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Plus-ominaisuudet esiin
Kotosalla on Sallan kunnan tiedostuslehti, joka haluaa nostaa myönteisiä 
ajankohtaisia asioita esille, pitää yllä sekä edistää kuntalaisten ja kaikkien 
lukijoiden hyvää mieltä. Vuosien varrella pääkirjoituksissa on käsitelty 
mitä moninaisempia asioita ja siksi nyt käsiteltävän aiheen ihmisten plus-
ominaisuuksista voidaan hyvin katsoa liittyvän meidän kaikkien hyvään 
elämään. Viime viikkoina maakuntalehdessäkin on ollut artikkeleita 
hankalista ihmistyypeistä, työpaikan häiriköistä ja ihmissuhteet pilaa-
vista marttyyreista ja manipuloijista. Ihmiset on tyypitelty vouhkaaviksi 
ekstroverteiksi, jotka puhuvat mitä sylki suuhun ja väärin ymmärretyiksi 
introverteiksi, joilla alkaa jonkun kirjan mukaan vallankumous huomion 
saamiseksi. Onkohan se ihan mahdotonta tarkastella niitä kaikkia hyviä 
ihania tyyppejä, joita työyhteisöt ja ihmissuhteet oikeasti sisältävät? Ei 
ihmisiä voi eikä saa jakaa lokeroihin, joissa korostetaan hankaluutta ja 
häiriköintiä. 

Sallassa	muutama	vuosi	sitten	luennoinut	filosofi	Esa	Saarinen	nosti	viime	
viikolla keskusteluun ihmisten plus- ja miinuskohdat.  Saarisen mukaan 
kaikilla ihmisillä on pluskohtia, mutta useimmat piilottavat ne. Syynä voi 
olla esimerkiksi pelko siitä, että tietoa pluskohdista käytettäisiin heidän sa-
tuttamiseensa tai palautteen puute plus-ominaisuuksista on johtanut häpeän 
kokemukseen. Meiltä puuttuu kannustava ja myönteinen puhekulttuuri ja 
vallalla on huonon huumorin kaapuun puettu mitöinti eli mikä se muka 
tuonkin on olevinaan – puhe- ja kehonkieli.

Toinen syy miinuksissa pitäytymiseen on se, että perinteisesti ihmiselle on 
ollut hyödyllisempää välttää miinusta kuin hakea plussaa. Kun minä en ole 
mitään, niin kukaan ei ole mitään vai onko niin että toiset eivät ole mitään 
ja minäkään en uskalla olla mitään. Kaikilla meillä on plus-ominaisuuksia, 
mutta aluksi meidän on osattava iloita siitä omasta plus-ominaisuudesta 
mikä meillä kenelläkin on. 
Saarinen pohti lausumassaan miten ihmisten plus-kohtia tulisi johtaa, mutta 
sama toimii  ymmärrykseni mukaan meidän kaikissa ihmissuhteissa. 

Ensinnäkin johtajan on johdettava tilannetta niin, että ihmisillä on lupa 
olla tosissaan siinä mitä he tekevät.”Onko siunaus sille, että saat olla 
merkityksellinen pyrkimyksesi kanssa?”, Saarinen kysyi puheessaan. 
Ihmissuhteissa on iloittava toisen ihmisten innostuksesta kohdistuuko 
se sitten vesijumppaan, vaappujen tekoon tai kirpputorilla kiertelyyn. 
Työpaikan ihmissuhteissa on iloittava huolellisesti ja tarkasti tekevistä, 
mutta myös luovista ja innostuneista ihmisistä. Meille kaikilla on aivan 
varmasti tilaa, eikä toisia tarvitse alkaa muokata omaan muottiinsa ja 
mitätöimään nollaksi. 

Toinen Saarisen teema on rinnalla oleminen ja läsnä oleminen. Siinä suo-
malaisilla on arvokas tausta, mutta nykyajan teknologiset härpäkkeet vievät 
meidän kanssaihmisten luota muualle ja samalla mitöivät kanssakulkijan 
ja siinä hetkessä läsnä olevan ihmisen. 

Kolmas Saarisen teemoista on maaginen noste. Kaikki olemme kokeneet 
tilanteita, joissa yhteistyössä on saavutettu ylempi taso tekemisessä kuin 
yksin tehtäessä olisi koskaan ollut mahdollista. Maagisessa nosteessa 
kaikki kokevat merkitystä, kaikki tulee kuulluksi ja käsinkoskeltava hetki 
on yllä. Me olemme aina enemmän kuin minä. 

Filosofi	Saarinen	puhui	20.3.2015	sosiaali-	ja	terveysministeriön	järjestä-
mässä Työelämä muuttuu - muuttuuko johtaminen? -seminaarissa. 

Lapin museot Kunta
1 Aineen taidemuseo Tornio
2 Alatornion pitäjämuseo Tornio
3 Enontekiön kotiseutumuseo Enontekiö
4 Iikan tupa ja Katajan pirtti-museo Ylitornio
5 Kansainvälinen kahvikuppimuseo Posio
6 Kemijärven kotiseutumuseo Kemijärvi
7 Kemin historiallinen museo Kemi
8 Kemin taidemuseo Kemi
9 Kemin työläismuseo ja Kähertäjämuseo Kemi
10 Keminmaan kotiseutumuseo Keminmaa
11 Kittilän kotiseutumuseo Kittilä
12 Kolarin kunnan kotiseutumuseo Kolari
13 Kultamuseo Sodankylä
14 Lapin maakuntamuseo Rovaniemi
15 Lapin metsämuseo Rovaniemi
16 Muistoja maalta Posio
17 Muonion kotiseutumuseo Muonio

18 Pelkosenniemen kotiseutumuseo Pelkosenniemi
19 Pellon kotiseutumuseo Pello
20 Posion kotiseutumuseo Posio
21 Ranuan pappila- ja pitäjämuseo Ranua
22 Rovaniemen kotiseutumuseo Pöykkölä Rovaniemi
23 Rovaniemen taidemuseo Rovaniemi
24 Saamelaismuseo Siida Inari
25 Sallan sota- ja 
 jälleenrakennusajan museo Salla
26 Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo Ranua
27 Simon kotiseutumuseo Simo
28 Sodankylän kotiseutumuseo Sodankylä
29 Särestöniemi-museo Kittilä
30 Tervolan kotiseutumuseo
 Peräpohjolan maatalousmuseo Tervola
31 Tornionlaakson maakuntamuseo Tornio
32 Valmarin museo Keminmaa

Uusi Museokortti tulee 
myyntiin toukokuussa 
2015.	Kortti	on	yksi	yhtei-
nen pääsylippu suomalai-
siin museoihin.

Museokortilla voi vie-
railla yhden vuoden aikana 
Museokortti-järjestelmään 

liittyneissä museoissa niin 
monta kertaa kuin haluaa. 
Tähän mennessä järjes-
telmään	 on	 liittynyt	 179	
suomalaista museota Hel-
singistä Inariin ja Vaasasta 
Ilomantsiin asti.

Sallan sota- ja jälleenra-

kennusajan museo on yksi 
Museokortti-järjestelmään 
liittyneistä museoista. Mu-
seokortti tulee myyntiin 
toukokuussa	 2015	 ja	 sen	
vuosihinta	on	54	euroa.
www.museot.fi

Yksi vuosi ja 200 museota
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Koulumme johtaja välit-
ti kaikille Sallan koulun 
opettajille viime syksynä 
kilpailukutsun, jossa ju-
listettiin Lapin jätehuolto-
kuntayhtymän alueen pe-
ruskoulut suunnittelemaan 
TV-mainosta polttoon me-
nevän jätteen lajittelun 
ohjeistamiseksi ja roskaa-
misen vähentämiseksi.

ATK-opettajamme eh-
dotti meille, että voitai-
siin osallistua kilpailuun. 
Ensimmäinen lause oli 
viidennen luokan pojilta, 
että ei me kuitenkaan voi-
teta, mutta yllätys yllätys 
sijoituimme toiseksi.
Saimme	muhkeat	 1500	

euroa ja se on hyvä alku 
luokkaretkirahastolle!

Keväällä mainoksemme 
pyörii	 MTV3:lla	 jossa-
kin muodossa. Palkinto ei 
tullut helpolla, sillä tie oli 
hieman takkuinen ja usko 
meinasi loppua. Ensimmäi-

Sallalaisten mainos keväällä telkkariin

Lapecon hallintosihteeri Sari Muikku kävi palkitsemassa luokkamme torstaina 19.2.2015 ja juhlimme kakkukahvien 
kera.

seksi ideoimme kaikki mitä 
tekisimme mainokseen, ja 

opettajamme valitsi parhaat 
ideat. Parhaista ideoista 

lähdettiin yhdessä työstä-
mään itse tarinaa.

Ne oppilaat, jotka eivät 
osallistuneet aktiivisesti 

ideoimiseen tekivät mu-
siikkia. Kuvatkin syntyivät 
oman porukan käsissä. Ide-
ointiryhmä pieneni koko 
ajan. Kun ideat oli kerätty 
alkoi itse toteuttaminen.

Pieni “tyttöporukka” al-
koi muokkaamaan videota 
mainoskelpoiseksi. Kun 
työ oli valmis, näytimme 
sen koko luokalle ja kaikki 
olimme tyytyväisiä tulok-
seen. Jälkeenpäin oppilaat 
olivat	 fiiliksissään	 loppu-
tuloksesta, vaikka alussa 
oltiin skeptisiä kilpailun 
suhteen. Onneksi kuitenkin 
suurin osa oppilaista oli 
kiinnostunut ja päätimme 
osallistua. Viides luokka 
kiittää Lapecoa kilpailun 
järjestämisestä!

SOFIA HAUTALA
KAROLIINA MOILANEN

Sallan koulun 
viidesluokkalaiset

Sallan elinkeinoja on kehitettävä, 
ja kunnan on osallistuttava aktii-
visesti yritysten hankkeisiin, sillä 
veropohjaa on laajennettava. Tätä 
Sallan uusi kunnanjohtaja Erkki 
Parkkinen lähtee tavoittelemaan, 
sillä kuntaan tarvitaan lisää elin-
voimaa.

Kolmen työssäolokuukauden 
jälkeen hän toteaa, että ilmapiiri 
kunnassa on myönteinen, asi-
oista pystytään keskustelemaan 

avoimesti ja henki on hyvä, joten 
lähtökohdat yhteistyölle ovat 
hyvät.

