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Pääkirjoitus

Positiivisia pilkahduksia 
koronan keskellä
Hyvä KotoSallan lukija. Syksy on taittumassa alkutalveen. Tätä kirjoittaessani 
säätiedotus lupaa jo pikku pakkasia lähipäiville ja pikkuhiljaa saamme ensi-
lumet ja valkea lumivaippa verhoaa kotiseutumme. Mitä kesästä ja syksystä 
jäi käteen? 

Koronan osalta, osin keväisen hyvän yhteisen perustyömme ja osin viruksen 
ensivaiheen hiipumisen vuoksi, kesä oli hyvä ja rauhallinen. Viime aikoina 
Covid-19 on aloittanut ns. toisen vaiheen ja uusia tartuntoja ja altistumisia 
tulee lisääntyvässä määrin eri puolille Suomea ja maailmaa, myös meille 
pohjoiseen. Vaikka tilanne Lapissa ja Sallassa on suht rauhallinen, on erityi-
sen tärkeää huolehtia viruksen leviämisen estämiseen liittyvistä perusasioista. 
Käsihygienia, turvavälit, suojamaskien käyttö tietyissä tilanteissa ja muut 
varotoimet, ovat nyt erityisen tärkeitä. Tässä tilanteessa varovaisuus ja suu-
rempien joukkokokoontumisten välttäminen on viisautta. Jos kokoonnumme 
vähänkään suuremmalla joukolla, huolehtikaamme varotoimenpiteistä. Näin 
erityisesti sisätiloissa. 

Miten kesä muuten meni? Koronan vuoksi tai ei, luonto soi tänä kesänä runsaasti 
antejaan. Runsas korvasienisato, hyvät tammukkasaaliit, ainakin saamamiehil-
le, erinomainen hillavuosi, maalintukantojen elpyminen ja monet muut asiat 
ovat antaneet voimia ja mieltä virkistävää tekemistä työn ja terveyteemme 
liittyvien riskien mietiskelyn vastapainoksi.

Korona pysäytti matkailun maaliskuussa lähes kokonaan. Pelot kesän ja syksyn 
osalta olivat tuolloin suuria. Kesä meni kuitenkin matkailussa erinomaisen 
hyvin. Kotimaiset matkailijat löysivät Sallan runsain joukoin. Olimme kuntana 
kymmenen parhaan kotimaista matkailua kasvattaneen paikkakunnan joukossa 
Suomessa. Tämä oli hyvä asia kaikille yrityksillemme ja kunnalle. Lappi ja 
Salla, kunnat ja erityisesti yritykset ovat rakentaneet turvallisen kansainvälisen 
matkailun mallia tulevalle talvelle. Tämä olisi erityisen tärkeä saada toteutu-
maan. Vuosikymmenet on rakennettu hyvää toimivaa matkailukokonaisuutta 
yhteistyössä ulkomaisten kumppaneidemme kanssa. Tätä ei ole varaa kenel-
läkään menettää. Valtio on luvannut tämän mahdollistamista. Kunnan kyky 
tuottaa laadukkaita palveluja ja työpaikkojen kautta kuntalaisten toimeentulo 
sekä henkinen ja fyysinen hyvinvointi ja terveys ovat monelle hyvin pitkälle 
riippuvaisia matkailusta.

Tänä kesänä ja vuonna panostimme koronan vuoksi erityisen paljon työllistäviin 
investointeihin ja mm. maisemanhoito- ja ympäristötöihin. Samoin mahdol-
listimme opiskelijoille ja koululaisille reilusti kesätöitä ja pidensimme työs-
säolojaksoja. Olemme saaneet todella paljon kiitosta kuntakuvan siisteydestä, 
hyvin hoidetuista nurmikoista ja piennaralueista, upeista kukkaistutuksista ja 
muusta hoidetusta ympäristöstä. Olemme olleet mukana järjestämässä yhdessä 
aktiivisten yritystemme, yhdistystemme ja kuntalaisten kanssa monia elämään 
sisältöä tuottavia tapahtumia. Ihmisen hyvinvointi ja viihtyminen riippuu lukui-
sista eri tekijöistä. Väitän että Sallassa ovat asiat tältä osin suhteellisen hyvällä 
mallilla. Tästä suuri kiitos kuuluu kaikille työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Positiivisen alkuvuoden tilinpäätöksen kruunaa muuttovoitto ja jopa väkiluvun 
absoluuttinen kasvu. Tätä ei ole puoleen vuosisataan tapahtunut. On hienoa, 
että rakas kotikuntamme kiinnostaa ja tarjoaa kodin sekä viihtyisän asuinym-
päristön uusille sallalaisille. Uusia asukkaita on muuttanut ja muuttaa kyse-
lyiden perusteella edelleen. Turvallisuus, puhdas luonto, hyvät peruspalvelut 
ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Tämä ja välittömät, aidot sallalaiset 
ihmiset. Tänne on hyvä tulla, täällä on hyvää asua. Huolehditaan yhdessä, että 
näin on myös jatkossa. 

Toivotankin kaikki uudet asukkaamme lämpimästi tervetulleiksi Sallaan, 
tehdään yhdessä kotikunnastamme vielä parempi, viihtyisämpi ja hyvä paikka 
asua meille kaikille.      

Syysterveisin KJ Erkki

Päätoimittaja:  Marja Myllykangas, marja.myllykanga(at)salla.fi
Juttuideat ja palautteet:  elina.jokela@salla.fi
Toimitussihteeri: Elina Jokela
Kansikuva: Tarja Pohjalainen
Kotosalla-logo:  Kauko Kellokumpu
Taitto:  Viestinet, Maire Mattila
Paino:  Suomalainen Lehtipaino Oy

Lehti ilmestyy 3 – 4 kertaa vuodessa.
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Silloin, kun matka
on valkaissut

hiuksesi
ja askeleesi ovat

käyneet raskaiksi.
On vuorosi tullut

katsella yöhonkaa.

       ***

Viluisena kyllä
huomaa

pienenkin liekin.
 7.1.2000

Nestorin 
runoissa on 

vahvasti läsnä 
luonto ja 
ihmisyys. 

”
Kosketus

Öiseen uneeni hän
tuli,

kulki ohitseni
vaitonaisin huulin.

Kun toisen kerran
hänet näin,

hän liukui ohitseni
valkoisessa asussaan.

Ei sanoja,
vain katse

läheisyyden kosketus
ja

hän katosi valoon.
Sitä kyyneltulvaa en

Ollut koskaan kokenut.
4.11.15 
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Verkkomaksaminen on käytössä Lapin kirjastot- Finnassa. 
Verkkomaksuna voi maksaa myöhästymis- ja palautuskehotusmaksuja sekä noutamattomista varauksista aiheutuneita maksuja. maksaminen 
on mahdollista kaikkien yleisimpien pakkinen verkkopankkitunnuksilla. kaikki Finna-palvelussa näkyvät maksut tulee maksaa samalla kertaa. 
Verkkomaksamisen minimisumma on 0,65 euroa. Verkkomaksamisessa käytetään paytrail-maksunvälittäjää.

