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Valoa ja voimaa
Kuljemme kohti valoa
se kohta valaisee joka seutua, saloa
Sinäkin huomaat helposti sen
aurinko poistaa jo pimeyden
Anna valon ympärillesi loistaa
se hyvää mieltä kaikille toistaa
Ystävääsi muista ja moikkaa
ilo luoksesi varmasti loikkaa
Jaetut hetket jokainen muistaa
matkanteko mukavasti luistaa
Siispä ystävyyden valoa ympärillesi luo
se päivääsi hymynkin tuo

Etukannen kuva: Kaisa Isojärvi

Päätetään nyt yhdessä tässä siis
pois vieköön kaunan ja kateuden vaikka hiis
ystäviä hyvin me kohdellaan aina
hymyhän ei kasvoilla paljon paina
Valoisaksi tehdään yhdessä maailma tää
siitä mukava muisto tuleville jää
Annetaan välittämisen itsestämme näkyä
heitetään maailmaan välittämisen täkyä
Maria

Pääkirjoitus
Armoa työelämään,
armoa elämään
Kotosalla-lehti toivottaa kaikille lukijoilleen hyvää kuluvaa vuotta ja jatkaa hyvien uutisten
merkeissä. Lehden tavoitteena on rakentaa lukijoidensa hyvää elämää myönteisellä uutisoinnilla
ja hyvää elämää käsittelevillä pohdinnoilla. Pääkirjoitus on käsitellyt vuosien varrella erilaisia elämänkoulun oppimääriä, joita päätoimittaja on monesti itsekin suorittamassa. Tämän lehden pääkirjoituksen aiheena on armo. Armo on sanana ja käsitteenä tuttu meille monille uskonnollisesta,
erityisesti kristillisestä kielenkäytöstä. Uskonnollisessa ajattelussa armo liittyy siihen tapaan, jolla
Jumala suhtautuu ihmiseen. Se on jotakin, mikä tulee ihmisen osaksi pelkästä Jumalan hyvyydestä,
ilman ihmisen omaa ansionsa. Armo käsitteenä soveltuu tarkastelemaan myös työelämää ja elämää
yleensä, jossa armo ja armollisuus näyttäisi olevan varsin vieras ilmiö. Armo merkitsee hyväksymistä ja anteeksiantoa; ihminen kelpaa sellaisena kun ja hänet hyväksytään omana itsenään ilman
ennakkoehtoja tai jälkivaatimuksia.
Mitä jos saisi olla juuri sellainen kun on niin kotona kuin töissä? Ei tarvitsisi esittää jotakin vaan
olisi vain aivan naturelli, sellainen kun on tehessä tullut. Riittäisi ihan itsenään ja antaisi toistenkin
olla sellaisia kuin ovat. Naturellina olo ei kuitenkaan tarkoita sitä, että käyttäytyisimme ihan miten
sattuu ja sanoisimme toisillemme mitä sylki suuhun tuon. Meidän tulee voida edellyttää joskus
jopa vaatia toisiltamme hyvää käytöstä, johon sisältyy kunnioitusta, vastavuoroisuutta ja inhimillisyyttä; ystävyyttä ja täydellistä luottamusta emme voi vaatia, sillä ne taas syntyvät kun ovat syntyäkseen jostakin ihmisten välisestä kemiasta.
Mutta entä jos työkaveri, perheenjäsenesi tai ystäväsi mielestäsi käyttäytyy kerta toisensa jälkeen
käsittämättömällä tavalla. On kateellinen ja ahne, ajattelee vain itseään, on epäoikeudenmukainen, juoruilee jatkuvasti, ei tee mielestäsi töitä tarpeeksi, oikein tai ainakaan oikeita töitä. Armon
näkökulmasta hänet on hyväksyttävä, sillä ihmiset eivät muutu arvostelulla, äkäisillä katseilla,
tiuskimisella, mökötyksellä, piikittelyllä tai ilkeillä heitoilla, jotka huumorin kaapuihin puetaan. On
myös syytä pohtia sitä mihin käsitykset toisesta ihmisestä ja toisen ihmisen tekemisistä perustuu,
kuinka hyvin todella tiedetään ja tunnetaan häntä vai onko käsitys muodostanut jonkun toisen
kertomasta.
Olisi hyvä, että meillä olisi niin paljon väärän ja oikean tajua, että osattaisiin suuttua asiasta esim.
epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, kun on sen paikka, mutta vihan tulisi sammua asian käsittelyn
jälkeen eikä jatkua asian esittäneen henkilön kostamisella ja rankaisemisella ns. sosiaalisesti sallituin keinoin.
Armahtavaa asennetta voi harjoitella armahtamalla ensin itseänsä. Aina ei tarvitse onnistua, saa
tehdä virheitä, voi olla sellainen kuin on. Yksittäiset töppöilyt, huonot vitsit, mokat ja möhläykset
on helppo antaa anteeksi toisille, vaikka itselle ne saattaa tuottaa kohtuuttomia pohdintoja, siispä
armahda itsesi. Muistatko ja muisteletko toisten mokia? Jos et muistele niin todennäköisesti muut
ei muista sinunkaan mokia. Jos taas muistat toisten mokat ja kääntelet niitä mielessäsi niin pohdi
miksi ne vievät sinun ajastasi niin paljon.
Oman itsensä ja toisen ihmisen kohtaaminen ei ole helppoa. Kohtaamista vaikeuttaa se, ettemme
ole oppineet välittämään aidosti itsestämme tai toisesta, emme osaa aina kuunnella, emme jakaa
ajatuksia, emmekä vaihtaa merkityksiä. Pyrimme aina jonnekin josta seuraa se ettemme ole toisillemme läsnä, joka on välttämätöntä että voisimme hyväksyä itsemme ja toiset. On mahdotonta
antaa toisille ihmisille tilaa ja kuunnella häntä, jos mestarillisesti tietää toisen ihmisen elämästä ja
parhaasta paremmin kuin tämä itse. Valitettavan usein ihmisten väliset keskustelut ovat monologeja, joissa ei kuunnella toisia vaan vuoroperään esitetään omia näkemyksiä asioista. Joskus jopa
vaanien seurataan milloin toisen suu menee kiinni, että saa ilmaista oman mielipiteensä.
Elämämme tarkoitus lienee tuottaa onnellisuutta ja hyvinvointia itselle ja toisille. Kaikki me
haluamme hyvän elämän. Mutta mitä teemme itsellemme ja toisillemme hyvän elämän kokemiseksi. Ajattelemmeko, että kyllä tässä hyvä elämä koittaisi jos nuo toiset muuttuisivat, tekisivät
toisin. Jokaisen ihmisten kanssa parissa työskentelevän tulisi katsoa peiliin ja ympärilleen ja kysyä
minkä verran ihmisystävällisyyttä on omassa itsessä ja toisissa havaittavissa? Ihmisystävällisyys on
elämänkoulun oppimääristä vaikeimpia ja koskaan siitä ei täydellistä suoritusta tule keneltäkään,
mutta voi tavoitella päiviä jolloin sitä olisi enemmän vallalla kuin huonoa käytöstä, vihamielisyyttä, kateutta tai pahansuopuutta toisia kohtaan. Onko hyvän palautteen aika vasta sitten kun asianomainen on siirtynyt tuonpuoleiseen?

