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Syöte haastaa suunnistajat!

SUUNNISTA SINÄKIN SYÖTTEELLE

Suunnistuksen SM-kilpailut Syötteellä 7.-8.9.2013
Kilpailukeskus sijaitsee Syötekeskuksessa, Pikku-Syötteen huipulla
la 7.9. klo 10.30 karsinnat
su 8.9. klo 8.30 B-finaalit
klo 11.00 A-finaalit
klo 14.00 ja 15.00 palkintojen jaot

Syöte haastaa suunnistajat!
Mukana koko Suomen parhaimmisto maajoukkuesuunnistajien
johdolla sekä moninkertainen suunnistuksen maailmanmestari, joensuulaista Kalevan Rastia edustava ranskalainen Thierry
Gueorgiou. Myös oman alueen juniorisuunnistajat ottavat osaa
kilpailuun nuorten sarjoissa.
Tule ja näe gps-seurannassa Suomen huippujen reitinvalinnat
haastavilla Syötteen rinteillä. Ratamestari Grekelä lupaa:”Rinteillä
saa rokata ja rollata.”
Pudasjärven Urheilijat & SK Pohjantähti

Tarjolla
kisamakkaraa
ja kahvia.
Ei pääsymaksua.
Tervetuloa!
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Hyvä kisaväki!
Seppo Sammelvuo
Pudasjärven Urheilijat ry on
yleisseura, jonka tarkoituksena on tuottaa kansallisen ja
kansainvälisen tason urheilijoita, tarjota liikunnallinen
vaihtoehto koko perheelle ja
järjestää myös liikuntatapahtumia.
Seura on perustettu heti
sodan loppuvaiheessa helmikuussa 1945. Alussa seuran
lajeina olivat hiihto, yleisurheilu, voimistelu ja pesäpallo.
Parhaimmillaan jaostoja oli
80-luvulla toistakymmentä.
Tänä päivänä lajeinamme

ovat yleisurheilu, lentopallo,
mäkihyppy, voimistelu, hiihto, uinti ja suunnistus, joista suunnistus viime aikoina
on kehittynyt voimakkaimmin. Menestystäkin on tullut.
Palkintokaapissa on vuosien varrelta eri lajeista kosolti erivärisiä SM-mitaleita ja

takavuosilta myös Pentti
Kuukajärven ja Heli Tolkkisen nimet.
Suunnistuksen
osalta kehitys on ollut viime aikoina hyvinkin suotuisa.
Harrastajamäärä on kasvanut
ja joukossa on monta lupaavaa rastinetsijää.

”Suunnistuksen osalta kehitys on ollut
viime aikoina hyvinkin suotuisa. Harrastajamäärä on kasvanut ja joukossa
on monta lupaavaa rastinetsijää.”
olemme myös antaneet hyvän kasvualustan monille urheilijoille, jotka ovat nousseet
otsikoihin ulkomaita myöten
muutettuaan pois Pudasjärveltä. Kirkkaimpana tähtenä
loistaa Tuomas Sammelvuo
ja monet muistavat varmaan

Olemme järjestäneet monia SM-tason tapahtumia,
lentopallomaaotteluita, Jukolan viestin 1988, suunnistuksen
MM-katsastukset,
Kalevan Rastiviestejä ja paljon muuta muistorikasta. Joka
vuosi järjestämme Umpi-

hangen ja Kesäpilikin MMkisat, mitkä vaativat nekin
melkoisen talkootyön onnistuakseen. Nyt järjestämme yhdessä suunnistuskerho
Pohjantähden kanssa pikien
matkojen SM-kisan.
Hyvä kisaväki, esitän Pudasjärven Urheilijain puolesta teille kaikille parhaan
tervehdykseni ja toivotan
lämpimästi rastikansan tervetulleiksi kisaamaan Syötteen maastoihin. Toivon
kilpailijoille menestystä ja oikeita reitinvalintoja ja meille
muille mukavaa viikonloppua mukavassa seurassa.
Viihtykää vierainamme!

Mikko Kälkäjä toivottaa suunnistajat tukijoukkoineen tervetulleeksi Pudasjärvelle.

Pudasjärven kaupungin
tervehdys
SM-suunnistukset sattuvat ajankohtaan, jolloin Syötteen
maisemaa värjäävät ensimmäiset ruskan värit. Huikaisevan
kauniit tunturimaisemat kutsuvat ihmisiä ympäri vuoden
nauttimaan luonnon rauhasta ja kauneudesta. Pudasjärvi on
Suomen eteläisimmän tunturin, Syötteen kaupunki. Matka läheisiltä lentokentiltä keskelle puhdasta luontoa ja luonnonrauhaa on lyhyt. Talvisin tunturit peittää puhtaan valkoinen
lumi, joka verhoaa omaperäisellä tavalla myös puut metsässä.
Syötteen tunturialue tarjoaa matkailijalle mahdollisuuden
nauttia hiljaisuudesta ja rauhasta tai kokea unohtumattomia
elämyksiä ja vauhdikasta menoa. Alueen matkailuyrityksistä löytyy monenlaista tarjontaa niin majoittumisen, ohjelmapalveluidenkin kuin ostosten tekemisenkin suhteen. Lukuisat
viihtyisät ruokaravintolat tarjoavat parasta suomalaista ruokaa ja luovat hyvät puitteet virkistävälle yhdessäololle. Syksyn kuluessa Syötteen alueen palvelutarjonta kasvaa jälleen.
Alueelle valmistuu liikunta ja kulttuurialueet, sekä talvimatkailijoita varten murtomaahiihtokeskus nykyaikaisine opastetauluineen.
Syötteen yksi vahvuus on se, että alueelle sijoittuu kolmen
päätoiminnan kokonaisuus; Iso-Syötteen hiihtokeskus, Pikku-Syötteen hiihto- ja nuorisokeskus leirikouluineen, sekä
Luontokeskus kansallispuistoineen. Tämä ainutlaatuinen kokonaisuus tekee alueesta yhden Suomen vetovoimaisimmista
ja kasvavimmista matkailualueista.
Pudasjärven kaupungin keskustan monipuoliset kaupanja palvelualan yritykset ovat reilun puolen tunnin ajomatkan
päässä. Keskustassa on moderni uimahalli, jossa voi nauttia
suomalaisen saunan lämmöstä. Shoppailua rakastavalle matkailijalle löytyy korkeatasoista kotiin vietävää monista alan
erikoisliikkeistä.
Pudasjärvi, Syötteen tunturialueen kaupunki toivottaa
suunnistajat tukijoukkoineen tervetulleeksi kilpailemaan ja
nauttimaan luonnon kauneudesta!

Seppo Sammelvuo
Liikuntaneuvos
PuU:n puheenjohtaja

SK Pohjantähden puheenjohtajan,
Juho Näsin tervehdys kisalehteen
Tervehdys
SK Pohjantähden puolesta toivotan Teidät suunnistajat lämpimästi tervetulleeksi Syötteen uljaisiin maisemiin. Kaksi vuotta on kulunut nopeasti ja Oulu-Pudasjärvi väli on tullut hyvin
tutuksi kisaa suunnitellessa.
Näin oululaisittain Syöte tarjoaa eksoottisen suunnistuskokemuksen eli kartalta löytyy runsaasti korkeuskäyriä. Ratamestarin tuntien uskon, että tulette viikonlopun aikana
tutustumaan hyvinkin läheisesti nuihin vekkuleihin, hyvin lähekkäin oleviin viivoihin.
SK Pohjantähti on ylpeä siitä, että olemme saaneet mahdollisuuden järjestää SM tason kilpailun ja olemme iloisia siitä,
että osallistujalista on nuin komian näköinen. Kiitos siitä teille
suunnistajat! Toivottavasti nautitte viikonlopusta, me järjestäjät pyrimme tekemään kisasta teille ainutlaatuisen ja mieleen
jäävän tapahtuman.
Lähdössä nähdään !

Mikko Kälkäjä
kehittämisjohtaja
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Kansainvälinen hiihtotapahtuma, retkihiihto, jossa otetaan mittaa vain itsestä ja nautitaan luonnosta. Seitsemän päivää soiden ja vaarojen sylissä taittaa talven
selän leppoisalla tavalla. Tervetuloa sujuttelemaan
mukavaan seuraan.

