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Alla auringon,
paikka muuan on
paikka, jota unhoiaa
en saata.
Suojaan tunturin,
laakson varjoihin
jää pieni pala laajaa
Lapin maata.
Päivä lämmiää,
sulaa lammen jää
Huuto kiirii laaksoon
hiljaiseen.
Linnun valkoisen,
laulujoutsenen
taas näen tulleen
synnyinseudulleen.
Joutsenen piilopaikka
– Lasse Hoikka ja Souvarit
Timo Kosonen / Timo Kosonen /
Jari Holm manus

Kuva Ani Keunen

Mieland – Designia Lapin ihmisistä ja ilmiöistä
”Olipa kerran koossa joukko
ihmisiä, jotka mieivät miten
pysyä elossa pohjoisessa. Talvi on
kylmä ja kesäkin ailahtelevainen.
Lämmintä vaatea siis olla pitää
eikä mitään liikoja röyhelöitä,
eä ne saa helposti päältä
pois saunaan mennessä. Mua
hyvännäköisiä tietenki, sillä eihän
Lappi pelkkää hillajänkää ole.”

kalla tavalla, mahdollisuutena.
Mallistoon kuuluu mekkoja, hameita, toppeja, huppareita ja alusvaaeita. Maĳa Hakala on ollut mukana suunnielemassa
tuoeita.
Mallisto esiteltiin ensimmäisen kerran
Kemĳärven yöjunan paluujuhlissa 1.3.2008.

Tutustu www.mie.ﬁ
Yhteystiedot

Mieland on neljän Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa tavanneen suunnittelĳan perustama yritys, joka tuoaa lappilaista designia. Mielandin jäsenet ovat
tekstiilisuunnielĳa Marjo Remes, taiteen
maisterit Erja Tuhkala ja Katariina Imporanta sekä graaﬁnen suunnielĳa Ilkka
Väyrynen.
Suunnielun ytimessä ovat painokuviot ja
-kuosit, joiden aiheet löytyvät lappilaisista
ilmiöistä, paikoista ja ihmisistä. Tuoeissa
korostuvat positiivisuus, käytännöllisyys ja
arjen estetiikka.
Mielandin tuoeisiin kuuluu käyövaatteita, laukkuja ja koruja. Yritys toimii Rovaniemellä ja tuoeet valmistetaan Suomessa, mahdollisuuksien mukaan pohjoisessa.
Mieland on tullut tunnetuksi Kemĳärven
junayhteyden lakkauamiseen kantaaoa-

Salla -mallisto

asukkaista. Kemĳärven yöjunayhteyden
jatkuminen Sallan kaua Murmanskiin on
mahdollisuus koko Itä-Lapille ja erityisesti Sallalle, josta Mielandin vision mukaan
kasvaa suuri ja virkeä rajanylityspaikkakunta.

Malliston lähtökohtana on ollut Sallan kunta. Salla-tuoeiden painatusten ja
kuosien aiheet kertovat muuotappiosta
ja tyhjenevistä taloista, mua myös paluumuuovisiosta, jossa Salla täy yy jälleen

Tuotesarjat on nime y Sallan kylien mukaan. Nämä kylät ovat Kursu, Raatikka, Kelloselkä, Onkamo, Saĳa ja Moroaja. Malliston tarkoituksena ei ole voivotella Itä-Lapin
kohtaloa, vaan tuoda kipeä asia esille haus-

neesta
Kemijärven
yöjunamallistosta, jota on sittemmin seurannut
Salla- ja Pohojosen Posse-mallistot.

Marjo Remes

Katariina Imporanta

Puh. 050 587 6644

Puh. 040 5522 943

etunimi@mie.ﬁ

etunimi@mie.ﬁ

Erja Tuhkala

Ilkka Väyrynen

Puh. 040 761 7738

Puh. 0400 981 596

etunimi@mie.ﬁ

etunimi@mie.ﬁ

Postitusosoite
Mieland, Teknotie 14-16,
96930 Napapiiri
info@mie.ﬁ

Salla-malliston tuoeita
esitellään lehden sivuilla.

2

Neljä Tuulta - Four Winds yhdistys tekee tunnetuksi
alkuperäiskansojen perinteitä ja
kutsuu ihmisiä yhteen löytämään
ja kokemaan ikiaikaista viisaua.
Neljän Tuulen leirejä on järjestetty erilaisin teemoin eri puolilla
Suomea vuodesta 1996 lähtien.
Tänä vuonna leiri järjestetään
11.-15.6. Sallan kunnassa, Naruskalla.
Pohjoisen ilmansuunnassa leiri haluaa erityisesti kunnioiaa
saamelaista perinneä ja vanhaa tietoa. Leiri on saanut nimensä saamelaisen myytin mukaan
”Meandas – Kultasarvipeuran
jäljillä”.

Saariniemi kuvaa
sallalaista elämänmenoa

7-15 v, leirin hinta 80 €
Työpajamaksu on 10 €/paja/pvä.
Jaakko Gauriloﬃn ja Wimme
Saaren joikutyöpajaan lauantaina
14.6. klo 15-19 voivat poikkeuksellisesti osallistua myös muut kuin
leirin osanoajat. Heiltä työpajamaksu on 15 €. Työpaja pää yy
Wimmen joikuesitykseen.

Tapahtuma on päihteetön, avoin
kaikille, ja myös lapset ovat tervetulleita.
Leirin tarkemman ohjelman näet
yhdistyksen neisivuilta.

Viljo Saariniemi, vaimonsa Aino ja

Leirimaksu sisältää osallistumisen ja ateriat.
Sisämajoituspaikat ovat jo täyttyneet, mua omalla teltalla majoi uminen maksaa 150 €/ 130 €
(jäsenet). Lisäksi leirille saadaan
puolĳoukkuetela, johon voi majoi ua omalla patjalla 20 € lisämaksulla.

Ilmoi autumiset:
4tuulta@gmail.com
Lisätietoja antavat:
Jari Pollari, p. 040 900 2154
Tuulia Kurkela, p. 040 575 1767

Lasten leirihinnat ovat:
2-6 v, leirin hinta 30 €

4tuulta@gmail.com
www.fourwinds.ﬁ

Meandas

Viljo Saariniemi on syntyperäinen saĳalainen. Hän on julkaissut itse jo neljä kirjaa, jotka
kuvaavat elämänmenoa Sallassa 1900-luvulla. Saariniemen
uusin kirja ”Elämää Korpikylässä” perustuu hänen vaimonsa Ainon, joka on kotoisin Sallan Lapajärveltä, muisteluksiin.
Saariniemen mukaan Lapajärven kylä oli todellinen korpikylä, sillä liikenneyhteydet olivat
heikot. Kirja kuvaa Lapajärven

Aamuseremonia
Charles Lawrence, Golden Eagle, usean eri

- kultasarvipeuran jäljillä

intiaaniheimon edustaja ja sanansaaaja

Neljän Tuulen kesätapahtuma
11. - 15.6. 2008 (ke-su)

Tao-joogaohjaaja/ Unipiiri

8.15-9.00
9-10

Taojooga Jukka-Pekka Lilja,

e Vartiainen)
Viljon julkaistu tuotanto (kuva: Tuur

kylän syntyä ja kylän elämää
kolmen sukupolven ajan.
Saariniemen aikaisempi tuotanto käsielee hänen oman
ja lähisukulaistensa elämän
käänteitä. Esimerkiksi esikoisteos ”Vieras leipä – En Finne
Igen!” kuvaa hauskasti ja monipuolisesti työömän miehen –
eli Viljon itsensä - matkaa 1960luvun lopussa Ruotsiin leivän
perään.

