelua voi
kokeilla myös huskykoirilla tai moottorikelkalla. Ohjelmassa on myös ohjattua

lumenveistoa.
Kannattaa
varata aikaa tutustuakseen
myös Syötteen upeisiin valoteoksiin. Iso-Syötteen huipulla on erilaisia hiihtokelejä ilmentävä valo-ääniteos
ja lastenrinteen juurella jääurut. Pikku-Syötteen hotellin vierestä löytyy kauniisti
valaistu Taikametsä.

Oulun Poro Sprintissä
voitto Norjaan
Oulun torilla juostiin lauantaina 16.2. Poro Sprint –kisa,
joka oli osa Meri City Tunturi –hankkeen Porokarnevaaleja. Sunnuntaina 17.2.
tapahtuma jatkui vielä Po-

rojokkiksen ja koko perheen
ulkoilun merkeissä.
Poro Sprintistä muodostui varsinainen Super
Sprint, kun juoksumatka lyheni kahdeksasosamailista 150 metriin. Se tarkoittaa, että onnistuneen lähdön
merkitys korostui entisestään: ajajan hyvä tasapaino
ja poron räjähtävä lähtönopeus olivat nyt valttia.
Sprintin voitti Norjasta
Kautokeinon paliskunnasta
saapunut Visa ajalla 12,432.
Finaaliparina juoksi saman
omistajan Silba Cuoivvat,
joka jäi kakkoseksi ajalla
12,746. Alkukarsinnoissa kisasi 16 poroa.

Oulun Porokarnevaaleilla oli tarjolla monenlaista aktiviteettia koko perheelle.

KEVÄÄN AIKANA
Tuorelihojen leikkaus ja pakkauspalvelu

• Lämminsavuliha
• Lämminsavumakkara
• Säilyke
• Kylmäsavuliha - viim. 28.3. mennessä
• Kylmäsavumeetvursti ja -salami
- viim. 28.3. mennessä
Palvelemme ma&pe 9-17, ti-to suljettu.
Muina aikoina sopimuksen mukaan,

LIHANKÄSITTELY JUOTASNIEMI AY

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0500 907 819
www.juotasniemi.com

Jalavan Kauppa - vuodesta 1883

Syötteen porokarnevaalien juontaja Janne Pekkala neuvomassa viime vuoden tapahtumassa suopungin heittoa.

Oulun Poro Sprint –kisan vauhdikkuus yllätti yleisön.

Myymäläautopalvelua Pudasjärvellä!

Meiltä löytyy perinnevaatteita sekä
trendikkäitä naisten vaatteita ja kenkiä.
Myös hyvää kahvia ja kotileivonnaisia sekä
keittolounasta.

Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski • Puh. (08) 841 005
ari.jalava@jalavankauppa.inet.fi • www.jalavankauppa.net
www.facebook.com/jalavankauppa

KAUPPISPOJAT OY
Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi
puh. 0400 298 895, varasto 040 7492 826
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Hotelli Iso-Syöte sijaitsee komealla paikalla tunturin huipulla.

Igluja ja Kotkanpesä
Hotelli Iso-Syöte tarjoaa eksoottista majoitusta
Hotelli Iso-Syöte sijaitsee ainutlaatuisen komealla paikalla Iso-Syötteen laella tarjoten vierailleen mahtavat
maisemat mitä katsella, tasokasta majoitusta ja erinomaista ruokaa. Majoitusvaihtoehdoista
löytyy
jokaiselle sopiva. Aivan tunturin huipulla sijaitsevassa hotellissa on erikoissviitin lisäksi 30 hotellihuonetta
ja viihdetapahtumia järjestetään ympäri vuoden.
– Lisäksi Hotelli IsoSyötteellä on laadukkaita
huoneistoja samassa pihapiirissä sekä kelomökkejä
kävelymatkan päässä tunturikylässä. Erikoista majoitusta toivoville eräs vaihtoehto on kokeilla talviyön
viettämistä kahden hengen iglussa. Siellä lämpötila
ei laske alle -5 asteen, vaikka ulkona paukkuisi kuinka kova pakkanen tahansa,
kertoo hotellinjohtaja Juha
Kuukasjärvi.
Joulukuussa avattu erikoinen majoitusmahdollisuus on erikoissviitti Kotkanpesä, jonka lasiseinien
takana avautuvat huikeat maisemat. Lasikaton läpi
on helppo ihailla revontulia ja tähtitaivasta. Kotkanpesä on erityisen sopiva majoitusvaihtoehto esimerkiksi
kuherruskuukautta viettäville tai hääpäivää juhliville. Kuukasjärvi kertookin,
että sviitti oli erityisesti vuoden vaihteessa koko ajan varattu.
Kotkanpesä sai ainutlaatuisen tunnelmansa ansiosta myös näkyvyyttä myös
briteissä julkaistussa Tele-

graph Media Groupin matkailuaiheisessa lehdessä ja
nettisivustolla, joissa esiteltiin maailman romanttisimpia hotelleja. Jutun huomion keskipisteeksi nousivat
kotkan näkökulmasta avautuva maisema ympäröivään
Syötteen kansallispuistoon
sekä huoneiston sydämessä
kohoava kelopuu. Ylellisyydet kuten tulisija, poreamme ja yksityinen sauna saivat myös kehuja.

Kansainvälinen
suosikki
Etenkin talven tykkymaisemien aikaan Hotelli IsoSyöte on kansainvälisten
matkailijoiden
suosiossa.
Luminen tunturi on ihastuttanut muun muassa Britanniasta, Hollannista ja Saksasta saapuvia matkailijoita.
Iso-Syötteelle on varta vasten matkustettu niinkin kaukaa kuin Australiasta, Uudesta-Seelannista, Intiasta ja
Yhdysvalloista
– Meillä on kolme lentokenttää noin kahden tunnin
ajomatkan päässä, mikä tuo
tänne paljon ulkomaalaisia
asiakkaita. Tarvittaessa hoidamme ryhmille kuljetukset
lentokentältä Iso-Syötteelle, joten kohteemme on hyvin saavutettavissa, hotellinjohtaja Juha Kuukasjärvi
kertoo.
Se mikä Syötteellä asuville on joka päivästä katseltavaa on Keski-Eurooppalaisille uutta, outoa ja
eksoottista. Talven tykky,
porot, revontulet, erilaiset
safarit ja nuotiokahvit, ovat

heidän toivomuslistallaan
päällimmäisinä.
Hotellille voi myös tilata
hierojapalveluita. Ohjatusti elämysten pariin pääsee
safareilla, jotka ovat hotellin omaa tuotantoa. Talvisin
kauniisiin tunturimaisemiin
tutustutaan moottorikelkkaillen ja lumikenkäillen.
Kesällä järjestetään kanootti-, pyöräily- ja sauvakävelyretkiä sekä mönkijäsafareita.
Ohjelmistossa on myös illanviettoja erämaaympäristössä sekä vierailuja poro- ja
huskytiloille.

Ekologisuus
päivän sana
Hotelli Iso-Syötteellä on
vuosien mittaan siirrytty
matalaenergisiin ratkaisuihin kautta linjan ja tuloksena tästä on huomattavat
energian säästöt. Hotelliin
ja mökkeihin on vaihdettu
noin 2000 normaalia hehkulamppua matalaenergisiin
led-valaisimiin.
– Ekologisuus on päivän sana, ja meillä se merkitsee sitä, että hotelli lämpenee nykyisin hakkeella,
ja matalaenergistä valaistusta toteutettiin yhteistyössä Greenled’n kanssa.
Pyrimme viime talveen verrattuna 60 prosentin energiasäästöön, kertoo Kuukasjärvi. Samalla hän mainitsee
moottorikelkkojen vaihtamisesta taloudellisempiin ja
luontoa säästäviin ratkaisuihin.
– Safaripuolella investoimme myös ekologisuuteen ja hankimme viime
syksynä uudet 4-tahti kelkat. Polttoaineen kulutus on
nyt noin 50 prosenttia vähemmän kuin ennen. Enää
ei myöskään tarvitse käyttää savuavaa 2-tahti öljyä ja
moottorien äänet ovat murto-osa aikaisemmasta.

Majoitusvälitys ja ohjelmapalvelut
VUOKRATTAVANA:
moottorikelkat, lumikengät,
lasten vetoahkiot
Puh. 040 777 1800, 040 708 6704
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo
www.isosyotteenmatkailu.fi

Iso-Syötteen Matkailu Oy

Hanki loma-asunto
Iso-Syötteeltä!
Asunnot huippupaikalla
tunturin juurella!

Loma-asunnot:
Tupakeittiö+ 1mh+parvi (10 m²) +s
Tupakeittiö+ 2mh+ +s
Tupakeittiö+ 1mh+parvi (25 m²) +s
Tupakeittiö+ 2mh+parvi (31 m²) +s+ak

36.0 m² 99 000 € (rivitalo)
54.0 m² 123 000 € (paritalo)
46.0 m² 142 000 € (oma asunto)
56.0 m² 151 000 € (paritalo)

Lisätietoja:
Jorma Paaso / 040 557 6657

Kotkanpesä ulkoa kuvattuTalvinen Syöte -lehti netissä: www.pudasjarvi-lehti.fi • www.syote.fi
na.
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Laajin valikoima Syötteen alueen majoituksia ja palveluita
Syötteen keskusvaraamo tarjoaa majoittujille alueen
laajimman valikoiman mökkejä, lomahuoneistoja ja
hotellihuoneita. Keskusvaraamo välittää monipuolisesti
seudun matkailupalveluita jo lähes 30 vuoden
kokemuksella.
Keskusvaraamon kautta valittavana on huikea määrä
majoituskohteita, yli 1500
vuodepaikkaa.
– Kauttamme voi varata
majoituksen alueen kahdesta laadukkaasta hotellista.
Lomamökeissä ja huoneistoissa valikoima on monipuolinen – edustettuina
ovat niin modernit luksusmökit porealtaineen kuin
pelkistetyt erähenkiset kohteet sekä kaikki siltä väliltä,
kuvailee Syötteen keskusvaraamon Juha Schroderus.
Keskusvaraamon kautta
majoitusvarauksen voi tehdä silloin kun itselle se parhaiten sopii, sillä suurin osa

majoituskohteista on varattavissa Syote.net-osoitteessa
reaaliaikaisen online-palvelun kautta.