4
3

TAIVALKOSKI

6. - 12.3.2014
7. - 13.3.2014
8. - 14.3.2014
9. - 15.3.2014

Lisätietoa: Ranuan kunta / RR koordinaattori puh. 0400 176 792, anitta.jaakola@ranua.fi

900 €
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4. HUIPPUKYMPPI - Isosyöte
juoksutapahtuma

Syötteen kesämatkailuun lisävauhtia karttaprojektilla
Talviliikuntakeskusten kesämatkailun kehittäminen on
haastava tehtävä. Pudasjärven Syötteen alueella on tähän aiemmin panostettu
lähinnä omatoimisen luontoliikunnan toimintamahdollisuuksilla mm. Syötteen
kansallispuiston
vaellus-,
pyörä- ja kävelyreittien sekä
kalastuspaikkojen kehittämisellä. Nyt uusimpana kohteena alueelle on rakennettu
suosittu frisbee-rata.
Maastojen hyödyntäminen matkailullisesti on ollut
niin Pudasjärven kaupungin
kuin Syötteen alueen matkailuyrittäjien
tavoitteena
jo pitkään. Maastojen käytön perusinfran eli laadukkaiden paikkatietojen selville
saamiseksi käyttökelpoisessa
muodossa, Pudasjärven kaupunki haki Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta hankerahoitusta. Hakemuksen johdosta Euroopan maaseudun

kehittämisen maatalousrahastosta myönnettiin hankerahoitus Syötteen alueen
kartta- ja paikkatietohankkeeseen (SAKP). Myönnetyn
rahoituksen turvin on saatu
ajantasaistettua 27 km2 laadukasta maastoaluetta monipuolisen luontoliikunnan
järjestämisen tukemiseksi.
Suunnistuspiireissä Syöte tunnetaan parhaiten vuoden 1988 Jukolan Viestin
järjestelypaikkana sekä vuoden 1995 SM-suunnistuksista. Maastoiltaan Syötteen
alue on monipuolinen ja varmasti riittävän vaativa myös
arvokisakäyttöön. Tästä on
osoituksena Suomen Suunnistusliiton myöntämä vuoden 2013 pääsarjojen SM
Pitkä R1 -suunnistuksen arvokisa.
SAKP-hankkeen tuottamaa aineistoa on jo käytetty vuonna 2012 Särkiperän
alueella tapahtuneessa luontoliikuntatapahtumassa, SM-

suunnistusten
esikisoissa.
Samaa aineistoa käytetään
myös vuoden 2013 SM-suunnistuksissa, joten hankkeen
avulla tuotetut aineistot tulevat heti hyötykäyttöön ja
tukemaan Syötteen alueen
kesämatkailua. Laadukkaan
aineiston
varmistamiseksi on hankkeen aikana käytetty SSL:n karttavalvojaa
tarkistamassa tehtyä aineistoa. Aineiston keräämisen
maastotyö onkin ollut haastava tehtävä. Osin metsältään täysin luonnontilaisten
rinteiden kuvaaminen, esimerkiksi sammalpeitteisten
kivien huomioiminen kartoituksessa, on vaatinut kartoittajalta tarkkaa silmää.
Sama kivi voi olla alarinteestä päin katsottuna metrin
korkuinen, selvästi kartta-aineistoon merkittävä kohde ja
ylärinteestä päin vain sammalmätäs, jota ei oteta mukaan aineistoon!
SAKP -hankkeen ai-

neiston avulla on voitu
rakentaa osalle alueista kiintorastiverkosto, joka tukee matkailijoille tarjottavaa
palveluvalikoimaa sekä tukee ihmisten omatoimista aktiivista luontoliikuntaa.
Aineiston pohjalta kiintorastiverkostoa tullaan laajentamaan vuosittain, joten uusia
haastavia maastonkohtia on
tiedossa tulevaisuudessakin.
Eri kiintorastiverkostojen laajenemisen myötä voi
runsaslukuinenkin henkilömäärä olla harjoittelemassa
koko viikon ajan. Hankkeen
aineiston avulla Syötteen
alueelle voidaan paremmin
suunnitella ja monipuolistaa alueiden käyttöä siten,
että eri aktiviteetit eivät olisi
toisiaan poissulkevia ja kaikille aktiviteeteille löytyisi tilaa. SAKP-hanke päättyy
31.12.2013.

na Rami Virlander, Suomen
Urheiluliiton nuorten kestävyysjuoksuryhmän valmentaja.
Ryhmän
kirkkaimmat
tähdet Oona Kettunen N 19
v. 3000 m estejuoksun Euroopanmestari ja Johanna
Matintalo 17 v. Kalevan kisojen Naisten 800 metrin mitalisti. Rami on Lapin Lukon
kestävyysjuoksijan Kalle Keskipoikelan henkilökohtainen
valmentaja.
Jussi
Saarela
juontaa tilaisuuden ja avauksen
jälkeen tervehdyksen seminaarille tuo Pekka Hämäläinen,
Virpiniemen
liikuntaopiston rehtori. Esko
Paavola kertoo Iivo ja Kerttu Niskasen noususta yleisten
sarjojen maajoukkuehiihtäjiksi ja Vuokatin hiihtolukion
tarjoamista mahdollisuuksista ja pääsyvaateista. Mukana Kenian juoksijoita Antti
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Lähteenmäen johdolla. Tilaisuuteen kaikilla vapaa pääsy,
tervetuloa keskustelemaan.
Kilpasarjoissa tavoitellaan
aikarajoja ja siitä saatavaa
palkintoa. Miesten tulosraja on 33 min 30 sek. ja naisilla raja on 38 min 50 sek.
Tavoiteajan ensimmäisenä
alittanut miehissä ja naisissa palkitaan 1000 euron stipendillä.
Kisassa on mukana myös
juniorijuoksijat omassa Isosyötecup – kisassaan. 11 v. ja
13 v. juoksevat tunturin laella 1,5 km:n lenkin ja 15 v.
juoksevat alhaalta huipulle
n. 5 km:n matkan. Isosyötecupissa on kesän aikana ollut mukana yli 200 junioria,
tämän viimeisen osakilpailun yhteydessä jaetaan Hotelli Isosyötteellä cupin mitalit
ja lahjakortit. Palkintojen jakajana juoksucupin yhteistyökumppanin edustaja Juha

www.pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/yleisurheilu

www.huippukymppi.fi
isosyötecup - osakilpailu

10 km:

M, M40, M45, M50, M55,
M60, M65, Mkunto
N, N40, N45, N50, Nkunto
5 km:
M17, N17, P15, T15
2 km:
P13, T13, P11, T11
M/N 5 km: sauvakävely
Reitti lähtee Syötteen juurelta, viimeiset 3 km
noustaan huipulle, maali tunturihotellin pihalla.
Korkeuseroa viimeisellä 3 km:llä lähes 200 m.
Ilmoittautuminen ja osanottomaksu
11.9.2013 mennessä os. otto 20 €
ja sen jälkeen 30 €
Heino.Ruuskanen@pudasjarvi.fi
Juoksijakorttialennus 2 €
KESTÄVYYSSEMINAARI
pe 20.9.2013 klo 18.00 – 21.00
Miesten ja Naisten matkalla optimiaika, sen
ensimmäiselle alittajalle palkinto 1000 €.
Kaikille osanottajille mitali ja sarjojen parhaille
palkinnot, kuntosarjan osanottajien kesken
arvotaan palkinnot.
Pankkiyhteys: Pudasjärven Osuuspankki
FI45 5360 0420 0180 64
Tiedustelut: Heino Ruuskanen 0400 – 346097
Juha Kuukasjärvi 040 - 5123747

Antti Härkönen
www.syote.fi

4. HUIPPUKYMPPI – Iso-Syöte:
20.-21. syyskuuta Iso-Syötteellä
Huippukymppi – on juoksutapahtuma, jossa juostaan
kymmenen kilometriä. Ensimmäiset 7,4 kilometriä on
lähes tasamaata, jonka jälkeen alkaa nousuosuus tunturin huipulle. Viimeisen 2,6
km:n matkalla on 202 m korkeuseroa. Reitti lähtee Syötteen juurelta Safaritalon
lähitienoilta ja reitti kulkee
Pärjänkievarin kautta takaisin Safaritalon seutuville ja
maali on tunturihotellin pihalla.
Kisassa on kilpasarjat
miehille ja naisille sekä veteraanisarjoja viiden vuoden
välein, sekä kuntosarja miehille ja naisille. Sauvakävelijöille oma sarja.
Perjantai-iltana on IsoSyöte Hotellilla keskustelutilaisuus kestävyysliikunnasta:
Virpiniemen liikuntaopiston
30 vuotiskestävyysseminaari.
Tilaisuudessa on muka-

21.9.2013 klo 14.00
SYÖTE, tunturihotelli

KESTÄVYYSSEMINAARI
Kuukasjärvi. Kenian juoksijoista paikalla Lewis Korir ja
Willy Rotich miesten kisassa, naisten kisassa viime vuoden voittaja Perile Nengampi
ja Agnes Chesang.
Agnes juoksi Tampereen
eliittikisoissa 3000 metrin
esteet yhdeksään ja puoleen
minuuttiin.
Pohjoisen juoksijat pitävät
leiriä Syötteellä ko. viikonloppuna Janne Ukonmaanahon johdolla ja kisaavat
lauantaina.
Kaikkien
osanottajien
kesken arvotaan kaksi sykemittaria, majoitusviikonloppupaketteja, tavarapalkintoja.
Jokainen osanottaja saa muistoksi osanottomitalin. Kilpasarjoissa parhaille pytyt ja
jotain muuta.
Ilmoittautua voi tapahtumaan lauantaihin kello 13
saakka.
Tervetuloa mukaan!