Kirsi Kangas
Sallan kunnan uusi talous- ja kehittämisjohtaja Kirsi Kangas aloitti virassa tämän vuoden alussa. Ensimmäiset viikot
ovat menneet tutustuessa toimenkuvaan. Taloushallinto on
vuosien takaa jo tuttua Kirsille sillä hän on lähestulkoon
puolet elämästään pyöritellyt numeroita eri instansseissa.
Viimeisimpänä niistä hän on työskennellyt toimistoalalla
esimiehenä. Kehittämispuoli taas vaatii enemmän tutustumista, mutta vankan työkokemuksen ja koulutuksen suomalla itsevarmuudella sekin varmasti hoituu.
Koulutukseltaan Kirsi on hallintotieteiden maisteri Lapin yliopistosta, pääaineenaan hallintotieteet.
Aiemmin hän on suorittanut myös
kirjanpidon KLT tutkinnon.
Kirsi Kangas asuu Hautajärvellä
josta hän on myös kotoisin. Perheeseen kuuluu avomies ja tytär. Sallan
omana tyttönä hänellä on näkemystä Sallan nykyisestä tilanteesta,
mahdollisuuksista ja tulevaisuuden
mukanaan tuomista haasteista. Sallan kunta työpaikkana on hänelle
entuudestaan tuttu, paluu kunnan
työtehtäviin on ollut helppo koska
työkaverit ovat tuttuja. Nyt Kirsistä tuntuu, että hän on omassa tehtävässään, taloushallinto on ollut
aina omaa alaa. Nykyinen toimi tuo

Kotka ja Mehiläinen
(J.Krylov: Faabeleita, suom. Kirsi Kunnas)
Onnellinen se jonka työ mainetta saa, jo sekin lisää voimia kun maailma seuraa toimia.
Vaan yhtälailla tulee arvostaa, sitä joka ei työstään kunniaa saa kun nimettä joukossa nimettömäin yhteisen hyvän eteen hikipäin vaivoja säästämättä uurastaa.
Kun Mehiläisen näki häärivän kukan ympärillä toimiessaan, Kotka halveksien yltyi sanomaan:
Poloinen hän, jonka työ ja taito ei missään näy, sääliksi käy. Te mehiläiset tuhannet kennot teette
pesäänne tuolla. En ymmärrä miten hennot noin tehdä työtä ja sitten kuolla tuntemattomana muiden myötä.
Mikä ero! Lennän yksin kuin nero pilvien alla ja pelkoa herätän kaikkialla, pysyvät linnut varoen
maassa ja paimenet valvovat laumojensa luona, eivät uskalla lammas ja vuona kulkea haassa.
Mehiläinen vastasi: Kunnia sinulle! Ja suokoon Luoja auliisti antejaan. Syntymästäni saakka taas
on minulle kuulunut yhteisen hyväksi ahertaa. Tiedän kyllä en saa kunniaa, mutta kennoja katsellessasi ilon saan: on siellä pisara minunkin hunajaa!
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tullessaan kovia haasteita, mutta
Kirsi uskoo Sallan tulevaisuuteen.
Tulevaisuuden eteen on tehtävä yhteistyötä eri instanssien kanssa ja on
oltava yhteisiä tavoitteita.
Sallasta löytyy eri alojen vankkaa
osaamista, josta nousevat varmasti
myös kehittämisideat. Avoin keskustelukulttuuri missä ideat virtaavat vapaasti on Kirsin mielestä
paras tapa kehittää Sallaa. Kirsin
toiveena on, että kehittämisideat
tulisivat myös hänenkin tietoonsa niin kuin on jo paljon tullutkin.
Sallan tulevaisuus lepää matkailun
kasvun ja uusien innovaatioiden
tukemisen varassa. Näiden kehittäminen tuo Sallaan hyvinvointia
pitkälle tulevaisuuteen.

Sallan tiedotuslehti 1-2010
Toimitus:

Sallan kunta

Päätoimittaja:

Marja Myllykangas
marja.myllykangas@salla.fi

Toimitussihteeri:

Kaisa Isojärvi
kaisa.isojarvi@salla.fi, puh. 040 508 8518

Työryhmä:

Sonja Aatsinki, Oili Hourula,
Kaisa Isojärvi, Arja Jääskeläinen,
Kauko Kellokumpu, Outi Kettunen,
Suvi Seppälä, Nina Sipola, Maria Ämmälä

Kotosalla -logo:

Kauko Kellokumpu

Taitto:

Koillismaan Kirjapaino Oy, Kuusamo

Paino:

Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 2010

Lehti ilmestyy:

kerran kuussa

Lauantai aamupäivällä pakkasmittarin lukemat näyttävät jo
yli kahtakymmentä. Saavun Sallatunturin mustalle rinteelle
eli kotoisammin Ep:lle. Rinnettä pitkin kaartelee kaksi laskijaa sylissään keppikasat, jotka hupenevat pikkuhiljaa, kun
he asettavat kepin toisensa perään rinteeseen. Mahtaa tuolla
rinteessä olla kylmä. Kävelen kohti Sallan Karhujen ”valvontakoppia”, jossa Sohvi Virkkula jo odotteleekin muiden
alppikoululaisten kanssa rinteeseen pääsyä. Ehdin vaihtaa
pari sanaa heidän kanssaan ennen harjoitusten alkua.
Rukan alppikoulun valmennuksessa olevat Sohvi Virkkula ja Santeri Paloniemi sekä Ruka Slalomin
alppinisti Miikka Mankinen ovat
tulleet Sallaan treenaamaan. Kolmikko käy mielellään Sallassa harjoittelemassa. He pitävät Sallatunturin olosuhteita ja rinneprofiilia
erittäin hyvinä.
Kuusamolainen Santeri Paloniemi on nuorten Suomen Mestari sekä
suurpujottelussa että pujottelussa.
Santeri on valittu Nuorten MMkisoihin Chamonix-Mont –Blancille
Ranskaan ja hän haluaa harjoitella
MM-kisoja varten nimenomaan Sallatunturilla.
Kuusamon lukiossa opiskelevan
sallalaisen Sohvi Virkkulan arki on
säännöllistä harjoittelua. Koulupäivä alkaa yleensä aamutreeneillä,
joilla kehitetään fyysistä voimaa.
Päivällä käydään normaaleilla oppitunneilla ja illasta on luvassa lisää