Linkkinä matkailijoille
ja yrityksille
Majoituspaikkojen välittämisen lisäksi Syötteen Keskusvaraamo auttaa kaikissa
matkailijoita ja matkailuyrittäjiä mietityttävissä asioissa. Se palvelee linkkinä matkailijoiden sekä majoitus- ja
ohjelmapalveluyritysten välillä.
Esimerkiksi kaikki seudun safari- ja ohjelmapalvelut
saa
kätevästi

osaksi lomaa Syötteen keskusvaraamon kautta. Keskusvaraamo palvelee niin
yksittäisiä matkailijoita kuin
ryhmiä.
– Räätälöimme yksilöllisen, valmiin kokous- tai
ryhmäpaketin, johon voi sisällyttää toiveiden mukaan
kuljetukset,
majoituksen,
ruokailut, tilat tarvittavine
välineistöineen, illanvietot
ja muun sopivan ohjelman.
Lisäksi toteutamme kokousja
tapahtumajärjestelyitä
niin matkailukeskuksessa
kuin sen ulkopuolella.

Lomailijan apuna
Lomailijoille keskusvaraamo on se paikka, mistä voi
kysyä esimerkiksi joulukuusta tai apua auton hyytyessä tien varteen.
– Etsimme ratkaisun tilanteiseen kuin tilanteeseen, sillä tunnemme alueen
ja sen palvelut perin pohjin.
Kauttamme voi myös vuok-

Matkailuyrittäjä Juha Schroderus osallistuu oman yritystoimensa ohella aktiivisesti Syötteen eri tapahtumien järjestelyihin. Kuvassa hän on sytyttämässä jätkänkynttiöitä viime
vuoden porokarnevaaleissa.

rata kattavasti lomalla tarvittavia välineitä ja laitteita
tilauksesta. Lisäksi tarjoamme alueella siivous- ja huoltopalveluita, Schroderus listaa.
-Uutena palveluna meiltä löytyy vuokralle pikkubussi, jolla voi käydä esimerkiksi mutkan Ranualla

isommallakin
porukalla.
Olemme täällä asiakasta
varten, kannattaa kysyä rohkeasti jos tarvitsee jotain lomansa aikana.
Syötteen
keskusvaraamon ammattitaitoinen henkilökunta auttaa mielellään loman suunnittelussa ja
vinkkaa seudun ajankohtai-

sista tapahtumista.
– Meihin kannattaa ottaa yhteyttä jo ennen reissua, niin pääsemme räätälöimään juuri toiveiden
mukaisen loman. Tunnemme tarkkaan tunturin ja sen
palvelut, sillä olemme toimineet alueella pitkään Juha
Schroderus painottaa.
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Syöte näkyy kuvina maailmalle

Tiina Törmäsen vangitsema auringonkehä-efekti Syötteen
mökkien yllä.
Syöte ei ole pelkästään talviurheiluharrastajan paratiisi, vaan sen monipuolinen
ja muuttuva luonto tarjoaa
myös kiinnostavan kohteen
valokuvauksen harrastajille. Tämän on saanut todeta
myös Tiina Törmänen, joka
valokuvasi itsensä julkisuuteen kansainvälisestikin.
- Olen harrastanut valokuvaamista 15 vuotta ja välillä pitänyt pitkiäkin taukoja, mutta vasta viime vuonna
minulla loksahti paikoilleen
oma tyyli ja ajatus siitä, mil-

laisia kuvia haluan kuvata.
- Perustin www.tabb.fi
-blogin itselleni motivaattoriksi ja kehityksen seurannan välineeksi, ja nyt sitä
seuraa päivittäin ihmisiä
kymmenistä eri maista, kertoo Tiina.
Tämän blogin kautta Tiinä Törmäsen kuvat löysi brittiläinen kuva-agentti,
joka halusi julkaista hänen
kuviaan Britannian toisiksi myydyimmässä sanomalehdessä: Daily Mail-lehdessä. Päivittäin Daily Mailia

myydään lähes kaksi miljoonaa kappaletta ja lisäksi lehdellä on suositut nettisivut,
joilla Törmäsen kuvat ovat
edelleen esillä. Tämän jälkeen esittelyä naisesta on ollut myös Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä.
Valokuvaamisella
menestyminen on nykyään
hankalampaa, sillä kuvaajia
on enemmän kuin koskaan
ja valokuvien hinta on laskenut roimasti. Harrastuksena
valokuvaamisesta
pääsee
nauttimaan täysin omilla
ehdoillaan. Leipätyönsä Tiina tekee Hotelli Iso-Syötteen
kokkina ja pääseekin näin
viettämään aikaa lähellä kuvauksellisia kohteita. Valokuvaamiselle pohjan hän
hankki käymällä työväen
opiston kursseja ja suoritti
työharjoittelua ja työskenteli Turussa Studiolla vuoden
sekä toisen vuoden työskennellen muotikuvaajan assistenttina Helsingissä.
– Ostin ensimmäisen
mustavalkoisen filmikameran vuonna -98, mutta ensimmäisen digitaalikamerani hankin vasta neljä vuotta

Tiina Törmänen on innostunut Syötteen luonnon kuvaamisesta.
sitten. Filmille kuvaaminen on kallista ja hankalaa
digitaaliseen kuvaan verrattuna. Filmi toimii joskus
taiteellisenakin
keinona,
etenkin mustavalkokuvissa
on oma viehätyksensä. Digitaaliseen kameraan siirtyminen on luonteva ratkaisu
ja sen myötä olen innostunut kuvaamisesta ihan uudella tavalla. Paljon on vielä
kehityttävää, mutta jossain

välissä on tarkoitus kyetä
elättämään itsensä valokuvauksella, Tiina selostaa.
Uusista
projekteistaan
hän kertoo aloittelevansa Time lapse -kuvaamista,
mitä Suomessa vielä toistaiseksi harrastetaan melko vähän. Siinä kuvataan esimerkiksi luonnossa tapahtuvaa
hidasta liikettä ja tehdään
video, jossa lyhyen ajan sisällä näytetään satoja har-

vakseltaan otettuja kuvia
nopeana sarjana. Näin saadaan tiivistettyä tunteja tai
jopa päiviä yhteen hetkeen.
Tämä kuvaustekniikka vaatii paljon taitoa, kärsivällisyyttä ja tuuria. Time lapse -kuvaaminen tehdään
useimmiten robottikuvaussysteemillä.

22.2.–3.3. Tehtaanmyymälöiden

22.2.–3.3.

Tehtaanmyymälöiden

UUSIUTUNUT

PIKKU-SYÖTE

Tilda
kakkuvati 30,00 (45,00)
kakkuvadin kupu 25,00 (35,00)
Hortensia-vahakangastabletti
5,00 (7,80)

abaarissa
23.2. Tokk
oul,
Dj Polar S oika Lalli.
np
Asa & Talo ie. Liput 10 €
oog
Mieletön b

HIIHTOLOMAT PIKKU-SYÖTTEELLÄ
RINTEET
Avoinna
joka päivä
klo 10-19.

VIIKKO-OHJELMA
Joka päivä
paljon mukavaa
tekemistä
koko perheelle.

PIKKU-SYÖTE
UNPLUGGED
Lauantaisin
live-musiikkia
Tokkabaarissa.

Papaija-pöytälyhty
alk. 12,00 (19,00)

Bongo
muki 12,00 (19,80)
kulho 12,00 (19,80)
aterimet 5,00 (8,00)
tarjotin 10,00 (15,00)

Helmi-lampunjalka 35,00 (52,00)
Deco-varjostin 12,00 (18,00)
Rosa-torkkupeitto 50,00 (79,00)

Luna
kynttilälasi 6,00 (8,50)
maljakko 12,00 (18,00)

Erä II-laadun
keramiikkaa
Rosa
tyynyliina 8,00 (12,00)
pussilakana 30,00 (49,00)

-20%
II-laadun hinnasta

Tuotteita rajoitettu erä. Ei puhelinvarauksia.
p uh . +358 8 815 4000
fa x +358 8 815 4173
my y ntipal ve l u@ pik kusyot e. f i
w w w. pik k usyot e. f i