Saariniemi on nopea kirjoiaja; hän on julkaissut neljä kirjaansa viidessä vuodessa. Hänen luomisvoimansa ei osoita
ehtymisen merkkejä, sillä seuraava käsikirjoitus on jo tekeillä. ”Kirjan kirjoiaminen pitää
mielen vireänä”, Viljo Saariniemi totesi käydessään esielemässä uusinta kirjaansa Sallan
kirjastossa.
Pälvi

8.15-8.30

Aamuseremonia

8.30-9.00

Taojooga Jukka-Pekka Lilja

9-10

Aamiainen

10-13

Voimatanssityöpaja osa 2:

/ Unipiiri

Aamiainen

- ”voimaeläintanssi” Tosha Einiö
~~~~lepoa

Tapahtumapaikkana on Kenälammen

10.30-14.00 Kultasarvipeuran jäljillä -luontopolku

eräkeskus Naruskalla, Sallassa.

14-15

kts.h p://loma.salla.ﬁ/ﬁ/majoitus/majoitus/

16.30-18.45 Pyhä Piiri Johannes Setälä

1193950198.html

19-20

Päivällinen

ja Wimme Saari

Ohjelma (muutokset mahdollisia):

20-

Saunomista ja yhdessäoloa

(osallistumismaksu leirin

Lounas~~~~lepoa

14-15

Lounas

15-19

Joikutyöpaja Jaakko Gauriloﬀ

ulkopuolisilta 15 €)
Keskiviikko 11.6. Tapahtuman

Perjantai 13.6. Työpaja- ja seremoniapäivä

19-20

Päivällinen

avauspäivä 19.30 (ti.)

7.30

Herätys

20-

Saunomista ja yhdessäoloa

Juna Hki - Kemĳärvi (saapuu aamulla klo 9.40)

7.45-8.00

Aamuseremonia

n.9.50-11.45 Tilausbussikuljetus Kemĳärveltä

8-9

Taojooga Jukka-Pekka Lilja

Sunnuntai 15.6. Tapahtuman sulkemispäivä

/Unipiiri

7.15

Kenälammen Eräkeskukseen VARAA PAIKKASI!

Herätys

11.00-

Saapuminen ja ilmoiautuminen

9-10

Aamiainen

7.30-7.45

Aamuseremonia

14-15

Lounas

10.30-14

Tarinankerrontatyöpaja

8-8.30

Taojooga Jukka-Pekka Lilja

15-16

Tapahtuman avausseremonia:

Omat tarinat yhdessä

/Unipiiri

Ilmansuuntien avaus Johannes Setälä, pohjoisen

14-15

Lounas

8.30-9.30

Aamiainen

shamaanitulen vartĳa. Neljän Tuulen yhdistyksen

15-18

Voimatanssityöpaja osa 1:

10-12

Meandas -draamaesitys, Anne Niskala

tervehdys Jari Pollari, pj.

- ”transsitanssia maailman rytmeihin”

16-17

Tosha Einiö

12.30-13.30 Lounas

Luento

14-15

Elämää Sallassa Pekka Moilanen,
paikallishistorian tuntĳa

18.15-19.15

Aurinkotervehdys IV Etelä
Tapahtuman loppuseremonia

17.30-18.30 Työpajojen esiely

19.15-20.15 Päivällinen~~~~lepoa

- ilmansuuntien sulkeminen

18.45

Aurinkotervehdys I Länsi

21.00

Lähtö Karhutunturille

Johannes Setälä

19-20

Päivällinen

21.30-

Seremonia Karhutunturilla

20-

Saunomista ja yhdessäoloa

n. 16.30

Tilausbussikuljetus Kenälammen
Eräkeskuksesta Kemĳärvelle

19.05

juna Kemĳärvi – Helsinki

Charles Lawrencen johdolla
00.45

VARAA PAIKKASI!

Aurinkotervehdys III Pohjoinen

Torstai 12.6. Hiljaisen syventymisen päivä
6.30

Herätys

Lauantai 14.6. Työpajapäivä

6.45

Aurinkotervehdys II Itä

8.00

Herätys

(perillä aamulla klo 8.37)
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UUDET
työntekijät
Vas. Oili Hourula, Pälvi Lepoluoto ja Nina Sipola

Kirjasto- ja kul uuritoimenjohtaja
Pälvi Lepoluoto
Pälvi on kotoisin Oulusta, mua hän on
työskennellyt ja opiskellut ympäri Suomea.
Ainakin kotimaan maantiedon luulisi siis
olevan hallussa.

Salla
Ensivaikutelma Sallasta on ollut positiivinen. Pälvi on ollut ihmeissään sallalaisten
palvelujen määrästä ja laadusta. Myös ihmiset ovat olleet ystävällisiä. Yksi suurimpia syitä hakea Sallaan töihin oli tietenkin
luonto. Pälvillä olisi ollut samaan aikaan
Sallan kanssa työhaastaelu Karjalassa,
mua Lappi vei voiton, tietenkin.

Koulutus
Pälvi on valmistunut yhteiskuntatieteiden
maisteriksi Kuopion yliopistosta, pääaineena sosiologia. Lisäksi hän on opiskellut Oulun yliopistossa informaatikon/kirjastonhoitajan pätevyyden.

haetaan kirjoja ja istuskellaan lehtisalissa.
Toiveissa on esimerkiksi kehiää koulujen
ja kirjastojen yhteistyötä ja lisätä tapahtumia kirjastossa. Haaveissa olisi tehdä kirjaston roolista aktiivisempi kuntalaisten
arjessa ja juhlassa. Myös aineiston löydeävyyteen Pälvi suunnielee parannuksia yhdessä muiden kirjastolaisten kanssa.
Kul uurin ja kirjaston eroiksi Pälvi mainitsee muun muassa sen, eä kul uuripuolella toiminta on ”palapelin kokoamista”,
pikkuasioiden säätöä. Kirjastossa asiat nivoutuvat suurempiin kokonaisuuksiin.
Tällä hetkellä Pälvin päivät ovat kiireiset, sillä hänellä on paljon opeteltavaa ja
tehtävää. Hänellä onkin omien sanojensa mukaan ”sisäänajovaihe”. Pälvi kertoo
olevansa tyytyväinen tulostaan Sallaan.
Jäämmekin innolla odoamaan, mitä kivoja uudistuksia meille on luvassa kirjasto- ja
kul uuripuolelta.
Pälvi Lepoluoto 0400 927 890
palvi.lepoluoto@salla.ﬁ

Vapaa-ajallakin ruoka kulkee hänen matkassaan, sillä Oili on usein järjestänyt muille kodin juhlia ja hän leipoo kaikki leivät
itse perheelleen.

Työhistoria
Oili on työskennellyt Sallan kunnassa
keiiöapulaisena, keiäjänä ja myös emännän toimessa. Hän osaakin käytännön työt
ja tuntee kunnan kei iöt hyvin, joten ”hyppy tuntemaomaan” uusi työ ei ollut.
Sallatunturin koululla hän on ollut sĳaisena opeamassa kotitaloua, mua myös
jonkin verran äidinkieltä, ruotsia ja kuvaamataitoakin. Kemĳärvellä ravintopuolella
Oili on työskennellyt ammatillisena opeajana ja opinto-ohjaajana.
Oili mielestä työntekĳät kehiävät omalla
osaamisellaan ja voimavaroillaan työtään ja