Kirjastomaksujen maksaminen verkossa

Ohjeet verkkomaksamiseen
Mene sivulle: lapinkirjastot.finna.fi. Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksella (kirjastokorttinumero) ja PIN koodilla (nelinumeroinen luku, jonka saat kirjastosta). 
Näet kertyneet maksusi oman tilisi Maksut- välilehdeltä.

maksamaan pääset klikkaamalla 
”siirry maksamaan”- painiketta. klikkaa vielä ”´Hyväksy”- painiketta. 

kun olet suorittanut maksun, palaa takaisin Lapin 
kirjastot Finnaan, jotta maksu rekisteröityy kirjas-
ton järjestelmään reaaliajassa. 

Lokakuun alusta lähtien Sallan 
sota- ja jälleenrakennusajan 
museoon on voinut tutustua 
kahden omatoimisen museo-
kierroksen avulla. Kierrokset 
ovat lisäys tänä vuonna uu-
sittuun perusnäyttelyyn ja ne 
tekevät näyttelyn saavutetta-
vammaksi erilaisille museo-
kävijöille. Toinen omatoimi-
kierros on suunnattu aikuisille 
ja toinen lapsille. 

Ensimmäinen kierros Sal-
lan historia 12 esineen kautta 
eli Pikakierros museoon on 
tarkoitettu museokävijöille, 
jotka haluavat tutustua näytte-
lyyn nopeasti. Kierrokseen on 
valittu mukaan 12 esinettä mu-
seon perusnäyttelystä, joiden 

Museon 
uudet omatoimi-
kierrokset

tarinoihin tutustumalla tutustuu 
samalla Sallan historiaan. Tari-
noiden  avulla myös kävijä, joka 
haluaa syventyä näyttelyyn perin 
pohjin, saa lisää tietoa.

Toinen kierros on suunnat-
tu lapsille ja onkin nimensä 
mukaisesti Lasten oma mu-
seokierros. Lasten kierrokseen 
on valittu mukaan esineitä ja 
teemoja perusnäyttelystä, joihin 
liittyviä tehtäviä lapsi voi ratkoa 
museokierroksen lomassa joko 
yksin tai vanhemman kanssa. 
Jos kierroksen tehtäviä ei ehdi 
tehdä kokonaan museovierailun 
aikana, niitä voi jatkaa kotona, 
sillä tehtäväpaperin saa mukaan 
muistoksi.

Lokakuusta alkaen Sallan sota- 
ja jälleenrakennusajan museo on 
avoinna tiistaista lauantaihin klo 
10-17!

Kierrokset voi kätevästi napata mukaansa näyttelyyn astuessaan.

Ennätyksellinen  
kesä museolla
Korona vaikutti kesällä po-
sitiivisesti kotimaan matkai-
luun – ja se näkyi myös mu-
seon kävijämäärissä. Kesä-
sesongin (kesäkuu-syyskuu) 
aikana museon kävijämäärä 
kasvoi reilut 15 % verrattuna 
edellisvuoteen, mikä oli yli 
400 kävijää enemmän kuin 
vuonna 2019. Museon kävi-
jämäärä on viime vuodet ollut 
kasvussa.

Lasten omalla 
museokierroksella pohditaan 

esimerkiksi tuohivirsuja.

”Toinen 
omatoimikierros 

on suunnattu 
aikuisille ja toinen 

lapsille. 



4 www.salla.fi

yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää eläkeläisten hyvinvoin-
tia. Toiminnallamme pyrimme 
aktivoimaan ikäihmisiä huoleh-
timaan omasta terveydestään 
sekä sosiaalisesta ja psyykkisestä 
hyvinvoinnista. Järjestämme mo-
nipuolista yhteisöllistä toimintaa: 
kerhoja, retkiä, liikuntaa ja vir-
kistystä.  Joka vuosi on odotettu 
pikkujouluruokailu.  Teatterissa 
olemme käyneet Kuusamossa 
ja Rovaniemellä ja porukkaa 
on ollut kiitettävästi mukana. 
Savukosken ja Pelkosenniemen 
yhdistysten kanssa teemme pi-
dempiä muutaman päivän retkiä. 
Lehmirannan Lomakeskukseen 
Saloon olimme menossa touko-
kuussa mutta koronan vuoksi 
tämä peruuntui. Lähtijöitä oli iso 
linja-autollinen.  

Eläkeliiton Sallan yhdistys

”Eläkeliiton 
Sallan yhdistys ry.

 on perustettu v. 1973. 
Siitä alkaen yhdis-

tyksellä on ollut 
aktiivista toimintaa.

Eläkeliiton Lapin piiri on saa-
nut tietyn määrän tuettuja lomia 
johon jäsenistö on voinut hakea 
ja niitä on saatukin. Aikaisem-
min tuettuja lomia on saanut 
yhdistyksenä, mutta nyt niitä on 
vaikea saada.

Kansalaisopisto on järjestänyt 
senioreille oman kuntosalivuoron 
sekä sinne ohjaajan. Kerhon 
jälkeen on vapaa-aikatalo Sal-
lansuussa opastettu tuolijumppa. 
Lisäksi on ohjaajan opastuksella 
allasjumppaa.  Tästä täytyy antaa 
kiitosta kunnalle, että on huomi-
oitu erikseen ikäihmiset.

Koronaviruksesta johtuen 
kerho oli pidemmän ajan tauolla 
eli maaliskuun puolesta välistä. 
Valtiovalta kesäkuussa höllensi 
rajoituksia, joten järjestimme 
heinäkuussa kesäretken Kairalan 

Kievariin, kun jäsenistö alkoi jo 
kaipaamaan jotain toimintaa.

Kerhotoiminta käynnistyi 
16.9.2020 klo 10.00 vapaa-aika-
talo Sallansuussa. Kerho pidetään 
joka keskiviikko samaan aikaan.  
Eläkeliitolta saimme toiminta-
avustusta uuteen toimintaan, 
ja niinpä aloitimme 23.9.2020 
Veijon laulupajan. Veijo Kivelä 
laulattaa ja soittaa joka toinen 
keskiviikko.  Kerhossa käy luen-
noimassa eri alan asiantuntijoita, 
sekä rupattelemme keskenään, 
pelataan bingoa, juomme pul-
lakahvit ym. Kesällä pidämme 
tauon kerhotoiminnassa.