-Selkeästi näkyy se, että kun-
nan johtoryhmän jäsenet pys-
tyvät nyt keskittymään omiin 
tehtäviinsä.

Alkaneena vuonna panoste-
taan hänen mukaansa myös kun-
nan henkilöstön hyvinvointiin, 
sillä vakituisia työntekijöitä on 
yli	300	ja	henkilöstöresurssit	ovat	

tärkeä osa kuntaa.
-Jotta palvelisimme paremmin 

kuntalaisia on voimavaroja va-
pautettava kehittämiseen esimer-
kiksi toimenkuvia selkeyttämällä 
ja työmotivaatiota parantamalla.

Kotona asutaan 
niin pitkään 
kuin mahdollista

Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset 

ja laadukkaat palvelut kaikille 
takaava sote-uudistus haudattiin 
eduskuntavaalien lähestyes-
sä. Parkkisen mukaan matkan 
varrella on syyllistetty kunnan 
toimijoita, vaikka siihen ei ole 
ollut syytä. -Kunnissa tehdään 
hyvää työtä, eikä löysää ole, hän 
toteaa ja jatkaa, että oleellista on 
nyt, että keskitytään omaan te-
kemiseen ja perustason asioihin. 
-Perusterveydenhuolto ja kotona 

asumisen tukeminen ovat perus-
asioita, hän tarkentaa.

Myös kylät ovat tärkeitä yksi-
köitä, ja Parkkinen aikookin kier-
tää kuluvan vuoden aikana Sallan 
kyliä ja tutustua asioihin, joita 
niissä koetaan tärkeäksi; miten 
siellä asutaan ja toimitaan.

Kunnan resursseja tarvitaan 
työllisyyden parantamiseen, 
sillä korkea työttömyys näkyy 
monella tavalla myös kunnan 
taloudessa.

Yhteistyötä
kuntarajojen yli

Vuosi kunnan johdossa on alka-
nut vauhdikkaasti; Pohjoinen kut-
suu yhteistyöhön–Lapista kasvun 
veturi -seminaarissa tuotiin esille 
Lapin mahdollisuuksia Helsin-
gissä,	 Sallatunturi	 juhli	 50:ttä	
vuotta ja Venäjän lähialueen in-
vestointihankkeita valmistui.

-Olen saanut tärkeitä yhteis-
työkumppaneita käymään täällä 
Sallassa, Parkkinen kertoo. Ver-
kostoituminen on tärkeää, sillä 
asioiden edistäminen on harvoin 
yhden ihmisen varassa. Muihin 
Itä-Lapin kunnanjohtajiin tutus-
tuminen auttaa jatkossa, sillä ly-
hyen ajan sisällä myös Savukoski 
ja Pelkosenniemi ovat saaneet 
uudet johtajat, ja Kemijärven 
kaupunginjohtajan nimi selvin-
nee ensi kuun aikana.

-Vastaanotto on ollut kaikin 
puolin hyvä ja innostunut, sillä 
minulla on halu tehdä parhaani 
Sallan ja sallalaisten eteen.

KATJA PALMQVIST

Kylät ovat tärkeitä kunnalle. Parkkinen kertoo aikovansa vierailla Sallan kylissä ja toteaakin, että kutsuja voi laittaa tulemaan.

Salla tarvitsee lisää elinvoimaa
Kunnassa vaKituisia työnteKijöitä yli 300
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Joka neljäs sallalainen työikäi-
nen on työtön, sillä työttömyys-
aste	 kipusi	 alkuvuodesta	 25,6	
prosenttiin, kun koko maassa 
luku jäi hieman alle yhdeksään. 
Avoimia työpaikkoja on Sallan 
kunnan alueella tällä hetkellä 
alle kymmenen, joista suurin osa 
hoitoalalla.

-Nyt on todella huono tilanne, 
toteaa työllisyyskoordinaattorina 
vuoden alussa aloittanut Aini 
Iivari tutkiessaan tilastoja.

Iivari on työskennellyt aiem-
min Kelassa ja yhdeksän vuoden 
ajan työvoimahallinnossa, joten 
hänellä on kokemusta muun 
muassa yhteistoiminnasta kunnan 
ja yritysten kanssa työllisyyden 
hoidossa.
Työttömänä	 on	Sallassa	 408	

henkilöä, joista pitkäaikaistyöt-
tömiä eli yli vuoden työttömänä 
olleita	on	109,	 ja	 alle	25-vuoti-
aita	23,	kun	vielä	viime	vuoden	
lopulla	nuoria	oli	työttömänä	27.	
Työttömyys saattaa helpottua het-
keksi, sillä kesätöiden hakuaika 
on meneillään. Kunnan tarjoamia 
paikkoja voivat hakea vuosina 
1989–99	syntyneet.

-Yleensä olemme pyrkineet 
saamaan kaikille sallalaisille 
nuorille kesäksi töitä, Iivari va-
kuuttaa.

Uusi laki
tehostamaan 
yhteistyötä

Kelan, TE-toimiston ja kunnan 
yhteistyötä tehostava laki työllis-
tymistä edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta eli TYP astui 
voimaan vuoden alussa. Sallassa 
kohderyhmään	kuuluvat	noin	130	
työnhakijaa, sillä tavoitteena on 
työllistää pisimpään työttömänä 
olleet.

-Työttömistä noin kolme nel-
jästä on miehiä, ja heistä moni 
on tehnyt ennen metsätöitä, Iivari 
kertoo ja lisää, että osa työttö-
mäksi tilastoiduista ei kuitenkaan 
ole työkykyisiä vaan esimerkiksi 
odottavat eläkkeelle pääsyä tai 
ovat pitkäaikaissairaita.

Työttömyys ei hellitä Sallassa

Kesätyöt 
haettava 

nyt! 

Kunta on laittanut paljon rahaa 
työllistymiseen ja maksaa muun 
muassa osan pitkään työttömä-
nä olleiden työmarkkinatuesta, 
mutta tästä huolimatta resurssit 
eivät	riitä.	-Aiemmin	500	päivää	
saaneiden tuesta kunta maksoi 
puolet	ja	nyt	raja	on	300	päivää,	

ja	1000	päivää	saaneiden	tuesta	
kunta	maksaa	70	prosenttia.

Työllisyyden hoito on Sallalle 
taloudellisesti raskasta, sillä toi-
meentulotukimenot kasvavat ja 
pitkään jatkunut työttömyys on 
raskas taakka ihmiselle itselleen 
ja hänen perheelleensä.

Työpainotteisilta 
kursseilta
työllistytään hyvin

Kuntouttavaan työtoimintaa pää-
see työtön, joka saa toimeentulo-
tukea tai työmarkkinatukea, mutta 
ei pysty osallistumaan vaikkapa 

koulutukseen. Kunnan velvolli-
suus on järjestää kuntoutettavalle 
paikka. -Asiakas ei ole tällöin 
työsuhteessa, vaikka paikka löy-
tyy esimerkiksi Menokkaiden tai 
Sallan	4H:n	kautta.

Työllisyyden hoito on iso 
paketti, ja Iivari toivookin, että 
esimerkiksi yhdistykset ottavat 
aktiivisen roolin jatkossakin. 
Hänen tehtäviinsä kuuluu työl-
lisyyspalveluiden järjestäminen 
ja yhteistyö muun muassa TE-
keskuksen kanssa.

Parhaiten työpaikan ovat vii-
me vuosina löytäneet Iivarin 
mukaan ne työttömät, jotka ovat 
osallistuneet työpainotteisille 
kursseille. Hän kertoo kotipal-
veluavustajakurssista, jonka lop-
puun suorittaneista kaikki saivat 
työtä tai opiskelupaikan.

-Nuoren puolestaan on hel-
pompi lähteä kouluttautumaan, 
mutta palaaminen Sallaan voi olla 
vaikeaa, jos töitä ei lähialueelta 
löydy.

Asiakkaan tilannetta on Iivarin 
mukaan katsottava monelta suun-
nalta ja pyrittävä löytämään juuri 
hänelle sopiva ratkaisu.

-Toimistoni ovi kunnanviras-
ton toisessa kerroksessa aukeaa 
kaikille, joilla on kysyttävää työl-
listymisestä tai siihen liittyvistä 
asioista, Iivari kannustaa.

KATJA PALMQVIST

-Menokaiden luontoon liittyvä hanke ja Luontoa elämään -hanke antavat lisäresursseja työllistymiselle Sallassa, 
uskoo työllisyyskoordinaattori Aini Iivari.

Luontoa elämään -hankkeella 
haetaan toimintakykyä ja osal-
lisuutta luontolähtöisillä mene-
telmillä ja palveluilla. Hanke on 
alkanut Lapin alueella vuoden 
alussa	ja	kestää	vuden	2017	lop-
puun. Sallan osahanke käynnistyy 
kuluvan kevään aikana, sillä tois-
taiseksi hankkeelle haetaan vasta 
työntekijää.

-Kokoamme myös työryhmän, 
johon toivon mukaan eri tahoja, 
toteaa Sallan kulttuuritoimenjoh-
taja Marja Myllykangas.

Arja Jääskeläinen Lapin am-
mattikorkeakoulusta kertoo, että 
tavoitteena vahvistaa syrjäyty-

Työttömille toimintakykyä luonnosta
misvaarassa olevien toimintaky-
kyä ja osallisuutta, tuottaa tietoa 
luontolähtöisten menetelmien 
ja palveluiden soveltamisessa 
osallisuuden vahvistamisessa ja 
kuntoutuksessa ja luoda uusia 
malleja.

Hankkeen käyttämät Green 
care -menetelmät ovat esimerkik-
si eläinavusteisia menetelmiä tai 
luonnon tai maaseutuympäristön 
käyttöä hyvinvoinnin ja elämän-
laadun parantamiseksi.

Luontolähtöiset toiminnat 
on	 suunnattu	 alle	 29-vuotiaille	
nuorille, jotka tarvitsevat val-
mennusta arkipäivän toimintoi-

hin tai nuorille, jotka haluavat 
hyödyntää luonto-osaamistaan. 
Menetelmiä sovelletaan kuntou-
tuksen osana myös aikuisille, 
jotka tarvitsevat työttömyyden, 
päihteiden ongelmakäytön tai 
mielenterveysongelmien takia 
erityistä tukea.