työyhteisöään. Esimies on henkilö, joka tukee tätä prosessia. Oili pitääkin laatujohtamisesta, jossa työntekĳän oma osaaminen ja
vahvuudet otetaan huomioon.

Sallan kunta, Postipolku 5, 98900 Salla

Harrastukset
Pälvin sydäntä lähellä ovat rock, kirjallisuus ja liikunta. Kirjallisuua hän harrastaa laidasta laitaan - tietokirjallisuudesta
dekkareihin. Myös elokuvat ja sarjakuvat
ovat ehtymätön uteliaisuuden kohde. Yhteiskunnallisista asioista aina kiinnostunut
Pälvi on jäsenenä mm. Amnestyssa ja Uniceﬁssa ja hänellä on Interpedian kaua 13vuotias kummilapsi Nepalissa.

Työ
Pälvi on ennen kirjastoalalle siirtymistään
tehnyt töitä mm. ravintola-alalla, toimiajana ja kouluajana. Kirjastokokemusta hänellä on ennen Sallaa viidestä kirjastosta,
joista viimeisin oli Porin kaupunginkirjasto. Siellä Pälvi teki Porin seutukirjastoselvityksen, joka käsieli 25 kunnan kirjastotoimintojen nykytilaa ja tulevaisuua. Selvitys
on lueavissa netissä: hp://www.pori.ﬁ/
kirjasto/seutukirjastoselvitys.pdf

Mitä tekee ruokahuollon päällikkö
Ruokapalvelupäällikkö
Oili Hourula
Oili on Salmivaarasta kotoisin oleva perussallalainen. Hänen perheeseensä kuuluu 3 lasta ja aviomies ja hänellä on myös
2 lastenlasta.
Oilin pää on tällä hetkellä pyörällä kaikkien uusien asioiden pyörteessä. Oilin mielestä kotiseutu tuo ihmiselle motivaatiota
työhön, niinpä työpaikka Sallassa on ollut
oikea loovoio.
Oili on ollut monella eri alalla mukana,
mua aina ruoka on näytellyt osaansa niissä. Uravalinta on luultavasti muodostunut
jo lapsena, sillä hän on pienestä pitäen kokannut koko perheelleen. Myös osa Oilin sisaruksista on tekemisissä ravinnon kanssa,
sillä hekin ovat ruokahuollossa töissä, eri
paikkakunnalla kylläkin. Ehkä ruoka heillä
kulkeekin veressä.

Koulutus
Mitä tekee kirjasto- ja kuluuritoimenjohtaja
Kul uurisihteeri Liisa Brandensteinin jäädessä eläkkeelle virka uudisteiin ja kirjaston johtajuus ja kul uuripuoli yhdisteiin.
Pälvin työnkuvaan kuuluvat mm. kul uuritapahtumien tuoaminen sekä kirjaston
ja kul uuripuolen johtamistyöt. Tällä hetkellä Pälvi luo ahkerasti verkostoa, sillä hän
ei tuntenut Sallasta ketään. Hyvää vauhtia
ovat Ihmiset kuitenkin tulleet tutuiksi eri
tapahtumien kaua.

Oili on käynyt suurtalousperuslinjan ammaikoulussa. Rovaniemellä hän kävi hotelli- ja ravintolakoulun ja valmistui ravintolakeiäjä-kylmäköksi. Lisäksi hän on
lukenut toimipaikkaruokalan ja koulukeittolan emännänkurssin Kemĳärvellä. Hän
on suorianut suurtalousesimiehen opintolinjan Kainuun ammaioppilaitoksessa.
Oili on lukenut ammaipedagogisia opintoja Hämeenlinnan opeajakorkeakoulussa. Rovaniemen ammaikorkeakoulusta
hän on valmistunut restonomiksi.

Tulevaisuus

Harrastukset

Pälvi haaveilee kehiävänsä kirjaston toimintaa tulevaisuudessa asiakaslähtöisemmäksi. Nykymallissa kirjastosta lähinnä

Oili harrastaa lukemista ja opiskelua.
Lenkkeily ja itsestä huolehtiminen ovat
myös nousseet tärkeäksi Oilin elämässä.

lukiosta vuonna 1990. Sen jälkeen hän on
suorianut lastentarhaopeajan tutkinnon
Kajaanissa 1993 ja kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa vuonna
2007.

Oili toimii ruokahuollon hallinnossa ja
johdossa. Hän huolehtii henkilöstöstä ja
kouluaa sekä kehiää sitä. Oili vastaa
myös hankinnoista, ruokalistoista ja resepteistä sekä talousarvion laatimisesta. Hän
myös luonnollisesti toimii esimiehenä.

Tulevaisuus
Oili on tyytyväinen työssään siihen, eä
se on haasteellinen. Hän osoiaa innokkaasti omien kykyjensä ja voimavarojensa
kokeilemista. Oilin mielestä negatiivinen
palaute pitää nähdä rakentavana ja kehiteävänä elemeninä. Työt ovat lähteneet
hyvin käyntiin. Siihen on kuulunut paljon
kenätyötä, mua toimistollakin Oili on
myös saanut olla. Kentällä ollessa on tietenkin se etu, eä näkee, mitä työ todella on,
sitä kun ei pelkistä papereista näe. Vaikka
Oili vastaakin toimistaan Tekniselle toimelle, on hän iloinen, eä saa tehdä työtään
myös omilla ehdoillaan.
Oili Hourula

040 7539825

oili.hourula@salla.ﬁ
Sallan kunta, Postipolku 3, 98900 Salla

Kansalaisopiston
suunnielĳaopeaja Nina Sipola
Nina on sallalainen Naruskalla asusteleva
perheenäiti. Perheeseen kuuluu kolme 10 12-vuotiasta tytärtä, maanviljelĳä aviomies
sekä australianpaimenkoira. Nina on innostunut uudesta työstään ja mahdollisuudesta tehdä koulutustaan vastaavaa työtä
kotiseudulla.

Koulutus
Nina on valmistunut ylioppilaaksi Sallan

Harrastukset
Ninan vapaa-aika kuluu perheen parissa ja erityisesti talvisin lasketellessa ja lumilautaillessa. Vanhin tytär on innostunut
alppihiihdosta, jonka harrastamiseen Sallatunturi antaa loistavat mahdollisuudet.
Sallan karhujen alppĳaosto on pieni, mutta pippurinen ja lisää lajin harrastajia toivotaan mukaan!

Työhistoria
Nina on työskennellyt lapsityöstä vastaavana Sallan seurakunnassa kaikkiaan 10
vuoa. Opiskelujen myötä mahdollistunut
työ Sallan kunnassa Itä-Lapin koulutusmatkailuhankkeessa ensin suunnielĳana
ja myöhemmin projektikoordinaaorina
vei mukanaan. Opetusministeriön rahoiama hanke toteui opeajien täydennyskoulutuksia. Hankkeessa saatu kokemus ja tietotaito on suureksi avuksi myös nykyisessä