POSIO Pentik-mäki, Maaninkavaarantie 3
KUUSAMO Prisma Kuusamo, Huoparintie 1
Uudistunut ja laajennettu myymälä avataan 22.2.
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Uudistukset piristivät Hotelli Pikku-Syötteellä
Hotelli Pikku-Syöte ympäristöineen uudistui viime
vuonna ja se on näkynyt tänäkin vuonna tyytyväisten
asiakkaiden kasvoilta. Asiakasmäärät ovat olleet koko
kauden tasaisessa kasvussa
ja hiihtolomasesonki näyttää erityisen positiiviselta.
Syötekeskus Oy:n uusi
johtaja Juha Muotka on kehittämässä Hotelli PikkuSyötteestä
monipuolista
aktiivikohdetta. Pikku-Syötteelle erityisen tärkeitä asiakastyhmiä eli lapsiperheitä
ja nuorisoryhmiä on pyritty palvelemaan uudistuksilla. Uutuuksista mainittakoon perheille suunnattu

jääkartingrata päärinteen lähettyvillä sekä kesäkäyttöön
suunniteltu Dirt-polkupyörärata hotellin parkkipaikkojen läheisyydessä.
– Lisäksi olemme muokanneet hotellia visuaalisesti: yleisten tilojen ja ravintoloiden seinäpinnat on
maalattu,
lattiamateriaalit uusittu ja sisustus ajantasaistettu. Olemme myös
muuttaneet osan hotellihuoneistamme esteettömiksi. Myös hotellin yleiset alueet on muokattu paremmin
vastaamaan esteettömyyden
asettamia vaatimuksia. Liikuntarajoitteisten palveluita kehitämme myös jatkos-

sa, Juha Muotka lupaa.
Jatkossa käynti rinteestä ravintolaan ja muiden
palveluiden äärelle sujuu
helpommin, sillä hotellin
päätyyn on avattu toinen sisäänkäynti. Lisäksi laskettelurinteet ja hotelli ovat entistä enemmän läsnä toistensa
maisemassa, sillä niiden välistä harvennettiin puustoa
viime kesän aikana. Paljon
toivottu suora yhteys Hotelli Pikku-Syötteeltä alueen
laajaan latuverkostoon helpottaa nyt hotellin asukkaiden hiihtolenkkejä.
Hotellin
ravintolapalvelut on myös uudistettu vastaamaan vaativankin

asiakkaan tarpeita. Hotelli Pikku-Syötteen Ravintola Puron ruokalistan lähtökohtana on ollut Syötteen
alueen luonto ja siitä tulevat
vaikutteet. À la Carte -annosten lisäksi tarjolla on tietysti myös herkullisia koko
perheen herkkuja; valikoimasta löytyvät pizzat, burgerit sekä buffetpöydästä
perinteisemmät nälän sammuttajat. Ravintola Puron lisäksi Hotelli-rakennuksessa
palvelee myös Tokka-baari. Ovensa talvisesonkiin on
avannut myös jälleen alaaseman suosittu kahvila-ravintola Central Cafe.

Hotelli Pikku-Syötteen tiloja on muutettu visuaalisesti.

”Olemme myös muuttaneet osan hotellihuoneistamme esteettömiksi. Myös hotellin yleiset alueet on muokattu paremmin vastaamaan esteettömyyden asettamia vaatimuksia. Liikuntarajoitteisten palveluita kehitämme myös jatkossa.”

Lomakouluun Pikku-Syötteellä
Ainoana Suomessa PikkuSyötteellä on mahdollisuus
yhdistää perheen lomailu ja
lasten koulunkäyminen uudella, modernilla tavalla.
Lomakoulun toiminta-ajatuksena on, että esikoulu- ja
ala-asteikäiset lapset voivat

käydä koulua lomailun ohella ja nauttia samalla vapaaajasta koko perheen kesken.
Lomakoulu kaudella 201213 on Hotelli Pikku-Syötteen
asiakkaille ilmainen.
– Suosittuja ovat etenkin
pääsiäisen seudun arkipäi-

vät. Tällöin perheessä pystytään viettämään yhdessä
pidempi loma, eikä lapsi jää
koulutehtävissään jälkeen,
kertoo Syötteen koulun luokanopettaja Riikka Keskiaho.
Lapsen ollessa koulussa
vanhemmille jää aikaa käy-

dä esimerkiksi hiihtämässä
vaativammilla latureiteillä.
Vanhemmat ovatkin usein jo
valmiiksi monot jalassa tuodessaan lasta kouluun. Syötteen koulussa on ainoastaan
parisenkymmentä oppilasta, joten lomakoululaisten on

helppo sopeutua joukkoon
pienissä ryhmissä.
– Lomakoulun oppilaat
tekevät oppituntiemme aikana oman opettajan antamia tehtäviä ja saavat meiltä
ohjausta. Liikunnan, kuvataiteen ja musiikin tunneilla

heillä on samat sisällöt kuin
meidänkin oppilaillamme,
Keskiaho kertoo.

Hyvinvointikeskus SyöteSirius otettu hyvin vastaan
Hotelli Pikku-Syötteen yhteyteen avattiin viime vuoden marraskuussa uusi hyvinvointikeskus SyöteSirius.
Hyvinvointikeskuksesta
saa muun muassa hierontoja, kosmetologipalveluita,
reikihoitoa ja ryhmäliikuntatunteja.
SyöteSiriuksen
palvelut ovat kaikkien matkailijoiden ja paikallisten
käytettävissä ympärivuotisesti.
Kosmetologi Sirpa Sarajärvi tekee muun muassa kasvo- ja vartalohoitoja
sekä kuumakivihierontaa ja

aromahierontaa. Reikienergiahoitaja Arno Sarajärvi
opastaa hyvinvointiin reikihoidon avulla. Hieroja Johanna Määtältä asiakas saa
perinteistä hierontaa, intialaista päähierontaa ja kisällitasoista kalevalaista jäsenkorjausta. Ennen Syötteelle
muuttoa Määttä työskenteli 12 vuotta Oulun Edenissä
kuntohoitajana ja hierojana.
– Teen myös ryhmä-, kokous- ja taukoliikuntaohjauksia, opastan sauvakävely- ja lumikenkäretkiä sekä
luennoin hyvinvointi- ja

jaksamisteemoista. Suunnitelmissa on kehittää myös
eläinavusteisen terapian ottamista osaksi tarjontaamme, kertoo Määttä, joka on
yrittäjänä myös huskysafareita tarjoavassa Syötteen
Eräpalveluissa.
Rentoutumista ja hyvää
oloa tuottavia hoitoja tehdään pääsääntöisesti Hotelli
Pikku-Syötteen tiloissa. Hyvinvointipalveluita voi tilata
myös muualle Syötteen alueella kuten esimerkiksi lomamökille.

Johanna Määttä ja Sirpa sekä Aarno Sarajärvi SyöteSiriuksen aulassa.
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Jussilan 100-vuotias
hirsipirtti henkii historiaa
Syötteen vaaramaisemissa,
Naamangan kylällä sijaitsee
lukuisille matkailijoillekin
tuttu, Jussilan komea hirsipirtti. Kelohongasta tehty
rakennus on alkujaan rakennettu 1910-luvulla ja se on
yksi harvoista, alueen vanhan asutuksen alkuperäisistä rakennuksista. Rakennus
on kunnostettu ja se on ollut
matkailukäytössä jo 1950-luvulta lähtien. Pirtti on kaksikerroksinen ja sen kahdeksassa huoneessa on yhteensä
35 vuodepaikkaa. Pölläjärven rannalla noin 200 metrin päässä on myös tilava

rantasauna.
Kokonsa ansiosta Jussila sopii tunnelmallisten yksityistilaisuuksien,
kuten
häiden, sukujuhlien ja vaikkapa pikkujoulujen pitopaikaksi. Illanvieton voi aloittaa esimerkiksi rantasaunan
löylyissä ja siirtyä sieltä vilvoittelemaan takkatulen ääreen. Myös ruokapalveluja
ryhmille on saatavilla tilauksesta.
Jussilan pirtti sijaitsee
Syötteen hiihto- ja retkeilyreitistön varrella. Hiihtoreitti on noin 20 km pitkä
rengasreitti, joka alkaa Rii-

hikummusta jatkuen Romekievarille. Tulevana keväänä Jussilan Pirtti on myös
tunnetun
Rajalta-rajallehiihtotapahtuman pysähdyspaikkana 9.-12.3.
Kalevi muisteli matkailun historiaa ja kertoi, että
Jussila on toiminut aikoinaan myös latukahvilana.
Suomelle laskettelun maailmanmainetta niittänyt Kalle
Palander on vieraillut Jussilassa isänsä kanssa monena
vuotena. Nämä olivat Kalle Palanderin lapsuudenaikaisia laskettelukisareissuja
Syötteelle.

Huskyvaljakkosafarit
alk. 75€ / aikuinen
40€ / lapsi
Meiltä myös •
•
•
•

savusaunomiset
kota-ja takkatuparuokailut
lumikenkäilyt
oheisohjelmat pikkujouluihin,
virkistyspäiviin, kokouksiin

Syötteen Eräpalvelut

Jussilan rakennus on alkujaan rakennettu 1910-luvulla.

Johanna & Janne Määttä
p. 0400 604 772 • johanna.maatta@syotteenerapalvelut.fi
www.syotteenerapalvelut.fi

Vuokraa
meille

asuntovaunusi tai -autosi,
mökkisi, huoneesi tai
talosi 28.6.-1.7.2013
Pudasjärven suviseuroihin!
Majoitusta voi tarjota osoitteessa
www.suviseurat.fi/majoitus
tai
soittamalla
puhelinnumeroon 040 350 9016
ma-pe klo 19.00-21.30,
la klo 12.00-15.00.

Majoitustoimikunta
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Teijon matkoilla ihastellaan luontomaisemia
Syötteellä toimiva taksiyrittäjä Teijo Särkelä haluaa
omalta osaltaan pitää huolta siitä, että kuljetettavilla
taksi- ja bussiasiakkailla on
hyvä mieli. Nykyisin Teijolla on kotimaisten asiakkaiden lisäksi paljon ulkomaalaisia matkailijoita.
Etupäässä Hotelli IsoSyötteen asiakkaista koostuvia ulkomaalaisia matkailijaryhmiä kyyditetään
eniten talvikuukausina joulukuulta huhtikuulle. Nämä
kuljetukset koskevat useimmiten
ryhmien
noutoa
Syötteelle tai vientiä lentoasemalle. Syöte-lentokenttäreissuja tehdään lähiympäristön, Oulun, Kuusamon
tai Rovaniemen lentokentille. Kansainvälisen matkailun näkökulmasta ja Teijon mielestä Syötteen sijainti
on hyvä. Syöte sijaitsee kolmen tärkeän lentoaseman
välimaastossa, joihin Syötteeltä on enimmillään vain
kahden tunnin ajomatka.
Asiakkaat ovatkin todenneet, että se ei ole heille mikään kynnyskysymys.
Teijo aloitti taksin kuljettajan työt isänsä Atte Särkelän palveluksessa vuonna
1989, kunnes näki tarpeelliseksi perustaa oman kuljetusyrityksen, Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy:n, vuonna

1993. Teijolla on kaksi taksiautoa, joista toinen on 9
hengen minibussi. Kuljetustyön ohessa Teijo on myös
osakkaana veljensä ja isänsä Aten Mökit Oy:n matkailuyritystoiminnassa. Yrittäjä
Teijo Särkelä ja Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy viettävät
tänä vuonna 20-vuotisjuhlia.
Teijo Särkelän palveluksessa olleet kuljettajat ovat

saaneet työssään tehokkaan
”kielikylvyn”. Kuskatessaan
ulkomaalaisia
matkailijaryhmiä kuljettajat ovat yllättäen huomanneet oppineensa työssään hyvin englannin
kieltä.
Ulkomaalaiset asiakkaat
ihailevat matkojen aikana
reitin luontomaisemia. Kuljettaessaan
ulkomaalaisia
matkailijaryhmiä esimerkik-

si Oulun lentokentältä Syötteelle, Teijo on pannut merkille, että viimeistään Iinattijärven jälkeen alkaa
asiakkaiden suusta usein
kuulua ihastelevia ääniä.
Näin Teijo onkin saanut lukuisia kertoja itselleen muistutuksen siitä, että Syötteen
alue ja lähiympäristö ovat
todella kaunista aluetta.