urheilutreenejä. Treenit ovat monipuolisia; alppikoululaiset mm. pelaavat jääkiekkoa ja käyvät uimassa.
Alppikoululaiset eivät aina voi
osallistua normaalitunneille, jolloin
apuna heillä on ryhmänohjaaja, joka
huolehtii oppiaineista ja auttaa yksilöllisesti opinnoissa. Lukion opettajat ovat kuitenkin hyvin joustavia
alppikoululaisten opinnoissa, heidän kanssaan voi neuvotella poissaolojen korvaamisesta jne.
Sohvin mielestä alppikoululaisten kesken on hyvä ryhmähenki. Jos
jotakin kilpailua heidän kesken on,
niin se on vain hyväksi treenaukselle ja kilpailua tapahtuu vain treenausaikana. Kilpailussa koululaiset
ovat yhtä suurta perhettä.
Nuorten SM-kisoista Pyhä-tunturilla ja Rovaniemellä tuli Sohville
lopultakin se täysosuma: kultamitali nuorten pujottelussa ja prons-

sia suurpujottelussa. Lehdistä
saimme lukea, että Sohvin mielestä
osasyynä pujotteluvoittoon olivat
uudet välineet, mutta varmasti
suurin syy on Sohvin into jaksaa
jatkaa harjoittelua. Sohvista itsestään tuntuu, että alppihiihto on
hänen juttunsa. Lähes aina jaksaa
lähteä rinteeseen yrittämään tehdä
vieläkin paremmin kuin edellisellä kerralla. Sitä jaksamista Sohvi
varmaan ammentaa tukijoukoista,
joihin kuuluvat perhe, isovanhemmat ja muut sukulaiset. Sohvin äiti
antaa myös erityiskiitokset Sallan
yrittäjille, jotka ovat tukeneet Sohvia ostamalla mainostilaa Portilta
Portille -lehdestä.
Alppihiihto-lajina on välineurheilua. Pelkillä välineillä ei urheilija tosin suurta etumatkaa saa, vaan
menestyäkseen alppihiihtäjän on
harjoiteltava määrätietoisesti. Välineitä pitää silti olla, niitä voi yhden
kauden aikana kulua useammat
parit. Sohvillekin on tälle kaudelle
ostettu jo kolmet pujottelusukset ja
saman verran suurpujottelusuksia.
Välineisiin menee siis kaudessa
useampi tuhat euroa ja lisäksi maksetaan vielä leirimatkat ja valmennukset. Kovasti saavat siis tukijoukot tehdä työtä, jotta Sohvi jaksaa
jatkaa taivalta kohti tähtiä. Kenties
hän on jonakin päivänä Sallan ensimmäinen olympiamitalisti!
Kaisa Isojärvi

Kuva: Kaisa Isojärvi

Sallan Karhujen nuorten SM-kultamitalisti Sohvi Virkkula

Astu sisään SportShop:iin!
Keskellä ei mitään (In the middle of nowhere) lepää Sallan ylpeys Sallatunturi ja sen helmenä Sportshop, jonka kodikas lämpö kutsuu matkailijaa astumaan sisään. Tervetulleeksi
Sportshoppiin toivottaa iloinen henkilökunta Kaisa Korkeasalon johdolla.
Sportshop on monipuolinen liike. Liikkeessä myydään talvivarusteita, hissilippuja ja hiihdon
opetusta. Sportshopin yhteydessä olevasta suksivuokraamosta saa vuokrattua välineet tai
ostettua myös omaksi. Kaikki tarvittava löytyy jotta pääsee kokeilemaan laskettelun saloja.

Pukeutuminen laskettelurinteeseen ei suuria vaadi. Normaali talvipukeutuminen riittää. Huomiota
kannattaa kiinnittää kerrospukeutumiseen ja hanskoihin, joiden on
oltava riittävän pitkät jotteivät ranteet ole paljaana. Kerrospukeutuminen mahdollistaa vaatekertojen
vähentämisen tarvittaessa.
Laskettelun voi aloittaa ihan
itsenäisesti taikka tilata hiihtotunteja Sportshopista edeltä käsin

puhelimitse.
Lasketteluopetusta
saa viiden vuoden iästä alkaen.
Hiihdonopetus aloitetaan turvallisesti tasamaalta, jossa opetellaan
jarrutustekniikoita. Kun jarruttelu
alkaa olla ”hanskassa”, tampataan
hieman rinnettä ylös ja testataan
vasta opittua. Kun opettaja toteaa
ryhmän oppineen alkeet, voivat
oppilaat siirtyä naruhissirinteeseen. Laskettelun alkaessa sujua
varmemmin opiskellaan opettajan

johdolla ankkurihissien käyttöä,
joilla noustaankin jo korkeammalle ja siinäpä se peruspaketti onkin.
Perusasiat opitaan yleensä jo yhdellä oppitunnilla! Lisähienouksia
opitaan lisätunneilla tai itsekseen
opiskelemalla, mutta pienemmät
lapset tarvitsevat tietenkin enemmän oppitunteja omaksuakseen
alkeet. Alle 7-vuotiaat kypäräpäät
pääsevät ankkurihisseille ilmaiseksi aikuisen seurassa.

Hiihtokoulussa Ailasmäen Jani ja Isojärven Arttu. Opettajana Tuuha Timo.