Kerhon alettua kysyimme 
jäseniltä miten tämä korona on 
jäsenistöön vaikuttanut.
Vastauksia oli monia:

-  oli tympiää mutta rajoitukset  
 oli tarpeellisia
-  yksinäistä
-  lapset eivät saaneet käydä
-  ei päässyt ystävien luo kylään
-  hoitolaitoksiin ei päässyt  
 omaisia katsomaan, pitkät  
 rajoitukset
-  kerhoa kaivattiin
-  oli hyviäkin puolia, tuli ulkoil- 
 tua enemmän ja oltua luonnos- 
 sa
-  netin kautta tuli jumppia, joten  
 sitä oli kotona jumpattu

Jäsenmäärä on viime vuosina 
hieman vähentynyt. Jäsenistön 
vähenemiseen vaikuttaa se, että 
eläkkeelle jäävät sukupolvet ovat 
koko ajan pienempiä, jäsenistö 
vanhenee, tulee huonokuntoisek-
si sekä luonnollisen poistuman 

kautta.  Eläkkeelle jäävät hen-
kilöt ei ole heti valmiita tule-
maan jäseneksi. Rohkeasti vaan 
eläkkeelle jääneet kurkkaamaan 
meidän kerhotoimintaa. Kaikki 
ovat tervetulleita.  Eläkeliiton 
jäsen voi olla, vaikka ei olisi 
vielä eläkkeellä. Tällä hetkellä 
jäsenmaksu 20 euroa vuosi.

Yhdistyksen puheenjohtajana 
toimii Airi Kalliskota, varapu-
heenjohtajana Hannu Arola ja 
sihteerinä Sinikka Kangas.

Eläkeliiton Sallan yhdistyk-
sellä on omat kotisivut, jossa 
ilmoitetaan ajankohtaiset asiat 
ja tapahtumat. Kotisivuille pää-
see googlen kautta, kun laittaa 
hakusanaksi Eläkeliitto Sallan 
yhdistys.

Airi Kalliskota

Veijon laulupajasta iloa arkeen.   
Kuva: Airi Mäkinen-Vaarala

esille
YHDisTYKseT

Sallan Kuulo ry pitää kuulolähipalvelua kerran 
kuukaudessa, kuukauden ensimäisenä maanan-
taina Ruuhenrannan kerhohuoneella klo 12-14. 
Kuulolaitteen pattereita myydään vain kuulo-
päivänä ja sovitusti tarvitsijoille. Ilmaletkua 
annetaan tarvittaessa. 

Kuulopäivää Ruuhenrannassa pitää vuo-
rottain Eeva Kantola, Seija Kuusela ja Rauni 
Mikkola. 

Sallan Kuulo ry huoltaa pienimuotoisesti 
kuulolaitteita ja ohjaa tarvittaessa terveyden-
huollon pariin kuulolaiteisiin liittyvässä asiassa.

Kuuloliitto täyttää tänä vuonna 90 vuotta. 
Juhlistamme Kuuloliittoa ja Sallan Kuulo ry:n 
jäseniä, jotka täyttävät vuosia kakkukahvilla 
19.10.2020 klo 12 Sallan Seurakuntatalolla. 
Kuuloliitosta  Päivi Kostamo tulee kertomaan 
liiton terveiset. 

Sallan Kuulo ry

Käytäthän kasvomaskia sisätiloissa, kiitos!
Please, use a facemask indoors!

Lapin sairaanhoitopiirin suositus



sallan eläkeläiset ry on vuon-
na 1968 perustettu aatteellinen 
yhdistys, jossa on tällä hetkellä 
hiukan alle sata jäsentä. Olemme 
päättäneet tänä vuonna panostaa 
jäsenhankintaan. Jäsenmaksum-
me on 18 euroa ja siihen sisältyy 
Eläkeläinen -lehti.

Yhdistyksemme pitää ker-
hoa Sallansuussa maanantaisin 
klo 9.30-12.00. Kerhossamme 
juodaan kahvia ja pidetään ar-
pajaisia. Kerhon yhteydessä on 
myös kansalaisopiston järjestämä 
puolen tunnin tuolijumppatuokio, 
jossa käydään välillä seisaal-
laankin. Kerhossa käy myös 
ulkopuolisia vieraita kertomassa 
ajankohtaisia asioita edustamil-
taan aloilta ja joskus järjestämme 
yhteislaulutuokioita.

Kerhotoiminnan ohella yh-
distyksemme osallistuu myy-
jäisiin ja Salla-päivän viettoon 
omalla kojulla, jossa myymme 
mm. leipomiamme tuotteita. 
Järjestämme päivän vierailuja 
lähiympäristöissä. Viime keväänä 
vierailimme Saijalla Leanterin 
kotiseutumuseossa. Tänä syk-
synä aloitimme kauden retkellä 
Aatsinkijärven laavulle. Ensi 

Sallan eläkeläiset

vuodeksi olemme hakeneet ja 
saaneet mahdollisuuden järjes-
tää Yhdessä Ivalon Eläkeläisten 
kanssa tuetun lomamatkan loka-
kuussa 2021 Siilinjärvelle.

Tervetuloa tutustumaan toi-
mintaamme ja tuo ystäväsi mu-
kana. Puheenjohtajamme Tuomo 
Haurusen yhteystiedot ovat p. 
040-8273206 ja sähköpostiosoite 
tuomo.haurunen@pp.inet.fi.  

Tuomo Haurunen

Kuvausta varten istuttiin hetkeksi lähekkäin…   Kuva Airi Mäkinen-Vaarala

Nuotiotunnelmaa Aatsingissa. Retkellä oli 15 henkilöä. 
Kuva Airi Mäkinen-Vaarala
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” Sallan 
eläkeläiset ovat

 päättäneet tänä 
vuonna panostaa 
jäsenhankintaan.

reijo Virkkulan ura kuljetusyrit-
täjänä on kestänyt jo yli 40 vuot-
ta. Alun perin hän tuli kesälomien 
ajaksi tuuraamaan isänsä firmaan, 
tarkoituksenaan palata Ruotsiin 
töihin. Mutta seuraavana vuonna 
olikin jo liikenneluvan hankinta 
edessä. Parikymmentä vuotta 
kului taksia ajellessa. Paljon 
oli taksilla ajoja tuohon aikaan, 
tietysti esimerkiksi koululaisia, 
mutta jopa savottaankin vietiin 
miehiä taksikyydillä. 

2000-luvun alussa matkailu 
alkoi Sallassa kehittyä huimaa 
vauhtia ja erityisesti ulkomaalais-
ten osuus talvimatkailussa kasvoi. 
Reijo kävi joukkoliikenneyrittäjä 
koulun ja hankki ensimmäisen 
isomman, 16-paikkaisen auton 
matkailijoiden kuljetuksia varten. 
Matkailijoita haettiin lentoken-
tältä ja kuljetettiin myös paikan 
päällä Sallassa eri paikkoihin. 

Pikkuhiljaa toiminta laajeni ja 
autokapasiteettia piti kasvattaa. 
Tällä hetkellä Reijolla on kolme 
isoa eli 50-paikkaista autoa, kaksi 
20-paikkaista ja kaksi 8-paikkais-
ta autoa. 

Valitettavasti korona on iske-
nyt loven matkailijoiden kulje-
tuksiin ja tällä hetkellä on vielä 
epävarmaa miten käy tämän tal-
ven matkailulle. 

Kuljetusyrittäjällä on toki 
riittänyt muitakin ajoja koulu-
kuljetusten ja tilausliikenteen 
parissa. Esimerkiksi Venäjälle 
Reijo on suunnannut tilausajoja 
jo vuodesta 1986 lähtien. 