Kustantaja: Pudasjärven Urheilijat ry ja SK-Pohjantähti ry
Vastaava toimittaja: Heino Ruuskanen
Toimitustyö: Tarja Tolonen, Antti Härkönen
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen, Pudasjärvi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
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HUIPPUKYMPPI - KESTÄVYYSSEMINAARI
Hotelli Isosyöte
Perjantai 20.9.2013 klo 18.30-21.00
VIRPINIEMEN LIIKUNTAOPISTON 30 v. KESTÄVYYSSEMINAARI
Klo 18.30 Tilaisuuden avaus:
Heino Ruuskanen
Virpiniemen liik. Opisto - tervehdyssanat:
rehtori Pekka Hämäläinen
llan tilaisuuden juontaa Jussi Saarela
Illan Ohjelmassa kuullaan nuorten kestävyysurheilijoiden valmentautumisesta,
harjoittelun rytmityksestä,
hiihtoharjoittelu kestävyysjuoksijalla jne.
Luennoi Rami Virlander;
SUL - nuorten kestävyysjuoksijoiden lajiryhmä valmentaja
Oona Kettunen
(N 19 v. 3000 m estejuoksun euroopanmestari 2013)
Johanna Matintalo
(KALEVAN KISAT 2013 800 metrin suomen mestari.)
Kalle Keskipoikelan valmentaja
Esko Paavola:
Kerttu ja Iivo Niskasen nousu aikuisten
MM - ryhmiin. Nuorten harjoittelu liikuntalukiossa ja
edellytykset lukioon pääsyyn.
Kyselytunti luentojen päätteeksi.
Kahvit illan päätteeksi ja keskustelut jatkuu...
TILAISUUS ON MAKSUTON

RASTILTA RASTILLE

4

SM-suunnistus 2013 R1 Syöte Kisalehti

Ratavalvoja Keijo Parkkinen tuntee Syötteen haasteet
- SM-pitkän matkan kilpailu tulee vaatimaan erityisesti oikeaa rytmitystä, opastaa
kilpailun ratavalvoja, Ylikiimingin Nuijamiesten Keijo
Parkkinen.
Parkkinen on kokenut
suunnistaja, joka on edustanut Suomea viisi kertaa
suunnistuksen MM-kilpailuissa. Näistä kisoista hänellä
on neljä MM-mitalia. Parkkinen tuntee Syötteen maastot
hyvin, sillä hän on kilpaillut näillä haastavilla rinteillä
useita kertoja.

Yksi alku-uran merkittävimpiä kilpailuja oli vuonna
1987 Pikku-Syötteellä suunnistettu MM-katsastus.
- Tiesin, että MM-katsastuksessa
onnistuessani
minulla on hyvät mahdollisuudet MM-kisoihin. Alkupuolella tein parin minuutin
virheen, mutta lopussa ei tullut virheitä, muistelee Keijo
26 vuoden takaisia kilpailuja.
Tasapainoisella suunnistuksella Keijo sijoittui katsastuskilpailussa toiseksi. Hän
lunasti paikan elämänsä en-

simmäisiin MM-kisoihin.
MM-kisa Ranskan Gerardmerissa oli hyvin erityyppinen. Suomessa ei ollut
oikein samantyyppistä maastoa tarjolla katsastuksiin.
Ranskan kilpailumaasto oli
tyypillistä keskieurooppalaista. Siellä oli paljon polkuja ja
reitin valintaa. Molemmissa
oli kuitenkin paljon mäkiä,
joten siksi Syöte oli valittu katsastusmaastoksi. MMkisoissa oli matkoina silloin
vain pitkä matka ja viesti.
Keijo edusti Suomea viestis-

sä. Suomen joukkue sijoittui neljänneksi. Keijo juoksi
Suomen aloitusosuuden ja
toi joukkueen hyvissä asemissa vaihtoon vain pari minuuttia kärjestä.

Vaihteleva maasto
Pikku-Syötteen MM-katsastuksissa oli suoraan mentäviä välejä, joissa ei ollut
juuri reitinvalintoja. Toisaalta maasto vaihteli paljon. Oli
kallioisia rinteitä ja tosi nopeakulkuista kangasmaastoa.
Rinteet olivat hidaskulkui-

Hemmo Ahokoivu (vas.), Juho Näsi, Heikki Grekelä ja
Taisto Kemppainen (oik.) ja Heino Ruuskanen kuuntelevat Keijo Parkkisen (kesk.) analyysiä.

Ratavalvoja Keijo Parkkinen on moninkertainen MM-mitalisti.
sia ja jyrkkiä. Nämä tulevat
haastamaan suunnistajat nyt
SM-kilpailuissakin.
- Maasto on tosi fyysinen,
vaikka on nopeakulkuistakin
alustaa, Keijo muistuttaa.
Korkeuseroja on kangasmaastossakin. Välillä mennään huonolla pohjalla
alamäkeen, jossa on uskallettava juosta lujaa.
Maasto on ennallaan,
mutta alueella on rakennettu
paljon. Mökkejä, hiihtoreittejä ja vaelluspolkuja on tehty
lisää. Laskettelurinteet ovat

ENNAKKOMARKKINOINTI

Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy
rakentaa uusia rivitaloasuntoja
Iijoen rantaan, Kauralankuja 2, Pudasjärvi

AS OY PUDASJÄRVEN
JOKIHELMI
Huoneistot

pinta-ala

velaton myyntihinta

2h+kk+s+va
2h+kk+s+va
2h+k+s+va
3h+k+s+va

40 m²
45 m²
56 m²
70 m²

94.000,105.750,128.800,154.000,-

Rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2013.

2h+k+s+va

Myytävänä uusi
60 m²

137.300,-

Rivitalohuoneisto sijaitsee omalla tontilla.
Huoneistoon kuuluu syksyllä valmistuva autokatos.

ESITTELY JA MYYNTI:
Rakennusliikkeen konttori,
Puistotie 2, puh. (08) 822 139

SYKSYN
KESÄN

PARHAAT ELÄMYKSET

SYÖTTEELLÄ

Tutustu Syötteen lumoavaan luontoon
vedessä, maalla ja ilmassa!

• River Tubing

Vauhdikasta koskenlaskua

• Zip-line

Jännittävä 200 m vaijerirata

• Kalastus

Kalastusta erämaalammella

Meiltä myös tarvittavat kuljetukset, varusteet, oppaat, ruokailut ja saunomiset
+358 50 5286441
janne.maatta@syotteenerapalvelut.fi
www.syotteenerapalvelut.fi

Pudasjärvi-lehti suunnistusliitteineen on luettavissa netissä:
www.pudasjarvi-lehti.fi
ja pelkkä suunnistusliite: www.vkkmedia.fi (klikkaa yläpalkista Lehdet)

tulleet Pikku-Syötteen eteläpuolelle, silloin katsastusten
aikaan niitä oli vain pohjoispuolella. Kallioalue, jossa
Peikkopolku sijaitsee, ei ollut katsastuskisassa mukana.
Tämä alue on suunnistuksellisesti vaativaa.
- Kartalta pitää oivaltaa,
missä on mentävä tarkasti ja
missä saa mennä lujaa. Rastin lähialue on katsottava
tarkasti. Oikea rytmitys on
avainasia!

Valma Karjalainen

Suunnistus on peräisin
Skandinaviasta
Suunnistus on urheilulaji, jossa kuljetaan maastossa tarkoituksena löytää karttaan merkityt rastit oikeassa järjestyksessä mahdollisimman nopeasti. Maasto voi olla rakentamatonta luontoa,
esimerkiksi metsää tai rakennettua puistoa ja taajamaa. Kartan
lisäksi suunnistamisen apuna käytetään usein kompassia.Suunnistusreitti on merkitty karttaan joukolla numeroituja violetteja
ympyröitä, rasteja, jotka on yhdistetty väliviivoin. Maastossa kartan
rastipisteet on merkitty oranssi-valkoisella kolmisivuisella rastilipulla.Suunnistusta voi harrastaa myös kuntoiluna ja luontoliikuntana ilman ajanottoa.
Suunnistuksen alkuperät ovat Skandinaviassa 1800-luvun sotilaiden liikuntamuotona. Kilpasuunnistus alkoi Norjassa vuonna 1897. Lajin suosio kasvoi 1930-luvulla parempien kompassien
myötä. Ensimmäinen Suomenmestaruuskilpailu järjestettiin vuonna 1935. 1960-luvulla suunnistuksesta tuli kansainvälinen ilmiö.
Ensimmäinen maailmanmestaruuskilpailu järjestettiin 1.10.1966
Fiskarin kylässä Pohjassa, läntisellä Uudellamaalla. Kaikki mitalit
menivät Pohjoismaille. Mukana oli kilpailijoita ainakin Bulgariasta, Itä-Saksasta, Itävallasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Sveitsistä,Tanskasta,Tšekkoslovakiasta ja Unkarista. Miesten kilpailumatka
oli 14,1 kilometriä ja naisten 6,6 kilometriä.
Nykyään 55 kansallista suunnistusliittoa kaikilta asutetuilta
mantereilta on rekisteröitynyt Kansainvälisen suunnistusliiton jäseneksi. Maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuosittain. Ennen
vuotta 2002 kilpailut järjestettiin joka toinen vuosi. Suunnistuksen kärkimaita ovat Norja, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Ranska, Tšekki
ja Venäjä.
Suomessa suunnistusseurat ovat järjestäytyneet alueittain sekä
valtakunnallisesti Suomen Suunnistusliiton jäseniksi. (Lähde: www.
wikipedia.org)
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Kisaeväät
K-Supermarketista!
Syötteen alueen majoitusvälitys
Ohjelmapalvelut
Puh. 040 777 1800, 040 708 6704
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo
www.isosyotteenmatkailu.fi
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Oulu-Kuusamo tien varrelta

Palvelua 24/7

KAIKENLAISET sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme
• Esitteet • Tabloid -lehdet • Omakustannekirjat • Valokuvauspalvelut

VKK-Media Oy
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 890 450, pudasjarvi@k-supermarket.fi

Iso-Syötteen Matkailu Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

Puh. 0400 385 281 vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi

Palvelemme: ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
Syötteen alueen harjoitus- ja kiintorastiverkostokartat ovat myynnissä kilpailujen aikana INFOSSA
(alkaen pe klo 10.00) ja kilpailujen jälkeen
Hotelli Pikku-Syötteen vastaanotossa.
Kahvila-Ravintola Tulitauko
Tervetulo
a nauttim
aan
lounaasta
, joka
maistuu k
otiruoalle
!