Oulusta Syötteelle pääsee joka lauantai suksibussilla.

Suksibussilla
Oulusta Syötteelle

Taksiyrittäjä Teijo Särkelä on kyydinnyt Syötteellä turisteja yli 20 vuotta.

SYÖTTEELLE BUSSILLA
TAI PÄIVÄRETKELLE
PUDASJÄRVELLE SEKÄ
OULUUN

TULE KELOSYÖTTEELLE

Palvelut:
• majoituspalvelu • saunatupa • savusauna
• luxus poreallas • avantouinti
• ratsastusmahdollisuus

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

Lomatontteja
myytävänä
Kelosyötteen alueelta!

P. 08-838 105
0400 302 910

JP AUTOMAALAAMO
• vakuutusyhtiöiden työt
• vahinkotarkistukset
• lasinvaihdot
• kolarikorjaukset
• automaalaukset
• trailerin vuokraus
• ilmastoinnin huollot

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

Henkilötaksi
Invataksi 1+8
www.nevakivi.fi
Puh. (08) 822 052

E:mail: nevakivi@nevakivi.fi
PL 66, 93101 Pudasjärvi
Merkkien selitykset:
| = auto ei käy paikassa
T = tarvittaessa
M – P = maanantaista perjantaihin

Tuulilasit

henkilö- ja pakettiautoihin + asennus.

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi

puh. 0400 241 533

Oulun Taksipalvelut kuljettaa matkailijoita Oulusta Syötteelle joka lauantai
hiihtokauden ajan. Toiminta perustuu Syötteen Matkailuyhdistyksen ja Oulun
Taksipalveluiden sopimukseen Suksibussiliikenteen
hoitamisesta Oulun ja Syötteen välillä.
Syötteen
Suksibussilla
pääsee niin Iso- kuin Pikku-Syötteelle
lauantaisin.
Asiakas voi näin hyödyntää
koko alueen palvelut.
-Uskomme, että asiakkaat yhä enemmän tulevat
Syötteelle laskettelun ja lautailun lisäksi harrastamaan
myös murtomaahiihtoa, sanoo Syötteen Matkailuyhdistyksen
puheenjohtaja
hotelliyrittäjä Juha Kuukasjärvi.
Syötteen alueella on noin
120 km mittainen erittäin
hyvin hoidettu ja monipuolinen latuverkosto. Kuukasjärvi uskoo, että Syötteen
kehittyvät ja monipuolistuvat palvelut tulevat houkuttelemaan Oulunkin seudulta yhä enemmän kävijöitä.
Iso-Syötteen valinta Vuoden hiihtokeskukseksi on
myös omiaan lisäämään alueen kiinnostusta. Alle kahden tunnin matka Oulusta
Syötteelle tarjoaa asiakkaille enemmän aikaa perillä
oloon.
Suksibussi liikennöi joka
lauantai koko hiihtokauden
ajan. Kuljetus lähtee Oulun linja-autoasemalta lauantaisin klo 8 ja paluukuljetus Syötteeltä lähtee klo

17. Oulun Taksipalveluiden toimitusjohtaja Juhani
Romppainen kertoo ajatuksen Syöte-kuljetusten aloittamisesta tulleen asiakkailta. Hänen yrityksensä on
aktiivisesti kehittänyt valmismatkaverkkokauppaa ja
tämäkin palvelu istuu yrityksen konseptiin täydellisesti.
-Olemme valmiit kehittämään ja monipuolistamaan
Syötetarjontaa
kysynnän
mukaan. Jatkossa tavoitteena on järjestää myös viikonloppupaketteja, joihin on sisällytetty myös majoitus.
Perusajatuksemme on tehdä matkojen hankinta asiakkaalle helpoksi ja vaivattomaksi. Matka ostetaan
verkkokaupasta osoitteesta www.ouluntaksipalvelut.
fi/kauppa. Matkojen myynti lopetetaan tuntia ennen
lähtöä. Verkkokauppalinkki
löytyy myös syote.fi sivustolta.
Uutta palvelussa on se,
että asiakas voi ostaa verkosta monia eri palveluita aina ruokailuihin saakka. Matka Syötteelle maksaa
19 euroa ja sen päälle asiakas valitsee haluamansa lisäpalvelut. Ostotapahtuman
jälkeen asiakas saa vahvistuksen ostamastaan kokonaisuudesta ja vahvistuksen esittämällä saa palvelut
käyttöönsä.
Syötteen
matkailuyrittäjät toivottavat tervetuloa
suksibussin kyytiin, Suomen eteläisimmälle tunturialueelle!

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

Hannun
Taksimatkat Oy
Rytinki
Hannu Ylitalo
0400 244 769

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski

Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi
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Syötebussilla palveluiden äärelle
Syötteen
matkailuyhdistyksen Syötebussi liikennöi Syötteen alueella jo toista kautta kuljettaen ihmisiä
molemmille tuntureille loma-asuntoalueilta. Auton
reitti kattaa koko Syötteen
alueen Pytkynharjusta Kelo-

syötteelle. Bussi ajaa aamupäivällä kaksi reittiä ja iltapäivällä toiset kaksi reittiä.
Maksuttoman kyydin tarjoamaan bussiin voi nousta
mistä tahansa reitin varrelta. Sukset ja lumilaudat voi
ottaa mukaan auton sisälle.

SYÖTEBUSSI AIKATAULU KEVÄT 2013

Matkailuyrittäjä Juha Schroderus kehottaa matkailijoita käyttämään palvelua
hyväksi ja toivottaa matkailijat tervetulleeksi Syötebussin kyytiin. Hän painottaa
myös, että palvelu vähentää
yksityisautoilun
tarvetta,

joka osaltaan on myös ekologisuuteen tähtäävä parannus Syötteen alueella.
Syötebussi
liikennöi
Syötteen alueella jo toisena
talvena

SYÖTEBUSSI LIIKENNÖI:
lauantaisin 1.12.2013 alkaen kauden loppuun

16.2-9.3. päivittäin
28.-31.3. päivittäin

Linja 1 aamupäivä
Pytkynharju
Pytkynharju		
Riihikumpu
Eturinne
Hotelli
Eturinne
Pärjänkievari Syötteen
KeloSyöte/
Hotelli
Eturinne
Hotelli
Eturinne
eteläinen
pohjoinen
Arola
tienhaara
Isosyöte
Isosyöte
Isosyöte
/Luontokeskus kyläkauppa
peikkopolku Pikkusyöte Pikkusyöte
Isosyöte
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
Tunturihotelli Riihikumpu		
Pytkynharju
Pytkynharju
Eturinne
Eturinne
Hotelli
Kelosyöte
Syötteen
Pärjänkievari/ Eturinne
Hotelli
Isosyöte
Isosyöte
tienhaara
Arola
Pohjoinen
eteläinen
Isosyöte
Pikkusyöte
Pikkusyöte
Peikkopolku kyläkauppa Luontokeskus Isosyöte
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

Laadukkaita loma-asuntoja Syötteelle

Rakennusliike Lapti Oy rakentaa Iso-Syötteelle ensivaiheessa 23 huoneistoa
turvallisina
Rs-kohteina.
Iso-Syötteen paraatipaikalle
on suunniteltu rakennettavan noin 130 loma-asuntoa
tulevien vuosien aikana.
Oululainen Rakennusliike Lapti Oy rakentaa IsoSyötteen juurelle kolmen
luhtitalon Lapti-Villas-huoneistokokonaisuuden. Tähän mennessä kohteista on
varattu jo lähes puolet. Vaaditaan vielä kolme varausta,
jonka jälkeen rakennusliike
voi tehdä Asunto Oy Syötteen Kajon aloituspäätöksen
ja työt voitaisiin aloittaa jo
tänä keväänä.
Koko Suomen alueella toimiva rakennusliike on
vuokrannut
Laatumaalta
Romekievarin läheisyydessä sijaitsevat korttelit.
- Keskeinen osa Iso-Syöt-

teen matkailukeskusta mahdollistaa 130 huoneiston
rakentamisen. Kokonaisinvestointi on yli 15 miljoonaa
euroa, kertoo Rakennusliike Lapti Oy:n myyntijohtaja Jorma Juurikka.

Välitykseen keskusvaraamon kautta
Ykkösvaiheessa
rakennetaan 23 huoneistoa, jotka
ovat kooltaan noin 27-84 neliötä. Lapti-Villas on Laptin loma-asuntomerkki, joka
on kehitelty ostajalle turval-

li turvalliseksi sijoitus- ja vapaa-ajan kohteeksi. Ostajalle sisustaminenkin on tehty
helpoksi ja vaivattomaksi sisustamisen ammattilaisen
tekemillä eri sisustuspaketeilla. Omistaja pystyy myös
vuokraamaan loma-asuntoaan eteenpäin.
- Olemme tehneet sopimuksen Pudasjärven Matkailun eli Syötteen keskusvaraamon kanssa. He
hoitavat välitystoiminnan,
mikäli asiakas haluaa vuokrata omistamaansa huoneistoa, kun ei itse käytä sitä.