Reijo Virkkula on pyöritellyt 
rattia yli 40 vuotta

Reijo on myös hoitanut Sallan 
kunnan asiointi- (aikaisemmin 
palvelu-) liikennettä jo toista-
kymmentä vuotta. Alussa asiak-
kaita oli enemmänkin, mutta nyt 
kuljetettavia on suunnallaan 2 
– 6 henkilöä. Useampikin kyytiin 
mahtuu! Asiointiliikenne on kai-
kille avoin palvelu ja se kustantaa 
vain linja-autotaksan mukaisen 

Reijo Virkkula hoitaa asiointiliikennettä joka arkipäivä. 
Kuva ja teksti Elina Jokela

maksun. Kyytiin pääsee soitta-
malla Reijolle edelliseen iltaan 
klo 18 mennessä. Ajot ajetaan 
oheisen reittiaikataulun mukaan. 

Asiointiliikenne 
(palveluliikenne)
Sallan kunta järjestää asukkail-
leen asiointiliikennettä. Asioin-
tiliikenne on joukkoliikennettä, 

MAANANTAi sallan kirkonkylä    
 9:00 – 11:00    
 12:00 - 14:00    
TiisTAi Nouto   Paluu 
Saija  9:15 13:40 Salla                       8:45 12:50
Kotala                    9:40 13:55 Kelloselkä 9:00 13:05
Kelloselkä             9:55 14:15 Kotala 9:10 13:25
Salla 10:10 14:30 Saija 9:15 13:40
KesKiViiKKO Nouto   Paluu 
Salla                       8:45  Salla             15:15 
Mattilanmäki          8:55  Mattilanmäki          15:05 
Vittikko                 9:05  Vittikko                 14:55 
Ahvenselkä 9:15  Ahvenselkä 14:45 
Pahkakumpu 9:30  Pahkakumpu 14:30 
Kursu 10:00  Kursu 14:00 
Salmivaara 10:15  Salmivaara 13:45 
Salla 10:30  Salla 13:30 
TORsTAi Nouto   Paluu 
Hirvasvaara 9:30 14:30 Salla                 8:30 13:30
Hautajärvi 9:50 14:50 Sallatunturi 8:40 13:40
Niemelä 10:00 15:00 Kallunki              8:50 13:50
Kallunki 10:10 15:10 Niemelä 9:00 14:00
Sallatunturi 10:20 15:20 Hautajärvi           9:10 14:10
Salla 10:35 15:35 Hirvasvaara 9:30 14:30
PeRJANTAi Nouto   Paluu 
Salla 8:35  Salla        12:50 
Riivikkoneva 9:10  Riivikkoneva 13:10 
Kutrikko 9:20  Kutrikko 13:20 
Vallovaara 9:35  Vallovaara 13:30 
Salla 10:05  Salla        14:00 

SALLAN KUNNAN ASIOINTILIIKENNE
Tilaukset edelliseen iltaan klo 18 mennessä puh. 040 739 4730

jolla korvataan vähentyneitä 
tavallisia linja-autovuoroja ja 
tuetaan ihmisten pääsyä palve-
luiden äärelle. Asiointiliikenne 
on kaikille avointa, ja se ajetaan 
kutsuohjattuna. Kyydin voi tilata 
suoraan liikennöitsijältä puh. 040 
739 4730. Tilaukset on tehtävä 
edellisenä iltana kello 18 men-
nessä.

Asiointiliikenne toimii joka ar-
kipäivä eri suunnilla Sallan kun-

taa. Maksu on linja-autotaksan 
mukainen. Vammaispalvelulain 
mukaista kuljetusta tarvitseville 
asiakkaille kyyti on ilmainen. 
Oheisesta aikataulusta selviää 
tarkemmat aikataulut ja reitit. 

Tämän lisäksi on mahdollista 
kysyä asiointiliikennettä myös 
Naruskan suunnalta perjantaisin 
soittamalla Kotikylän Taksi puh. 
0400 284 245.
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esille
YHDisTYKseT

Lapin Kilpirauhasyhdistys on 
perustettu vuonna 2004. Hel-
mikuussa 2019 tuli kuluneeksi 
15 vuotta alueellista potilasjär-
jestötyötä Lapissa. Yhdistyk-
sen toiminnan tarkoituksena on 
edistää kilpirauhassairauksien 
tunnettavuutta ja hoitoa sekä 
kilpirauhassairaiden fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia Lapissa. Yhdistys on 
Suomen Kilpirauhasliitto ry:n 
pohjoisin jäsenyhdistys ja sen 
toimialue on Lapin maakunta. 

Lapin Kilpirauhasyhdistys
Yhdistyksen toimipaikka sijait-
see Rovaniemellä. 

Yhdistyksen toiminta on pää-
osin vapaaehtoistoimintaa, poik-
keuksena STEA:n (Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus) 
rahoittama KERRO JA KUUN-
TELE –projekti, joka jatkaa 
yhdistyksen jo perustoiminnaksi 
muotoutunutta asiantuntijatiedon 
välittämistä ja vertaistuen järjes-
tämistä lappilaisille kilpirauhas-
potilaille, heidän läheisilleen ja 
koko Lapin väestölle.

Lapissa on noin 10 000 diag-
nosoitua kilpirauhassairasta, 
joista jäseniämme on noin 600 
henkilöä. Sallan kunnan alueella 
on 306 kilpirauhaslääkityksen 
saajaa (Kela ja Fimea, tilastotieto 
2018) ja jäseniämme heistä 27 
henkilöä. Sallassa meillä toimii 
kilpirauhassairaiden vertaistuki-
ryhmä, joka kokoontuu muuta-
mia kertoja vuodessa kirjaston 
mediatilassa. Kokoontumisista 
ilmoitamme paikallislehdessä 
ja nettisivuillamme osoitteessa 

Sallan sydänyhdistyksen toimin-
nan kohteena ovat terveet hen-
kilöt, sydän- ja verisuonitautien 
riskiryhmiin kuuluvat henkilöt 
sekä jo sydän- ja verisuonitautiin 
sairastuneet henkilöt. Yhdistys 
toimii terveyden edistäjänä siten 
että sydän- ja verisuonisairaudet 
vähenevät. Myös sydäntervey-
teen ja -sairauksiin liittyvä edun-
valvonta on osa toimintaamme. 
Yhdistys kuuluu Lapin Sydänpii-
riin ja valtakunnallisesti Suomen 
Sydänliittoon. Sydänliitto onkin 
toiminnan kulmakivi, koska siel-
tä saamamme ohjeet ja tuotettu 
aineisto antavat ryhtiä paikallisel-
le toiminnalle. Yhdistykseemme 
kuuluu tällä hetkellä 111 jäsentä. 

Sallan Sydänyhdistys
Jäsenmaksun suuruus on 17 eur 
ja perhejäsenenä toisen henkilön 
jäsenmaksu on 11 eur. 