Luontoa elämään -hankkeessa 
ovat mukana Lapin ammattikor-
keakoulu, Eduro-säätiö, Kemi-
järven kaupunki ja Sallan kunta. 
Rahoittajana on valtion ja kuntien 
lisäksi Euroopan sosiaalirahasto. 
Hankkeen kustannukset ovat 
kolmen vuoden aikana yhteensä 
hieman yli miljoona euroa.

Menokkaiden 
hankerahoitus 
RAY:lta

Sallan Menokkaiden helmikuus-
sa käynnistämä projekti perustuu 
myös Green care -menetelmien 
hyödyntämiseen sallalaisten työt-
tömien, työllistettyjen ja heidän 
lähipiirinsä arjen hyvinvoinnin 
tukemisessa.

-Vanhempia ei tarvitse houku-
tella lähtemään luontoon, mutta 
nuorilla alkaa osalla olla luonto-
suhde kateissa, toteaa projekti-
työntekijä Teija Salminen.

Tavoitteena on hänen mukaan-

sa toteuttaa erilaisia asioita, joita 
halutaan tehdä luonnossa. Toi-
minta ei ole ulkoa säädelty vaan 
ideat nuosevat esille toimijoilta. 
Hankkeen tavoitteena ei ole työl-
listää vaan tuoda hyvinvointia.

-Huhtikuussa lähdemme esi-
merkiksi pilkille, Salminen ker-
too.

Salllan Menokkaissa on noin 
sata jäsentä. Raha-automaattiyh-
distyksen myöntämä rahoitus on 
vuodessa	 noin	 55	 000	 euroa	 ja	
mahdollistaa osa-aikaisen työn-
tekijän palkkaamisen vuosina 
2015–2017.

KATJA PALMQVIST
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Talvinen perjantai-ilta Sallan 
uudessa keilahallissa on kiirei-
nen, sillä keilahallin työntekijä 
Marko Selkälällä on kaikki 
neljä rataa täynnä. Lomalaisia 
on käynyt pitkin viikkoa, ja sitten 
pallon palautuskoneen hihnakin 
meni poikki aiemmin päivällä, 
joten korjaus kesti hetken.

-Huoltomiehen mukaan noin 
kuukauden verran menee laitteis-
tojen kanssa ennen kuin kaikki 
saadaan ajettua sisään, kertoo 
Selkälä.

Kahdeksan sallalaislähtöis-
tä nuorta on lähtenyt joukolla 
kokeilemaan uuden keilahallin 
ratoja, sillä viikonloppu on alka-
massa. Ensin kaikille keilakengät 
jalkaan, sillä Selkälän mukaan 
rata-alueelle ei omilla kengillä 
tulla. -Hiekkaa ei saa tulla ra-
tojen eteen, sillä muuten radat 
likaantuvat.

Lika puolestaan kertyy pikku-
hiljaa laitteistoihin ja tuo tulles-

Keilahallin 
kävijät 
tyytyväisiä 
ratoihin

Jokainen 
pelaa tavallaan

Pallorivistön kohdalla syntyy 
keskustelua siitä, pitäisikö pal-
lon olla painava vai kevyt, jotta 
siihen saisi kierrettä. Selkälän 
mukaan miehille suositellaan pai-
navampaa palloa kuin naisille tai 
lapsille, mutta tärkeintä on, että 
sormenreiät ovat tarpeeksi suuret, 
jotta vammoilta vältytään.

Eerik Kivelä toteaa, että pai-
nava pallo on paras, sillä sen 
voi vaan päästää pyörimään. 
Henri Rissanen ja Tero Jussila 
myöntelevät. Värillä sen sijaan 
ei ole väliä, mutta iloisen väriset 
pallot tuntuvat kelpaavan tummia 
värejä paremmin ryhmän naisille, 
kuten Reetta Anttilalle ja Miia 
Mattilalle.

Ensimmäinen heitto menee 
ränniin muutamalla, mutta sitten 
keskittyminen ja kilpailuhenki-
syys kasvaa, kun Marjut Pohtila 
saa heti toisella yrittämällä täys-
kaadon. Sallittuja heittotyyleja 
on monia, ja pääasia on, että 
keiloja kaatuu. Oikeasti palloa 
ei suinkaa heitetä vaan pyritään 
vierittämään ilman suurempia 
pomppuja. Kone laskee kaatuneet 
keilat ja ilmoittaa, että kenen 
vuoro on seuraavaksi.

Mirka Virkkula kertoo keilan-
neensa kahdesti ennen Sallaa. 
Molemmat kerran olivat Rova-
niemellä, missä myös hinta on 
korkeampi. Marika Selkälä 
puolestaan on ensimmäistä kertaa 
elämässään keilaamassa ja myön-
tää, että lajina ihan mukava.

saan suurempia ongelmia. Keila-
radan pinta on nimittäin käsitelty 
öljyllä, jotta pallo pysyy radalla 
ja kuluminen olisi mahdollisim-
man vähäistä. Tästä syystä 
radalle ei saa missään 
nimessä astua, kos-
ka muuten öljy 
on nahkaisissa 
keilakengän-
pohjissa.

K e i l o j a 
on käytös-
s ä  k a i k -
k iaan 	 84	
kappaletta 
ja keilapal-
loja	 50,	 jo-
ten puhdis-
tettavaa riittää 
sekä Selkälällä 
että muilla nuor-
ten työpajan nuorilla, 
jotka vastaavat laitteis-
tojen toiminnasta ja paikan 
siisteydestä.

Marjut Pohtila, Miia Mattila ja Mirka Virkkula antavat koneen laskea 
pisteet.

Reetta Anttila, Eerik Kivelä ja Henri Rissanen olivat tyytyväisiä omiin 
suorituksiinsa.

”Keiloja 84,  palloja 50.

Matkailijat
pitävät hintaa 
edullisena

Helmikuun puolivälissä avau-
tuneessa Sallan keilahallissa 
rikkoontui	800	kävijän	raja	maa-
liskuun puolivälissä, ja hiihtolo-
maviikoilla kävijöitä oli myös 
kauempaa. Tunturissa perheineen 
lomailevat sisarukset Soili Val-
kama ja Katja Hietala tulivat 
lastensa kanssa jo toista kertaa 
kisaamaan, kun aviomiehet jäivät 
saunaa lämmittämään.

-Kävimme lomaviikon aikana 
kylpylässä ja jäähallilla luiste-
lemassa yleisövuorolla, rouvat 
kertovat ja kehuvat Sallan liikun-

tatarjontaa.
Lapsista Noora Hietala on 

lasketellut, mutta Sonja ja Lauri 
Valkama nauttivat enemmän 
hiihtämisestä.

-Keilaradan hinta on mielestä-
ni edullinen, kuten myös kenkien 
vuokraus, toteavat sisarukset ja 
vertaavat hintoja Hyvinkään ja 
Mäntsälän hintoihin.

Kahvion tarjonta on Laurin 
mukaan riittävä, sillä pelkkä juo-
tava riittää ja syömään voi lähteä 
muualle. Ensi talvena he saattavat 
päästä jo hohtokeilaamaankin, 
sillä Selkälän mukaan hallissa on 
siihen valmiudet, kunhan verhot 
vielä saadaan paikkaan.

KATJA PALMQVIST
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Sallan lukion vanhojenpäivänä13.2.2015 parit vasemmalta oikealle olivat Emilia Oinas ja Eetu Hoikkaniemi, Niina Schroderus ja Niko Kantola, Suvi Ikäläinen ja Oskari Niemelä, Jenni 
Riekki ja Kalle-Mauri Hautajärvi, Saana Sipola ja Taneli Tolppanen, Mirva Huhtala ja Janne Mattila ja Kseniia Palamarchuk ja Kirill Ovsiannikov.  

   anhojen päivän aamuna perjantaina väsyttää, sillä  
	 herätys	on	ollut	 itse	kullakin	5–7	aikoihin.	Ensimmäisten	
kampaaja-ajat alkavat jo kuudelta ja on ryhdyttävä laittamaan itseään 
juhlakuntoon.

Aamusähellysten jälkeen on aika aloittaa tanssit päiväkodilla kello 
8.40.	Yleisönä	toimii	pieniväki,	joka	ihastelee	prinsessojen	ja	prins-
sien tanssia. Hermostunut kompurointi on siis vielä sallittua.

Ensimmäinen näyttö menee hyvin, ja jännitys alkaa pikkuhiljaa 
kadota vatsasta. On huikea ajatella, että tämä päivä on omistettu 
meille lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille.

Koululla ehtii haukata pientä välipalaa, ja on tärkeää juoda paljon 
vettä.	Esitys	alkaa	kello	11.30,	jolloin	kävelemme	hymyillen	tanssi-
lattialle ja rupattelemme parille.

Alamme tanssia ja yleisö taputtaa lopussa. Meillä on kamalan 
kuuma ja pakenemme kymmenen minuutin paussille. Pukuja korja-
taan, juodaan vettä ja laitetaan lisää puuteria. Siinä ei kauheasti ehdi 
ajatella, kun taas mennään.

Kolmen esityksen jälkeen suuntaamme auton renkaat kohti Raja-
kievaria. Kauniissa auringon paisteessa otetaan kuvia ja annamme it-
semme rentoutua. Nälkä kiusaa, mutta nyt on aika juhlaruokailulle.

Herrasmiehet saattavat tytön paikoilleen ja istuvat sitten itse vie-
reen. Meille tarjoillaan alkusalaatti, pääruoka ja jälkiruoka. Ei pysty 
syömään itseään täyteen, sillä mekko on niin tiukka. Pojille näyttää 
kyllä maistuvan.

Ruokailun jälkeen on aika viihdyttää Hopeaharjun asukkaita. 
Tanssimme pienessä salissa, missä on kamalan kuuma jo heti alussa. 
Silti on hymyiltävä kauniisti ja vedettävä täysillä. Lähdemme jalat 
kipeinä, mutta tyytyväisinä kotiin lepäämään. Vihdoin saa vähäksi 
aikaa puvun pois päältä, ja on pakko mennä makuulle.

Jalat tuntuvat siltä kuin niihin olisi ripustettu viiden kilon painot. 
Jostain syystä alkaa uudestaan jännittää, kun h-hetki lähestyy. Aiem-
mat tanssit tuntuivat lämmittelyltä illan esitystä varten.