suunnielĳaopeajan työssä.

Mitä tekee suunnielĳaopeaja
Nina vastaa kansalaisopiston kurssisuunnielusta ja Pedasoﬁan toiminnasta. Pedasoﬁa tarjoaa hallintokunnille, yrityksille ja
yksityisille henkilöille täydennys- ja henkilöstökoulutusta lähiopetuksena tai videoneuvoeluna.
Opetusaineena hänellä on tietotekniikka.

Tulevaisuus
Parasta tulevaisuudessa on Ninan mielestä se, eä hän on saanut koulutustaan vastaavaa työtä omalta kotipaikkakunnaltaan.
Ninalla on halu kehiää omaa paikkakuntaansa ja Itä-Lappia.
Ninasta on hienoa, eä hän saa olla mukana koulutusten ja kurssien suunnielussa ja
toteuamisessa, jotka tuovat alueelle lisää
osaamista ja hyvinvointia.
Nina Sipola

040 5596035

nina.sipola@salla.ﬁ
Sallan kunta, Postipolku 3, 98900 Salla

Kuva ja teksti Noora
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Sallan seurakunnassa
Oppilastöitä
palvelee
teologi
ihailemassa yli 300
Saksasta
Näyelyn avajaisissa esiintyi kantritanssĳat Jari Pohtila, Eĳa Järvelä, Virpi Hänninen ja Susanna Jussila.

Sallan seurakunta on saanut uuden työntekĳän Saksasta, Marbugista. Huhtikuun alusta Sallan seurakunnassa teologina toiminut
Anja Hauer toimii avustajana messuissa ja
muissa kirkollisissa toimituksissa, pitää päivänavauksia ja hartauksia sekä kirjoiaa lehtihartauksia. Kesällä hän on mukana rippikoululeireillä ja varhaisnuorten leirillä. Yksin
hän ei voi vielä kirkollisia toimituksia toimittaa, mua mikäli kaikki menee hyvin, niin hänet vihitään papiksi Oulussa kesäkuun alussa.
Tämän jälkeen Anjan toive toimia Sallan seurakunnassa seurakuntapastorina mahdollistuu.

Suomen kielen opiskelua jo Saksassa
Anja on opiskellut luterilaista teologiaa entisessä Itä-Saksassa, Greifswaldissa sekä vuosina 2004 – 2005 Joensuussa. Suomen kieltä hän
on opiskellut jo kotimaassaan. Kiinnostuksen
suomen kieleen ovat herääneet Suomessa olevat ystävät ja yleensä kiinnostus kieliin. Ystävät Suomessa aikaan saivat myös ajatuksen lähteä opiskelemaan Suomeen. Kielten lisäksi Anja
harrastaa lukemista, valokuvausta, musiikkia,
liikuntaa ja lenkkeilyä sekä marjastusta.

näyttelyvierasta
Sallan kansalaisopiston
oppilastöiden kevätnäyelyssä kävi toukokuun ensimmäisellä viikolla runsaat 300 näyelyvierasta.
Vapaa-ajantalo Sallansuuhun opeajien ja oppilaiden yhteistyönä rakenne u
näyely oli katsaus talven
aikana toteutetuista moninaisista kansalaisopiston
kursseista. Esille nousivat
erityisesti erilaiset kädentaidot. Tekstiili- ja teknisentyön taidonnäyeet sekä
roinkityöt somine pikkukeinuineen aiheuivat
näyelyvieraiden keskuudessa ihastusta. Keramiikkatyöt ja yläkerran tiloissa
esillä olevat maalaukset aikaansaivat ajatuksen, osaisinkohan minäkin?

- Varmasti osaat! Sanoo
roinkitöiden opeaja Tarja
Karkkola. Kansalaisopiston
kursseilla töiden valmistus
tapahtuu vaihe vaiheelta. Ja kerralla ei tarvitse
oppia – kertaus on opintojen äiti kädentaidoissakin.

Monipuolinen kurssitarjonta
Sallan kansalaisopistossa
toteutui kuluneen työkauden aikana kursseja, jotka
lii yivät kielten opiskeluun,
kuvataiteisiin, muotoiluun
ja käden taitoihin, musiikkiin,
näyämötaiteisiin,
kotitalouteen, tietotekniikkaan, terveyteen ja liikuntaan. Lisäksi järjesteiin
avoimen yliopiston opintoja. Näyelyn aikana myös

tulevalle toimintakaudelle keräiin kurssitoiveita.
Niitä tulikin runsaasti. Monen, jo nykyisin toimivan
kurssin toivoiin jatkuvan,
mua myös uusia kurssiideoita esiteiin. Kansalaisopistossa kootaankin
parhaillaan uua kurssikalenteria tulevalle vuodelle.
Kurssitoiveet ovat tervetulleita ja kansalaisopisto pyrkii tarjoamaan aktiivisesti
toimintaa myös sivukylille.

Koulutusta
liikuntaryhmien vetäjille
Ensi syksynä käynnistetään muun muassa liikunta- ja jumpparyhmien vetäjille ohjaajakoulutus, joka
antaa valmiudet sivukylien

liikuntaryhmien vetämiseen. Tavoieena on kouluaa sivukylille omat liikuntaryhmien vetäjät ja
tukea heitä ohjaustyössään.
Koulutuksesta kiinnostuneita ja mahdollisia liikunta- ja jumpparyhmien vetäjiä pyydetään oamaan
yhteyä Sallan kansalaisopistoon.
Sallan
kansalaisopisto
kiiää lämpimästi kaikkia oppilastöiden kevätnäyelyn toteuamisessa
mukana olleita opeajia,
oppilaita ja muita tahoja.
Lämmintä ja rentouavaa
kesää kaikille!
Teksti ja kuva Nina

Anjan toi Sallaan ystävät ja luonto
Anja Hauerin ensimmäinen vierailu Sallaan
oli vuonna 1991. Sallaan hänet toivat täällä olevat ystävät. Kaksi vuoa sien hän oli Sallan
seurakunnassa kesäharjoielĳana, joten uusi
työpaikka oli hänelle ennestään tuu. Sallan
kaunis luonto ja marjastusmahdollisuudet ovat
Anjan mielestä Sallassa parasta. Anja sanoo
viihtyvänsä Sallassa hyvin, Salla on hänen mielestään hyvä paikka asua ja elää.
Teksti Nina

Sallan kansalaisopisto v. 2007

Kansalaisopiston toimistossa teitä palvelee:
• sivistystoimenjohtaja/rehtori Marja Myllykangas

• toteuteiin 159 kurssia

puh. 040 848 8519

• 3285 pide yä tuntia

• suunnielĳaopeaja Nina Sipola puh. 040 559 6035

• 1339 opiskelĳaa

• toimistovirkailĳa Tuula Rissanen puh. 040 586 4959
• sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@salla.ﬁ
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Mieland