Wernerin hiihtokoulu
Suomen Hiihtokeskusyhdistykseen kuuluvissa hiihtokeskuksissa
pyörii Wernerin vauhdikas hiihtokoulu, joka yhdistää lasten hiihdonopetuksen vakiosisältöiseksi kurssiksi. Wernerin tavoitteena on tehdä
lapsista monipuolisia lumiliikkujia.
Wernerissä taidot ja varmuus
rakentuvat aiemmin opitun päälle motorisen kehityksen kannalta
oikeassa järjestyksessä. Innostava
opetus, ahkera harjoittelu, monipuolinen liikunta sekä riittävä lepo
harjoitusten välillä sytyttää innostuksen urheiluun, joka toivottavasti
kestää läpi elämän. (lähde www.ski.
fi/werneri).
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että kun lapsi osallistuu Sallatunturilla järjestettyyn Wernerin-hiihtokouluun niin hän saa merkinnän
Werner-passiin. Passin merkintöjen
mukaan hän voi jatkaa hiihtokoulua seuraavassa Wernerissä seuraa-

valla kurssilla. Yksi kurssi kestää
3 päivää tai 6 kertaa taikka koko
talvikauden, samat asiat käydään
kuitenkin läpi aina kurssilla. Tänä
talvena alkaa Sallassa Wernerin jatkokurssi. Wernerin hiihtokoulu on
tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille.
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Sallan hyvinvointihenkilö
Vuoden 2010 ensimmäinen hyvinvointihenkilö on Tuula Klocke,
tanssiva eläkeläinen Onkamosta.
Tuulalle hyvä olo tulee liikunnasta.
– Liikkuminen on minulle elämäntapa. Eläkkeellä oleminen itsessään
on hyvinvointia etenkin kun olen
ollut terve ja olen saanut toteuttaa
asioita, joista tulee hyvä mieli, Tuula
kertoo. Kuluneet kymmenen vuotta
eläkkeellä ovat olleet antoisia vuosia ja aikaa riittää tehdä niitä asioita,
joita työelämässä ollessa ei ehtinyt
tekemään. Tuulalla on kotieläimiä,
kaksi vuohta, kanoja, kissoja ja
koiria, joten eläinten hoitaminen ja
ulkoiluttaminen ovat osa päivärytmiä. Hänen mielestään on onni
saada asua maaseudulla, ja kaiken
lisäksi Onkamo on yksi Sallan kauneimmista kylistä.
Mielekäs harrastus on senioritanssin ohjaus, josta Tuula innostui
vuosituhannen alussa. Siitä lähtien
on sallalainen senioritanssiryhmä
nähty useinkin pyörähtelevän erilaisten rytmien ja askelien tahdissa
paikallisissa tapahtumissa ja myös
kunnan rajojen ulkopuolella. Viime
vuonna kouluttajan tehtävä laajeni
koko Lappia koskevaksi, joten senioreiden tanssiharrastus läänimme
eri kolkissa tulee varmasti lisään-

tymään. – Liikkuminen musiikin
tahdissa tuo harrastajalleen hyvän
olon, koordinaatiokyky paranee
askelkuvioita opetellessa ja ryhmässä tutustuu muihin ihmisiin,
luettelee Tuula Klocke tanssimisen
hyviä puolia ja lisää, että positiivisesta vaikutuksesta kertonee EteläSuomen senioritanssiharrastajien
kasvava määrä. Tuulan toiveena on
järjestää isot tanssiaiset, kun kymmenen vuotta harrastuksen merkeissä täyttyy.
Lähimmäisilleen voi tehdä hyvää eri tavoin. Tuula on vuosikymmenen ajan ollut Plan-kummina ja
kummilapsia on mm. Beninissä,
Pakistanissa ja Guatemalassa.
Kummitoiminnan ideana on auttaa kummilasta ja tämän lähipiiriä kuukausittaisella summalla ja
vastineeksi lahjoittaja voi seurata
kummilapsensa kehitystä sekä
Planin työn etenemistä kohdealueilla. Myös vierailut ovat mahdollisia: Planin avustuksella kummi
voi tutustua kummilapseensa ja
hänen elinympäristöönsä. Tuula
on vieraillut kummilastensa kotimaissa: - On vaikuttavaa, kuinka
ankeissa ja köyhissä oloissa ilo
siitä huolimatta on läsnä, sanoo
Tuula. Musiikkia varten tarvitaan

vain ylösalaisin käännetty pesuvati ja laulu ja tanssi sujuu siltä
istumalta.
Kotikunnassa kansalaisopisto tarjoaa eläkeläisille monipuolisesti niin
ruumiin kuin mielen hyvinvointia
tukevia palveluja. – Ainoa ongelma
on, että ne tahtovat keskittyä kuntakeskukseen siitäkin huolimatta, että
viime vuosina tarjontaa on aktiivisesti lisätty myös sivukylille. Harvinaisempien kielien kursseja ei ole
tarjolla, joten niistä kiinnostuneen
on lähdettävä kauemmas kurssille
tai jätettävä ajatus sikseen. Nuorille
voisi olla enemmän tarjontaa mutta
sivukyliltä ei aina löydy riittävästi
harrastajia kursseille, mikä on laajemminkin ongelma syrjäseuduilla.
– Mielestäni eläkeläisten keskuudessa on tällä hetkellä hyvä vire ja
harrastusmahdollisuuksia löytyy.
Onnistuneesta kokemuksesta jää
hyvä mieli ja silloin harrastus todennäköisesti jatkuu. On kuitenkin
tärkeää, ettei kukaan tunne huonoa
omaatuntoa siitä, että on tyytyväinen, vaikkei aina kuljekaan kerhoissa harrastamassa!
Seuraavaksi
hyvinvointihenkilöksi Tuula Klocke haastaa monitoimisen ja mahtavan persoonan,
Anneli Kunnarin.

Tuula ja englanninspringerspanielit Höpö ja Höntti.

jotka tuovat oman näkemyksensä
ja kokemuksensa hyvinvointivalmentajan tehtävän määrittelyyn.
Tavoitteena on, että hyvinvointivalmennusmalli todetaan niin hyväksi,
että se leviää jatkossa laajemminkin
Lappiin ja vaikka koko maahan.
Sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas kannusti tervehdyspuheessaan opiskelijoita muistamaan
kolme asiaa reilun vuoden kestä-

vän ponnistuksen aikana: käsittelemään asioita kokonaisvaltaisesti,
suomaan itselleen ja muille armoa,
sillä kukaan ei ole täydellinen sekä
reflektoimaan eli arvioimaan toimiaan ja tekojaan unohtamatta pohtia
omia vaikuttimiaan niiden taustalla. Yleisenä ohjeena se sopisi myös
meille kaikille kuntalaisille noudatettavaksi elämässämme!
Opiskelijat ovat hakeutuneet