Kuudelta on aika kiiruhtaa takaisin koululle. Vatsassa lentelee 
perhosia, kun vie takkia pukuhuoneille. Opettajamme Raija Tikka-
nen jakaa meille muistoksi pienet lehtiset ennen esityksen alkua ja 
muistuttaa meitä iloitsemaan elämästä.

Sali täyttyy ihmisistä ja asetumme parijonoon oven edustalle. Po-
loneesin soidessa astelemme tanssilattialle. Posket punottavat, kun 
tunnemme ihmisten katseet. Virginia Reel, Lambeth Walk, Salty Dog 
Rag ja muut tanssit ovat lihasmuistissa.

Alkaa naurattaa, kun harhailee askeleissa. Pikkumokat ovat kui-
tenkin sallittuja, ja ne ovat täysin inhimillisiä, on opettaja sanonut. 
Esitys huipentuu wanhojen omaan tanssiin, jolloin värikkäät spotti-
valot vilkkuvat yllämme.

Lopuksi haemme sukulaiset tanssimaan. Nappaamme joukosta 
äidin, isän, siskon, veljen, kumppanin tai kenet tahansa ja viemme 
heidät valssaamaan. Kaikki huipentuu siihen, kun rehtorimme pitää 
koskettavan puheen ja antaa meille ruusut.

Ilta on hyvin haikea ja monen kuukauden harjoittelun jälkeen 
olemme ansainneet palkkamme, joten lähdemme valmistautumaan 
wanhojen jatkoille. Juhlapäivä on ollut monella tapaa onnistunut ja 
muistamme sen varmasti aina!

     SAANA SIPOLA
Sallan  lukio

W

Hanna eKolan Konsertti
Lauluja Levoksi ja 
Lohduksi Sallan kirkossa
Kukapa meistä ei tarvitsisi 
elämäänsä rauhoittavia le-
vähdyshetkiä ja pysähtymistä 
toivon ja lohdutuksen äärel-
le. Hyvän mahdollisuuden 
uusien voimien keräämiseen 
tarjoaa Hanna Ekolan Lauluja 
levoksi ja lohduksi –konsertti 
Sallan kirkossa perjantaina 
15.5.2015 klo 18.

Lauluja levoksi ja lohduk-
si -konsertti hiljentää kuuli-
jan kauniiden ja lohdullisten 
hengellisten laulujen myötä 
kiitoksen, valon ja toivon ää-
relle. Kuulijaa lähelle tulevat 
sielukkaat tulkinnat kosketta-
vat elämän syviä kerroksia ja 
luovat samalla näkyä siitä, että 
Luojan lähellä elämämme on 
turvassa ja hyvissä käsissä.

Alunperin Villihevosilla it-
sensä koko kansan tuntemaksi 
laulaneelta Hanna Ekolalta on 

ilmestynyt	 12	 levyä,	 joiden	
joukossa on useita hengellisiä 
äänitteitä. Kirkkokonsertteja 
Hanna	on	laulanut	jo	20	vuo-
den ajan. Laulujensa lisäksi 
Hanna on tullut tunnetuksi 
useisiin painoksiin yltäneistä 
ajatelma- ja runoteoksistaan, 
joista uusimpia ovat Aurinko-
voimaa, Otan osaa suruusi ja 
Leskenlehti.

Hanna Ekolan kanssa esiin-
tyy laulaja-pianisti Virpi Salo, 
jolta on ilmestynyt levy Sinun 
valossasi. 

Lauluja levoksi ja lohduksi 
–konserttiin ovat kaikki lämpi-
mästi tervetulleita. Konserttiin 
myydään	 10	 euron	 hintaisia	
ohjelmia ovelta.
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Kesälukion ovet avoinna kaikille

Aineryhmä A
VENÄJÄ
Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB301). Sy-
ventävällä kurssilla opiskellaan perusvuorovai-
kutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, 
hyvästely ja esittäytyminen. Kurssilla harjoitellaan 
ker tomaan perusasioita itsestä ja kysymään 
vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit 
kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, 
ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista 
arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla paino-
tetaan puheviestintää. Kurssi järjestetään ajalla 
29.6.–9.7.
FM Jarna Kairala

TEATTERI-ILMAISU
Teatterikurssi. Soveltavalla kurssilla opiskelija 
perehtyy teatteri-ilmaisun perustaitoihin. Kurssilla 
harjoitellaan itsensä ilmaisemista teatterin keinoin 
sekä valmistellaan ja esitetään näytelmä. Kurssi 
järjestetään ajalla 29.6.–9.7.
KM Sari Sipola

ENGLANTI
Englannin johdantokurssi lukioon siir tyville 
(ENA00). Soveltavalla kurssilla opiskelija vahvis-
taa aikaisempaa osaamistaan, jotta siirtyminen 
lukio-opintoihin helpottuisi. Kurssilla kerrataan 
englannin peruskielioppia ja harjoitellaan englan-
nin puhumista käytännön arkipäivän tilanteissa. 
Kurssi järjestetään ajalla 29.6.–9.7.
Opettaja avoin

YHTEISKUNTAOPPI
Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4). 
Syventävä kurssi perehdyttää Euroopan unioniin 
ja sen toimintaan.
Keskeisiä näkökulmia ovat eurooppalainen 
identiteetti, vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroo-
pan unionissa, unionin alueelliset vaikutukset 
ja unionin haasteet. Kurssi järjestetään ajalla 
29.6.–9.7.
FM Helge Niva

TIETOTEKNIIKKA
Peliohjelmoinnin alkeet. Soveltavalla kurssilla 
perehdytään peliohjelmoinnin alkeisiin ja har-
joitellaan ohjelmointia. Kurssi järjestetään ajalla 
29.6.–9.7.
Tradenomiopiskelija Lasse Takkunen

PITKÄ MATEMATIIKKA
Lukuteoria ja logiikka (MAA11). Syventävän kurs-
sin sisältönä ovat mm. lauseen formalisoiminen 
ja totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, 
käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen 
jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, 
alkuluvut, aritmetiikan peruslause ja kokonais-
lukujen kongruenssi. Kurssi järjestetään ajalla 
29.6. - 9.7.
Matematiikan opiskelija Lauri Hyväri

Aineryhmä B
VENÄJÄ
Venäläinen kulttuuri. Soveltavan kurssin tavoitteena 
on tutustua venäläiseen kulttuuriin, kuvataiteeseen, 
kirjallisuuteen, musiikkiin ja erityisesti ruokakulttuu-
riin sekä ortodoksisuuteen. Kurssilla mm. laitetaan 
yhdessä venäläistä ruokaa. Kurssi järjestetään ajalla 
6.–17.7.
FM Jarna Kairala

ENGLANTI
Luonto ja kestävä kehitys (ENA07). Syventävän 
kurssin tavoitteena on, että opiskelija analysoi glo-
baaleja uhkakuvia ja ekologiseen tilaan vaikuttavia 
tekijöitä, hallitsee ekologiaan liittyvää sanastoa ja 
syventää kaikkien kielen osa-alueiden hallintaa ja 
valmistautuu päättökokeeseen. Kurssi järjestetään 
ajalla 6.–17.7.
Opettaja avoin

KUVATAIDE
Minä, kuva ja kulttuuri (KU1). Lukion pakollisella 
kurssilla opetellaan ilmaisemaan itseään kuvataiteen 
keinoin ja käyttämään taiteen käsitteistöä. Kurssi 
järjestetään ajalla 6.–17.7.
FM Hannu Korhonen

HISTORIA
Suomen historiaa autonomian ja itsenäisyyden 
ajalta (HI04). Kurssin tarkoituksena on analysoida 
Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja 
kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä 
tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja 
kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin 
liittyvät kriisit, siir tyminen sääty-yhteiskunnasta 
kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kult-
tuuriset muutokset.
Kurssi järjestetään ajalla 6.–17.7.
FM Helge Niva

PITKÄ MATEMATIIKKA
Numeraalisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12). 
Syventävän kurssin sisältöä ovat mm. absoluut-
tinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä 
ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi ja jakoyhtälö 
sekä muutosnopeus ja pinta-ala. Kurssi järjestetään 
ajalla 6.–17.7.
Matematiikan opiskelija Lauri Hyväri

Aineryhmä C
SUOMI TOISENA TAI VIERAANA KIELENÄ
Suomen kielen alkeet. Soveltavalla kurssilla opiskel-
laan suomen kielen perusteet. Kurssilla harjoitellaan 
sekä puhumista että kirjoittamista. Kurssi kestää 
kolme viikkoa. 
FM Taina Luttinen

PSYKOLOGIA
Kehityspsykologia (PS2). Syventävällä kurssilla 
käsitellään yksilön psyykkistä kehitystä elämän 
eri vaiheissa ja kehityspsykologian eri teorioita. 
Lisäksi kurssilla tarkastellaan psyykkisen kehityksen 
yhteyttä biologisiin tekijöihin, kuten perintötekijöihin 
ja hermoston kehitykseen. Kurssi perehdyttää 
myös sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin 
merkitykseen psyykkisessä kehityksessä sekä 
psyykkisen kehityksen tutkimukseen. Kurssi kestää 
kolme viikkoa.
KM Susanna Jussila

SAKSA
Lyhyen saksan abikurssi (SAB309). Soveltavan 
kurssin tavoitteena on kehittää lukion päättökokeessa 
tarvittavia taitoja eli tekstin ja kuullunymmärtämistä 
sekä keskeisten rakenteiden hallintaa ja kirjoitus-
taitoa. Kurssilla tehdään vanhoja ylioppilaskokeita, 
kirjoitetaan kirjoitelmia ja kuunnellaan vanhoja yliop-
pilaskuunteluita. Opetuksen suunnittelussa otetaan 
huomioon opiskelijoiden heikkoudet ja vahvuudet 
kielenopiskelijana. Kurssi kestää kolme viikkoa.
FM Marjatta Krogerus

MUSIIKKI 
Musiikki ja minä (MU01). Lukion pakollisella kurs-
silla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun 
paikalliseen musiikkitoimintaan. Kurssilla opiskelija 
kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikil-
lisen ilmaisun välineenä sekä syventää musiikin 
peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin 
kautta. Lisäksi kurssilla opetellaan tarkkailemaan 
ääniympäristöä ja perehdytään kuulonhuoltoon. 
Kurssi kestää kolme viikkoa.
Muusikko Petra Virtanen

MATEMATIIKKA
Matematiikan johdantokurssi lukiota aloittaville. 
Soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulussa 
opittuja matematiikan asioita ja valmistaudutaan 
lukio-opiskeluun. Kurssi kestää kolme viikkoa.
Opettaja avoin

Lapin eteläosan kesäinen luonto 
ja pohjoinen valoisuus kutsuvat 
opiskelijoita Itä-Lapin kesälukioon 
Sallaan. Kurssit kestävä kahdesta 
kolmeen viikkoa, ja tarjolla on kieliä, 
historiaa, yhteiskuntaoppia, psyko-
logiaa, taito- ja taideaineita, retkeilyä 
ja kansainvälistä meininkiä.