Tonttien yhteismyyntitapahtuma Romekievarissa
Metsähallitus Laatumaa ja Lapti Oy järjestävät tiistaina 5.3. klo 10 – 14 Yhteismyyntitapahtuman Romekievarin ja SyöteShopin
tiloissa. Paikalla on asiantuntijoita esittelemässä kiinnostuneille Laatumaalla tarjolla olevia Syötteen alueen tontteja ja Lapti Oy
markkinoi Asuntoyhtiö Syötteen Kajon kiin-

teistöjä. Syötteen Kajo –kiinteistöt ovat rakentumassa parhaillaan Syötteen ydinalueelle.
Laatumaan Tapio Ojala kertoo, että Syötteellä on vielä tarjolla monipuolinen valikoima
tontteja, vaikka Ollukka 1-kohteen tontit on jo
myyty loppuun. Kaikille Laatumaan tonttien
rajoille saakka on jo valmiiksi rakennettu tiet ja

kunnallistekniikka, joten rakentamisen aloittaminen on erittäin helppoa. Lisäksi erikoisuutena Laatumaalla on myös vuokrattavia tontteja,
jotka voi milloin tahansa halutessaan myös ostaa – vaikkapa kesken vuokrakauden.

www.ouluntaksipalvelut.fi						P. 0200 222 66
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KESPORTISTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven kaupunki etsii

Tarjoukset
8.3.2013 klo 15 mennessä osoitteeseen:
Pudasjärven kaupunki, PL 10, 93101 Pudasjärvi
Syötteen matkailukeskuksessa olevaan kelo- Kuoreen tunnus ”Syötteen hiihtostadion”
honkarakenteiseen HiihtokeskusrakennukTarjouksen voi jättää myös sähköpostitse os.
seen. Rakennus (199 k-m2) sijaitsee Iso-Syöte
kirjaamo@pudasjarvi.fi.
-tunturin välittömässä läheisyydessä hyvien
maastohiihtoreittien ja patikkareittien var- Kaupunki varaa oikeuden hyväksyä, hylätä tai neuvotella tarjouksen sisällöstä.
rella.
Rakennuksen alakerrassa on retkeilyopastus-/kah- Lisätietoja
viotila, keittiö, wc:t, sauna ja pesuhuone. Rakennuk- Mikko Kälkäjä, kehittämisjohtaja, p. 040 739 9797
sen yläkerrassa on selostus-/majoitustiloja sekä wc:t. Kari Rissanen, kiinteistöpäällikkö, p. 0400 389 973
Hinnan lisäksi tarjouksesta tulee ilmetä suunnitelma
kiinteistön käytöstä ja ehdotus rakennuksen ympäriltä vuokrattavan maa-alueen suuruudesta.
Valintapäätökseen vaikuttaa hinnan lisäksi ostajan
ilmoittama suunnitelma (liiketoimintasuunnitelma)
kiinteistön käytöstä. Etusijalle asetetaan tarjoukset, joissa kiinteistö tulee yrityskäyttöön ja joiden
liiketoimintasuunnitelmat tukevat/monipuolistavat
Syötteen matkailualueen yritystoimintaa ja -palvelutarjontaa.

Matkailualan yrittäjää

www.pudasjarvi.fi/hiihtokeskus

1/2013

Jussilan
pirtti

LUMIKENGÄT

hden
Retki-leittaja!
o
testiv

p. 0400 680 665
kalevi.naamanka@hotmail.fi

(225,-)

perinteiseen
ja luisteluhiihtoon!

sis. sukset, siteet,
monot
.

119,-

-30%

ovh.

JOPA

Romekievari
hyvää
ruokaa
Romekievari - -hyvää
ruokaa
siellä
missätapahtuu!
tapahtuu!
siellä missä
SyöteResort Romekievari
Romekievarisijaitsee
sijaitseeIso-Syötteen
Iso-Syötteen
juurella,
ala-asemalla.. RomekieRomekiejuurella, eturinteiden
eturinteiden ala-asemalla
vari on
on afterski-kansan
afterski-kansantapaamispaikka
tapaamispaikka
hiihjaja
hiihtosesongin
tapahtumienkeskipiste.
keskipiste.
tosesongin tapahtumien

MAAstohiihtoSUKSIA

Perinteinen
SUKSIPAKETTI
Alk

RINTEIDEN
ETURIN
N ETU
EEN
ÖTTTEE
ISO-SYÖT
A!
ULOA!
VETULO
TERVET
A,TER
ALLA,
ALA-ASEMALL

Meidät
löydät myös
Facebookista!

175,-

Ryhmämajoitusta

KYSY
LISÄÄ!

Meiltä
PILKKIsYÖtit!

TSL 227
Escape

-50%

Plussaa ostoksistasi

Kauppatie 5, Pudasjärvi,
puh. (08) 821 851

Palvelemme
ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

•• HotWingsit
HotWingsit••Hampurilaisateriat
Hampurilaisateriat
• Kebabit
• Kebabit
•• Salaatit
Salaatit• •Kuumat
Kuumatkaakaot,
kaakaot,
kahvia...yms.
kahvia...yms.
•• Tilauksesta
Tilauksestatunnelmalliset
tunnelmallisetFondue-illalliset
Fondue-illalliset
SyöteResort
SyöteResort Romekievari
Romekievari
Romekievarintie
Syöte
| 040
1371
Romekievarintie 1,1,
Syöte
| 040
1371
600600

Pärjänkievari- makuja
- makuja
Pärjänkievari
ja ja
viihdettäsamassa
samassapaikassa!
paikassa!
viihdettä

ISO-SYÖT
ÖTTTEE
EEN
N TAK
TAKARI
ARINTE
NTEIDE
IDEN
JUURELLA,
LA, TER
TERVET
VETULO
ULOA!
A!

SyöteResort Pärjänkiev
Pärjänkievari
sijaitsee Iso
Iso-SyötSyöteResort
ari sijaitsee
-Syöttakarinteidenjuurella
juurella.. Herkullisen
Herkullisenravinravinteen takarinteiden
tolamenun lisäksi
lisäksitarjolla
tarjollaelävää
eläväämusiikkia
musiikkia
tolamenun
ja ja
karaokea.
karaokea.
Maistamaankuuluja
maankuulujaPärjän
Pärjänpitsoja
pitsoja
••Maista
Tasokastaruokaa
ruokaamoneen
moneenmakuun
makuun
••Tasokasta
Meiltäsaat
saatateriat
ateriatmyös
myöskotipakettiin!
kotipakettiin!
••Meiltä

Bar & Cafe

Seikkaileva Siili

SyöteResort Pärjänkievari
Pärjänkievari
SyöteResort
Pärjänjoentie626,
626,
Syöte
| 0400
Pärjänjoentie
Syöte
| 0400
499499
216216

Sa:
ISilla
aRost
zalista
EVköp
pizÄN
KIsäh
Tila
PÄaRJ
t.ﬁ
sor
ere
yot
i@s
var
kie
parjan
TaPahTuu

Puh. 044 344 8558

PÄRJÄN BÄNDIVIIKOT
SYÖTTEEN PIZZATAKSI

Pe 22.2. The Beatles Band
La 23.2. Karaokeilta

0400 499 216

Ke 6.3 Karaoke/levymusiikki iltamat
Pe 8.3. Kingmen
Combo
PE-LA
18-21
La 9.3 Toimitus
Karaokeilta
10 km säteellä Pärjänkievarista vain

15 € / toimitusosoite, määrästä riippumatta.
Pe 1.3. Express, Back to the Sixties
Maksu
kuljettajalle
käteisellä / pankkikortilla.
Pitkäperjantaina
29.3.
La 2.3 Karaokeilta
Junnu Sippola OldiesBand

Syötteen Kyläkauppa Ay
avoinna ma-la 9-19, su 10-16
Syötekyläntie 1257
p.uh. 044 0322652

www.syotteenkylakauppa.fi

UPEITA KEVÄÄN AITA
ANK
UUTUUS VERHOK
SAAPUNUT!
● Meillä ompelupalvelu
● Teemme myös korjausompelua

S ara

Kangas ja Ompelimo

Pudasjärvi, Kauppatie 1
Puh. 040 960 5392

Avoinna ma-pe 10-17
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Latukahvilassa valmiina
kevään hiihtosesonkiin

Lahja Simonen kahvilassa viime talvena. Kuva on sveitsiläisen Isalinen ottama. kun he olivat lomalla Syötteellä.
Lahja on ollut sähköpostiyhteydessä heidän lomansa jälkeenkin.
Viime keväänä latukahvila
Pytkynpirtin kauden päätösvaiheessa oli jo katse tulevaisuudessa. Vierailin Antti ja
Liisa Holmströmin lammastilalla ja kävimme myös katsomassa lampaita navetassa. Siellä tuli puhetta, että he
vievät lampaista kerityt villat Pirtin kehräämölle Hiirolaan. Niinpä tein heidän

mukaansa tilauksen villalangoista ja hahtuvakiekoista.
Näistä langoista olen neulonut ja huovuttanut lapasia ja
lakkeja myyntiin.
Olen käynyt useiden käsityöyrittäjien luona katsomassa heidän tuotteitaan ja sopimassa mitä tuotteita saan
myyntiin. Kahvilalla on nyt
poronsarvisia hopeakoruja,

huovutettuja lakkeja ja lapasia, puusta tehtyjä leluja mm.
rekkoja ja puupyssyjä, sinappeja ja kuvioituja tulitikkurasioita.
Uusina tuotteina ovat
erään pienyrittäjän kivitavarasavesta tehdyt kauniit lahjaesineet. Ne kestävät olla ulkona pakkasessa
tai kuumassa vaikkapa saunan kiukaalla. Ne ovat ihania tuotteita kotiin, mökille ja
vaikkapa lahjaksi kenelle tahansa. Omia käsityötuotteita
ovat poro-, karhu-, lumihiutale- kuvioiset käsipyyhkeet,
patalaput ja patakintaat.
Tammikuulla valmistuivat kahvilan mainokset, jotka laminoin ja olen jakanut
latujen varsille, ilmoitustauluille ja yrityksiin sisälle. Samalla olen tavannut yhteistyökumppaneitani ja alueen
yrittäjiä. Kahvilan lämmitys
tapahtuu puulla huoneessa
olevan kamiinan avulla. Puita kuluukin melko paljon ja
ne hankin lähiseudun yrittäjältä. Olen keittänyt poimimistani hilloista ja mansikoista hilloa lättyjen kanssa
tarjottavaksi. Kahvilassa leivon joka aamu sinä päivänä
tarjottavat pullat ja munkit.
Sämpylät ja gluteenittomat
tuotteet olen tehnyt etukäteen pakasteeseen. Tervetuloa kahville!
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JÄTEHUOLTOA YM. KULJETUS- JA NOSTOTOIMINTAA