Jäsenetuna saa neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvän Sydän-
lehden, joka on laadukas ja hyvää 
ajankohtaista tietoa tarjoava lehti. 
Yhdistyksemme tarjoaa 3 euron 
alennuksen keilahallin käytöstä 
kerran kuukaudessa.

Toiminta, mitä pääsääntöisesti 
järjestämme liittyy sydänviik-
koon, retkiin lähiluontoon, te-
atteriretkeen, piirin järjestämiin 
retkiin. Jos mahdollista kesällä 
2021 olisi tarkoitus suunnata 
Heinävedelle Valamon luostariin 
ja yöpyä Kuopion ja Iisalmen 
seudulla. Osa toiminnasta teh-

dään muiden järjestöjen kanssa. 
Erilaisia valistustilaisuuksia 
on vuosien varrella ollut. Tänä 
vuonna on ollut kaksi Sydänliiton 
verkkoluentoa katsottavana kun-
nan valtuustosalissa. Kiitokset 
kunnalle yhteistyön tekemisestä. 
Vuosikokous on kerran vuodessa. 
Joulujuhlalla riisipuuroineen on 
pitkät perinteet. Olemme vuosien 
aikana saaneet muistorahastolah-
joituksia, jolla yhdistys on ollut 
osallisena erilaisissa lahjoituk-
sissa. Viimeisin on kirjastoon 
hankittu sydäniskuri, joka on 
lainattavissa erilaisiin joukkota-
pahtumiin.

Varoja toimintamme tukemi-
seen olemme saaneet arpajais- ja 

Liisa Sivonen K-kauppa Puolukassa 
aloittamassa Sydänviikon kauppa-
tapahtumaa vuonna 2016. 

myyjäistuotoista. Vaalien aikana 
yhdistys on osallistunut vaalike-
räykseen. Siitä on osa keräystu-
loista jäänyt yhdistykselle. Sallan 
Sydänyhdistyksen adressimyynti 
on Sallaiset Tilit toimistolla. Ad-
ressimyynnistä jää myyntivoittoa 
yhdistystoimintaan.

Aktiivitoimijat ovat tehneet 
paljon talkootunteja toiminnan 
toteuttamiseksi. Heille jokaisel-
le suurkiitokset tehdystä työstä. 
Toimintaan mahtuu paljon uusia 
osallistujia; onhan tutkittu että 
vapaa-ehtoistyö tekee hyvää 
sydämelle. Liity rohkeasti jouk-
koomme! Ja jos et toimimisesta 
ole kiinnostunut, voi olla muu-
ten vaan jäsenenä ja osallistua 

tapahtumiin silloin kun haluaa. 
Pyrimme toiminnassa järjes-
tämään tapahtumia jokaiselle. 
Myös yhteiskyytiä on mahdolli-
suus järjestää, jos tilaisuuksiin ei 
muuten pääse.

Sydänyhdistyksen hallituk-
seen kuuluvat tänä vuonna: Tarja 
Heikkilä, Leena Niemelä, Leena 
Särkelä, Elsa Schroderus, Liisa 
Sivonen, Aini Viitala ja varajä-
senet Marjut Hänninen, Heikki 
Sova, Liisa Tapio. Puheenjohta-
jana toimii Ritva Mattila.

Terveisin 
Ritva Mattila

www.lapinkilpi.com josta löytyy 
myös paljon tietoa kilpirauhassai-
rauksista ja siitä, kuinka pääsee 
toimintaamme mukaan tai vaikka 
jäseneksi.

Suosittelemme yhdistyksen 
jäsenyyttä kaikille kilpirauhassai-
raille ja erityisesti juuri diagnoo-
sin saaneille, koska yhdistyksen 
jäsenenä he pääsevät oikea-
aikaisesti oikean tiedon lähteelle 
ja löytävät tiensä heti vertaistuen 
piiriin. Lapin Kilpirauhasyhdis-

tyksen jäseneksi pääsee 25 € vuo-
simaksulla. Jäsenille on tarjolla 
monenlaisia valtakunnallisia etu-
ja, mutta niistä tärkeimmäksi voi-
daan palautteen perusteella listata 
4 kertaa vuodessa jäsenille posti-
tettava, Suomen Kilpirauhasliiton 
toimittama KILPI-lehti, jossa on 
paljon hyvää tietoa ja asiantunti-
jalääkäripalsta. Lisätietoa löytyy 
myös Suomen Kilpirauhasliiton 
nettisivuilta osoitteesta www.
kilpirauhasliitto.fi

”Sallan sydän-
yhdistyksen toimin-

nan kohteena ovat 
terveet henkilöt, 

sydän- ja verisuoni-
tautien riskiryhmiin 

kuuluvat henkilöt sekä 
jo sydän- ja verisuoni-

tautiin sairastuneet 
henkilöt.

Muistiluotsi-hankkeen työntekijä 
Mirja Heikkala pitää yleisöluentoa 
Mielen hyvinvointi Sydänviikolla 
2018. 
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Omaishoitaja on henkilö, joka 
pitää huolta perheenjäsenestään 
tai muusta läheisestään, joka 
sairaudesta, vammaisuudesta 
tai muusta erityisestä hoivan 
tarpeesta johtuen ei selviydy 
arjestaan omatoimisesti. Kaikki 
omaistaan hoitavat, jotka kaipaa-
vat tietoa, tukea ja toimintaa ovat 
lämpimästi tervetulleita mukaan 
toimintaan. Toiminta on tarkoi-
tettu kaikille omaistaan hoitaville 
eikä toimintaan osallistuminen 
edellytä kunnan kanssa solmittua 
omaishoitosopimusta tai yhdis-
tyksemme jäsenyyttä.

Napapiirin Omaishoitajat ry 
on perustettu vuonna 2003 ja se 
on omaishoitajien valtakunnalli-
sen keskusjärjestön paikallisyh-
distys. Yhdistyksen tarkoituksena 
on toimia omaishoitotilanteessa 
olevien aseman parantamiseksi 
ja tukemiseksi sekä kehittää hei-
dän tarvitsemiaan palveluita ja 

Napapiirin Omaishoitajat ry

tukitoimia alueellaan. Yhdistys 
tarjoaa valmennusta, ohjausta ja 
neuvontaa omaishoitotilantees-
sa oleville, toimii yhteistyössä 
omaishoitoa edistävien tahojen 
kanssa sekä järjestää vertaistu-
ellisia ryhmiä, tapahtumia sekä 
muuta virkistystoimintaa.

Yhdistyksen ensisijaisena toi-
minta-alueena on Kemijärvi, Pel-
kosenniemi, Ranua, Rovaniemi, 
Salla, Savukoski ja Sodankylä. 
Tämän lisäksi OmaisOiva-toi-
mintaa järjestetään Inarin ja Uts-
joen kunnan alueella. OmaisOiva 
on omaishoitajien voimavaroja 
tukevaa toimintaa, jonka tarkoi-
tuksena on edistää omaishoitajien 
toimijuutta; halua, kykyä sekä 
osaamista toimia omaishoitajana. 