Kesälukioon osallistuu myös venä-
läisiä nuoria, joten halutessaan pää-

retkiä lähialueelle.
Majoitusta on tarjolla joko kerros-

talossa Sallan koulukeskuksen vie-
ressä, Sallan Lomakodissa tai omas-
sa teltassa Lomakodin pihalla.

Kursseista voi valita 1–4, korkein-
taan yhden kustakin aineryhmästä 
(A-D). Kurssi toteutuu, mikäli sille 
ilmoittautuu vähintään kuusi opiske-
lijaa. Lukion oppimäärään kuuluvien 
kurssien pituus on 38 tuntia.

Aineryhmä D
SUOMI TOISENA KIELENÄ
Perusteet hallintaan (S201). Lukion pakollisen 
kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjoittelee 
lukio-opinnoissa tarvittavaa kirjallista ja suullista 
kielitaitoa, hallitsee suomen kielen perusrakenteet 
ja rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä. Kurssilla 
opiskellaan opiskelutekniikkaa, suomen kielen 
äänne- ja muoto-opillisia piirteitä sekä harjoitellaan 
arkielämään liittyviä puheenvuoroja. Kurssi kestää 
kolme viikkoa.
FM Taina Luttinen

RUOTSI
Ruotsin johdantokurssi lukioon siirtyville (RUB00). 
Soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulun 
keskeisiä rakenneasioita ja tutustutaan lukion 
työtapoihin. Puheharjoitusten lisäksi kurssilla 
harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä 
lyhyiden viestinnällisten tehtävien kirjoittamista. 
Kurssilla kerrataan kaikki keskeiset rakenneasiat. 
Kurssi kestää kolme viikkoa.
FM Marjatta Krogerus

LIIKUNTA
Retkeilykurssi. Kurssin tavoitteena on, että opiske-
lija oppii selviytymään luonnossa ja retkeilemään 
luontoa kunnioittaen. Kurssilla retkeillään ja liiku-
taan luonnossa sekä yövytään yksi yö metsässä. 
Kurssi kestää kolme viikkoa.
Liikuntaneuvoja Emilia Hoikkaniemi

MUSIIKKI
Musiikkiprojekti (MU05). Syventävän kurssin 
tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittele-
maan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti 
musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää 
aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Opiskelijat 
toteuttavat pienimuotoisen konsertin soveltaen 
monipuolisesti osaamistaan ja ottaen huomioon 
kaikki kokonaisuuden kannalta olennaiset seikat.  
Kurssi kestää kolme viikkoa.
Muusikko Petra Virtanen

SIRKUSTAIDE
Sirkustaiteen perusteet. Opiskelija perehtyy sir-
kustaiteen yleisimpiin osa-alueisiin, oppii näiden 
perusteita ja saa avaimet oma-aloitteiseen jatko-
oppimiseen. Kurssi suoritetaan kunkin opiske-
lijan henkilökohtaisen valmiuden ja osaamisen 
pohjalta. Pääpaino kurssilla on jongleerauksessa, 
akrobatiassa ja pariakrobatiassa. Kurssi kestää 
kolme viikkoa.
Sirkusilmaisun ohjaaja Hansi Harjunharja

MUU OHJELMA
Kesälukion hintaan kuuluu tutustuminen Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museoon sekä kesälukion 
avustajien suunnittelema ilta- ja vapaa-ajantoiminta. Koulun monitoimikentällä voi harrastaa pallopelejä 
ja lähimaastoissa on mahdollisuuksia omatoimiseen retkeilyyn. Kesälukion aikana järjestetään maksuton 
retki Sallatunturin huipulle. Maksullisia retkiä järjestetään Kemijärvelle sekä Aholanvaaran hiidenkirnuille. 
Maksullisten retkien hinta riippuu osallistujamäärästä.

TIEDUSTELUT JA KESÄLUKIOON HAKEMINEN
Lisätietoja antaa Sirkka Takkunen, puh. 040 5200 523, sirkka.takkunen@salla.fi.
Täytä hakulomake 1.6. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi tai lähetä tiedot sähköpostitse Sirkka 
Takkuselle. Osallistuminen kesälukioon on vahvistettava viimeistään 15.6. mennessä.

OSALLISTUMISMAKSU
Majoitus Lomakodissa:
          täysihoito ja 1 kahden viikon kurssi (A/B)  420 euroa
 täysihoito ja 1 kolmen viikon kurssi (C/D)  600 euroa
 täysihoito ja 2 kurssia (3 vk oleskelu)  660 euroa
 täysihoito ja 3 kurssia (3 vk oleskelu)  720 euroa
 täysihoito ja 4 kurssia (3 vk oleskelu)  780 euroa

Majoitus kerrostaloasunnossa:
 täysihoito ja 1 kahden viikon kurssi (A/B)  360 euroa
 täysihoito ja 1 kolmen viikon kurssi  510 euroa

 täysihoito ja 2 kurssia (3 vk oleskelu)  570 euroa
 täysihoito ja 3 kurssia (3 vk oleskelu)  630 euroa
 täysihoito ja 4 kurssia (3 vk oleskelu)  690 euroa

Majoitus omassa teltassa:
 täysihoito ja 1 kahden viikon kurssi (A/B)  300 euroa
 täysihoito ja 1 kolmen viikonkurssi (C/D)  420 euroa
 täysihoito ja 2 kurssia (3 vk oleskelu)  480 euroa
 täysihoito ja 3 kurssia (3 vk oleskelu)  540 euroa
 täysihoito ja 4 kurssia (3 vk oleskelu)  600 euroa   

Osallistumismaksut ilman majoitusta ja ruokailuja:
 1 kurssi       60 euroa
 2 kurssia     120 euroa
 3 kurssia     180 euroa
 4 kurssia     240 euroa

JÄRJESTÄJÄT
Sallan lukio ja Sallan kansalaisopisto

KESÄLUKION REHTORI
Sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas

PERUUTUSEHDOT
15.6.2015 mennessä tehty peruutus on ilmainen. 22.6.- 28.6. tehdystä peruutuksesta veloitetaan 
100 euroa. 29.6. alkaen tehdystä peruutuksesta veloitetaan puolet osallistumismaksuista.

Kuva: Suvi Seppälä

see hiomaan venäjän kielen suullista 
taitoa. Viikonloppuisin järjestetään 
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Sallassa ennakkoäänestys 8.–14.4.2015 
Sallan kunnan pääkirjastossa, 
Postipolku 5, 98900 Salla, puh. 040-5351053

Vaalipäivänä sunnuntaina 19.4.2015 
vaalihuoneet avoinna kello 9–20

1.  Kirkonkylä  pääkirjasto Postipolku 5
2.  Pohjois-Salla  Kotalan entinen koulu  Rantakuja 14 B
3.  Etelä-Salla Hautajärven entinen koulu Karhujärventie 4
4.  Länsi-Salla Kursun entinen koulu Salmenkankaantie 4

Lisätietoja: web.eduskunta.fi,  www.salla.fi/eduskuntavaalit        
Sallan kunta tiedottaa 18.3.2015 nro 6

Itä-Lapin 
kansanedustaja-
ehdokkaat 

Arto Ojala (kok.)
Perhe ja kotikunta? 
Sallasta kotoisin oleva vaimo
ja kolme aikuista lasta, 
Kemijärvi.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana? 
Lappi ja Itä-Lappi tutuksi etelän 
päättäjien parissa. Työ kunniaan. 
Yrittäjyys ykköseksi. Talous tasapai-
noon. Eläkeläiset arvoonsa. Suomi 
nousuun!
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025? 
Kasvava, aktiivinen, yhteistyötä 
alueella ja yli rajan tekevä menes-
tyvä seutukunta.

Oili Harjula 
(Muutos 2011)
Perhe ja kotikunta?
Asun sisareni kanssa, jonka omais-
hoitajana olen, Kemijärvi.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Suora demokratia päätöksente-
koon, joka merkitsee sitovien kan-
sanäänestyksien käyttöön ottoa.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
Itä-Lapin neljä kuntaa muodosta-
vat yhden isomman kunnan.

Pirkka Aalto (kd.)
Perhe ja kotikunta?
Vaimo ja kolme lasta, Kemijärvi.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Koko Suomi tulee pitää elinvoimai-
sena ja ihmisten tulee voida asua 
ja elää siellä missä haluavat ja/tai 
missä heidän juurensa ovat.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
Hyvä paikka asua, kouluttautua, 
tehdä työtä ja viettää ansaittuja 
eläkepäiviä.

Jaana Hannola (ps.)
Perhe ja kotikunta?
Avopuoliso ja kaksi lasta, Kemi-
järvi.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Ihmiset saavat toimeentuloa, 
koulutusta, turvallisuutta, ter-
veydenhoitoa sekä tuloerojen 
kaventaminen ja eriarvoisuuden 
vahentäminen. 
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
Itä-Lappi on yhtenäinen. Met-
säteollisuus, kaivostoiminta ja 
maatalous on lisääntynyt. Matkai-
lu on noussut. Paluumuutto on 
lisääntynyt.

Marianne Juntunen
(vihr.)
Perhe ja kotikunta?
Perhe, Pelkosenniemi.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Yrittäjyydellä eettisiä laatutuottei-
ta, lähiruokaa ja -energiaa. Puolus-
tan äänettömiä.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
Vetovoimainen. Erämaan neljä 
vuodenaikaa. Kaivosbuumi ohi. 
Tuhannet töissä etänä ja pk-yrityk-
sissä. Porotalous arvostettu. Yksi 
petokuvauskoju ja biotuotetehdas 
myyvät.