Sallamalliston
Raatikkamekko

MUISTATKO
HANNA
PARTASEN ?
K-Market Puolukka järjestää yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Sallan kansalaisopiston kanssa tilaisuuden, jonka aiheena
on terveellinen ja monipuolinen ruokavalio. Luennoitsijaksi olemme
kutsuneet MTV3:n Olet mitä syöt -ohjelmasta tutun ravitsemusterapeutti Hanna Partasen. Luento käsittelee erityisesti lasten, nuorten ja
lapsiperheiden ruokailutottumuksia.
Tilaisuus järjestetään Sallan seurakuntasalissa 17.6.2008 klo 17.30.
Luennon kesto on n. 2 tuntia, ja tarjolla on monenlaista maistatusta
ja infoa ruoka-aineista. Tilaisuuteen pääsee ainoastaan ennakkoon
ilmoittautumalla ja rajoitettu määrä henkilöitä. Mukaan voit ilmoittautua K-Market Puolukan kassalla ke 11.6. mennessä.

TERVETULOA!

www.mie.fi

PUOLUKKA

Kuusamontie 9,
Salla
puh. 016 831 721
www.k-market.com

Aukioloajat: ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-21

Sallalaista rakentamista
yli 20 vuoden kokemuksella

Jaurun Erästäjät
Jaurun Erästäjät tarjoavat vuokrattavaksi
metsästysmajaansa
erä- ja vaelluskulttuurista kiinnostuneille.
Majan varustukseen kuuluu: tupa, keittiö, makuuhuone, kamina
/sähkölämmitys, WC ja suihku, sekä erillinen saunarakennus.
Kaikille avoin 2,5 km pituinen opastettu eräpolku lähtee majan
pihasta ja esittelee alueen vanhaa metsästyskulttuuria.
Yhteystiedot: vuokraus Inkeri Jokela 040-5752308,
vuokraus ja metsästys: Reino Kantia 040-8224865

Mieland
Sallamalliston
Saĳamekko

www.mie.fi

Meiltä kattavasti
- rakennusurakointi
- uudisrakentaminen
- saneeraus
- korjaus, hirsirakentaminen
sekä koivuklapit
Koivuklapeja ympäri vuoden
- ilmakuivattuna 33cm-50cm
- toimitus itälappiin sopimuksen mukaan
- 60 l säkeissä tai irtona
Soita ja kysy lisää 0400 204 143

T:mi PETESON
PEKKA JOKELA
98620 Pahkakumpu
puh 0400 204 143
sähköposti:
peteson@co.inet.ﬁ
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Pahkakumpu kylä
Keminniemellä ennen ja nyt
Asutushistoriaa
Tieömän taipaleen taakse Pahkakumpuun ensimmäisinä asukkaina
tulivat v 1915 Olli ja Hilma Väisänen.
He ase uivat asumaan Pahkakumpunimisen maan laitaan pikku Karjalaisjoen rantaan.

koneistus talouksissa lisääntyi. Väkimäärän kasvaessa myös palvelut saatiin kyliin. Kylän ollessa kukkeimmillaan, palveluja tarjosi koulun lisäksi
posti ja kolme kauppaa. Nykyisin palvelut löytyvät kirkonkylästä. Vähitellen perusteiin myös paikallis-

lältämme löytyy monipuolisia musiikin taitajia, näimmehän Kursussa lauluillassa
Sivosen Mikan ”perheorkesterin”.
Pahkakummun
Ponnistus järjesti urheilukilpailuja kesäisin ja hiihtokilpailuja talvisin.

Muu toiminta

Asuntona toimi tukkikämppä jonka oli rakennuanut Metsähallitus v.
1911 tukkisavotoita varten. Kalle Sivonen ja vaimo Kaisu muuivat Pahkakumpuun v. 1917 ja asuivat samassa
tukkikämpässä, kunnes vuonna 1928
valmistui oma talo tukkikämpän läheisyyteen. Ruununtorpaksi tila eroteiin v.1932 ja tilan nimeksi tuli Pahkakumpu, josta myöhemmin tuli kylän
nimi. Vuonna 1947 valmistui maantie Kursun kylästä Pahkakumpuun ja
vuosina 1948-49 jälleenrakennuskausi
oli vilkkaimmillaan, silloin valmistui
pääosa kylän taloista ja tiloista.

Palvelut ja huvi
Sähkö kylään tuli 1955 jonka jälkeen

yhdistyksiä erilaisiin toimintoihin,
järjesteiin kilpailuja joista mieliinpanuvimpina vois mainita ravit Väisäsen
suoralla ja pyöräilykisat. Enää raveja kylässä ei järjestetä, vaikka ravihevosia löytyy kylältä kaksi ja yksi ratsastushevonen. Elanto kylällä saatiin
pääosin maa- ja metsätaloudesta joten
luonnollisesti perusteiin Pahkakummun maamiesseura v. 1949 joka toimii
edelleen. Väki kokoontuu melkein viikoiain järjestäen juelu ja kahvieluiltoja, joissa vaihdellaan kuulumisia
ja sovitaan retkistä ym. toiminnoista. Myös huvituksiin oli hyvät puitteet. Piirileikkejä, iltamia ja tanssia
pideiin maamiesseuran talolla ja urheiluseuran tanssilavalla, jotka väen
vähetessä on pure u. Nykyisinkin ky-

Metsästyksen muutu ua ”luvanvaraiseksi” perusteiin myös Pahkakumpuun yhdessä Ahvenselän kanssa metsästysseura Jaurun Erästäjät ry.
Hirvenhiihto ja hölkkä kisoja aleiin
pitämään jo 1976 ja voimme ylpeinä
todeta olevamme ainoa metsästysseura Sallassa joka vielä kisoja järjestää.
Aktiivisella metsästys, kisa, avustus
ja talkootoiminnalla näkyvin aikaansaannos on toimitalo Purnukumpu,
joka sĳaitsee Pahkakummussa ja on
Keminniemen kyläläisten käyteävissä , sitä myös vuokrataan matkailu ja
metsästysmajaksi. Nykyään siellä pidetään syntymäpäiviä, lauluiltoja, kokouksia, ja talvisin se toimii kisakeskuksena. Hiihtolatu lähtee ihan talon
vierestä. Pihapiirissä on kotarakennus
jonka pihalta lähtee luontopolku.

män yhteistyötä ja tekĳöiden verkottumista yhteisen asian ympärille rahoituksen saamiseksi. Koordinointia
tarvitaan hankkeiden päällekkäisyyksien poistamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. Ohjelman tehtävä on hakea uusia kehiämisideoita ja -toimia,
joille haetaan rahoitus ja toteutetaan
erillisinä hankkeina. Ohjelman painopisteiksi on vali u Itä-Lapin vahvat ja
kehi yvät toimialat; luonnontuoteala,
globaali matkailu ja matkailullinen