KARILASSI OY

Umpikuja 4
93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 029, 0400 298 680.
karilassioy@gmail.com
KAIVOJEN TYHJENNYKSET,
VIEMÄREIDEN AUKAISUT,
SULATUKSET JA HUUHTELUT.
JÄTESÄILIÖIDEN JA -SÄKKIEN TYHJENNYKSET
SEKÄ VAIHTOLAVA- YM. KULJETUKSET.

Mökit, hotellihuoneet, ohjelma- ja kokouspalvelut...

KaiKKi saMasta

PaiKasta

majoitusvarauksen yhteydessä, yhdellä laskulla!

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

Uutuutena Pytkynpirtissä ovat matkamuistoksi kivitavarasavituotteet.

Latupassin ostaminen tukee latujen kunnossapitoa
Syötteen alueen hiihtolatujen ylläpidosta vastaa Syötteen Latupooli ry, jossa
on osakkaina Pudasjärven
kaupunki,
Metsähallitus,
Syötteen alueen yrityksiä,
asukkaita ja mökkiläisiä.
Latupooliin voi ostaa osakkuuksia ja näillä tuloilla
kustannetaan latujen kunnossapito.
Latupooli myy myös Latupasseja, joiden ostaminen tukee latujen kunnos-

Lahja Simonen kiinnittämässä opasteita ja latukarttoja, jotka on laminoitu
yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa.

sapitoa. Ostaminen on toki
vapaaehtoista, mutta pienelläkin panoksella on merkitystä latujen kunnossapitoon. Passeista löytyy
päivä-, viikko- sekä kausipasseja ja sellaisen voi ostaa useimmista alueen yrityksistä.
Latupassi on merkkinä
suoritetusta latumaksusta.
Näitä passeja on hyvä kuljettaa mukana. Passilla saa
alennusta useimmista hiihtolatujen varsilla olevista
kahviloista. Lisäksi se viestittää muille hiihtäjille, että
passin kantaja/mökin omistaja huolehtii omalta osaltaan hiihtolatujen kunnossapidon kustannuksista.

Syötteen alueen hiihtoladut ovat vaihtelevia maastoltaan ja profiililtaan. Täällä on helppoja latuja ja
lisäksi hyvin mäkisiä maastoja aina SM-tason kilpalatuja myöten. Kaiken kansan
latuja ja useita eri reittivaihtoehtoja on paljon.
Syötteen alueen hiihtolatujen kunnossapidosta vastaa Syötteen Maansiirto Oy.
Yrittäjä Jari Särkelä huolehtii hiihtolatujen kunnosta
ajamalla ladut pääladut päivittäin ja muita latuja kunnostetaan tarpeen mukaan.
Jarilla on kaksi latukonetta
ja ne ovat useasti liikenteessä. Hiihtolatujen ajojärjestys
on määritelty ennalta.
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Sarajärven sääennustus:

Kiinteistönkorjaus- ja huoltopalveluja
vuosikymmenten ajan

Niilo valitsemassa asiakkaalle vuokramökin avainta.
Niilo Sarajärveltä voi ostaa polttopuut valmiissa verkkopussissa. Sarajärvi on tunnettu myös luotettavana ”sääprofeettana”.

Niilo Sarajärvi on tarjonnut -80 luvulta lähtien kiinteistökorjaus- ja huoltopalveluja Syötteen alueen
loma-asunnon omistajille ja
vuokramökkiasiakkaille ja
on näin asiakkailleen tärkeä
yhteistyökumppani.
-Nykyisin toimintaamme kuuluu myös tiettyjen
vuokramökkien avainpalvelu. Asiakas noutaa vuokraamansa mökin avaimet
meiltä ja palauttaa ne pois
lähtiessään.
-Aloitimme
mökkien huoltopalveluyrittäjänä
vuonna 1988 ja olimme silloin ensimmäinen tämän
alan toimija Syötteellä. Työ
sisälsi alussa vuokramök-
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Heinäkuussa viileää - ensi kesä
nä
hyvä marjasato

kien siivous- ja korjauspalveluja. Alkuaikoina teimme
mökkien siivouspalveluja
suurelta osin yhdessä vaimon kanssa.
Enimmillään huoltopalvelujen piirissä on ollut yli
sata lomahuoneistoa. Töitä on Niilolle siunaantunut
jo sen verran, että hänen vakiohuollon piiriin kuuluvia
mökkien määrää ei pysty
enää lisäämään. Niilo kertoi, että iän karttuessa huollettavien kohteiden määrää
on jopa vähennetty.
Niilolla ja sukulaisilla on
myös omia vuokramökkejä,
joiden vuokrauksesta vastaa
Pudasjärven Matkailu Oy.

Syötteen sääprofeetta Nii
lo Sarajärven mukaan täm
än
talven huhtikuusta on tul
ossa tavanomainen, viim
eisellä viikolla on pari läm
mintä päivää, lämpötila
+15+20 astetta. Toukokuu on
kylmä ja viimeinen viikko
on suhteellisen lämmintä
lämpötilan ollessa + 15
asteen tuntumassa.
Kesäkuussa alkaa lämmi
n jakso 10. päivän jälkeen
.
Lämpötila nousee 19. päi
västä lähtien + 20-+25 ast
eeseen, jolloin käydään my
ös hellelukemissa. Heinä
kuu
on vuodenaikaan nähden
viileä kuukausi, vaikkakin
muutamia lämpimiä päiviä
on tiedossa.
Sateita ja kosteutta saadaa
n kuurosateiden muodossa sopivasti, joten enn
usteen mukaan ensi kesänä
on tulossa hyvä marjasato
. Elokuun alussa ja 10. päi
vän tietämillä on muutami
a hallaöitä. Syksyn sään ennusteisiin palataan myöhe
mmin.

”Lumen palo”- ilmiöistä näkee
kylmät hallayöt

Niilo Sarajärvi tunnetaan
taitavana sääprofeettana.
Sään ennustamisen taidot
on Niilolle aikoinaan ope
ttanut hänen isänsä, jok
a puolestaan sai opetuk
sen
omalta isältään. Näin per
inteet säilyvät ja taidot ova
t
siirtyneet sukupolvelta tois
elle. Niilo on pitänyt sää
päiväkirjaa noin 40 vuott
a. Hän kertoi asuvansa
järven rannalla ja totesi sen
olevan ympäristönä erittäin
hyvä havainnointipaikka
sääolosuhteiden seuraami
seen.
Seurattavista säähavainnoi
sta Niilo mainitsi mm.
kesähallojen ennustamise
en liittyvät, tammikuun
joinakin päivinä nähtävät
”lumen palo”- ilmiöt. Tal
visella lumen palolla tarkoi
tetaan joinakin tammikuu
n
päivinä esiintyvää usvais
ta hetkeä, jolloin maapinna
n
tuntumassa leijuu raskas
usvakerros, mutta usva
ei
laskeudu alas kiinni maan
pintaan asti. Maanpintaan
jää selvä usvaton rako ja
jos tämä näkymä säilyy sek
ä
pysyy paikoillaan pitkän
aikaa, on kesäkuussa tuloss
a
kylmiä hallaöitä. Niilo kir
jaa tarkkaan muistiin, mi
nä
tammikuun päivänä lum
en palo oli nähtävissä ja
ennustaa kesäkuun tietylle
ajankohdalle tulevan hal
layön. Ennen vanhaan
maanviljelijöille ja tilallis
ille
oli erittäin saada viljelyksi
stä mahdollisimman hyv
ä
sato. Yksi tapa varmistaa
tämä oli tietää kylmien hal
laöiden tuleminen ja tarkka
ajoittuminen. Ennen van
haan perunanviljelykses
sä oli tapana mullata per
unat
kesäkuun aikana. Hyvän
perunasadon varmistami
seksi multaus tuli tehdä
ennen tulevia kesäkuun
hallaöitä.

Sääennusteet
sopivat Koillismaalle

Niilon mielestä hänen sää
ennusteensa sopivat pää
asiassa Koillismaalle ja osin
Lapin läänin puolelle Ra
nuan sekä Posion kuntien
alueille. Niilon sääennust
eita
voi lukea aika ajoin pai
kallislehtiin tehdyistä kir
joituksista. Osa yksityisistä
kansalaisista varmistaa sää
ennusteiden tiedonsaannin
soittamalla suoraan Nii
lolle.

Kuutamo-/ kynttiläuintia Puikkarissa
to 21.2.2013 klo 19.00-21.00.