Janne Jussila (sd.)
Perhe ja kotikunta?
Puoliso ja kolme tyttöä samasta 
avoliitosta, Kemijärvi.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Työtä Lappiin. Lapsiperheiden 
hyvinvointi ja eläkeläiset.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
Elinvoimainen ja hyvinvoivat kun-
talaiset meillä on töitä ja palvelut 
pelaa.

Eeva-Maria Maijala 
(kesk.)
Perhe ja kotikunta?
Puoliso Jari Puska ja 4 nuorta sekä 
porot ja lampaat, Savukosken 
Nousunkylä.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Koko Lappi on kehittyvä ja elävä. 
Peruspalvelut saadaan turvattua 
kaikkialla. Keskittämispolitiikka 
saadaan hidastettua.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
Puun, metsän sekä luonnonvarojen 
käytöllä on Itä-Lappiin saatu uusia 
työpaikkoja tuova monimuotoinen 
kokonaisuus. Lähipalvelut ja koulu-
tus ovat alueella jatkossakin.

Markus Mustajärvi 
(vas.)
Perhe ja kotikunta?
Kolme lasta ja kolme lapsenlasta, 
Savukoski.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Toimin kotiseutuni hyväksi sen, 
minkä pystyn. Tunnen alueen ja 
ihmisten arjen hyvin. Työllisyys, 
paremmat liikenneyhteydet ja pe-
rusturva ovat tärkeitä teemoja.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
Kansainvälisempi. Sen myötä niin 
Sallassa kuin Itä-Lapissakin on 
enemmän turisteja, työtä ja tuloja. 
Metsätalous- ja teollisuus työllistä-
vät, samoin kaivosteollisuus. 

Kaarlo Nurmikumpu 
(ktp.)
Perhe ja kotikunta?
Avoliitossa, Kemijärvi.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Suomen irrottaminen Euroopan 
unionista, EU:a ja eurosta sekä 
Natokumppanuudesta, -torjuttava 
Natoon liittyminen.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
Jos tämä oikeistolainen EU-poli-
tiikka jatkuu, näivetytään, mutta 
kun saadaan poliittiset voimat 
Eduskuntaan työlle ja kansalle 
myönteiset, kehitys kääntyy pa-
remmaksi.

Pekka Nyman (vihr.)
Perhe ja kotikunta?
Avopuoliso, 2 poikaa ja 2 koiraa, 
Pelkosenniemi.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Vaelluskalojen ja Lapin alkuperäi-
sen luonnon asiat, sekä syrjäisim-
män Lapin palvelut.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
SOTE palvelut tuotetaan ERVAn 
kautta, sitä ei palveluiden tarjon-
nassa huomaa. Vaelluskalat ovat 
palanneet jokiin ja se tuo uutta 
elämää.

Juha Pikkarainen (sd.)
Perhe ja kotikunta?
Vaimo, 3 tytärtä ja 6 lastenlasta, 
Kemijärvi.
Mikä tai mitkä ovat päätavoit-
teesi kansanedustajana?
Tulen ajamaan ikäihmisten ja 
kehitysvammaisten asioita sekä 
sitä, että Kemijärvelle rakennetaan 
uusi sellutehdas. Se tarjoaa työtä ja 
hyvinvointia koko Itä-Lappiin.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
Itä-Lappi on neljän kunnan alue, 
jossa väkiluku on saatu kasvuun 
hyvien metsäteollisuuden ja kai-
vosteollisuuden investointien 
avulla. Rata Venäjälle on avattu.

Esa Pokka (ipu)
Perhe ja kotikunta?
Leski, Pelkosenniemi.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Tärkeimpinä pidän uusiutuvan 
energian lisäämistä sekä autoveron 
poistamista.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua v. 2025?
Luotan kaivostoiminnan alkami-
seen Itä-Lapissa luoden työpaik-
koja ja elinvoimasena alueena 
seuraavan 10 vuoden aikana.

Petteri Salmijärvi 
(kesk.)
Perhe ja kotikunta?
Avovaimo, pojat 7v. ja 4v., Salla.
Mikä tai mitkä ovat päätavoittee-
si kansanedustajana?
Tavoitteeni on turvallinen Lappi, 
jossa ihmisillä on töitä ja uskoa 
tulevaisuuteen.
Millainen on Itä-Lappi kymme-
nen vuoden kuluttua vuonna 
2025?
2025 meillä on elinvoimainen ja 
turvallinen Lappi, jossa uskotaan 
omaan osaamiseen. Meillä on teke-
misen meininkiä ja ennen kaikkea 
Hyvällä mielellä!
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Rajakievarin akustiikka saa ke-
huja Sallan Torvipojilta, sillä 
hirsiseinät, raanut ja verhot peh-
mentävät ääntä mukavasti. Torvi-
poikien puuhamiehenä toimivan 
Eino Kivelän mukaan kaikki tilat 
eivät sovi puhallinorkesterille, 
sillä kovista pinnoista tuleva 
kaiku voi olla häiritsevä.

-Tässä pirtissä emme ole ennen 
soittaneetkaan, hän toteaa, mutta 
jatkaa, että Rajakievarin ollessa 
vielä Kotiseututalona musiikkia 
on siellä toki esitetty monessa 
eri kokoonpanossa. Torvipoikien 
60-vuotiskonsertti	kuullaan	kui-
tenkin	äitienpäivänä	10.5.	Sallan	
koulukeskuksessa, koska sinne 
mahtuu yleisöä. Tilaisuus toteute-
taan yhdessä Sallan Märkäjärven 
Marttojen kanssa.

Torvipojat juhlistavat kuutta
vuosikymmentä juhlakonsertilla

Kuusi torvipoikaa 
ja Tiina

Torvipojat perustettiin vuonna 
1955	 Sallan	Kansallis-Osake-
Pankin pankkisalissa, vaikka-
kin perustamissanat lausuttiin 
edellisvuonna itsenäisyyspäivän 
juhlassa.

Trumpettia soittava sallalainen 
Reijo Laitinen on perustajajäsen 
ja ollut mukana alusta lähtien. 
-Soitimme paljon hengellisiä 
lauluja ja virsiä, hän muistelee. 
Johtajana toimi ensimmäisten 
vuosikymmenten ajan kanttori 
Heikki Haunio, ja kemijärve-
läinen kansalaisopiston opettaja 
Olli Vermes otti ohjat vasta 
2000-luvulla.

Laitinen on itse aloittanut 

tenoritorvella ja käynyt omien 
sanojensa mukaan kaikki pikku-
pillit läpi. Trumpetti tuli mukaan 
70–80	 -lukujen	 taitteessa	Mon-
keyboys-orkesterissa ja tuntuu 
mielekkäältä.

Orkesterilla on ollut kulta-
kautensa, sillä soittajia oli vielä 
muutama vuosikymmen sitten 
reilusti yli kaksikymmentä. Osa 
soittajista on tehnyt soittamisesta 
itselleen ammatin, mutta suurim-
malle osalle harrastus on rentout-
tavaa vastapainoa arjelle.

Nyt konserttiohjelmistoa har-
joittelee seitsikko, jossa soittavat 
Kivelän ja Laitisen lisäksi Matti 
Eteläaho käyrätorvea, Juha Hä-
mäläinen klarinettia, Esa Junno 
baritonia, Tiina Kallio oboeta ja 
Aarne Tuuha tuubaa.

Naisia ei mukana ole kuin yksi. 
Ja miksi näin? Siihen on Kalliolla 
yksiselitteinen vastaus. -Naisilla 
on korkeampi kynnys lähteä yh-
teissoittoon kuin miehillä.

Marsseja, kevyttä 
ja hengellistä

Muistoja Pohjolasta kajahtaa ja 
Rajakievarin torttujen leipojat 
hiljenevät hetkeksi. Juhlakon-
sertin ohjelmiston kasaaminen 
kuuluu tietenkin ”taiteelliselle 
harhaanjohtajalle”. -Juhlasta kun 
on kysymys niin juhlamarssilla 
aloitetaan ja sitten on vuorossa 
historiallinen tuokio Torvipoi-
kien musiikkimatkalta, Kivelä 
paljastaa.

Marsseista puheenollen orkes-

teri on hänen mukaansa halunnut 
kunnioittaa veteraanien työtä, 
joten ohjelmistoon on mahdutettu 
musiikkia, jota on esitetty erilai-
sissa juhlissa vuosikymmenten 
aikana.

-Viime vuosien aikana olem-
me soittaneet myös uudempaa 
kevyttä musikkia, joten Lapsuu-
den pihapuista Koivuvalssiin 
on tulossa, ja toki äitienpäivänä 
muistamme myös äitejä.

Hengellistä musiikkia on 
luvassa konsertin päätteeksi. 
Haunio päätti harjoitukset aina 
iltavirteen	555,	joten	se	kuullaan	
myös kevätpäivän päätteeksi 
toukokuussa.

KATJA PALMQVIST

”Lapsuuden 
pihapuista 

Koivuvalssiin 
on tulossa, 

ja toki 
äitienpäivänä 

muistamme 
myös äitejä.

Merkit näyttävät vielä aika 
sekavilta, mutta se on varmaa, 
että juhannuksen aikaan tarvi-
taan turkishaalareita Tuntsalla. 
Perinteinen juhannussää on 
kosteaa ja aamut ankeita.

Kesä jatkuu varsin mielen-
kiintoisissa merkeissä, Jaanan 
kenkäkin saa varautua Hai-
saappaiden suureen menekkiin. 
Aurinkohattukin täytyy kaivaa 
varastoista, sillä niitä tarvitaan 
heinäkuun puolenvälin jälkeen, 

ellei sitten taivaalta tule hame-
päälisiä akkoja, joihin varautu-
minen on jo arpapeliä.

Salla-päiväksi selkenee ja 
sateenvarjoja voi käyttää päivän-
varjoina, joka tapauksessa varjo 
kannattaa pitää mukana. Lännes-
tä saapuu nostalginen rintama 
kuukauden alkupuoliskolla ja 
aiheuttaa leppoisia tuulia ja ilon 
pilviä taivaanrantaan.

Lämmin tuulahdus voi aihe-
uttaa ruuhkaa Veikon Konees-

Madame Punasukka povaa pakkasta ja hellettä
sa, tuulettimet ovat varmasti 
paikallaan. Pienet kannettavat 
radiosoittimet on hyvä pitää mu-
kana, tuoreet säätiedot saa siten 
kuultavakseen.