venäjäyhteistyö. ”

Yhteistyöstä voimaa ja
jaksamista

Itä-Lapissa on hyvä elää ja asua

”Joukolla yhteiseen hiileen puhaltamalla meillä onkin paremmat mahdollisuudet seutukuntaamme kehiää
ja vähäisiä resurssejamme suunnata paremmin”, toteaa ohjelmakoordinaaori Anne Harju. ”Alueellinen kehiämistyö tapahtuu hyvin pitkälti
erilaisten kehiämishankkeiden kautta. Uusi hankekausi on käynnistynyt
ja rahoiajatkin vaativat entistä enem-

Yhtenä ohjelman tavoieena on myös
Itä-Lappi imagon nostaminen. Itä-Lapista kantautuu maailmalle aivan liian usein negatiivisia uutisia. Me paikalliset asukkaat kuitenkin tiedämme
mitä kaikkea hyvää meillä seutukunnassamme on, vaikka sitä emme arkisen aherruksen keskellä aina huomaakaan. Meidän pitäisi kuitenkin aina
jaksaa nostaa esille myös kotiseutum-

keuksena Moilasen metsäkoneyritys
ja rakennusliike T:mi Peteson jotka
työllistävät itsensä lisäksi myös muita
työntekĳöitä. Alle kouluikäisiä lapsia
kylässä on vain yksi, lapsiperheet kun
ovat muuaneet tai ei ole kylään tulletkaan pitkien koulu- ja työmatkojen
takia. Täällä meillä kuitenkin on luonto lähellä, hyvät metsästys, marjastus,
retki- ja kalastusmahdollisuudet sekä
tutut ihmiset. Meille jotka tänne on
”juurru u” tämä on kotikylä jossa on
hyvä asua ja elää.
Inkeri

Väestö ja elinkeino
Monilta sivukyliltä ikäihmiset muuavat kirkonkyliin palveluiden viereen,
meillä taas eläkeläisten korkea määrä
väestöstä osoiaa, eä Pahkakumpu
on hyvä paikka asua, muutetaan kun
on pakko. Pääosin elinkeino tulee nykyään palkkatuloista eri ammateissa tai yritystoiminnasta. Työmatkat
joudutaan kulkemaan omilla autoilla,
koska julkiset kulkuneuvot eivät ole
käyteävissä. Pahkakumpu on lähes
ainoita kyliä jonne ei pikitietä ole, vaan
osan matkaa joutuu ajamaan huonokuntoista soratietä. Yritykset ovat lähinnä yhden hengen työllistäviä, poik-

Maaseutuohjelma Itä-Lapin
kehiämisen työkaluna
Itä-Lapin seutukunnassa on käynnistynyt vuoden 2007 lopulla oma
alueellinen maaseutuohjelma. Työ- ja
elinkeinoministeriön tukema maaseutuohjelma on suunna u työkaluksi aluekehiämiseen maaseutumaisille alueille. Itä-Lapin kuntayhtymän
hallinnoiman ohjelman tavoieena on
saada erilaiset alueet ja erilaiset toimijat kehiämään yhteistyössä Itä-Lappia tämän seutukunnan yhteisen vision - hyvän elämän – saavuamiseksi.

Kotarakennus

me positiiviset puolet; puhdas luonto,
turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö lapsille, hyvät harrastusmahdollisuudet, halvat asunnot, väljät tontit…
Ongelmiakin tietysti löytyy, suurimpana peikkona työömyys. Etelään
opiskelun ja työn perässä lähteneitä ja
etelän kiireiseen elämänrytmiin uuvahtaneita olisi tulossa kotiseudulle
takaisin, jos vain töitä löytyisi. Tämän
yhteisen huolenaiheen ja ongelman
tiimoilta kyllä verko umista ja yhteistyötä tarvitaankin.

Maaseutuohjelmaan lii yvissä asioissa voit oaa yhteyä:
ohjelmakoordinaaori
Anne Harju
puh. 040-8314995
anne.harju@kemĳarvi.ﬁ

Kylähanke Sallan
kylien kehittämistarpeiden
kartoittamiseksi
alkaa
Sallassa toimii kesäaikana kyläreii, jonka tarkoituksena on opastaa matkailĳat ohjatusti kylien kohteisiin ja yrityksiin. Kyläreitin varrella on sekä ilmaisia kyläkohteita eä
maksullisia tutustumiskäyntejä. Kyläreitissä
on lähes 40 kohdea 12 kylän alueella. Kyläreiitoiminnan ja yleensäkin kylätoiminnan kehiämiseksi Sallan kunta on hakenut Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kaua
rahoitusta Salla-Suomun aktiiviset kyläthankkeelle. Kyläreiitoiminnan ja kylänkehiämistoimien uloaminen myös uusille
kyläalueille on nähty tarpeelliseksi.
Hankkeen tavoieena on aktivoida
kyliä sekä lisätä kylien välistä yhteistyötä myös kuntarajan ylitse. Hankkeessa kartoitetaan kylien ja siellä olevien seurojen ja
yritysten kehiämistarpeita, käynnistetään
kylillä omaehtoista kehiämistyötä sekä tehostetaan eri toimĳoiden yhteistyötä. Hankkeen aikana selvitetään mahdollisuua laajentaa kyläreiitoimintaa Suomun suuntaan.
Hankkeen aikana järjestetään kylissä eriaiheisia piloitapahtumia sekä aktivoidaan
kyliä osallistumaan kyläkohtaisilla ohjelmilla ”Sallan syystapahtumaviikolle”. Hankkeessa tehdään myös ääniopasteet, joissa esitellään kyläreiikohteita.
Hankkeen työntekĳäksi on vali u Eerika Tuomas, joka aloiaa työt Sallan kunnan
palveluksessa kesäkuun alussa. Kylien toivotaankin olevan aktiivisia, ja oavan yhteyä
joko Eerikaan tai kyläreiiyhdistykseen asian tiimoilta.
Lisätietoa Sallan kyläreitistä www.
kylareii.com ja Eerika Tuomas puh. 040 752
3492, eerika.tuomas@salla.ﬁ
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Lapin kylätoiminta palaa juurilleen
Sallassa
20. maakunnalliset
kyläpäivät ja
valtakunnallinen
paikalliskehiäjien
juhlaseminaari
Lapissa kylätoimintapäivillä on pitkät perinteet, sillä ensimmäiset kylätoimintapäivät
pideiin Sallassa kaksikymmentä vuoa sien. Nyt tätä
perinteistä tapahtumaa siis vietetään jälleen Sallassa, juurilla.
Maakunnallisten kyläpäivien
yhteydessä lokakuussa vietetään valtakunnallista paikalliskehiäjien juhlaseminaaria, Lapin lokaalia.
Valtakunnan vanhin kylien
yhteenlii ymä Lapin kylätoiminta on vuosien varrella onnistunut luomaan mainea