Valmentajat opintiellä
Tammikuisena aamuna kunnan
valtuustosali täyttyi sallalaisista
opiskelijoista, kun tulevat hyvinvointivalmentajat
kokoontuivat
aloitustapaamiseensa. Innovatiivinen idea hyvinvointivalmennuksesta sai alkunsa muutama vuosi
sitten, kun eri keskusteluissa pohdittiin sairauksien määrää kuntalaisten keskuudessa ja tuen tarvetta
elämäntapojen muuttamiseksi. Li-

säksi oli ilmeistä, että työyhteisöissä
tarvittiin tukea kiireen keskellä.
Sallan kunta lähti ennakkoluulottomasti kouluttamaan kunnan,
yritysten ja järjestöjen työntekijöitä
ja toimijoita tehtävään, jota ei virallisesti vielä tunneta, mutta jonka
sisällön vs. kunnanjohtaja Pekka
Huhtala totesi varmasti täsmentyvän koulutuksen edetessä. Onhan
opiskelijoina 23 eri alan osaajaa,

Opettajatuutori Arja Jääskeläinen ja opiskelijat tutustuivat ensimmäisenä päivänä opetussuunnitelmaan.
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koulutukseen kiinnostuksensa perusteella. Koko koulutuksen ajan he
seuraavat omaa hyvinvointiaan erilaisin opetuksen tarjoamin keinoin.
Se on tehokas käytännön harjoitus
hyödynnettäväksi tulevassa hyvinvointivalmentajan tehtävässä, joka
painottuu suuressa määrin ennalta
ehkäisevään työhön. Koulutuksen
päätyttyä hyvinvointivalmentajat
toimivat omien tehtäviensä ohella
tukihenkilöinä työ- ja muissa yhteisöissä, järjestävät ja koordinoivat
(työ)hyvinvointiin ja terveyteen
liittyviä tapahtumia ja auttavat etsimään tietoa kyselijää vaivaavaan
asiaan. Voipa joku perustaa opiskelun innoittamana yrityksenkin.
Keskinäisen verkoston avulla toimia pyritään kohdistamaan mahdollisimman laaja-alaisesti sekä
kuntalaisiin että Sallaan saapuviin
matkailijoihin. Näkökulma on hyvinvoinnin edistämisessä: myönteisiä asioita vahvistetaan ja siten
pyritään estämään pahoinvoinnin
eteneminen.
Opetuksesta vastaa Rovaniemen
ammattikorkeakoulu opettajineen.
Myös kuntalaiset voivat osallistua
mielenkiintoisille luennoille kansalaisopiston kautta. Luennot järjestetään valtuustosalissa ja muutama
niistä pidetään videoluentoina.
Hankkeen kokonaissumma on
278 000 euroa, josta Sallan kunnan
rahoitusosuus on 15 %. Koulutuksessa mukana olevat kunnan työntekijät saavat kunnanhallituksen
päätöksen mukaisesti opiskella
työajallaan. Viime vuoden lopulla
kunnalle myönnettiin 80 000 euron
rahoitus erilaisten mittareiden ja
laitteiden hankkimiseen sekä innovaatioympäristöjen kehittämiseen.

Lasten ja nuorten foorumi 2009-2010
Lasten ja nuorten foorumi (LNF)
on Opetushallituksen hanke, jonka
avulla pyritään lisäämään lasten
ja nuorten osallisuutta yhteisten
asioitten päättämiseen. Mukana
hankkeessa on kahdeksan kuntaa
eri puolelta Suomea. Tänä vuonna
Sallan lisäksi mukana ovat Alajärvi,
Ylivieska, Kitee, Hanko, Kemiönsaari, Kouvola ja Suonenjoki.

Ensimmäinen foorumitapaaminen
oli Helsingissä 28.–29.9.2009. Sallan
lukiosta edustajaksi lähti Netta Myllykangas ja Sallatunturin koululta
Iida Kettunen. Nuoret kokoontuivat
Opetushallitukseen, jossa opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen
avasi tapahtuman. Ohjelma oli monipuolista. Jokainen paikkakunta oli
tehnyt esityksen omasta kunnastaan

ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista. Päivien aikana pohdittiin, miten näitä mahdollisuuksia voitaisiin
lisätä. Ohjelmaan kuului myös eduskunnassa vierailu ja pieni tutustumiskierros Helsinkiin.
Oli kiva tutustua muihin nuoriin
ja kuulla minkälaista toimintaa heidän kunnissaan on. Seuraava foorumitapaaminen on huhtikuussa 2010.

Sallan VPK,
vireä 60 vuotias
Vuosi 2009 oli Sallan VPK:lle merkkivuosi, tulihan täyteen
täydet 60 vuotta. Merkkipäiväänsä palokunta juhlisti pikkujoulun yhteydessä 5.12.2009 Sallatunturin Kelopirteillä.
Meidän palokuntalaisten iässä 60 vuotta tarkoittaa vähitellen eläkkeelle siirtymistä ja vanhuuden alkamista. Palokunta
elää parhaita vuosiaan jo kuudettakymmentä sellaista, yhdistyksen ikää ei voida samalla tavalla arvioida, palokunta
jatkaa toimintaansa niin kauan, kuin sen toimintaa pidetään
tarpeellisena.
Kulunut vuosi 2009 oli palokunnan historian kiireellisin
vuosi hälytystehtävien mittarilla mitattuna, 111 kertaa palokunnan apua tarvittiin erilaisiin pelastus- ja sammutustehtäviin.
Palokuntaa jos mitä tarvitaan tässä monien uhkakuvien
maailmassa, tästä syystä toivomme palokunnan toimintaan
uusia jäseniä niin kirkonkylän kuin sivukylien kyläosastoihin.

Juhlassa Sallan VPK muisti jäseniään seuraavasti.
Lapin läänin Pelastusliiton Ansiomitali:
Kellokumpu Jorma
Päiväniemi Reima
Kemppainen Vilho
Mulari Hannu
Selkälä Urpo
Törmänen Mauri
Kotala Toivo
Aska Pertti
Kivelä Veikko
Kotala Keijo
Jussila Susanna
Kunnari Arja
Onkamo Anu
Schroderus Irene
Järvelä Eija

Foorumilaisia opetushallituksen portailla.