Tulitauko

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

Kuusamo

Puolanka
Kajaani

Pudasjärvi
Oulu

Taivalkoski

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

Osta tontti Aurinkokallioiden alueelta!
Valoladut vieressä!
Saat oikeuden yhteisiin vesiin!
Lisätietoja:
Atte Särkelä puh.044 0893280
aten.mokit@gmail.com

la 7.9. Tanssiorkesteri Naseva
ke 11.9. - to 12.9.
Midihanuristi Antti Kemppainen
pe 13.9. Karaoketanssit
la 14.9. Tanssiorkesteri Naseva
pe 20.9. Karaoke & Disco Snapsibaarissa
la 21.9. Kake Randelin,
Karaoke & Disco Snapsibaarissa
la 28.9. Tanssiorkesteri Romeot
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Suunnistus Pudasjärvellä
Maasto ja pitkät rastivälit erottelivat
jyvät akanoista. Viesti kesti tuolloin
lähes seitsemän tuntia, joten viesti ratkesi vasta aamuviideltä. Voiton
vei GIF Kokkolasta ennen Paltamon
Urheilijoita ja Oulun Hiihtoseuraa.

Kalevan Rastiviesteissä
pääpalkintona sauna 1971

Syöte-Jukolan viestin voittajajoukkue Bäkkelagets SK Norjasta.
(Kuva: Iisun arkisto)

Suunnistuksen alkutaipale
Suunnistus on alkanut Pudasjärvellä varsinaisesti 1950-luvulla. Aluksi
Pudasjärven Urheilijat ja paikallinen reserviupseerikerho järjestivät
yhdessä harjoituksia ja kilpailuja. Ensimmäinen suunnistuskartta
tehtiin Iinattijärven seudulta vuonna 1959. Sitä ennen oli suunnistettu
vain ns. talouskartoilla. Pudasjärven
Urheilijoiden ensimmäiset suunnistuskilpailut järjestettiin vuonna 1962 Jyrkkäkoskella. Samana
vuonna suunnistus tuli seuran viralliseksi lajiksi. Silloin perustettiin
hiihto- ja suunnistusjaosto. Vuonna 1965 Pudasjärven Urheilijoissa aloitti erillinen suunnistusjaosto.
Siitä lähtien Pudasjärven Urheilijat
on osallistunut suunnistuksen kilpailutoimintaan.
Vuonna 1976 valmistui ensimmäinen suunnistuksen erikoiskartta
Tuulijärven-Rimminkankaan
maastosta. Sen jälkeen karttoja on
valmistunut tasaiseen tahtiin eri
puolilta Pudasjärveä. Syötteen monipuoliset, haastavat maastot ovat
vuosien saatossa olleet suunnistajien suosiossa. Pudasjärven Urheilijat
on järjestänyt siellä monia suunnistuksen arvokilpailuja sekä yksin
että yhteistyössä eri seurojen kans-

sa. Iin Urheilijat on lisäksi järjestänyt Syötteellä kaksi kertaa Kalevan
Rastiviestit 1960-ja 70-lukujen taitteessa.

Kalevan Rastiviestit
- vuoden viesti 1968
Ensimmäinen varsinainen arvokilpailu oli Kalevan Rastiviestit vuonna 1968. Kilpailun järjestäjänä
toimi tuolloin Iin Urheilijat. Kilpailu alkoi illalla klo 22, joten suunnistamaan kirmattiin valoisassa
suviyössä. Viestiä ylistettiin ”vuoden viestiksi” ja rastiviestien ”historian merkkitapaukseksi”. Maasto
ja radat olivat erinomaisia. IsoSyöte ja Pikku-Syöte olivat jo tuolloin kuuluisia upeista maastoistaan,
mutta kilpailualue yllätti kuitenkin
kilpailijat. Kisa käytiin Naamankajärven ja Ala-Huuhkasen maastoissa.
- Kairojen maan ikisalot ja kisapaikan aitous oli yllätys myös pohjoisen suunnistusväelle. Onhan
täällä totuttu tasaisempiin ja suovoittoisiin rastireitteihin, kirjoitti
sanomalehti Kaleva nimikkokilpailustaan.
Viesteissä ei käytetty vielä hajontoja, vaan luonnollinen hajonta juoksemalla hoiti erottelemisen.

Vuonna 1971 Kalevan Rastiviestit
suunnistettiin jälleen Syötteen maisemissa, tällä kertaa Pikku-Syötteen Puolivälinlammen kartalla.
Maastoa kuvattiin sanoilla ”erämaamaisema, sokkelikkoinen ja huippukorkeuseroja käsittävä”.
Iin Urheilijoiden isännöimissä viesteissä oli ensimmäistä kertaa pääpalkintona sauna. Tämä
houkutti Syötteelle ennätysmäärän joukkueita, pääsarjaan 61. Näitä
”saunaviestejä” järjestettiin kaiken
kaikkiaan 14 kertaa. Voittajajoukkue Ikaalisista pääsi kisan jälkeen
heti testaamaan uutta saunaansa.
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Suunnistuksen arvokilpailut
Syötteellä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kalevan Rastiviestit, Naamanka, 1968, Iin Urheilijat
Kalevan Rastiviestit, Pikku-Syöte 1971, Iin Urheilijat
MM-katsastus, Pikku-Syöte, 1987, PudU
Kansalliset, Pikku-Syöte, 1987, PudU
Syöte-Jukola, Iso-Syöte, 1988, PudU ja Iisu
Maakuntaviesti Kelo-Syöte ja Pikku-Syöte, 1988, PudU
SM-normaalimatka R2, Vattukuru, 1995, PudU
SM-viestit R1, Vattukuru, 1995, PudU
AM-kilpailut, Syöte, 1997, PudU
Kalevan Rastiviestit, Pytkynharju, 2007, PudU ja SK Pohjant
SM-esikisa, Särkiperä, 2012, PudU ja SK Pohjant
SM- pitkä matka R1, Pikku-Syöte, 2013

MM-katsastus 1987
Vuonna 1987 Syötteellä järjestettiin
MM-katsastukset. Katsastuskilpailuissa annettiin näyttöjä Ranskan
Gerardmerissa pidettäviin MM-kilpailuihin.
Pikku-Syötteen kilpailu osoittautui vaativaksi ja raskaaksi. Syötteellä
kisalipun lunastivat itsellensä muun
muassa katsastuksen voittanut Peter
Ivars ja kisan kakkonen Keijo Parkkinen. Samana vuonna Pikku-Syötteellä järjestettiin myös kansalliset
suunnistukset.

Jukolan viesti
Syötteellä 1988
Vuonna 1988 Syöte toimi Jukolan ja
Venlojen viestin näyttämönä. Viestiä juostiin Iso-Syötteen, Romevaaran ja Pytkynharjun rinteillä.
Syöte-Jukola oli 40-vuotisjuhlaviesti. Virallinen Jukola-lippu julkistettiin. Merkittävä edistysaskel oli
tietokoneohjelman käyttöönotto tuloslaskennassa. Ratamestarina toimi Pekka Lampela.
Viestiä kuvattiin suunnistuksellisesti haastavaksi. Erämaaluontoa,
upeita maisemia ja Pohjolan valoisaa kesäyötä kehuttiin. Jukolan voitto meni Norjaan Bäkkelagets SK:lle

Lähdön tunnelmaa Syöte-Jukolassa 1988. (Kuva: Iisun arkisto)
liki tuhannen muun joukkueen nenän edestä. Venlojen viestin voittoa
tuuletti niinikään norjalainen Halden SK.

Karhu mukana
maakuntaviestissä 1988
Maakuntaviesti kilpailtiin kuusihenkisin joukkuein Kelosyötteen
ja Pikku-Syötteen maastoissa. Maakuntaviesti järjestettiin tuolloin
vasta kolmannen kerran ja mielenkiintoa toi joukkueiden kuntakohtaisuus. Yleensä viesteissä kilpailtiin
seurajoukkueilla. Syötteellä kuntajoukkueita oli mukana 20. Oulun
kakkosjoukkue vei voiton ennen
Oulun ykkösjoukkuetta.
Kisan yllättäjä oli kolmanneksi kirinyt Pattijoki. Jännittävimpiä hetkiä kilpailussa koki varmasti
Rantsilan viestiä kolmannella osuudella juossut Tarmo Pätsi, joka kohtasi Pikku-Syötteen koillisrinteellä
karhuperheen.
”Kyllä siinä suunnistusajatus
hetkesi katosi, kun jouduin yllättäin
emokarhun ja kahden pennun väliin. Emä karjahteli, eikä siinä auttanut muu kuin paiskautua maata
ja liikkumattomaksi”, kuvaili Pätsi maalissa tuntojaan kisan jälkeen.

Suomenmestaruuksia
ja aluekilpailuja

Öyvin Thon tuo joukkueensa voittajana maaliin. (Kuva Iisun arkisto)

Vuonna 1995 järjestettiin saman
viikonlopun aikana kahdet eri SMkilpailut.
Ensin lauantaina pidettiin kakkosryhmän eli ikämiessarjojen
normaalimatkan kilpailu ja sitten
sunnuntaina ykkösryhmän eli pää-

sarjojen ja nuorten viestikilpailu.
Kisamaastona toimi Vattukurun
alue. Parin vuoden päästä, vuonna
1997 Syötteellä oli vuoro aluemestaruuskilpailuilla.