kylätoimintapäivillään. Päiville nimiäin saapuu vuosiain
noin 200 kylätoimĳaa ympäri
Lappia. Koko maakunnassa on
300 kylää.
Tänä vuonna 3.-5.10.2008 kylätoimintapäivät
pidetään
Sallassa. Tapahtuma on kolmiosainen. 3.10. pidetään kehiäjämessut, joille toivotaan
maakunnassa toimivia yhdistyksiä ja muita organisaatioita esielemään toimintaansa.

Messuilla on myös paneelikeskustelua, villagepark vapaalle
sanalle, tietoiskuja. – Olemme
pyrkineet rakentamaan ihan
erilaisen tapahtuman, kertoo
kylätoiminnan puheenjohtaja
Eĳa Leppäjärvi. – 20 vuoa päivät on toteute u lähes samanlaisella sabluunalla, mua nyt
haluamme väen irti penkeistä
haistelemaan, huomaamaan,
ideoimaan,
keskustelemaan
ja ennen kaikkea verkostoitumaan toisten kyläläisten kanssa.
Toisena päivänä, eli 4.10. onkin valtakunnallisen paikalliskehiäjien juhlaseminaarin
vuoro. Juhlaseminaarissa jaetaan valtakunnalliset kylätoiminnan tunnustukset. Juhlaseminaarin ohjelmasta tullaan
rakentamaan paikallisuuden
ja valtakunnallisuuden käden
ojennus toisilleen. – On todella mukavaa eä Lappi on saanut seminaarin järjesteäväkseen, kiielee Leppäjärvi, ja
uskoo eä vierailu Lapissa antaa paljon eväitä kylätoimintareppuun.
Kolmantena päivänä eli 5.10.
on maakunnallinen pääjuhla,
jossa muistellaan menneitä ja
arvioidaan tulevaa. Pääjuhlassa otetaan vastaan tervehdyk-

siä niin maakunnallisilta kuin
valtakunnallisilta toimĳoilta ja
yhteistyökumppaneilta. Lisäksi tilaisuudessa palkitaan lapin
vuoden kylä, vuoden kyläteko
ja annetaan mahdolliset ansiomerkit.
- Paikkana Salla on varmasti ihan hyvä tällaiselle laajemmalle
kylätoimintatapahtumalle, sillä matka Sallaan ei ole
”hirmuisen pitkä” etelämpääkään, pohtii Leppäjärvi ja jatkaa – päiväthän voisivat olla
vaikka 400 km ylempänä.

Meĳän näköset
-Vaikka ohjelmia tehdään
pitkälti samoilla sabloonoilla,
niin päivien pitopaikka Sallatunturin kupheessa takaa sen,
eä päivät ovat meĳän näköset, lupaa Leppäjärvi. – Päivien aherruksen lomassa on monenlaista mahdollisuua myös
virkistymiseen. Sallatunturilla
on kävĳöiden käytössä kylpylä, upeat luontopolut ja ohjelma
rakennetaan siten eä lappilainen tunnelma säilyy kävĳöiden
sydämessä ainakin vuoden. –
Päivällä asiaa ja työkaluja toimintaan, illalla verkostoitumista tanssin ja yhteislaulun
lomassa, siinä ne onnistumisen
avaimet ovat, arvelee Leppäjär-

vi ja jatkaa – Kumpikaan näistä elementeistä ei kanna yksin,
vaan yhteen sopivasti aseteltuna lopputulos on hyvä.
Ohjelman tekeminen on vielä kesken, ja siihen on tarkoitus
saada paikallista höysteä Sallalaisista esiintyjistä. – Paikallisuus on tärkeää, varsinkin nyt
kun vieraita tulee ympäri suomen. Ja ulkomailtakin. Olemme
kutsumassa Pohjoiskaloi yhteistyön myötä tulleet ystävät
Norjasta ja Ruotsista mukaan.
– Myös Venäjän puolelta toivotaan vieraita, ainakin kehiäjämessuille. –Olemme tehneet
tiivistä yhteistyötä OK-palveluiden Barentsin kylähankkeen
kanssa, ja nyt on toivossa eä
josko Varzugan ja Lovozeron
kylät tulisivat messuille esiäytymään, kertoo Leppäjärvi

www.mie.fi

Vapaa-ajantalo Sallansuu
Historiaa
Sallansuu avaiin vuonna
1952. Nimi juontaa pakkoluovutetun Sallan eräästä kylästä ja
sen keksi Viikon koulun opettaja Helena Breitholz
Sallansuu on nähnyt historian
varrella monet tapahtumat, sillä se on toiminut muun muassa
kauppana, jossa oli leipomo ja
pesula sekä ravintolana.
Historiallinen paikka on nyt
saatu remontoitua ja käyö on
monipuolista.
Sallansuussa toimii nykyään
Noris ja monet eri yhdistykset
sekä Sallan kunnan kansalaisopisto. Uudet avajaiset pideiin
11.4.2008.

Noris
Noris eli nuorisotalo sĳaitsee
vapaa-ajantalo Sallansuun yläkerran tiloissa. Nuorisolle on
kunnoste u hyvät tilat harrastaa. Pelihuoneen varustus on
ajanmukainen. Siellä on tietokoneita, televisio, pelilaieita ja
paljon pelejä.
Musiikkihuone remontoitiin
bändiharrastusta tukemaan, joten nyt se sisältää mahdollisuuden jopa demon nauhoiamiseen ja välineet harjoieluun.
Vielä kaikkia laieita ei ole
asenne u, mua lähitulevai-

Noris on auki TI-LA 15-21. Kesällä Noris on sulje u.

Sallansuun alakerta
Sallansuun alakertaa emännöi Inkeri Jokela joka arkipäivä
8-15 välisenä aikana. Alakerrassa toimintaa harjoiavat yhdistykset ja niiden kerhot, mua
tiloja on mahdollisuus vuokrata myös kokous- ja koulutustoimintaa varten.
Kävĳämäärä vaihtelee päiviäin, mua viikossa ihmisiä
käy 100 molemmin puolin. Syksyllä kun vakiokerhot alkavat
käyää tiloja, kävĳämäärä saattaa nousta yli 200/viikko. Alakerran tiloissa on hyvät mahdollisuudet pitää kokouksia tai
vastaavaa, sillä elektroniikkaa
löytyy. Äänentoiston lisäksi on

Sallan tiedotuslehti 2-2008
KotoSalla luettavissa
www.salla.fi etusivulla

suudessa on paikallisilla bändeillä mahdollisuus nauhoiaa
omaa musiikkiaan. Nuorille on
myös tarjolla perinteiset biljardi
ja pöytätennis.
Noriksen toiminta on lähtenyt
loistavasti käyntiin. Nuoria käy
parhaimmillaan 40 päivässä, joten vilskeä riiää valvojallekin. Uua Noriksella on myös
nuorisopassiominaisuus, joka
täytyy olla jokaisella Noriksen
käyäjällä. Nuorisopassi on ns.
kulkulupa Norikselle ja se myös