Kokeile Sallan jäähallilla curlingia!
Curling on loistava harrastus ja
se sopii kaiken ikäisille ja kokoisille. Harvassa muussa joukkuelajissa
samassa joukkueessa voivat pelata
miehet ja naiset tai äiti, isä ja lapset. Curlingjoukkueen saa helposti
kasaan myös esimerkiksi yhdessä
tuttavapariskunnan kanssa!
Sosiaalisen luonteensa vuoksi
curling sopii erinomaisesti myös
esimerkiksi yritysten virkistystilaisuuksiin. (www.curling.fi)
Pelissä on vastakkain kaksi neljän
hengen joukkuetta, 8 pelaajaa/rata
on optimaalinen osallistujamäärä virkistystilaisuuksia ajatellen.
Sallan jäähallilla curlingratoja on
yksi. Pelata voi toki pienemmilläkin
joukkueilla esim. 2 hengen joukkueilla, mutta harjaukset jäävät tällöin
vähemmälle huomiolle.
Sallan jäähallilta voi lainata harjoja ja liukupohjia sekä tietenkin heitettäviä kiviä. Liukupohjiin soveltuvat sisäpelikengät (tai puhdistetut
ulkokengät) hyvin pelaamiseen.
Muu vaatetus on väljää ulkoliikuntavarustusta.
Sallan kuntaan on hankittu kaikki
curlig pelaamisessa tarvittavat välineet. Kivet on hankittu käytettyinä
Skotlannista saakka! Kiviä on yhteensä 16 kappaletta, yksi kivi painaa 11 kiloa.
Jää on liukkaampi kuin esimerkiksi jääkiekkokaukalossa, koska

curlingjään pintaan ruiskutetaan
pieniä vesipisaroita luiston parantamiseksi. Lisäksi jalassa on teflonista
valmistettu liukupohja. Ruiskutuksen voi hoitaa itse tai apua voi kysyä jäähallin hoitajalta Martti Leinoselta. Martilta saa myös ohjeita ja
neuvoja pelin pelaamiseen.

Pelivuoron voit varata numerosta
040 703 5861 (Martti Leinonen, liikuntapaikka hoitaja)
Ratavuoro maksaa 22,50 €/1 h 15 min

Lapin läänin Pelastusliiton Ansioristi:
Tuuha Arto
Salmijärvi Sakari
Kivelä Antti
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Ansiomitali:
Hautajärvi Herman
Kangas Viljo
Virkkula Jouni
Korva Helge
Kunnari Vesa
Schroderus Jouni
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Ansioristi:
Kunnari Juha
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Turvallista matkailua
Sallan matkailuyrittäjät ovat päässeet mukaan pilottihankkeeseen jonka tarkoituksena on luoda yhteneväiset toimintatavat matkailun turvallisuuden edistämiseksi. Pilottihankkeeseen kuuluu Sallan lisäksi myös Saariselkä. Hanketta
hallinnoi ja koordinoi Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
Lisäksi alueen viranomaisia ja matkailuyrittäjiä on kokoontunut kesästä 2009 tilaisuuksiin, joissa puidaan turvallisuusriskejä ja -ongelmia. Tällä kertaa tilaisuus järjestettiin
Sallatunturin Tuvilla.

Tilaisuuden aloitti Finavia Oy:n
viestintäpäällikkö Leena Huhtamaa
joka kertoi miten Suomen lentoasemilla varaudutaan kriisitilanteisiin ja kriisiviestintään. Finavialla
on hyvin tarkoin mietitty eri häiriöja kriisitilannetyypit, vastuualueet
ja kriisiviestintä. Yleisö sai Leenalta todella paljon ideoita ja ohjeita
myös Lapin matkailun turvallisuuden kehittämiseen.
Tilaisuudessa luennoi myös Sallan kunnasta Mustosen Juha ja Kan-

tolan Hanna jotka kertoivat kriisin
jälkihoidosta. Sallan kunnalla on
kriisinhoitoverkosto josta myös
matkailija voi tarvittaessa saada
apua kriisin jälkeiseen hoitoon.
Teemapäivän päätti projektipäällikkö Päivi Ouallen matkailun
tutkimus-ja koulutusinstituutista.
Päivin luentoaiheena oli matkailun
ennakoinnin tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteena
on vastata matkailun ennakointitiedon tarpeisiin, luoda toimin-

tamalleja ja käytäntöjä, luoda yhteistyöverkosto. Lisäksi ohjelman
tavoitteena on tuottaa tietoa, joka
tukee matkailuyritysten uusien palvelukonseptien kehittämistä, uusien kysynnän kasvualueiden ja erityisryhmien löytämistä, asiakkaan
arvojen ja odotusten ymmärtämistä,
laadun kehittämistä sekä innovaatioihin rohkaisemista.
Turvallisuusjärjestelmän
tavoitteena on luoda toimintamalleja jotka
helpottavat yhteistyötä yritysten,
viranomaisten, oppilaitosten ja vapaaehtoisjärjestöjen kesken. Muun
muassaeri kohdemaiden matkanjärjestäjien vaatimuksiin, jotka perustuvat vakuutusyhtiöiden kriteereihin,
tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi
toimiva turvallisuusjärjestelmä luo
asiakkaalle tunteen, että häntä ei jätetä yksin minkään kriisin kohdatessa.
Turvallisuusjärjestelmän tarkoituksena ei ole hankaloittaa matkailijan liikkumista paikasta toiseen vaan päinvastoin. Standardisoimalla alueen
matkailuyritykset tuottamaan palveluita yhtenäisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti on matkailijalla
helppo osallistua matkailijoille tarkoitettuihin tapahtumiin. Yhteistyöllä saavutettavaa turvallisuustasoa
voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan alueen markkinoinnissa
tulevaisuudessa.

Kaisa Isojärvi

Lapin Poliisilaitoksen Sallan palvelupiste
Palvelupiste muutti vuoden alusta uusiin tiloihin Myllytie
3:een. Toimipiste on nyt keskeisemmällä sijainnilla Sallan
keskustassa ja se on helppo löytää nyt myös matkailijan.
Poliisin virkatehtäviä Sallassa hoitaa kolme poliisia; tutkintaosastolla Jarmo Kivelä ja turvallisuusosastolla Mikko
Junttila ja Ari Hietanen. Asiakaspalvelutiskillä palvelee
toimistosihteerit Erja Eskola ja Marjo Aska.