Pieni tauko 
auttaa jaksamaan

Taukopirtti on OmaisOivan-
toimintaa, jota toteutetaan am-
matillisesti ohjattuna ja koordi-
noituna vapaaehtoistoimintana. 
Taukopirtti tarjoaa omaishoi-
tajalle hetkellisen avun arkeen 
vapaahetken muodossa sekä 
virkistystä hoidettavalle. Tau-
kopirtti -toiminta on tarkoitettu 
ikääntyneelle hoidettavalle, joka 
asuu kotona, on yhden autettava 
ja kykenee ruokailemaan itsenäi-
sesti. Asiakkaana voi olla myös 
tukea tarvitseva, yksin kotona 
asuva ikääntynyt henkilö. Uudet 
asiakkaat / omaishoitajat haas-
tatellaan toimintakyvyn kartoit-
tamiseksi.

Sallan omais-
hoitajien toimin-
ta on tarkoitettu 

kaikille omais-
taan hoitaville 

eikä toimintaan 
osallistuminen 

edellytä kunnan 
kanssa solmittua 
omaishoitosopi-
musta tai yhdis-
tyksemme jäse-

nyyttä.

”

Sallassa Taukopirtin kerhotoi-
minta kokoontuu Ruuhenrannan 
kerhohuoneella (Myllytie 10 A) 
torstaisin klo 12–15 koronavi-
rustilanteeseen liittyviä erityis-
ohjeita noudattaen. Taukopirtin 
asiakasmäärä on rajattu väliai-
kaisesti 6 henkilöön / Taukopirtti-
kerhopäivä. Lisäksi Taukopirtillä 
on vapaaehtoistoimijoiden muka-
na kunnan osoittama työntekijä 
koko kerhopäivän ajan. Kerhoa 
voi hyödyntää koko avoinna olo-
ajan tai vain haluamansa, esimer-
kiksi pankki- tai kauppa-asioiden 
hoitamiseen kuluvan ajan. 

Sallan Taukopirtin toiminta 
on aloitettu lokakuussa 2013. 
Taukopirtin kerhotoimintaa oh-
jaavat luotettavat vapaaehtoiset, 
jotka on koulutettu Napapiirin 
Omaishoitajat ry:n toimesta. 
Taukopirtti-päivien ohjelmaan 
kuuluu leppoisan seurustelun ja 
yhdessäolon ohessa mm. musiik-

kia, kädentaitoja, tietovisailua, 
lounas ja päiväkahvi. Lounaasta 
perimme jälkikäteen 5€ omavas-
tuuosuuden.

Tällä hetkellä Sallassa ei ole 
omaishoitajien omaa vertais-
ryhmää. Torstaisin kello 12-14 
kokoontuu yhdistyksen toiminta-
alueen kaikille omaishoitajille 
tarkoitettu etäryhmä verkossa. 
Etäryhmä toteutetaan helppo-
käyttöisen Vooler-sovelluksen 
avulla ja osallistuakseen tarvitsee 
vain toimivan Internet-yhteyden 
sekä tietokoneen, tabletin tai äly-
puhelimen. Lisäksi järjestetään 
yhteisiä virkistyspäiviä Itä-Lapin 
omaishoitajille. Syyslomaviikol-
la tapaammekin omaishoitajien 
kanssa Sallan poropuistossa. 

Lisätietoja toiminnasta:
www.napapiirinomaishoitajat.fi

toimisto@napapiirinomaishoitajat.fi 
tai p. 040 8495 648 / toimisto

 Napapiirin omaishoitajien  Sallan Taukopirtin vapaaehtoisia.

Napapiirin omaishoitajien Sallan 
Taukopirtin asiakkaita.

Sallan Reuma- ja Tules yhdistys 
ry on reilun 140 jäsenen aktiivi-
nen yhdistys. 

Allasjumppa on meidän juttu. 
Allasjumppaamme Sallatunturis-
sa Revontulen kylpylähotellissa 
fysioterapeutin johdolla syksystä 
kevääseen joka tiistai klo 16:30-
17.15

Osallistumme Salla-päiville 
heinäkuussa ja valtakunnallista 
Reumaviikkoa vietämme syk-
syisin, Sallan Reuma- ja Tules 
yhdistys ry kuuluu Reumaliitossa 
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja 
Lapin aluetoimikuntaan. Osallis-
tumme vuosittain aluepäiville. 

Jäsenmaksu on 15 €/vuosi, toi-
nen perheenjäsenen 10€/ vuosi.

Seuraa yhdistyksemme tapah-
tumia Koti-Lapin muistilistalla 
tai soita hallituksen jäsenille.

Sallan Reuma- ja 
Tules -yhdistys ry

        Sallan Reuma- 
ja Tules -yhdistys 

on perustettu 
21.1.1988

Teemme yhteistyötä Sallassa 
olevien järjestöjen kanssa. esim. 
retkien järjestämisessä, sillä yh-
dessä olemme enemmän.

Toivotamme sinut tervetul-
leeksi joukkoomme!

Sallan Reuma-ja Tules yhdistys ry
pj. Rauni Mikkola 040-8225805

Näkövammaisilla on Lapin alu-
eella yksi yhdistys, Lapin Näkö-
vammaiset r.y. Alue on kuitenkin 
jaettu eri kunnissa toimiviin ker-
hoihin, joita Lapin maakunnassa 
on neljässätoista kunnassa.

Itä-Lapin alueella on kerho 
vain Sallassa. Käymme muuta-
man kerran vuodessa kerhoile-
massa muissakin alueen kunnis-
sa, jotta muidenkin kuntien näkö-
vammaisilla olisi mahdollisuus 
tavata muita näkövammaisia ja 
saada ns. vertaistukea.

Näiden lisäksi yhdistys jär-
jestää alueellisia tapahtumia 
esim. kursseja tai retkiä, jotka on 
tarkoitettu koko Lapin näkövam-
maiskentälle.

Kursseista suosituimmat ovat 
käsitöihin ja tietotekniikkaan 
liittyvät kurssit. Sallassakin pide-
tään vuosittain yksi tietotekniikan 
kurssi. Kursseilla käsitellään ja 
annetaan ohjausta tietokoneiden 
ja puhelinten käytössä. Joka 

toinen vuosi on järjestetty myös 
viiden päivän käsityökurssi Sal-
lan Lomakodilla, johon olemme 
saaneet lomatukea Hyvinvointi 
lomat r.y:ltä. Myös yhden päi-
vän kursseja on ollut joka vuosi, 
jolloin kurssipaikkana on ollut 
Kemijärvi.

Sallan kerhon omia kerhota-
paamisia on noin yhden kerran 
kuukaudessa kesäaikaa lukuun-
ottamatta. Kerhotapaamiset ovat 

Sallan näkövammaisten kerho

Sallan näkövammaisten kerho kokoontuu ke-
väällä ja syksyllä usein ulkona retkeillen.  
Kuva: Arja Virtanen

syksyisin ja keväisin suuntautu-
neet luontoon, mutta muulloin 
olemme sisätiloissa.