oikeuaa tie yihin etuihin.

Mieland
Sallamalliston
Onkamomekko

Toimitus:
Sallan kunta
Päätoimittaja:
Marja Myllykangas
040 848 8519
marja.myllykangas@salla.fi

mahdollista käyää esim. tv:tä
ja videotykkiä.
Yhdistyksillä ja muillakin
on mahdollisuus tehdä alakerran tiloista tapahtumien ajaksi
omannäköisensä. Sillä ehdolla
tietenkin, eä seuraavia varten
paikka laitetaan samaan kuntoon kuin aiemmin. Näin pidetään yllä hyvää järjestystä ja
jokaisella on kiva tulla uudelleen.
Jokela Inkeri työstää myös perinteen keruuta alakerran tiloissa. Perinteen keruu on itsenäistä jatkoa Perinteen tallennus
virtuaaliympäristöön(ystävien kesken Pe u) hankkeelle.
Hänelle voi tuoda vanhoja valokuvia ja tarinoita, jotka sien
tallennetaan sähköiseen muotoon.
Alakerta avoinna arkipäivisin
8-15.

Varaukset ja perinteenkeruun
oaa vastaan Inkeri Jokela 040
735 9268.
Tervetuloa tutustumaan!
Teksti Noora
Kuva Peeri

Työryhmä:
Paula Aspholm-Heimonen
Leena Hautajärvi
Inkeri Jokela
Kauko Kellokumpu
Pälvi Lepoluoto
Noora Peltoperä
Marjatta Poikajärvi
Petteri Salmijärvi
Irene Schroderus
Nina Sipola
Maria Ämmälä
Taitto:
ECO-PRINT OY, Iisalmi
www.ecoprint.info
Paino:
Lapin Kansa Oy, Rovaniemi
Yhdistykset, yritykset
Kysy edullista mainostilaa
Noora Peltoperä 040 508 1726
noora.peltopera@salla.fi
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SALLASSA
TAPAHTUU...
Kesäkuu 2008
13.6. Hopeaharju: Anki
21.6.Tanssit Morottajan Esulla: Trio Tuovila
25.6. Senioritanssijat tanssivat ja tanssittavat yleisöä
klo 18 Sallatorilla
Kuva Ani Keunen

Hyvinvointia Sallan
Rykimäviikolla
Syksyn saapuessa metsän siimeksestä kaikuva, yskimistäkin ehkä hieman
muistuava, hirvaiden eli urosporojen
ääntely saaaa aiheuaa ihmetystä ohikulkĳassa. Kyseessä ei kuitenkaan ole
syksyinen porojen ﬂunssaepidemia vaan
porojen kiima-aika, jota Rykimäksikin
kutsutaan.
Usein sanotaan, eä ihmisten hormonit alkavat hyrrätä keväisin, mua poroilla tämä tapahtuu syys-marraskuussa.
Hirvaat kokoavat itselleen rykimähaaremeita ja ovat välillä hyvinkin mustasukkaisia puolisoistaan. Välämää ei
kannata Mai Meikäläisenkään Rykimäaikaan ainakaan tieten tahtoen kävellä
keskelle rykimätokkaa. Poro, kun ei voi
välämää tietää Matin mieltymyksiä
työystävän suhteen ja saaaapi antaa
hormonihuuruissaan Matille äkkilähdöt
haaremistaan.
Hirvaaksi mielii varmaan monen Matin mieli, mua rykimäajan pääty yä
hirvaan kohtalo on usein ankara. Rykimäaikaan hirvas keski yy täysin… no
siihen rykimiseen, eikä muista edes kaikin ajoin syödä. Lopputuloksena on rykimäajan pääyessä laihtunut ja voimaton

urosporo, joka vielä kaiken lisäksi joutuu
luopumaan sarvistaan talvea vasten. Siinä vaiheessa alkaakin akkavalta jyrätä.
Vaatimet eli naarasporot pitävät sarvensa
aina keväiseen vasojen syntymään saakka, jolloin heillä on talvisin ylivalta mm.
parhaita ruokapaikkoja vallatessa.
Sallassa on jo kymmenen vuoa takaperin järjeste y porojen rykimäajan kunniaksi syksyinen tapahtuma, jota kutsutaan Rykimäviikoksi. Vuosien varrella
tapahtuma ehti hiipua, mua tänä syksynä tapahtuma palaa Sallaan entistä
ehompana. Keskellä parasta ruska-aikaa
eli viikolla 37 Sallan Rykimäviikko esittäytyy hyvinvointiteemalla, joa ne hirvaatkaan eivät täysin näive yisi rykimän
tuiskeessa. Luvassa on tapahtumatäyteinen viikko, johon sisältyy henkistä ja
fyysistä hyvinvointia mm. Rykimän Kaiho- iltamien ja hyvinvointiseminaarin
muodossa.

Tervetuloa Rykimään 8.-14.9.2008!

Mieland
Sallamalliston
Kursu-hame

www.mie.fi

Heinäkuu 2008
5.7. Naruska-päivä: Kesäkirppis ja yhteislaulua Haltin
kodalla klo 12 alk.
5.7. Perinneruokapäivä: Isäntä Matin Museo/ Lapajärvi
5.7. Morottajan Esun tanssit: Trio Raimo Laamanen ja
Naseva
5.7. Vallovaaran lava: Tanssiorkesteri Roselet
12.7. Perinneruokapäivä: Isäntä Matin Museo/ Lapajärvi
12.7. Kesäteatteri: Sillon Saarivallan Aikahan, Lapajärvi
12.7. Karhujärven kyläpäivä
12.7. Morottajan Esun tanssit: Katja Höyhtyä / Hurmurit
12.7. Vallovaaran lava: Terhi Lehtoniemi
14.7.-25.7. Sallan Taideseuran näyttely “Koillisen haikuja”
Sallan kirkonkylä/ Sallansuu
15.7. Hautajärvi-päivä, perinneniittytalkoot: Hautajärven
luontotalo
17.7. Team Tusinan konsertti vapaa-ajantalo
Sallansuussa klo 19
18.7. Salmivaaran kyläpäivä klo 15 Pohtilan Jarin
pihapiirissä
18.7. Pölökkybaarin petankkikisat, Saijan kylä
19.7. Salla-päivä
19.7. Morottajan Esun tanssit: Eero Magga
19.7. Vallovaaran lava: Eero Aven
19.7. Salla-päivän tanssit Revontulessa: Mira Sunnari
26.7. Morottajan Esun tanssit: Taikayö
26.7. Vallovaaran lava: Jarkko Honkanen & Pohjantähti
26.7. Koiramarkkinat Kursun kylätalolla
Tanssit: Popniitit
Elokuu 2008
2.8. Morottajan Esun tanssit: Levottomat
9.8. Morottajan Esun tanssit: Trio Tuovila
20.8. Senioritanssijat tanssivat ja tanssittavat yleisöä klo
18 Sallatorilla
23.8. Junan perässä -juoksu Kelloselässä
30.-31.8. Reuman aluepäivät Sallassa, Hotelli Revontuli
Syyskuu 2008
8.-14.9. Sallan Rykimäviikko
10.09. Rykimän Kaiho- musiikki-iltamat, Keloravintola
Lokakuu 2008
4.10.2008 Valtakunnalliset kyläpäivät Sallassa

Viimeisimmät menotiedot:
http://loma.salla.fi/fi/tapahtumat/