Kalevan Rastiviestit
yhteistyöllä 2007
Vuonna 2007 Pudasjärven Urheilijat järjesti Kalevan Rastiviestit yhdessä oululaisen SK Pohjantähden
kanssa. Kilpailumaastona oli Pytkynharju. Miesten sarjan voiton
vei Vehkalahden Veikot ennen MS
Parmaa ja Angelniemen Ankkureita. Naisissa voittoa juhli MS Parma
niukalla 22 sekunnin erolla toiseksi
tulleeseen SK Pohjantähteen.

SM-esikisoissa
testattiin kisakoneisto
Viime vuonna Pohjantähti ja Pudasjärven Urheilijat järjestivät tulevien ykkösryhmän pitkän matkan
SM-kilpailujen esikisat Syötteellä.
Kilpailu käytiin heinäkuun lopulla
Särkiperän kartalla mainiossa säässä.
Miesten pääsarjan voitto meni
esikisoissa ulkomaille, kun Norjan Tue Lassen voitti kultaa. Vaajakosken Jani Lakanen oli tuolloin
hopealla ja Deltan Matti Kivelä
pronssilla. Naisten sarjan kultamitali ojennettiin Pohjantähden Heini Wennmanille, hopea MS Parman
Maija Sianojalle ja pronssi Vehkalahden Salla Töyrylälle.

Valma Karjalainen
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Vaariin”
laji - Vauvasta

Edellisen talven ajan porukka kokoontui säännöllisesti kaksi kertaa
viikossa yleisurheilijoiden kanssa
yhteisellä salivuorolla. Lisäksi NuSu-ryhmä leireilee lähialueella yhdessä naapuriseurojen kanssa sekä
osallistuu valtakunnallisille Leimaus-leireille. Myös AV-leirit kuuluvat
muutaman NuSulaisen ohjelmaan.
NuSulaisten aktiivisuus ulottuu
kilpailemisen lisäksi myös ohjaajatoimintaan. Tämä on huomioitu
oman alueen ulkopuolellakin. Kuusikko kuiskailee -ohjaajalehdessä oli
juttu Pudasjärven Urheilijoiden innokkaista nuorista, sillä seitsemän
NuSulaista suoritti SSL:n ohjaajakoulutuksen taso ykkösen ja sai siitä todistukset viime keväänä.

Kaikkien aikojen ensimmäinen (reilusti alaikäinen) PudUn Nuorten Jukola -joukkue Kajaanissa 2011: JuhaMatti Inget, Arttu Jokikokko, Oona Huhtela, Taneli Härkönen, Emma-Noora Jaakola, Moona Harju sekä
Aleksi Härkönen.

Pudasjärven Urheilijat ry
Pudasjärven Urheilijat ry on vuonna 1945 perustettu urheilun yleisseura. PuUn (suunnistuksessa
PudU) tavoitteena on edistää pudasjärveläisten liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni
seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- ja huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi
seuran tavoitteena on tuottaa kansallisen ja kansainvälisen tason
urheilijoita, kasvattaa ja ohjata nuorisoa, tarjota liikunnallinen vaihtoehto koko perheelle sekä vaikuttaa
liikuntapaikkojen kehitystyöhön.
Pudasjärven Urheilijat on tullut tunnetuksi erikoisista tapahtumistaan, joista tunnetuimmat ovat
Umpihankihiihdon MM-kisat ja
Kesäpilikin MM-kisat. Seura on
myös järjestänyt useita massiivisia
urheilutapahtumia vuosien saatossa: mm. Jukolan Viesti, SM-hiihdot,
SM-maastojuoksut ja SM-suunnistukset.
Pudasjärven Urheilijoissa toimivat tällä hetkellä seuraavat jaostot:
suunnistus, yleisurheilu, lentopallo,
voimistelu, hiihto, uinti, mäki sekä
kuntourheilu.

Suunnistusjaoston
toimintaa viime vuosina
Kilpailutoiminta
Jaoston edustajat ovat osallistuneet
suunnistuksen lukuisiin kansallisiin
kilpailuihin, eri viesteihin sekä SMkilpailuihin. Tuntumaa kansainväliseen tunnelmaan on haettu lähinnä
rastiviikkojen merkeissä pääasiassa
kotimaassa, mutta myös ulkomailta.
Jukolan ja Venlojen viesti on
kuulunut säännöllisesti ohjelmaan.
Vuonna 2011 PudU teki historiaa,
sillä ensimmäistä kertaa seuran historiassa Pudasjärven Urheilijoilla
oli oma joukkue Nuorten Jukolassa.

Pudasjärven alueen maastot
soveltuvat hyvin suurten suunnistuskilpailujen näyttämöksi. Yhteistyössä SK Pohjantähden kanssa
järjestettiin elokuussa 2012 kansalliset kaksipäiväiset SM-esikisat
Syötteellä. Kilpailuihin osallistui
noin 300 suunnistajaa. Maastot saivat varsin nimekkäiltäkin huippusuunnistajilta kiitosta. Myös
järjestelyt toimivat hyvin.
Nyt syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna pidettävät pitkän matkan R1 SM-suunnistukset ovat
jatkumoa arvokisoille: mm.1988
Jukolan viesti, 1995 SM-kilpailuilut. Kaikkien näiden kisojen näyttämönä on ollut Syötteen alue.
Suurten tapahtumien järjestäminen
on myös vahva näyttö pudasjärveläisestä osaamisesta ja talkoohengen olemassa olosta.

hippoja on 10 - 15, mutta toiminta potee tilapäisestä vastuuohjaajapulasta.
Joukko PudUn nuoria suunnistajia on käynyt ohjaajakoulutuksen,
mutta heidän oma harjoittelunsa
ja kilpailumatkat vievät sen verran
paljon aikaa, että säännölliseen ohjaajatoimintaan ei tällä hetkellä ole
rahkeita. Muutamia harjoituksia
nuoret ovat kuitenkin järjestäneet
hippolaisille kuluvanakin kesänä.
NuSu-ryhmä
Jaoston aktiivisin ryhmä on nuorten suunnistajien (13 – 18 v.) NuSu-ryhmä. NuSulaiset harjoittelevat
yksin ja ryhmässä.

Aikuisten suunnistaminen
Yleisen sarjan suunnistajat puuttuvat seurasta lähes täysin. Pudasjärven Urheilijat on suunnistuksessa
kasvattajaseuran roolissa.
Monia lahjakkaita suunnistajia on vuosien saatossa pääsarjojen
kynnyksellä siirtynyt suurempien seurojen riveihin opiskelujen tai
töiden vuoksi. Jaosto on kuitenkin
ylpeä siitä, että Pudasjärvellä tehty
juniorityö on avannut kasvateilleen
mahdollisuuden hakeutua suurempiin haasteisiin.
Veteraanisarjoissa
Pudasjärveltä löytyy aktiivista väkeä. Iltarasteja järjestetään, lähialueen
kilpailuja kierretään ja rastiviikoilla
ollaan mukana suurella joukkueella. PudUn aikuisilla on omaehtoista harjoittelua omalla tyylillään ja
tehollaan. Kesäisin harjoitellaan
omilla iltarasteilla ja talvisin kokoonnutaan kerran viikossa kuntosalille lihaskuntoharjoitteluun sekä
vaihtamaan kuulumisia.
Loppulause
Suunnistusharrastajien laaja ikäjakauma - vauvasta vaariin - luo

Harjoitustoimintaa eri
ikäisille, vauvasta vaariin
Naperosuunnistus
Naperosuunnistus (2 – 6 -vuotiaille) tuli mukaan jaoston toimintaan
2011 ja heti alkuun osallistuminen oli aktiivista. Kesäaikaan lapsia
huoltajineen on osallistunut kerrallaan 7 – 22 leikkimielisiin suunnistusharjoituksiin.
Toiminta on ympärivuotista;
talvella naperot harjoittelevat kartanlukua leikin lomassa omalla salivuorollaan vanhempiensa kanssa.
Yleisesti voi sanoa, että pikkusuunnistajien tulo rasteille on antanut
lisäpiristyksen suunnistustoiminnalle. Pienten into ja osallistuminen
luo uskoa suunnistusharrastuksen
jatkumiseen Pudasjärvellä.
Hippo-suunnistus
Vähän vanhempien lasten, eli hippolaisten (7 – 12 -vuotiaat) harjoitustoiminta on ollut hieman
epäsäännöllisempää.
Innokkaita

Tunnelmaa PudUn leiristä MM-/KRV -katsomossa 2013 Sotkamossa.

suunnistuksesta myönteistä kuvaa
koko perheen yhteisenä harrastuksena.
Pudasjärven Urheilijoiden suunnistusjaoston toiminta on ollut useamman vuoden ajan kaksijakoinen:
”vanhojen” harrastajien aktiivisuus
vähenee koko ajan niin jaostotoiminnan kuin kilpailusuoritusten
lukumäärän suhteen, mutta Hippo -suunnistuskoulu ja NuSu -ryhmä ovat ottaneet aimo harppaukset
kohti lajin saloja. Naperosuunnistuksen osallistujamäärä on ollut yllätys myös jaostolle.
Nuorten osallistuminen jo kolmatta kertaa Nuorten Jukolaan on
mainitsemisen arvoinen asia. Lähes
kaikki NuSulaiset olivat mukana
myös ”aikuisten oikeassa” Jukolassa Jämsässä. SM-kisoihin osallistumisesta NuSulaiset ovat saaneet
arvokasta kokemusta, jota tarvitaan
arvokisoissa menestymiseen tulevina vuosina.
Syötteen
kartoitustilanteen
ajantasaistamiseen on panostettu
voimakkaasti, samoin sinne rakennettuihin kiintorastiverkostoihin.
Kuluvan vuoden ehdoton kohokohta ja suuri voimainponnistus
koko seuralle on SM R1 pitkän matkan suunnistuskilpailut Syötteen
maisemissa yhteistyössä SK Pohjantähden kanssa.
Toinen mieleenpainuva kohokohta oli suunnistuksen MMkilpailut Sotkamossa. Samassa
yhteydessä oli myös Kainuun Rastiviikko 2013, jossa PudU:n suunnistuksen harrastajia oli mukana
huoltojoukkoineen
nelisenkymmentä.
Pudasjärven Urheilijoiden suunnistusjaoston tunnuslause ”Suunnistus on koko perheen laji - Vauvasta Vaariin” on vahvistunut viime
vuosina lasten ja nuorten toiminnan laajenemisen ansiosta.