Luokkavaaran tontit
Pudasjärven kaupunki myy
ja vuokraa vapaa-ajan tontteja Syötteen Luokkavaarasta. Tonteille on rakennettu tiet, valaistus, vesijohto ja
viemäri, joten rakentaminen
on helppo aloittaa.
Ensimmäiset rakentajat
pääsevät hommiin ensi kesänä. Vapaa-ajan tontit on
tarkoitettu kaikille halukkaille, asuntotontit on tarkoitettu Syötteelle asumaan

asettuville, lähinnä matkailupalvelujen
henkilökunnalle.
Luokkavaaran alueella
on 159 lomarakennuspaikkaa, joiden koko on keskimäärin 1 500 m2 ja enimmäisrakennusoikeus on 175
kerrosneliömetriä
tonttia
kohden. Tontille saa rakentaa enimmillään kaksi huoneistoa käsittävän lomarakennuksen.

Tontin ostohinta on 17
500 euroa, vuosivuokra on
8% myyntihinnasta ja vuokra-aika 30 vuotta. Tonteille
on hyväksytty rakentamistapaohjeet, joita tontin saaja sitoutuu noudattamaan.
Rakentamistapaohjeilla ohjataan muiden muassa rakennusten sijoittelua, toteutustapaa,
energiahuoltoa
sekä pihojen rakentamista,
kuivatusta ja autopaikkoja.

Uimaan pääsee uintilipun hinnalla. Ikäraja 15 v.
Tarjolla mehua ja grillimakkaroita
(varaa mukaan käteistä rahaa).

Tontin luovutukseen liittyy osakkuus perustettavassa golf-osakeyhtiössä. Osakkeen hinta on 3 800 euroa
jokaiselta rakennettavalta
huoneistolta. Osakkeen hinta ei sisälly tontin hintaan.
Golf-kenttä on vielä suunnitteluasteella, joten maksu palautetaan, mikäli golfkenttää ei ole rakennettu
sovittuun aikaan mennessä.

Tuulimyllyntie 4, 93101 Pudasjärvi p. 040 826 6440
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ANON ASEELTA:

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN
TAUOLLE!

Pilkit, vavat, kairat,
pilkkisyötit, verkot

Huopavuori kumpparit,
Muck Boots- lämpökengät
Parkanon talvikkaat
Lampaankarva pohjalliset
akkulämmitteiset
hanskat ja pohjalliset

Avoinna joka päivä
16.2.-6.4.2013
klo 10-16
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Syötteen kyläkauppa samoihin
tiloihin Seikkailevan Siilen kanssa

LIUKUESTEET
kenkiin
Lumikengät ja metsä- ja
tunturisukset

Herkulliset kotona
leivotut munkit,
marjapiirakat ja sämpylät.
Lättypäivä tiistaisin!

Savotta tuotteet
Thermos- termospullot

Matkamuistoja,
käsitöitä:

Jalkanarut, vaijerit,
laatikkoraudat,
conibearit ym...

Kahvilassa myytävänä
huovutettuja lakkeja ja
lapasia, puukäsitöitä,
poronsarvikoruja,
kivitavarasavesta tehtyjä
koriste- ja käyttöesineitä,
porokuvioisia käsipyyhkeitä
ja patalappuja.

Koiranruoka tarjouksia
Koiratarvikkeet ja
vetovyöt, valjaat
ym...
Hevostarvikkeet ja
vitamiinit.

ERÄKESKUS

Kahvila sijaitsee n. 6km IsoSyötteeltä Pudasjärven suuntaan

Anon
Ase ja Tukku

Latukahvila Pytkynpirtti
Syötekyläntie 382
puh. 044 363 3939
www.lahjanpuoti.fi

Aino ja Timo Palosaari aloittivat kyläkauppiaina vuonna 2006 vanhassa
kiinteistössä Näköalantiellä Syötteellä. Periaatteena
on ollut toiminta vanhanajan sekatavarakauppana,
josta löytyy myös rautakauppatavaraa. Liikkeessä

on huomioitu myös autoilijat ja kelkkailijat. Nestekaasut ja takkapuut kuuluvat
myös kaupan valikoimaan.
-Ostimme vuonna 2010
toisenkin
liikehuoneiston
Syötteen kyläkaupan läheltä, johon harkinnan tuloksena syntyi vuonna 2010

keväällä Bar&Cafe Seikkailevan Siili. Siellä tarjoillaan
amerikkalaista ja meksikolaista ruokaa sekä tuoretta
papukahvia! Samassa pihassa on polttoaine 24h automaatti, jonka olemme uudistaneet täysin. Muutimme
Syötteen Kyläkaupan toi-

minnan joulukuussa 2012
saman katon alle Bar &
Cafe Seikkailevan Siilin
kanssa, kertovat kauppiasyrittäjät Aino ja Timo Palosaari.

p. (08) 821 337,
0400 384 118

www.anonase.com

Piian
Särvin
Safaritalolla
Romekievarintie 4, Syöte
Puh. 040 358 5980

Lounasbuffet joka päivä
klo 11.00-16.00

AS OY SYÖTTEEN KAJO

Paras pala Syötettä.

(Myös keittolounas)

* Pizzaa talon omatekoisesta taikinasta.
* Itsetehdyt munkit sekä muut herkut
* Pitopalvelua sekä mökeille

ruokaa tilauksesta min. 5 hlö
* Meiltä myös tilaussaunat
esim. virkistäytymispäiviksi
Kysy tarjousta.
***************************
loa!
Tervetu

Piian Särvin

UUSIA
RIVITALOASUNTOJA
AS OY PUDASJÄRVEN
RANTAKUJA
Kauralankuja 6, 93100 Pudasjärvi
Vielä kaksi (2 kpl) uusia rivitalohuoneistoja.
Hyödynnä veroetu, jopa 1500€,
tekemällä kauppa helmikuussa.

2h+k+ph+s+va

60 m

2

...lomailu Iso-Syötteen keskeisellä paikalla palveluiden läheisyydessä,
kolme erillistaloa ja yhteensä 23 loma-asuntoa. On autopaikat ja

Pyydä esittelyssä Pekka Majavalta
henkilökohtainen tarjous.
Huoneistot
pinta-ala
		

MITEN OLISI...
koko huoneiston kattava lattialämmitys sähköllä. On omat keittiöt,
saunat, suksivarastot, takat – ja viimeisen päälle varustelu.

myyntihinta

velaton
myyntihinta

PISTETÄÄNKÖ PAKETTIIN?

65.396,-

129.600,-

Tervetuloa esittelyyn Romekievariin ti 5.3.2013 klo 10-14

ESITTELY JA MYYNTI:
AsuntoFocus Oy LKV, Pekka Majava puh. 040 169 6767

SOITA JA VARAA OMASI!
Marja Kuisma 0400 602 533
Risto Koskela 0400 250 180
Jorma Juurikka 040 833 3983

lapti.fi
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”Rakentaminen alkaa ensi kesänä”
Syötteen kulttuuri- ja liikuntakeskus -hanke

Lasten liikunta- ja elämyspuisto sekä skeittialue sijoittuvat Luppoveden uimarannan läheisyyteen.
Syötteen matkailualue kehittyy nyt vauhdilla. Ensi
kesänä rakennettavalla kulttuuri- ja liikuntakeskuksella vahvistetaan matkailualueen kesäajan palveluita.
Etenkin lapsille ja nuorille
suunnattuja tekemisen paikkoja on odotettu kovasti. Rakennustyöt toteutetaan kesän ja syksyn 2013 aikana.

Syötteen Kulttuuri ja liikuntakeskus-hankkeessa rakennetaan Syötteen alueelle
uusia aktiviteetteja kesänajalle. Näitä ovat frisbeegolfrata, huikean korkea kiipeilyseinä ulkotiloihin, lasten
liikunta- ja elämyspuisto
sekä skeittauksen harjoittelurata. Lasten liikunta- ja
elämyspuiston, frisbeegolf

radan ja skeittialueen osalta
suunnittelutyöt ovat jo hyvässä vauhdissa.
Suunnitelmat valmistuvat helmikuun aikana, jonka jälkeen kilpailutetaan
alueen rakennusurakoitsija. Lasten liikunta- ja elämyspuisto sekä skeittialue
sijoittuvat Luppoveden uimarannan
läheisyyteen.