Kerhojen sisältö vaihtelee. Ul-
kosalla on usein nokipannukahvit 
ja makkaranpaisto ollut ohjelmas-
samme. Sisätiloissa kerhoillessa 
on keskustelujen ja kahvistelun 
lisäksi esim. tietokilpailuja, lintu-
jen tunnistamista äänistä ja muuta 
sopivaa ajanvietettä. Keilailemas-
sa olemme myös usein käyneet.

Jos olet kiinnostu-
nut Sallan näkövam-
maisten kerhosta, 
ota yhteyttä Hannu 
Virtaseen. Osallistu-
minen ei edellytä La-
pin näkövammaisten 
jäsenyyttä. 
Hannu Virtanen
Sallan kerhon vetäjä 
puh. 0400 694 193
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Sallan sosiaali- ja terveyspalve-
luja on valmisteltu vastaamaan 
tulevan sote-uudistuksen haas-
teisiin. Sosiaali- ja terveyskeskus 
on uudistettu sekä ulkoisesti 
remontin myötä että sisäisiä 
toimintoja järjestelemällä. So-
siaali- ja terveyskeskuksen eli 
Sote-keskuksen toiminnot on 
rakennettu niin, että lähes kaik-
ki kunnan itse tuottamat sote-
palvelut löytyvät saman katon 
alta. Sote-keskuksesta löytyy 
toimivat perusterveydenhuollon 
palvelut eli vastaanottopalvelut 
(ml. neuvolat, röntgen, laborato-
rio, fysioterapia), sekä akuutti- ja 
kuntoutusosasto, kotisairaala ja 
suun terveydenhuolto. Saman ka-
ton alta löytyy myös kotihoidon 
toimisto ja uutena asiana kaikki 
sosiaalityön palvelut. Ainoastaan 
sosiaali- ja terveyspalveluiden 
hallinto (sosiaali- ja terveysjoh-
taja ja toimistosihteerit) sijaitsee 
kunnanvirastolla, sekä kouluter-
veydenhoito Koulukeskuksessa. 

Uusittu 
sote-keskus

Uudessa sote-keskuksen toimin-
tamallissa yhteistoiminta sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden välillä 
on helpommin järjestettävissä. 
Asiakas saa palvelut yhdestä 
paikasta, saman katon alta. Ta-
voitteena on parantaa asiakaspal-
velua asiakaslähtöiseen suuntaan. 
Sähköisiin palveluihin on myös 
satsattu entistä enemmän. Sallan 
kunnan nettisivujen kautta on 
mahdollista tehdä sähköinen 
hoidon tarpeen arviointi. Kun 
tarvittavat tiedot on annettu, sote-
keskuksesta ollaan asiakkaaseen 
yhteydessä mahdollisimman 
pian, viimeistään seuraavana päi-
vänä klo 16 mennessä. Vaivasta 
riippuen tuloksena voi olla oma-
hoito-ohje, lääkärin tai hoitajan 
vastaanotto tai muu kulloinkin 
sopiva hoidon aloitus. Resep-
tien uusintapyynnön voi jättää 
apteekissa tai sähköisesti Kan-
ta-palvelussa. Siellä voi myös 
tarkistaa omat reseptit ja niiden 
voimassaolon. Kanta-palveluun 
kirjaudutaan henkilökohtaisilla 
pankkitunnuksilla.

Sote-keskuksen sairaanhoita-
jat ja terveydenhoitajat toimivat 
yli yksikkörajojen eli vastaanot-
topalveluissa, osastolla, kotihoi-
dossa ja kotisairaalassa. Tällä 
hetkellä sairaanhoitajien toimet 
on hyvin täytetty mutta äkillisiin 
tarpeisiin ei ole reserviä, jolloin 
on hyvä, että talon sisällä työn-
tekijä voi joustavasti siirtyä yksi-
köstä toiseen. Tämä mahdollistaa 
henkilöstöresurssien tehokkaan 
käytön. Henkilökunta on osaa-
vaa, koska ammattitaito kehit-
tyy monipuolisten työtehtävien 
kautta. Osasto- ja vastaanotto 
sihteerit sekä ICT-henkilöt ovat 
koko talon käytössä. 

Sallan sosiaali- ja terveyspalvelut 
valmiina sote-uudistukseen

tai jättää takaisinsoittopyyn-
nön. Soittopyynnön jättäneille 
soitetaan takaisin saman päivän 
aikana. 

Sallan sosiaali- ja terveyskes-
kus on nyt remontoitu ja avajaiset 
oli tarkoitus pitää keväällä 2020, 

mutta korona sotki suunnitelmat. 
Uutta päivämäärää avajaisille ei 
vielä tiedetä. Palvelut kuitenkin 
toimivat ja henkilökunta toivoo 
voivansa pitää avoimien ovien 
päivän joskus tulevaisuudessa. 

Sote-keskuksen remontti on saatu 
päätökseen ja virallisia avajaisia 
vietetään korona-ajan jälkeen.

Neuvolan ja hammashoitolan sisäänkäynnit ovat entisellä paikallaan rakennuksen takaosassa.

Yhteystiedot:
Virka-aikainen sosiaalipäivystys:  
ma-pe klo 8–16 puh. 040 180 1629
Virka-ajan ulkopuolinen, Lapin sosiaalipäivystys: arkisin ilta- ja 
yöaikaan klo 16 – 08 ja viikonloppuisin puh. 040 726 6965
Sosiaaliohjaus / lapsiperhetyöntekijä:  
sosiaaliohjausta ja neuvontaa virka-aikana klo 8 – 16,  
tarvittaessa ohjaa sosiaalityöntekijälle puh. 040 538 2744 
Johtava sosiaalityöntekijä / lastenvalvoja puh. 040 519 8911
Sosiaalityöntekijä  puh. 040 820 5067
Päihdetyöntekijä    puh. 040 631 2318
Mielenterveystoimiston soittoajat:  ma - pe 8 - 9 ja 11.30 - 12.00
mielenterveyshoitaja puh. 0400 241 223
sairaanhoitaja puh. 0400 121 842

Sosiaalityön palvelut
Sosiaalityön palvelut siirtyivät 
kesällä 2019 sote-keskukseen. 
Sosiaalityön palveluihin on 
oma sisäänkäynti sosiaali- ja 
terveyskeskuksen pääoven vie-
restä. Sosiaalityön tiimiin kuu-
luu kolme sosiaalityöntekijää, 
joista yksi on johtava sosiaa-
lityöntekijä. Lisäksi palveluita 
tarjoavat päihdetyöntekijä, 
sosiaaliohjaaja / lapsiperhe-

työntekijä sekä mielenterveys-
toimistossa sairaanhoitaja ja 
mielenterveyshoitaja. Kaikki 
sosiaalipalveluiden työntekijät 
työskentelevät sote-keskuk-
sessa ns. sosiaalikäytävällä. 
Palveluihin pääsee pääsään-
töisesti ajanvarauksella, mutta 
sosiaalityössä toimii myös vir-
ka-aikainen sosiaalipäivystys.