Tarja Tolonen
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Kuvassa Koilismaan Rastiviestin 2013
lähdössä kolme Pohjantähden joukkuetta eturivissä Harri Haapasalo, Samuli
Schroderus ja Jouni Kujala.

SK Pohjantähti

Oulun seudulla toimiva suunnistuksen yleisseura

Nuorten Jukola 2012
Pohjantähden joukkue
palkintosijalla.
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Karppi-

neksi vuonna 2010 ja 2011.
Seuralla on myös jäsentensä
kuntoiluun
ja
hyvinvointiin tähtäävä harrastustoimintaa. Toiminnan
painopiste on perinteisessä
kesäsuunnistuksessa -viesteissä ja yksilökilpailuissa.
Kesäsuunnistuksen lisäksi lajivalikoimaan kuuluvat myös hiihtosuunnistus,
seikkailu-urheilu sekä pyöräsuunnistus.
Kunto- ja kilpaurheilun lisäksi SK Pohjantähden jäsenet osallistuvat myös
seuran tukitoimintaan, kartoitukseen, valmennukseen,
koulutukseen sekä kilpailujen ja tapahtumien järjestämiseen. Järjestötoiminta ja
hallinto luovat rungon seuran toiminnalle, missä jäsenistön aktiivisella ja laajalla
osallistumisella
talkootoimintaan on keskeinen sija.
Uusien maastojen kartoitustoiminta on myös hyvin
aktiivista sillä useimpina

vuosina on seurassa laadittu
yli kymmenen uutta karttaa.
Pohjantähti järjestää vuosittain useita kilpailuja sekä
kesä- että hiihtosuunnistuksessa. Pohjantähtirastit ovat
muodostuneet jo perinteiseksi kevään aloituskilpailuksi Pohjois-Pohjanmaalla.
Lisäksi seura järjestää vuosittain yli 15 iltarasti-tapahtumaa joissa parhaimmillaan
on ollut lähes 500 osallistujaa.
Arvokisojen lisäksi Pohjantähden suunnistajat osallistuvat aktiivisesti kansallisiin
kilpailuihin, aluemestaruuskilpailuihin, Kalevan rastiviestiin, Jukolaan, Manna25
viestiin Ruotsissa ja lukuisiin
muihin tapahtumiin.
Valmennustoimintaan panostaminen on poikinut
erinomaista menestystä myös
arvokilpailuissa ja maajoukkuetason edustusvalinnoissa.
SM mitaleja seura on saavuttanut vuosittain useita sekä
kesä, hiihto että pyöräsuun-

Alin vasemman seuran kuva on Nuorten Jukola 2011 Kajaanissa, jossa Pohjantähti sijoittui yhdeksänneksi. Kuva
palkintojenjaosta. Kuvassa Konsta Vanhanen, Liisa SassiPäkkilä, Ville Parkkinen, Samuli Schroderus, Carita Fredrikson, Jussi Parkkinen ja Eveliina Kosola.

Pohjantähden
Vuokatin
MM edustaja Alicia CoboCaballero. Kuvassa Syötteen SM-esikisan maalissa
vuonna 2012.

Suunnistuskerho Pohjantähti (SK Pohjantähti) on Oulun
seudulla toimiva suunnistuksen yleisseura. Se on perustettu marraskuussa 1996
ja seurassa on yli 350 jäsentä. Seuran tavoitteena on olla
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menestyvä, huippusaavutuksiin
kykenevä
suunnistusseura.
Seuran lapsi- ja nuorisotoiminta on monipuolista ja laadukasta. Seuralle on
myönnetty Nuori Suomi Sinetti tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotyöstä v. 2008.
Seuralla hyvin aktiivista lapsi ja junioritoimintaa. Lapsille on kesäisin järjestetty
oma Hippo-suunnistuskoulu ja nuorille leirejä. Laajasta
lapsi-ja nuorisotyöstä kertoo
myös, että v. 2009 Nuorten
Jukolaan seurasta osalllistui
neljä joukkuetta ja v. 20102012 kolme joukkuetta.
Nuorten Jukolassa ykkösjoukkue sijoittui yhdeksänn-

Heini Wenn
ma
keskimatkan n ja Sofia Haajanen S
M 2012
maalissa.
nistuksesta.
SM mitalien määrällä mitattuna Pohjantähti on Suomen seuroista sijoittunut
tilastosijoille 7-10 viimeisten
kolmen vuoden aikana. Viime vuonna Suomen naisten
pääsarjan maajoukkueeseen
valittiin peräti kolme Pohjantähtistä: Marika Teini, Heini
Wennman ja Sofia Haajanen.

Lisäksi
hiihtosuunnistuksen nuorten maajoukkueessa
Latvian MM/EM kilpailuissa
Suomea edustivat Liisa Sassi-Päkkilä ja Samuli Schroderus. Kesän 2013 Vuokatin
MM kilpailuihin seurasta valittiin Marika Teini Suomen
maajoukkueeseen ja Alicia
Cobo-Caballero
Espanjan
maajoukkueeseen.

Pohjantähden
toimintaa leimaa iloinen tekemisen
meininki ja leppoisa yhteishenki. Samalla rennolla tunnelmalla on ollut mukavaa
järjestää myös 2013 SM pitkää yhdessä Pudasjärven
Urheilijoiden mukavan porukan kanssa.

Jari Schroderus

Pohjantähti on myös aktiivinen hiihtosuunnistuseura kahdella maajoukkue-edustajallaan. Tässä SM kultaa D16 viestissä joukkueella Auroora
Näsi, Juliaana Näsi ja Liisa Sassi-Päkkilä.

Kuva on vuoden 2010 Nuroten Jukolasta, jossa Pohjantähti ”palasi eliittiin” eli sijoittui
yhdeksänneksi ensimmäistä kertaa 2000 luvulla. Kuvassa Pohjantähden kolme joukkuetta on menossa kisan avajaismarssiin.
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KÄSITYÖNÄ
maan parhaiten
palavat kynttilät
tekee Pudasjärvellä

KYNTTILÄTALO
Tervetuloa
Pajamyymälään

Viiden lapsen äitinä tulee
tuumittua, vieläkö oma pankki
ensi vuonna tukee meidän
Tomin junnujoukkuetta...

Haluat vaikuttaa edustajistossa siihen, miten Osuuspankki osallistuu oman
alueen asioihin.

Asetu ehdolle tärkeään tehtävään 9.9. mennessä.
Lue lisää edustajiston vaalista: op.fi/pudasjarvi

Kuusamontie 2046
93270 Sotkajärvi
Oulusta 109 km
Kuusamosta 108 km
puh. 040 549 2063
www.kynttilatalo.fi
www.monikauppias.fi

SYÖTTEEN ALUEEN LAAJIN

REAALIAIKAINEN
MAJOITUSVALIKOIMA KÄYTÖSSÄSI

WWW.SYOTE.NET

Miksi Keskusvaraamosta?

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

puh. 08 – 823400 ma-pe 9-17
s-posti: keskusvaraamo@isosyote.ﬁ

nettivaraukset 24 h www.syote.net

Pudasjärven Hautaustoimisto ja
Kukka Ky, Pihlaja
Interfloravälitys
Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122, fax.08-823 355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi
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Urheilijahaastatteluja

Tarja Tolonen

SM-suunnistus 2013 R1 Syöte Kisalehti
”Suunnistus on lajina monipuolinen ja koukuttava.”

Pohjois-Pohjanmaa on kasvattanut monia menestyksekkäi- tus Pohjois-Pohjanmaahan ja Syötteeseen, niin harjoittelun
tä suunnistajia. Syötteen SM-kilpailuissa on mukana useita kuin kilpailemisenkin kautta. Myös järjestelypuolella on vanpääsarjan suunnistajia, joilla on tai on ollut läheinen koske- kan suunnistuskokemuksen omaavia alueen omia osaajia.

SOFIA HAAJANEN,
SK Pohjantähti
Urakehitys ja saavutukset

Pasi Ikonen on innokas suunnistaja.