SYÖTE

Frisbeegolf rataa suunnitellaan hiihtomajan ja Syötteen
luontokeskuksen palveluiden läheisyyteen.
– Rakennettavat kohteet
tulevat olemaan käyttäjien
ja yrittäjien vapaassa käytössä, kiipeilyseinää lukuun
ottamatta. Liikuntakeskus
suunnitellaan siten, että siellä voidaan järjestää erilaisia
kilpailuja ja tapahtumia. Rakentamisessa huomioidaan
paikalliset rakennus- ja kulttuuriperinteet sekä Syötteelle tyypillisiä rakennusmateriaaleja. Frisbeegolf radasta
tulee 18-väyläinen rata, joka
mahdollistaa niin aloittelijoiden kuin kokeneiden kisaajienkin pelaamisen sekä
frisbeegolf kisojen järjestämisen. Skeittauksen harjoittelualue sekä kiipeilyseinä
tulevat sijoittumaan myös
Luppoveden läheisyyteen,
kertoo projektin vetäjä Marianne Mäntylehto Pudasjärven kaupungista.
Hankkeen
toimenpiteet tukevat olemassa olevia matkailurakenteita sekä
matkailualueen
ympärivuotisuutta ja palvelutuotteiden monipuolistamista.
Hankkeessa suunnitellaan
ja rakennetaan liikunta-alue,
joka tukee yritysten, etenkin
lumettoman ajantoimintaa
mahdollistavia rakenteita.
Hankkeen rahoittajina ovat
EAKR/Pohjois-Pohjanmaan
liitto ja Pudasjärven kaupunki.
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Murtomaahiihtoladuille
tulossa Infotaulut ja
lähtöalueet
Syötteen kehittäminen jatkuu. Murtsikkakeskus hanke on
jatkoa Syötteen MasterPlan työlle. Hankkeella on tarkoitus
monipuolistaa ja parantaa ohjelmapalveluyrityksien mahdollisuuksia murtomaahiihtoon liittyvien tuotepakettien
tarjonnassa ja markkinoinnissa. Samalla se parantaa asiakaspalvelun mahdollisuuksia reaaliaikaisen kunnossapidon
ja kävijämäärälaskurien avulla.
Hankkeessa rakennetaan murtomaahiihtäjille tarkoitetut lähtöpaikat, -portit ja paikoitusalueet Iso- ja PikkuSyötteelle. Elektronisia kävijälaskureita ja monikielisiä infotauluja rakennetaan maastoon kuusi kappaletta, joista voi
seurata latujen kunnostusta sekä kävijämääriä eri laduilla.
Samalla infotauluista saa ajankohtaista ja tarpeellista tietoa
alueen tapahtumista ja palveluista.
Infotaulut sijoitetaan Iso-Syötteen ydinalueelle, Luontokeskukselle, Iso-Syötteen huipulle, Pikku-Syötteen ala-asemalle, Pytkynpirtille ja Kovallelammelle. Infotauluja laitetaan
8 kappaletta myös sisätiloihin. Taulujen sijoituksesta tehdään sopimukset alueen yrittäjien kanssa. Hankkeen suunnitelmat valmistuvat helmikuun 2013 loppuun mennessä.
Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen kilpailutetaan hankkeen rakennusurakoitsija yhdessä Sykli-hankkeen kanssa.
Rakentaminen toteutetaan kesän 2013 aikana ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Menossa oleva Murtsikkakeskus-hankeen rahoittajina
ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Euroopan unionin aluekehitysrahasto ja Pudasjärven kaupunki. Hankkeen toteuttaa Pudasjärven kaupunki. Hanketta suunnitellessa on kuultu alueella olevia
mökkiläisiä, kävijöitä ja paikallisia yrittäjiä. Hankkeessa ovat
mukana likimain kaikki alueella toimivat tahot ja yritykset.

Syötteen mökkiläisten merkitys
näkyy Pudasjärvellä
Syötteen alueen piristyneet
matkailijavirrat ovat myös
näkyneet Pudasjärven taajama-alueella.
Myös kauppiaat Jaana ja Jukka Valkola Rautia
K-maatalous Pudasjärveltä ovat huomanneet mökkiläisten suuren merkityksen toiminnalleen. Syötteen
alueelle syntyvät työpaikat
kasvattavat liike-elämää ja
se vaikuttaa matkailijoiden
määrään. Loma- ja asuinrakentaminenkin saavat pontta kehityksen myötä.
- Mökkiläisten vaikutus ja merkitys rautakaupan

alan markkinoilla on suuri. Myös yritykset rakentavat loma-asuntoja hiihtokeskusten läheisyyteen ja
tällä on myös meille vaikutusta. Hiihtokeskuksen ja
matkailun kautta Pudasjärvestä välittyy myönteinen
mielikuva maailmalle, minkä kuulee kun kulkee muualla ja keskustelee eri toimijoiden kanssa, kertoo Jukka
Valkola.
Rautia tarjoaa monipuo-

lisesti tuotteita ja palveluita
rakentamiseen sekä maatalouspuoli vastaa maatalousyrittäjien tarpeisiin. Pudasjärvellä on ollut K-ketjun
rauta- ja maatalouskauppa
vuodesta 1984 lähtien.
Valkolat ovat Rautian taipaleen tähän asti neljännet
kauppiaat ja aloittivat työssään viime vuoden kevättalvella. Jukka Valkola on
työskennellyt yrityksessä 23
vuotta.

Jaana ja Jukka Valkola Pudasjärven Rautiassa ovat tyytyväisiä Syötteen alueen kasvuun.

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

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

Tmi Laura Kokko
Mökkien siivous ja huoltopalvelut,
suursiivoukset,
mm. lakanapalvelu, puupalvelu

Puh. 040 587 5051

-

uudisrakentaminen
korjausrakentaminen
lämpökamerakuvaukset
kaikki rakentamiseen
liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com

040 581 9930
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SyöteResort lomailijan palvelukokonaisuus Syötteellä!
SyöteResort Caravan-alue on täyttynyt Syötteellä talvea viettävistä kausipaikkalaisista.

SyöteResort on uusi lomailijan
palvelukokonaisuus
Iso-Syötteen tunturin kupeessa, joka toimii kolmessa eri pisteessä, Rinneravintola
Romekievarissa,
Rinneravintola Pärjänkievarissa sekä Iso-Syötteen Caravan alueella. Yrityksen toiminta-ajatuksena on tarjota
monipuolisia laadukkaita
palveluita ja tuotteita sekä
palvella asiakkaamme lupsakan luontevasti.

Romekievari
Romekievari sijaitsee IsoSyötteen eturinteiden juu-

rella. Romekievari on perinteisen
tunnelmallinen
ravintola, jonka takkatulen
loisteessa viihtyvät kaikki.
Romekievarin tuotetarjontaa on monipuolistettu. Sieltä löytyvät niin kahvileivät,
pikkusuolaiset kuin herkulliset ruoka-annoksetkin.
Rompan hampurilaisateriat
ja HotWings annokset ovat
saavuttaneet suuren suosion, joita kannattaa testata.
Romekievarin tunnelmalliset Fondue illalliset ovat
kansainvälisestikin tunnustettuja. Joka talvi sadat eurooppalaiset
syötevieraat
viettävät ravintolassa viih-

tyisää Fondue-iltaa, jonne
kannattaa tuoda viihtymään
ystävätkin. Fondue-illalliset
tulee varata ennakkoon.

Pärjänkievari
Pärjänkievari sijaitsee IsoSyötteen takarinteiden juurella. Pärjän terassi on monille laskettelijoille tuttu
keidas kevätauringon lämmittäessä.
Pärjänkievarin
pizzat ovat maankuuluja.
Isokokoinen, ohutpohjainen
pizzaherkku saa veden kielelle jo pelkästä ajatuksesta. Ruokalistalla ovat pizzat,
hampurilaisateriat,
keitot

sekä herkulliset ala carte annokset. Sekä Pärjänkievarista että Romekievarista ruoka-annoksia voi tilata myös
kotipakettiin. Iltaisin Pärjänkievarin Legenda Sali
muuttuu viihtyisäksi illanviettopaikaksi.
Useimmiten ohjelmassa on karaokelaulantaa, mutta silloin tällöin myös elävä musiikki
saa sijansa. Kevään Bändiviikkojen ohjelma muodostuu neljästä bändivierailusta. Perjantaina 22.2. The
Beatles Band, perjantaina
1.3. Express, perjantaina 8.3
Kingmen Combo sekä bändiviikot päättää perjantai-

na 29.3. Junnu Sippola & Oldies Band.

Pizza-taksilla
pizzat kotiin

Caravan alue

Uutta Syötteellä on Pärjänkievarin pizzataksi toiminta. Alueen mökkiläiset ja
muut asiakkaat voivat nyt
perjantai- ja lauantai-iltaisin
klo 18-21 välillä tilata pärjän
kuulua pizzaherkkua myös
mökille toimitettuna. Myös
muut Pärjänkievarin Romekievarin listalta löytyvät annokset saa kotipakettiin.

SyöteResortin Caravan alue
täyttyy talvisin kausipaikkalaisista. Noin kolmesataa
perhekuntaa viettää alueella talvisin vapaa-ajat. Alueella vierailee runsaasti
myös viikonloppukävijöitä
asuntovaunuineen ja -autoineen. Alueen kesätoiminta
on myös viriämässä. Syötteen alueen kesäaktiviteettien lisääntyessä myös caravan-kesäkausipaikkalaisten
määrä kasvaa.

Matkasi varrella
Kiimingissä!
Yli 60.000 tuotetta
saman katon alta!
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!

www.HHnet.fi
www.facebook.com/halpahalli Ark.

8-21

La
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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 0205 64 6550
	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

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
Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939
• Kalastusluvat
Kotakahvio 040 7654 202
	Syötteen luontokeskus 0205 64 6550
• Kansallispuisto
	Syötteen kansallispuisto 0205 64 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

SYÖTE

• 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 0205 64 6550
	Syöte Shop 044 083 8668
	Usvalintu 045 650 3278
Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939
• 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

• 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 64 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

• Hostellit, retkeilymajat
Retkeilymaja Hostel syöte 08 815 4000
	Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418 • Leirikoulut
Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
• Kahvilat
• Liinavaatepalvelut
Central Cafe, Pikku-Syöte 044 799 5195
	Niilo Sarajärvi 0400 398 771
Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
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 64 6550
	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
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• 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
Piian Särvin 040 358 5980
	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
	Safaritalon saunat 040 777 1800
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

Talvinen Syöte
Kustantaja:
Pudasjärvi-lehti Oy
yhteistyössä Syötteen 		
matkailuyhdistyksen,
Syötteen- /Pudasjärven
yrittäjien ja Taivalkosken
yrittäjien kanssa.
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen.
Toimittaja:
Pertti Kuusisto.
Ilmoitusmyynti:
	Sirkka-Liisa Tuomaala,
Heimo Turunen.
Taitto:
	Eila Lahtinen Pudasjärvilehti.
Paino:
	Suomalainen lehtipaino
	Oy, Kajaani.
Painos:
n. 17 000 kpl.
Yhteystiedot ja
lehti netissä:
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi
www.syote.fi
Seuraava Syöte-lehti
KESÄINEN SYÖTE ilmestyy
touko-kesäkuussa 2013.
Ota yhteyttä
p. 0400 385 281.
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Millainen on mielipaikkasi?
Laatumaa myy ja vuokraa yksilöllisiä lomatontteja
Syötteen kansallispuiston kupeesta, tunturiluonnon
helmasta ja monien harrasteiden ääreltä.
Löydä se oikea tontti, jonka kanssa olet samaa maata.

Lisätiedot:
Tapio Ojala, 0400 386 476
tapio.ojala@metsa.fi