Leppoisaa kesäsadettakin saa-
daan, ainakin silloin, kun naapu-
rin heinät ovat kuivumassa, joten 
housunlahkeet kannattaa nostaa 
takaa saappaan varteen, jotta 
eivät ainakaan kastu.

Loppukesä onkin sitten oikeaa 
intiaanikesää, hellettä piisaa aina 
elokuun loppupuolelle saakka, 
tai ainakin siihen saakka, kun 
kesälomat ovat ohi. Salla-päivän 
jälkeinen helle pakottaa kan-
san liikkeelle, hillasuot 
kutsuvat keltaisina 
ja sankoille on 
tarvetta. 

Sankon-
t a r p e e n 
voit käte-

västi	 täyttää	museon	5-vuotis-
synttäripäivänä	 1.4.,	 kun	 käyt	
lainaamassa kirjoja kirjastolta, 
niin lainauskuittia vastaan saat 
Rajakievarilta sankon ja vieläpä 

kakkukahvit kau-
panpäälle.

Kansanlaulujen ja hengellisten 
kappaleiden lisäksi Sallan Tor-
vipojat soittavat myös kevyttä 
musiikkia.



10 www.salla.fi

Revontulihotellin valmis-
tuminen Sallatunturiin 
vuonna	1975	nosti	 alueen	
matkailun uudelle tasol-
le. Pääasiassa sallalaisista 
koostuva omistajajouk-
ko oli kuitenkin jo viiden 
vuoden kuluttua vaikeiden 
taloudellisten ongelmien 
edessä, ja hotellia odotti 
konkurssi.

Sallalainen Soile Matero 
opiskeli niihin aikoihin 
matkailua ja kiinnostui 
hotellin pyörittämisestä. 
Ensimmäiset vuodet olivat 
harjoittelua, mutta vetovas-
tuu siirtyi hänelle ja Pertti 
Materolle	vuonna	1981.

-Ensimmäisenä vuotena 
minulla ei ollut yhtä ainutta 
vapaapäivää, hän muistelee 
ja kertoo, kuinka tiloja 
remontoitiin, siivottiin ja 

Matkailu 
on Itä-Lapin 
yhteinen 
yritys

järjestettiin. Lisäksi ra-
kennettiin uusia rinteitä. 
-Yrittäjien kesken teimme 
tunturissa erinomaista yh-
teistyötä ja se oli erityinen 
vahvuus.

Lamavuodet olivat
raskaat elää

Hotellin kulta-aikaa olivat 
Materon	mukaan	 80-	 ja	
90-luvut,	jolloin	kotimaan	
matkailu kasvoi hurjaa 
vauhtia. Revontulessa oli 
52	 vuodepaikkaa	 ja	 lisä-
vuoteineen pystyttiin ma-
joittamaan	104	matkailijaa.	
Työntekijöitä oli sesonkina 
jopa	70.

-Käynnistimme monia 
asioita, kuten yhteismark-
kinoinnin, hän kertoo. 
Tuotteistamisesta ei sil-

loin vielä puhuttu, mutta 
esimerkiksi vappusambat 
olivat osa pakettia, jota 
myytiin pääasiassa koti-
maahan. Ravintolassa oli 
säkkejä ja ihmiset pukeu-
tuivat uskollisesti teeman 
mukaisesti.

-Rykimäviikkokin sai 
alkunsa niinä vuosina ja 
tanssiravintolassa oli täyttä 
lomakauden aikana.

Ihmisten ostovoima oli 
parantunut ja vapaa-aikaa 
oli enemmän kuin vielä 
70-luvulla.	Mutta	 kaikki	
loppuu aikanaan. ja sitten 
tuli	 90-luku	 ja	 toukokuu	
vuonna	 1993.	 Suomi	 oli	
devalvoinut markan muu-
tamaa vuotta aiemmin ja 
valuuttalainat muodostui-
vat raskaiksi.

-Talous meni tiukaksi 

ja hakeuduimme konkurs-
siin. Se oli raskasta aikaa 
monella eri tapaa. 

Yrittäjyys 
ensimmäinen
korkeakoulututkinto

Elämä jatkui ja Matero 
päätyi perustamaan uuden 
yrityksen; yksin. Salla-
tunturin menoa hän seuraa 
edelleen ja kertoo käyvänsä 
tunturissa useita kertoja 
vuodessa. Palvelut ovat 
hänen mukaansa moni-
puolistuneet ja kehittyneet, 
mutta majoituskapasiteettia 
on edelleen liian vähän.

-Olen todella onnellinen 
niistä vuosista yrittäjänä, 
ja ne olivat ensimmäinen 
korkeakoulututkintoni, hän 
naurahtaa. Tutkintoja on 

sen jälkeen tullut muutama 
lisää. Matero on toiminut 
muun muassa Rovaniemel-
lä Hotelli Vaakunan johta-
jana viisi vuotta. Nykyään 
hän työskentelee Kemijär-
ven kaupungin elinkeino-
neuvojana.

-Elämänarvoni ovat ko-
keneet muutoksen noiden 
vuosien jälkeen, hän to-
teaa.

Lapilla on hänen mu-
kaansa mahdollisuuksia 

ulkomaalaisten matkailijoi-
den saamisessa, sillä meillä 
on hiljaisuutta, luontoa, 
rauhaa ja saavutettavuus-
kin on parantunut hurjasti 
2010-luvulla.

-Itä-Lapin kuntien on 
vedettävä yhtä köyttä, hän 
muistuttaa. Yksikään kunta 
tai yrittäjä ei yksin pääse 
yhtä pitkälle kuin yhdessä 
päästään.

KATJA PALMQVIST

”Revontuli-
hotelli nousi 

tunturiin 
40 vuotta sitten

-Neljä lasta kun ryhtyivät 
kävelemään niin samoihin 
aikoihin hommasimme 
heille sukset, naurahtaa 
hiihtoveteraani, sallalainen 
Aarne Tuuha. Hänet tuntee 
moni alppilajien harrasta-
ja, sillä Sallan Karhujen 
aktiivina hän valmensi ja 
järjesti kisoja kymmenien 
vuosien ajan.

Tuuha on kerännyt Sal-
latunturin	juhlapäivänä	21.	
helmikuuta ympärilleen 
pienen joukon ystäviä ja 
tuttuja vuosikymmenten 

Sallatunturissa 
kisattu 50 vuotta

varrelta. Karhulammen 
kodalla nautitaan noki-
pannukahvista, paistetaan 
makkaraa ja muistellaan 
menneitä.

Karhulammen rannalla 
sijaitsi aikoinaan Sallan 
Karhujen Karhumaja. Rin-
teitä ei hoidettua vaan alku-
aikoina Sallan koululaiset 
tulivat kävellen tunturiin ja 
liikuntapäivä alkoi rinteen 
tamppaamisella. Eväiden 
syönnin jälkeen lasketel-
tiin, mutta sitten oli sentään 
linja-autokuljetus takaisin 

Sallalainen Aarne Tuuha ja entinen sallalainen Timo Mikkola muistelevat Sallatunturin historiaa 50-vuotisjuhlapäivänä 
lauantaina 21.2.2015 Sallatunturissa. Edellisen kerran miehet tapasivat Sallassa vuonna 1966.

TERVEISIÄ 
SALLASTA
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kirkolle. Koululaisia oli 
niihin aikoihin vielä satoja, 
ja erilaisissa kisoissa ja ta-
pahtumissa riitti väkeä.

Tunturi kasvanut rau-
hallisesti

Sodan jälkeen se oikea 
Sallatunturi jäi Neuvos-
toliiton puolelle, mutta 
välirauhan aikaan siellä 
Tuuhan mukaan käytiin 
vielä hiihtämässä. -Venä-
jän aikana veimme eräänä 
vuonna tampparin sinne 

ja Rohmoivan rinnettä sai 
laskea, Tuuha muistelee.

Nyt tunkua rajan toiselle 
puolelle ei ole, ja sieltäkin 
tullaan Suomen puolelle 
laskettelemaan ja hiihtä-
mään.

Sallatunturi on kasvanut 
sopivasti pikkuhiljaa, ja 

Tuuha toteaa, että Ars-
kan rinteen rakentaminen 
ja vuokraamotoiminnan 
aloittaminen ovat hänen 
mukaansa olleet olivat rat-
kaisevia tekijöitä Sallatun-
turin kasvulle.

-Lumetus on tärkeää, 
mutta huono puoli on, että 

etelässä on jo kesä, ja hei-
dän on vaikea ymmärtää, 
että meillä vielä hiihde-
tään.

Turvallisuus tärkeä 
tekijä kaikille

Rinteiden turvallisuus on 

Sallatunturin hiihdonopettajat Pernilla ja Max Stenbäck näyttävät mallia parilaskettelusta vuosikymmenten takaa. -Tele-
mark on laskettelun perusta ja sen suosio kasvaa vuosi vuodelta, toteaa Kaisa Korkeasalo Salla Ski Resortista.

vaan riskit on hyvä pitää 
mielessä myös näin runsas-
lumisina talvina.

-Arskan rinteessa sattui 
laattavyöry	noin	30	vuotta	
sitten, Tuuha muistelee ja 
lisää, että rinne oli laske-
maton ja vyöryä ei aihe-
uttanut ihminen. -Jyminä 
oli kova, joten heittäydyin 
vaistomaisesti rinteeseen, 
eikä kukaan loukkaantu-
nut.

Lapsenlapsia hänellä 
on kymmenen ja lapsen-
lapsenlapsiakin jo kolme, 
joten jälkipolvi on pitänyt 
huolen, että suvussa las-
ketellaan edelleen. -Olen 
iloinen, että Sallasta löytyy 
laskettelijoita, jotka pärjää-
vät, hän sanoo ja uskoo, 
että näin on myös tulevina 
vuosina.

KATJA PALMQVIST

myös Tuuhan mukaan en-
siarvoisen tärkeää. Vapaa-
laskijoiden ja merkittyjen 
rinteiden ulkopuolella las-
kettelevat eivät aina muis-
ta, että ottamalla riskejä he 
työllistävät viranomaisia. 
Lumivyöryt eivät ole ai-
noastaan Alppien kiusa 

Nykyaikaisen latukoneen 
perässä on oltava paljon 
tekniikkaa, sillä lämpöti-
lojen vaihdellessa myös 
lumen koostumus muut-
tuu. Pitkä tie on kuljettu 
moottorikelkan vetämästä 
latukelkasta nykyaikaisiin 
hytillisiin koneisiin, jotka 
tekevät lähes säällä kuin 
säällä	 5,75	metriä	 leveää	
baanaa hiihtäjille.