Erja ja Marjo palvelevat asiakkaita monenlaisissa lupa-asioissa,
niitä ovat mm. ajokortit, ampumaaseluvat, arpajaisluvat, henkilökortit, passit, järjestyksenvalvojakortit,
vammaisen pysäköintilupa jne.
Joihinkin lupiin ajan voi varata etukäteen www.poliisi.fi – sivustoilta.
Toki ajan voi varata edeltä käsin
myös puhelimitse.
Poliisin sivustoilta voi lukea
myös poliisin lehdistötiedotteita
sekä tutustua muutoinkin poliisin
ammattiin.
Sivustoilta saa lisäksi monenlaisia lomakkeita, osan voi täyttää
sähköisesti suoraan nettisivustoille ja osa on tulostettavia versioita.
Ajokortti-, passi tai henkilökorttihakemusta ei voi täyttää eikä tulostaa näiltä sivustoilta. Ampumaaselupahakemuksen voi tulostaa
sivustoilta ja täyttää valmiiksi,
mutta se on toimitettava henkilökohtaisesti poliisin palvelupisteeseen. Ensimmäistä aselupahakemusta tehdessä on varauduttava
poliisin haastatteluun sillä se on
lain mukaan tehtävä nykyään kaikille aselupaa ensimmäistä kertaa
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hakeville. Etenkin käsiaselupaa hakeva saa varautua haastatteluihin
ja esittämään erilaisia todistuksia
mm. ampuma-aseen tarpeellisuudesta sekä terveydentilasta, josta
esitettävä lääkäritodistus. Aselupakäsittelyyn saa varata aikaa
viikosta - kahteen. Lisäksi aseen
hallussapitoluvan ja rinnakkaisluvan valmistaminen kestää noin
2 viikkoa. Poliisilaitokselle voi
edelleen luovuttaa luvattomia ampuma-aseita ja tarvikkeita ilman
seuraamusta (ns. Armovuosiase).
Rangaistusuhasta vapautumisen
ehtona on, että henkilö ilmoittaa
esineistä oma-aloitteisesti poliisille. Ilmoituksen voi tehdä joko puhelimitse tai internetissä.
Palvelupisteessä on myös löytötavaran vastaanotto. Jos omistaja ei nouda poliisille toimitettua
omaisuuttaan kolmen kuukauden
kuluessa, omistusoikeus voi siirtyä
tietyissä tapauksissa löytäjälle, jolla
on kuusi kuukautta aikaa hakea toimittamansa omaisuus.
Muistakaahan käydä kysymässä
kadonnutta omaisuuttanne myös
poliisilta.

Poliisi

(www.poliisi.fi –sivustoilta)
Poliisilain mukaan poliisin
tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitäminen
sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
Poliisin on suoritettava
myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.
Lapin poliisilaitos suorittaa
poliisilaissa ja muussa lainsäädännössä poliisille määrättyjä
tehtäviään omalla toimialueellaan Lapin läänin itäisellä puoliskolla.
Poliisilaitoksen toimialueeseen kuuluu Rovaniemen ja
Kemijärven kaupungit sekä
Ranuan, Posion, Sallan, Savukosken,
Pelkosenniemen,
Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunnat. Poliisilaitoksen
pääpoliisiasema sijaitsee Rovaniemellä ja poliisiasemat
Kemijärvellä, Ranualla, Sodankylässä sekä Inarissa (Ivalo)
ja muut toimipisteet Posiolla,
Sallassa, Savukoskella ja Utsjoella.
Poliisin tavoittaa hätätapauksessa numerosta 112.

Sallan palvelupisteen lupakanslia
Avoinna arkisin klo 09.00–16.00
Myllytie 3 A 2, 98900 SALLA
Kanslia 07187 66050 • Tutkija 07187 66054 • Fax 07187 66052
Sähköpostia voi laittaa yleisesti kirjaamo.lappi@poliisi.fi
tai henkilökohtaisesti etunimi.sukunimi@poliisi.fi

Hopeakoruja Saijalla
Eipä lapset meinanneet millään
uskoa kun avasivat lahjansa, että
itse Usvalan ”joulumuori” olisi ihan
omin käsin niin hienoja hopeakoruja punonut. Lea kehaisi vaatimattomana.
Eivätkö uskoneet? Ihmettelivät
muut. No ei, joutui ihan tosissaan
vakuuttelemaan, että kyllä ne korut
olivat ihan oikeasti syntyneet täällä
meidän saijalaisten omassa ”korupajassa”.
Mutta ei sellaista olisi moni
muukaan itsestään uskonut, kun
niitä syksyllä alettiin Karkkolan
Tarjan opastuksella väkertämään.
Naapurikylissä ihmettelevät, että
mitä siellä Saijalla taas touhutaan.
Ja ovatko ihan mahdottomasti
vaurastuneet kun melkein joka
toinen kulkee hienoissa koruissa
arkenakin Puolukassa käydessään.
Ajatella, että Veikkokin, joka on

kahdeksankymmenen
korvissa,
vääntää jo ties kuinka monetta ja
ilman silmälaseja. Lapsen lapsille
rippilahjoiksi ja mitä kellekin. On
tehty Viikinkiketjua, Oilia, Kuningasketjua, Muinaisketjua ja jopa
Piinaakin. Termejä sinkoilee kuin
ammattilaisilla ikään. Vielä syksyllä uskallettiin vain ihailla Tarjan
näytille tuomia, mutta kun Esko
ensimmäisten joukossa ryhtyi toimeen, näkivät muutkin, että tulosta syntyy eikä todellakaan ole liian
vaikeaa. Irmakaan ei olisi koskaan
arvannut pystyvänsä sellaisiin suorituksiin ilman hopeasepän koulutusta. Kampi kiertää lankaa ja saha
suhisee kun leikataan lenkkejä
poikki.
Sitten vain naksautetaan lenkki
toiseen ja työ etenee. Yhden illan
aikana on puoli korua tehty ja toisena iltana se on valmis, kunhan on

kiillotettu myllyssä. Naimin perässä
Kalevikin on alkanut tuntea kiinnostusta uuteen harrastukseen.
Kovin erikoisia työkaluja ei tarvita, melkein joka huushollista löytyy
pihtiä ja leikkureita.
On tehty kaulakoruja, rannekoruja, nilkkakoruja, korvakoruja,
kravattineulaa. Ei ole kuin mielikuvituksesta kiinni mitä vielä keksitäänkään. Eila yhdisti kaulakoruunsa helmiäkin.
Ja kun miettii sitä hintaa, että jos
muutamalla kympillä saa sellaisen
mistä joutuu maksamaan kultasepällä ihan satoja euroja. Ties vaikka
olisivat tulevaisuudessa arvokkaita
perintökoruja. Eikä tarvinnut Kaarinankaan valittaa: minä tein ja mestari purkasi.
Eija Nissinen
Saija

Madekeitto
1,5 kg
1,5 l
10
2
1l
10
1 tl

4–6 annosta

made
kalalientä
perunaa
sipulia
maitoa
maustepippuria
nokare voita
suolaa
tuoretta silputtua tilliä

Nylje, perkaa ja fileoi made tarvittaessa. Ota
talteen mateen maksa ja maiti. Paloittele fileoitu made.
Kuori ja lohko perunat sekä sipuli. Laita peruna- ja sipulilohkot kiehumaan kalaliemeen.
Lisää maustepippurit. Keitä noin 10 minuuttia
ja lisää kalapalat. Anna keiton kiehua hiljalleen, kunnes perunat ja kala ovat kypsiä.
Lisää keiton joukkoon maito ja anna vielä
kiehahtaa. Mausta suolalla ja lisää joukkoon
nokare voita sekä reilusti tilliä.
Keitä mateen maksa ja maiti erikseen suolavedessä ja tarjoa keiton kera.