PASI IKONEN, Vaajakosken Terä
Urakehitys ja saavutukset

- Olen lähtöisin Vihannista,
perinteisestä suunnistajaperheestä. Kuljin jo kolmevuotiaana äidin mukana, kun hän
veti siimaria maastoon. Olen
harrastanut lapsena ja nuorena paljon suunnistusta. Ensimmäisissä SM-kisoissani
1995 Taivalkoskella sijoituin
H15-sarjassa
viidenneksi.
Sitten siirryin Hankasalmelle
suunnistuslukioon ja pääsin
tutustumaan uusiin maastoihin. Eteläisen Suomen erilaiset maastot toivat haastetta
taitoharjoitteluun ja kehittyminen taitopuolella olikin
huomattavaa.
- H18-sarjaan siirtyessäni vaihdoin seuraa SinkkiSepoista SKPohjantähteen.
Oululaisseuran
silloisilta suunnistustähdiltä Timo
Karppiselta ja Keijo Parkkiselta sain todella hyvää oppia. H18-sarjassa SM-kisat
olivatkin voitokkaita ja myös
miesten sarjoissa tuli menestystä. Uran kruunasi vuonna
2001 Tampereen kotikisojen
pikamatkan maailmanmestaruus.

Kiinnostus
suunnistamiseen ja
motivaatio harjoitteluun
- Tykkään intohimoisesti lajista, voisin kutsua sitä
jopa suunnistushulluudek-

si. Harjoittelussa kiehtoo se,
että on hienoa haastaa itseään sekä fyysisesti että
taidollisesti. Olen jälleen
valmistautumassa
SM-kisoihin. Tällä kertaa voisin
sanoa viettäväni suunnistusurani 30-vuotisjuhlavuotta.
Syöte harjoittelupaikkana
- Syötteen aluetta on ihan
liian vähän käytetty suunnistuksen
harjoittelupaikkana. Maasto on älyttömän
hyvä: kuusikkopaikat ja laakeat rinteet ovat haasteellisia. Myös tiettyjen alueiden
pienipiirteisyys tuo haastetta
suunnistukseen. Maasto on
kuitenkin juostavaa, mutta
tarkkana täytyy olla. Voisi sanoa, että suunnistus Syötteen
maastossa on vekkulia. Etuna
Syötteen tunturimaastolle voi
lukea myös kohtuullisen ajomatkan etelästä.
- Tämän vuoden SM-kisan maastossa täytyy olla erityisen tarkkana, varsinkin
väsyneenä. Pikku-Syötteen
rinteellä kartan pitää nousta
naaman eteen ja tarkistusvilkaisuja täytyy muistaa tehdä.

Tulevaisuus
- Tänä syksynä olen aloittanut valmentajan työn Hankasalmen suunnistuslukiossa.
Omaa suunnistusuraani aion
jatkaa huipputasolla vielä
usean vuoden ajan.

- Taustallani on suunnistusperhe. Itse olen keskimmäinen lapsi ja oli
itsestäänselvyys osallistua jo
pienestä pitäen esim. Kainuun Rastiviikolle, missä olin ensimmäistä kertaa
6-vuotiaana. Mutta lapsuuteeni ja nuoruuteeni kuului
paljon muutakin suunnistuksen lisäksi, esim. tanssia
jopa kahdeksan kertaa viikossa, musiikkia ja teatteria.
- Viisitoistavuotiaana tein
lajivalintani suunnistukseen.
Aluksi koin kestävyysharjoittelun, niin juoksu- kuin
hiihtolenkitkin, äärettömän
tylsänä, ainoastaan suunnistuksesta löysin haastetta. Sytyin kuitenkin kilpailuun,
myös radalla, sillä osallistuin
innokkaasti koulujen välisiin
juoksukisoihin. Suunnistusta treenasin läpi vuoden SK
Pohjantähden sali- ja korttelisuunnistusharjoituksissa.
Harjoittelu tehostui, kun menin Kastellin urheilulukioon
ja pystyni treenaamaan kaksi kertaa päivässä.
- Tähänastiset parhaat
saavutukseni ovat aikuisten sarjan SM-viestikulta
SK Pohjantähden joukkueessa, sekä EM-viestihopea
D21-sarjassa vuonna 2012.
Henkilökohtaisilta matkoilta paras kansainvälinen saavutus on EM-kilpailujen 10.
sija.

Kiinnostus
suunnistukseen ja
motivaatio harjoitteluun
- Lajin haastavuus, niin
fyysinen kuin taidollinen,
ruokkii motivaatiota harjoitteluun. Kun itse näkee ja
kokee kehityksen, into harjoitteluun säilyy. Nuoruuden
tylsä
kestävyysharjoittelu
on muuttunut mielekkääksi, jopa niin, että välillä lepo
meinaa unohtua. Haasteellisinta harjoittelussani on oikea rytmitys, sillä voisin
sanoa olevani himoharjoittelija.
- Totta kai matkustelu ja
suunnistuksen kautta tulleet
hyvät ystävät ovat tärkeässä
roolissa, kun puhutaan, mitä
suunnistus on antanut ja
mikä motivoi sekä harjoitteluun että kilpailemiseen. Erilaisissa maastoissa pidettyjen
leirien, kiitos SK Pohjantähdelle, kautta olen päässyt kartuttamaan maastopankkia,
mitä pidän todella tärkeänä
suunnistajalle, varsinkin Oulun seudulta oleville.

Syöte harjoittelupaikkana
- Syötteen alue on tullut alkujaan tutuksi talvisessa muodossaan, sillä nuorempana
vietin paljon aikaa rinteessä.
Juniorisuunnistajana kävin
Syötteen alueella leireilemässä.
- Syötteen rinteet ovat ainutlaatuisia Suomessa; maasto on hyvin erilaista kuin
etelässä. Rinteet ovat tyhjiä, suunnassa kulku, arvioiminen rinteessä ja tason

Pärjänkievari avautuu uuteen
kauteen perjantaina 6.9.2013

Tule herkuttelemaan maankuuluilla pizzoillamme
ja muilla herkullisilla ruoka-annoksilla.

Tervetuloa!

Palvelemme
pe klo 16 - 02 (keittiö 11-22)
- klo 21 alkaen musiikkia
moneen makuun
la klo 10 – 02 (keittiö 11-22)
- klo 18 Fazer-karkkibingo
- klo 21 alkaen musiikkia
moneen makuun
su klo 10 – 15 (keittiö 11-15)

Pärjänjoentie 626 (Takarinteentie 2) Syöte • P. 0400 499215

Sofia Haajasta motivoi harjoitteluun tulevina vuosina pidettävät suunnistuksen MM-kilpailut.
pitäminen on Syötteellä
suunnistettaessa hallittava.
Epävarmuutta on siedettävä.
Vaativuutta lisää vielä maaston fyysisyys. Oman haasteensa suunnistajille tuo
myös se, että maassamme
järjestetään vähän suunnistuskilpailuja
pohjoisessa,
tunturityyppisessä maastossa.

Tulevaisuus
- Asun tällä hetkellä Etelä-Suomessa ja elän aikalailla suunnistuksen ehdoil-

la. Opiskelen Helsingin yliopistossa minimimäärän ja
mittaan ulos itsestäni suunnistukseen oman maksimin.
Lisäksi käyn pitämässä Mäkelänrinteen urheilulukiossa
suunnistajille aamutreenejä
yhtenä koulun valmentajatiimin jäsenenä.
- Tavoitteeni ovat tulevina
vuosina pidettävissä suunnistuksen MM-kilpailuissa.
Edessä olevat arvokisat motivoivat harjoittelemaan.

Timpan
Kurkihirsi
EDULLISET HIRSIMÖKIT JA –TALOT
YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA
Timpan Kurkihirsi
Sarajärvi, Jukuantie 78,
puh. 0400 682 687
timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi

www.timpankurkihirsi.fi
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MARTTIINA JOENSUU, SK Pohjantähti
Urakehitys ja saavutukset
- Perheeni teki kesäisin asuntoautolla lomareissuja kiertämällä suunnistuskilpailuja,
kävimme myös ulkomailla
kisaamassa. Isoveljeni suunnisti ja minä seurasin hänen
esimerkkiään.
Ensimmäisen
kerran
osallistuin
Kainuun Rastiviikolle rastireitti-ikäisenä. Näistä kesän
lomamatkoihin yhdistetyistä
kilpailureissuista innostuin
harrastamaan suunnistusta
aktiivisesti.
- Hiihdin myös paljon
ja kiersin talvisin hiihtokilpailuja. Pienempänä jossakin vaiheessa harrastin myös
esim. pesäpalloa ja lentopalloa. Isoveljen perässä talvella
pelailin jääpelejä joen jäällä
ja muutenkin päivät täyttyivät liikunnasta milloin minkäkin lajin parissa. Kesäiset
suunnistukset ja talven hiihtokilpailut loivat hyvän pohjan
hiihtosuunnistukselle,
joka oli ykköslajini aikuisten sarjan alkuvuosina. Olin

mukana hiihtosuunnistuksen maajoukkueessa ja leirejä
oli paljon. Paras saavutukseni hiihtosuunnistuksessa on
aikuisten
MM-kilpailujen
neljäs sija normaalimatkalta Japanissa. Viime vuosina olen osallistunut lähinnä
hiihtosuunnistuksen SM-kisoihin ja pienempiin kilpailuihin, kesäsuunnistus on nyt
ykkösjuttu.
- Kehittymisen takia vaihdoin D18-sarjassa Nivalan
Urheilijoista SK Pohjantähteen, sillä halusin mukaan
leireille ja viestikisoihin kovalla porukalla. SK Pohjantähden paidassa minulla on
aikuisten viestin SM-kultaa
ja SM-mitaleja mm. yösuunnistuksesta ja sprintistä. Kansainväliset edustukseni ovat
PM-kilpailut ja Euromeeting-kiertueilta.