Aivan ensimmäiset ladut 
vuonna	1965	olivat	Salla-
tunturissa luonnonlatuja, 
mutta koneet tulivat mu-
kaan jo seuraavalla vuosi-
kymmenellä. Sallatunturin 
Tupien toiminnanjohta-
ja Pekka Virkkulalla on 
kymmenien vuosien ko-
kemus laduista, sillä hän 
on työntekijöineen tehnyt 
latuja	tunturiin	jo	33	vuo-
den ajan.

-Ensimmäinen latukelk-
ka oli puusta ja sitä ve-
dettiin moottorikelkalla, 
muistelee Virkkula.

Ensimmäinen ”viralli-
nen” latu puolestaan kul-
ki tunturista Kalliojärven 
laavulle.

Hytillinen Terri-latukone 
tuli	80-luvun	puolivälissä,	
ja samoihin aikoihin yleis-
tyivät luisteluladut, jolloin 
pohjien piti olla kolme 
metriä leveitä. Moni muu 
toiminto Terristä kuitenkin 
puuttui	verrattuna	2010-lu-
vun koneisiin. Nykyään 
nimittäin latu-uran leveyt-
täkin pystytään säätämään, 
joten esimerkiksi alamäissä 
uraa levitetään, jotta hiih-
täjän olisi helpompi pitää 
tasapaino.

Valaistuja latuja yli 
neljännes

Sallatunturissa on latuja 
160	kilometriä,	josta	43	ki-
lomertriä on valaistu. Latu 
pyritään vetämään säällä 
kuin säällä, mutta vielä 
toistaiseksi luonnovoimia 
ei ole voitettu.

-Jos lumi ei pysy kasassa 
eli siitä ei tule lumipalloa 
niin ei sille yksikään kone 
voi mitään, Virkkula tote-
aa ja esittelee latukoneen 
piikkejä, joilla tietyissä 
olosuhteissa saadaan lumi 
murskaantumaan. Pääsään-
töisesti hiihtäjät ymmär-
tävät asian, mutta joskus 
ymmärrystä ei tipu. Tuntu-
riin tullaan hiihtämään ja 
laskettelemaan.

-Pelottaa, jos itsenäi-
syyspäivän aikaan ei ole 
lunta.

Hiihtokauden loppu on 
sekin ylempien voimien 
vallassa. -Latuja tehdään 
niin kuan kun ilmoja piisaa, 
ja viime keväänä viimeiset 
ladut	tehtiin	22.4.,	Virkkula	
tarkentaa kalenteristaan.

KATJA PALMQVIST

Latukone kulkee säällä kuin säällä

Paras hetki latukoneen ohjaisimissa on Pekka Virkkulalla kevättalvelta Ruuhitunturin päältä kello neljä aamulla auringon 
noustessa.  Se pysyy mielikuvissa pitkään.

”Vuokraamo-
toiminnan 

aloittaminen 
oli ratkaiseva 

tekijä 
Sallatunturin 

kasvulle.
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Sallassa tapahtuu
26.03.2015:  Teatteri Eurooppa 4 koulukeskuksessa
27.03.2015:  Talvisodan muistohiihto
27.03.2015:  Teatteri Rocks Around Eurooppa (4) !
28.03.2015:  Teatteri Eurooppa 4, Revyy
29.03.2015:  Sallan museon Juhlaseminaari
01.04.2015:  Sallan sota- ja jälleenrakennusajan 
  museon syntymäpäivät
03.04.2015:  Lavatanssit Seutulassa
05.04.2015:  Heikki Silvennoinen konsertoi Rajakievarissa
18.04.2015:  Rösölänperän Ruppanat esittää näytelmän Unikuvia
21.04.2015:  Mirja Aatsinki: 
  Asunto koulun yläkerrassa -kirjan julkistaminen
10.05.2015:  Sallan Torvipoikien 60-vuotisjuhlakonsertti
15.05.2015:  Hanna Ekolan konsertti kirkossa
28.05.2015:  Koillis-Lapin musiikkiopiston kevätkonsertti

Muutokset mahdollisia.
 Tarkistathan ajantasaiset tiedot www. salla.fi/tapahtumat

Heikki Silvennoinen 
konsertoi 

Sallan Rajakievarissa 
5. Huhtikuuta 18:00

Liput 15€
Lippuja ennakkoon Marialta Rajakievarista
ma-pe klo 10-14, tai s-posti maria.tennila@salla.fi
Varaa lippusi ajoissa, tilaan sopii rajoitettu määrä.

järj. kulttuuritoimi

Rakennuslupahakemuksen 
tai tiedustelun voi hoi-
taa sähköisesti osoitteessa 
www.lupapiste.fi. Valta-
kunnallisen Lupapiste-pal-
velun kautta viranomaiset, 
ammattilaiset ja luvanha-
kijat voivat hakea ja hoitaa 
rakentamiseen liittyvää 
lupa-asiointia yhdessä.

Tiedonkulku on myös 
parantunut, sillä kaikki 
lupakäsittelyyn liittyvät 
keskustelut ja asiat ovat 

kaikkien rakennusval-
vonnan henkilökuntaan 
kuuluvien nähtävissä sekä 
tietenkin asiakkaan omilla 
sidosryhmillä.

Sallassa Lupapisteen 
käyttöönoton valmistelu 
on	 aloitettu	 kesällä	 2012	
Sähköisen asioinnin ja de-
mokratian vauhdittamis-
ohjelma SADe-ohjelman 
puitteissa.

-Ensimmäiseksi muu-
timme käyttöarkiston säh-

Sähköistä asiointia rakennusluvissa
1 .4 .2015  OMA 
HILL ASANKO 

100   
ENSIMMÄISELLE 
L AINAAJALLE!  

1. Tule kirjastolle.  
Kirjasto aukeaa  
klo 10:00.  

2. Lainaa kirjaston 
aineistoa. 

3. Ota lainauskuitti 
talteen. 

4. Esitä lainauskuittisi 
Sallan rajakievarissa. 

5. Onneksi olkoon 
uuden hillasankon 
omistaja!  

Juo päivän kunniaksi 
kakkukahvit 
kanssamme —
vietämme 1.4. Sallan 
sota– ja jälleenra-
kennusajan museon 5-
vuotispäivää!  

MUSEOLLA 
AVOIMET OVET!  

Hillasankkoja 
lainaajille! 

  

köiseksi, mutta virallinen 
arkisto on vielä paperinen 
jonkin aikaa, kertoo Sallan 
kunnan rakennustarkastaja 
Erkki Yrjänheikki.

Lupapiste avattiin jul-
kisesti	 vuoden	2014	 alus-
sa rakennuslupien osalta. 
Ensimmäinen sähköinen 
hakemus tuli kuitenkin jo 
joulukuussa	 2013.	 Tällä	
hetkellä on valmisteilla 
ja käsittelyssä yhdeksän 
hakemusta ja sähköisesti 

käsiteltyjä hakemuksia on 
ratkaistu	 58	 kappaletta.	
Lisäksi Lupapisteeseen on 
jätetty useita kyselyjä, joi-
hin on annettu vastaus.

-Tämä osa onkin niitä 
parhaimpia osia Lupapis-
teessä, sanoo Yrjänheikki 
ja jatkaa, että Lupapiste on 
aina auki, vuoden jokaisena 
päivänä,	 24	 tuntia	 vuoro-
kaudessa.

Omatoimilehtisali avasi 
ovensa Sallan kirjastossa 
maaliskuun lopulla. Hanke 
on toteutettu Lapin ELY-
keskuksen ja aluehallinto-
viraston tuella.

Lehtisaliin pääsee kir-
jautumaan sisälle omalla 
kirjastokortilla ja salasa-
nanumerolla kirjaston au-
kioloaikojen ulkopuolella. 
Aktivointi tehdään kirjas-
tossa henkilökohtaisesti. 
Myös asiakaspalvelutis-
kille on hankittu palautus/
lainausautomaatt, jolloin 
jonottaminen lainaustis-
killä vähenee ja asiakkaan 
yksityisyyden suoja säilyy 
paremmin.

Kirjastovirkailijan nä-
kökulmasta työaikaa va-
pautuu muihin kirjasto-
ammatillisiin tehtäviin, 
kuten aineiston käsittelyyn, 
kirjavinkkaukseen ja kir-
jaston tapahtumien järjes-

Kirjasto kiinni – 
lehtisali auki

telyihin.
Myös oppimistila on 

muutettu omatoimitilaksi, 
jonne pääsee kirjautumaan 
kirjastokortilla. Muutoksen 
myötä Sallan kunnankir-
jasto pystyy vähäisellä 
henkilöstömäärällä entistä 
paremmin palvelemaan 
laajalla alueella asuvia 
kuntalaisia. Tervetuloa tu-
tustumaan! 

Risto Kormilainen puhui 
avajaisissa lukemisen hyvin-
vointivaikutuksista.

Sallan sota- ja jälleenra-
kennusajan museossa on 
viiden vuoden aikana vie-
raillut	 yli	 20	000	kävijää.	
Ensimmäiset vieraat olivat 
ruotsalaisten vapaaehtois-
ten muistohiihtoon osallis-
tuneet hiihtäjät.

Talvisodan muistohiih-
don ja museon yhteinen 
juhlaseminaari järjestetään 
sunnuntaina	 29.3.	 alkaen	
jumalanpalveluksella kello 
11	Sallan	kirkossa.	Ohjel-
ma jatkuu ruokailun ja se-
minaarin muodossa Sallan 
koulukeskuksessa.

Museon näyttelyä on 
uudistettu siten, että Sal-
lan rintaman tapahtumia, 
välirauhan aikaa ja Sallan 
radan rakentumista tuodaan 
enemmän esille. Evakko-
aikoja esitellään omassa 
kokonaisuudessa.
Museon	 5-vuotissynty-

mäpäivää juhlitaan kakku-
kahvien ja avoimien ovien 
merkeissä keskiviikkona 
1.4.2015	kello	10–17.	Va-
paa pääsy!

Museo täyttää 
viisi vuotta