Matikkavelli
Ukko mielellään lähti kalaan
kyllä minä sitten sitä halaan
jos se mulle matikoita toisi
jotta keiton keittää voisi
Toipa ukko saaliin oivan
kera mielen ilkamoivan
kalan pöydälle hän nakkas
- jopa akan napinakin lakkas Siispä vellin keittoon alan
ensin siistin tietysti mä kalan
Sipulit ja pippurit liemeen nakkaan
vilkaisen vielä ohjepakkaan
Keittoon potut kuorin
matikan nahastaan suorin
liemeen herkulliseen kalan heitän
ja vellin makean meille keitän
Matikkavelliä nyt saapi joka suu
kyllä nälkä unohtuu
Maha täynnä herkkua moista
voipi vaan nyt kiitellä toinen toista.
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Yritysesittelyssä: Sallan kuvaamo
Sallan kuvaamo on perustettu vuonna 1962. Yrityksen
perusti Tuuha Aarne yhdessä vaimonsa Kirstin kanssa.
Aarnen varsinainen leipätyö oli peruskoulun ala-asteen
opettajana, mutta hänen harrastuksenaan oli kuvaaminen.
Asiakaskunta alkoi kehittyä kuin itsestään kun kunnassa ei
ollut kuvaamoa ja ihmiset halusivat otattaa kuvia itsestään.
Niinpä Aarne aina koulupäivän päätteeksi vielä kuvasi
ja kehitti kuvat. Vaimo piti liikettä auki päivisin ja varasi
kuvausaikoja.
Yrityksen nykyinen omistaja
Arto Tuuha on katsellut touhua
2-vuotiaasta asti. Tammikuussa
Arto täytti 50 -vuotta ja hän halusi jakaa tämän merkkipäivän
asiakkaidensa kanssa. Yrittäjäksi
valokuvaamoon Arto on kasvanut
siis jo pienestä pitäen. Arto kertoo
muistavansa kuinka lapsena isän
kanssa pimiössä kehitettiin kuvia.
Nykypäivänä ei enää kuvaamossa
tarvita pimiötä, valokuvien kehittäminen on täysin automatisoitua,
Sallan kuvaamoon hankittiin minilab vuonna 1986. Arton aloitettua
yritystoiminnan 80-luvun loppupuolella hän on kehittänyt monella
tapaa Sallan kuvaamoa. Valokuvaus on mennyt nykyään täysin
digitaaliseksi joten kuvaamosta

saa digikuvapalveluita. Digikuvista voi tehdä kaikenlaista hauskaa,
postikorteista kalenterihin. Sallan
kuvaamosta saa tietokone- ja valokuvaustarvikkeita sekä huoltoa ja
neuvontaa. Kuvaamon valikoimiin
kuuluu myös taidetarvikkeet ja
taulujen kehystys.
Arto harrastaa valokuvausta
myös vapaa-aikanaan. Kuvaamosta
matkailija voikin löytää Arton ottamia maisemakuvia Sallasta joita on
tulostettu maisemakorteiksi. Lisäksi
pujottelu on lähellä Arton sydäntä.
Paljon hänen vapaa-ajastaan kuluu
Sallan Karhujen toiminnassa.
Tällähetkellä Arto on tyytyväinen Sallan kuvaamon tarjontaan,
silti mieli on aina avoimena uusille
suuntauksille.

Sallan kansalaisopisto
hyvinvointivalmennushanke

TULEVIA TAPAHTUMIA
HELMIKUU
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18.2.
22.2.
22.2.
23.2.
23.2.
24.2.
24.2.
25.2.
28.2.

Suomi Slalom
”Ikääntyneiden ravitsemus” luento valtuustosalissa
Trubaduuri Papana Pupissa
Suomi Slalom kiertue
Elan Snowtour
K2 Lumikiertue
Revontulen tanssit:Simodeus
Suomi Slalom
Hyväntekeväisyyskonsertti kirkonkylän koululla

MAALISKUU
1.3.
3.3.
4.3.
7.3.
8.3.
11.3.
11.3.
14.3.
17.3.
18.3.
20.3.
25.3.
25.3.
27.3.
28.3.

Houseband Papana Pupissa
Revontulen tanssit:Simodeus
Suomi Slalom
Asiaa naisille -tapahtuma tulevan naistenpäivän kunniaksi Sallansuussa
Bad Bombers Papana Pupissa
Suomi Slalom
Revontulen tanssit:Korsuorkesteri
Nopeuslaskun Maailmancup 14.-17.3.
”Psykososiaalinen hyvinvointi-rakastavatko lähimmäiseni
minua niin kuin itseään” luento valtuustosalissa
Suomi Slalom
Viinakauppahiihto Saijalta Sallaan
Suomi Slalom
Revontulen tanssit:Ässät
AudiCup-pujottelukilpailut
Talvisodan muistohiihtojuhla Sallatunturin koululla

HUHTIKUU
1.4.
1.4.
3.4.
4.4.
4.4.
5.4.
7.4.

Koululaiskonsertit:afrikkalaista tanssia ja musiikkia esittää Wonuwali
Soijinmenohiihto Saija-Tenniönpirtti-Saija
EastRock Sallan Liikuntakeskuksessa, pääesiintyjä Negative
Pääsiäispäivän konsertti:Maria Lund Sallan Liikuntakeskuksessa
Revontulen tanssit:Susanna Heikki
Virsien toivekonsertti Sallan kirkossa 2. pääsiäispäivänä
Ski Rock Salla

Tässä lehden painoon mennessä tiedossa olevat tapahtumat. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Lisätiedot tapahtumista www.salla.fi
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