Kiinnostus
suunnistamiseen ja
motivaatio harjoitteluun
-

Kun

on

suunnistanut

pienestä pitäen, siitä on
muodostunut
elämäntapa. Suunnistus on mielenkiintoinen ja haastava laji.
Hiihtosuunnistus rajoittuu
tampatuille urille, mutta kesäsuunnistuksessa kiehtoo
sen vapaus ja haastavuus.
- Harjoittelua motivoi sairastelun täyttämän vuoden
ja väliin jääneen kauden jälkeen toive ja halu saada harjoitella ja kisata terveenä.
Tavoitteena on päästä pikku
hiljaa kuntoon. Haluan kehittää itseäni suunnistajana
ja juoksijana. Panostan jatkossa juoksuharjoitteluun,
sillä tunnen, että minulla on
vielä kehitettävää juoksuvauhdissa.

Tulevaisuus
- Toimin tällä hetkellä Kouvolan Suunnistajien nuorisovalmennuspäällikkönä. Koulutukseltani
olen
liikunnan- ja terveystiedon
opettaja.
- Suunnistusseurassa tekemäni työn lisäksi haluan omalla urallani tavoitella maan suunnistuskärkeä
ja edustuksia maailmalla, ja myös menestystä siellä. Mielessä on vuoden 2014
MM-kilpailut Italiassa, erityisesti sprintti, mutta en
unohda metsäsuunnistustakaan. Viestikarkeloihin sytyn
aina, ja viestit kuuluvat myös
ykköstavoitteisiini.

Syöte harjoittelupaikkana
- Tunnen harmittavan vähän
Syötteen aluetta, sillä en ole
ollut alueella leireilemässä.
Olin vuonna 2007 Kalevan Rastiviestissä, mutta esikisat jäivät väliin sairastelun
takia.

Marttiina Joensuu haluaa
kehittää itseään suunnistajana ja juoksijana. Juoksuharjoitteluun hän erityisesti aikoo panostaa, koska
uskoo että sillä alueella on
vielä kehitettävää.

HEINI WENNMAN, SK Pohjantähti
Urakehitys ja saavutukset

Heini Wennman. Kuva otettu viime syksyn SM-kisoissa
keskimatkalta. (Vaajakosken Terän kuva-albumi, kuvaaja M. Häkkinen)

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä, p. 0400 374 259
* Maansiirtotyöt * Kaivuutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat,
myös seulotut lajikkeet
* Maisemointityöt * Lumityöt

- Perheessäni ei suunnistettu lapsuudessani aktiivisesti. Tutustuin suunnistukseen
ala-aste ikäisenä kun isäni
teki pihakarttoja mökiltämme ja opetti karttamerkkejä.
Aloimme myös isäni kanssa
käydä iltarasteilla.
- Ensimmäiset varsinaiset
suunnistuskilpailuni ovat Kruunupyyläisen
suunnistusseura OK Botnian riveissä. Otin osaa päivän
suunnistusleirille ja seuraavaksi seuran aktiiviset ohjaajat jo kyselivätkin mukaan
Oravapolkuviestiin. Lähdin
mukaan myös piirikunnallisiin suunnistuskilpailuihin.
Sarjani oli tuolloin D13-14.
- Harrastin koko lapsuuteni ja nuoruuteni monipuolisesti liikuntaa. Voimistelu oli
pitkään ykköslajini etenkin
joukkuevoimistelu. Pelasin
myös aktiivisesti jalkapalloa seuratasolla, sekä hiihdin
jonkin verran, mutta en osallistunut kilpailuihin. Muutoinkin vapaa-aikani kului
liikkuen, sillä pelasimme kavereiden kanssa paljon erilaisia pihapelejä.

SM kisoissa osallistuin
ensin pari vuotta vain viestiin, koska olin liian nuori
henkilökohtaisille matkoille.
D15-sarjassa saavutin ensimmäisissä henkilökohtaisissa SM-kisoissa mitalin, joka
oli pitkän matkan pronssi.
Tästä alkaen suunnistus vei
enemmän ja enemmän mennessään ja lukioiässä tein
valinnan suunnistuksen hyväksi, muut lajit saivat jäädä
taustalle.
- Olin mukana D17sarjassa nuorten MM-kilpailuissa Virossa. Kotiin
tuomisena oli Suomen kakkosjoukkueen viestikultamitali. Arvostan juniorivuosien
arvokisamitaleja, sillä henkilökohtainen arvokisamitali aikuisten sarjoista minulta
vielä puuttuu. Parhaimmat
kansainväliset saavutukseni toistaiseksi ovat Euromeeting voitto ja maailman cupin
15. sija.
Edustin koko nuoruuteni OK Botniaa ja siirryin SK
Pohjantähteen vuodesta 2008
alkaen. Meillä oli hyvä tyttöporukka Jyväskylässä, jossa
opiskelin, jotka kaikki olimme samantasoisia ja halu-

Kaikenlaiset
kiinteistöhuollot & konetyöt
ammattitaidolla

simme yhdistää voimamme
viestijoukkueeksi, sen lisäksi, että sparraisimme toinen
toistemme henkilökohtaista
kehitystä siinä samalla.

Kiinnostus
suunnistamiseen ja
motivaatio harjoitteluun
- Suunnistus valikoitui
muista urheiluharrastuksista päälajikseni sen takia, että
koin suunnistuksen lajina,
jossa saa ja täytyy tehdä suoritus itse. Lisäksi suunnistus on lajina monipuolinen
ja koukuttava, sillä siihen
kuuluu monia osa-alueita, niin fyysisiä kuin taidollisia ja huippusuorituksen
saavuttamiseksi näillä kaikilla osa-alueilla on onnistuttava. Harjoittelua motivoi mm.
halu pyrkiä eteenpäin ja kilpailla, mutta myös halu olla
itse parempi kaikilla osa-alueilla.

Syöte harjoittelupaikkana
- Minulla ei ole kovin paljon
kokemusta Syötteen maastoista. Viime kesänä olin
mukana SM-esikisoissa ja
leireilin alueella pari päivää.
- Maastot ovat vallan
mahtavat, ihan kuin olisi Lapissa. Isot rinteet ovat

haastavia sekä fyysisesti että
taidollisesti. Rinteillä ei ole
paljon luettavaa, vaan tyhjässä rinteessä täytyy pystyä
menemään tarkkaan suunnassa vaikka ”murkkupesälle”. Tämä tyhjyys on minulle
tuttua nuoruuteni Kokkolan
maastoista, sillä erotuksella että Keski-Pohjanmaalta
puuttuvat korkeuskäyrät.

Tulevaisuus
- Minulta puuttuu aikuisten sarjan henkilökohtainen
SM-mitali ja se on yksi iso
tavoitteeni. Toinen tavoitteeni on päästä suunnistuksen
MM-kilpailuihin ja onnistua
siellä. Nämä tavoitteet saavat minut harjoittelemaan
ja kilpailemaan. Asun nykyään Helsingissä ja teen töitä,
joten harjoittelu ja kilpailut on suunniteltava hieman
tarkemmin ja kuunneltava
tarkasti myös omaa olotilaa,
ettei kuormitus kasva kaikesta liian suureksi.
- Vapaa-ajallani pidän
rennommasta ulkoilusta, kuten marjastuksesta ja sienestyksestä, luen mielelläni esim
dekkareita kun siihen on aikaa tai teen käsitöitä.

TULE KELOSYÖTTEELLE
Palvelut:

• majoituspalvelu • saunatupa • savusauna
• luxus poreallas • uintipaikka • ratsastusmahdollisuus

Paulin Mökit
kysy
J.R. 040 535 3247
24h 0400 687 234 T.R. 040 963 4830
www.khriekki.fi

www.kelosyote.com

Lomatontteja
myytävänä
Kelosyötteen
alueelta!

P. 08-838 105
0400 302 910

RASTILTA RASTILLE
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SM-suunnistus 2013 R1 Syöte Kisalehti
µ0HWVlVVlRQP

DJLDDµ
SSL

0LQQD.DX

Säästökohde

Puunkorjuu

Tarjoukset
puunostajilta

Korjuunvalvonta

Ennakkoraivaus
Suunnittele puukauppa

Suunnista metsänhoitoyhdistykseen
Käänny metsänhoitoyhdistyksen puoleen, kun suunnittelet
puukauppaa. Me kilpailutamme puukaupan puolestasi ja
valvomme korjuun sekä mittauksen. Metsänhoitoyhdistys
palvelee kaikissa metsän käyttöön, hoitoon ja suojeluun
liittyvissä kysymyksissä.

metsänhoitoyhdistys
METSÄNOMISTAJAN ASIALLA
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Syötteen alueen harjoitus- ja kiintorastiverkostokartat ovat myynnissä kilpailujen aikana INFOSSA
(alkaen pe klo 10.00) ja kilpailujen jälkeen Hotelli Pikku-Syötteen vastaanotossa.
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VARAA CARAVANPAIKKASI NYT
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Varaa paikkasi
Pikku-Syötteen caravanVaraa
paikkasi
Pikku-Syötteen
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Kausipaikan
hinta
on
620 €.
Varaa paikkasi Pikku-Syötteen caravanalueelta
Kausipaikan
on 620
Samalla nyt.
saat
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620 €.
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Samalla
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Pikku-Syöte
Caravan
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räätälöityjä
Samalla
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Cardin
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juuri sinulle räätälöityjä
Pikku-Syötteen
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Pikku-Syötteen palveluista.
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HOTELLIPIKKU-SYÖTE
PIKKU-SYÖTE
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• puh. +358 8 815 4000 • myyntipalvelu@pikkusyote.fi • www.pikkusyote.fi
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