Ilmoittautuminen varatulle ajal-
le tai vuoronumerolle tapahtuu 
KELA-kortilla Akseli itseilmoittau-
tumisautomaatilla. Loppuvuodes-
ta 2020 tulossa on mahdollisuus 
ilmoittautua varatulle ajalle mo-
biilisti, eli omalla älykännykällä.

Hoitotakuu 

Hoitotakuu toteutuu Sallassa 
hyvin. Jos hoidon tarpeen arvi-
ointi vaatii terveyskeskuksessa 
käyntiä, sinne on saatava aika 
kolmen arkipäivän kuluessa yh-
teydenotosta (Sallassa 1 – 2 vrk). 
Hoitoon on terveyskeskuksessa 
päästävä viimeistään kolmessa 
kuukaudessa (Sallassa lääkärin 

ajan saa 7 vrk:ssa). Suun tervey-
denhuollossa tämä aika voidaan 
ylittää kolmella kuukaudella, jos 
potilaan terveydentila ei vaa-
rannu (Sallassa 41 vrk). Sallan 
sosiaali- ja terveyskeskukseen 
saa yhteyden soittamalla tai 
sähköisen palvelun kautta, joka 
löytyy Sallan kunnan sivuilta. Jos 
puhelinpalvelussa on ruuhkaa, 
voi jäädä odottamaan linjalle 

Sosiaalityön palvelut löytyvät omalta sosiaalikäytävältä.
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Akuutti- ja kuntoutusosas-
to (entinen vuodeosasto) on 
11-paikkainen perusterveyden-
huollon ympärivuorokautinen 
osasto. Potilaat tulevat akuutti- 
ja kuntoutusosastolle jatkohoi-
toon lääkärin lähetteellä perus-
terveydenhuollon tai erikoissai-
raanhoidon päivystyksestä sekä 
erikoissairaanhoidon osastoilta. 
Akuutti- ja kuntoutusosastol-
la toteutetaan kuntoutumista 
edistävää ja omatoimisuutta 
tukevaa hoitotyötä. Tavoitteena 
on edistää ja ylläpitää potilaan 

Vastaanottopalvelut eli lääkä-
reiden ja hoitajien vastaanotot 
sekä neuvola ovat avoinna joka 
päivä klo 8 – 16. Suun tervey-
denhuolto on avoinna arkisin 
klo. 7.15 - 15. Hoitaja tekee 
puhelimessa arvion hoidon tar-
peesta ja sen kiireellisyydestä. 
Tarvittaessa voit saada ajan jo 
samalle päivälle joko hoitajalle 
tai lääkärille. Fysioterapiaan 
pääsee lääkärin lähetteellä. 
Fysioterapian ohjaukseen ja 
neuvontaan voi hakeutua myös 

Vastaanottopalvelut ja suun terveydenhuolto
ilman lähetettä. Neuvolassa toi-
mii puheterapia, äitiys-, perhe-
suunnittelu-, lasten-, aikuis- ja 
muistineuvola. Sote-keskuksessa 
toimii myös diabetesneuvonta. 

Neuvolassa tehdään myös 
työttömien ja omaishoitajien 
maksuttomia terveystarkastuk-
sia. Terveystarkastusten tarkoi-
tuksena on työttömille edistää 
hyvinvointia sekä työ- ja toimin-
takykyä ja omaishoitajille tukea 
ja löytää terveyttä ja jaksamista 
edistäviä asioita. 

Saavuttaessa lääkärin tai 
hoitajan vastaanotolle joko 
poliklinikalle, neuvolaan tai 
suun terveydenhuoltoon on 
asiakkaan ilmoittauduttava 
KELA-kortin avulla Akseli-
itseilmoittautumisautomaatilla. 
Automaatti kertoo tarvittavan 
ohjeistuksen mihin odotusti-
laan tulee siirtyä. Sosiaali- ja 
terveyskeskuksessa niin henki-
lökunta kuin asiakkaat käyttä-
vät tällä hetkellä kirurgista suu- 
ja nenäsuojusta (kasvomaskia).

Akuutti- ja kuntoutusosasto
itsenäistä pärjäämistä. Potilaat 
pyritään kotiuttamaan heti osas-
tohoidon tarpeen päätyttyä, ja 
kotiutuksen suunnittelu alkaa 
heti potilaan tullessa osastolle 
yhteistyössä potilaan, läheisen 
sekä moniammatillisen tiimin 
kanssa. Jokaisella potilaalla on 
vuorokohtainen omahoitaja eli 
hoitaja tuntee potilaan ja hänen 
taustansa. 

Osaston vierailuaika on muut-
tunut koronan myötä. Mikäli 
osastolla haluaa vierailla, tulee 
ensisijaisesti ottaa yhteyttä pu-

helimella osastolle hoitajien 
puhelimiin. Akuutti- ja kun-
toutusosastolta käsin toimivat 
myös kuusi laitoshuoltajaa, 
jotka vastaavat koko talon 
siisteydestä ja ruoanjakelusta.

Yhteystiedot:
Hoitajat puh. 040 827 6557, 
040 519 9055, 040 579 1723

Osastonhoitaja puh. 040 519 9470

Potilaspuhelin (numero, johon 
omaiset voivat soittaa, jos potilaalla 
ei ole omaa puhelinta mukana) 
puh. 040 670 7562

Kotihoito tarkoittaa kotipal-
velua ja kotisairaanhoitoa. 
Lisäksi siihen kuuluvat kotona 
selviytymisen tueksi tarjottavat 
tukipalvelut. Kotihoitoa voi 
saada tilanteessa, jossa kotona 
selviytyminen on vaikeutunut 
vanhuuden, sairauden, vam-
maisuuden tai muun syyn takia. 
Kotihoidon toimisto löytyy 
nykyään sote - keskuksesta, la-
boratoriokäytävän päästä. Koti-
hoidon sosiaaliohjaaja neuvoo 
ikäihmisten kotona asumista 
tukevissa sosiaalipalveluissa. 
Näitä ovat tukipalvelut, kuten 
ateriapalvelu ja turvapalve-
lut, esimerkiksi turvapuhelin. 
Sosiaaliohjaaja hoitaa myös 
veteraanien tukipalveluita. 

Kotihoidon terveydenhoitajat 
tekevät palvelutarpeen arvioita 
ja sitä kautta ohjaavat asiak-
kaan eri palveluihin tai hake-
maan erilaisia tukia, jos ne ovat 
tarpeen. Kotihoidon työntekijät 
työskentelevät kolmessa tiimis-
sä kirkonkylän alueella sekä 
sivukylissä pohjois-, etelä- ja 
länsi-Sallassa. Kotihoidon pal-
veluvastaava ohjaa kotihoidon 
tiimejä. Häneen voi myös ottaa 
suoraan yhteyttä kotihoitoa 
koskevissa asioissa.

Yhteystiedot:
Kotihoidon sosiaaliohjaaja
puh. 040 192 9839
Kotihoidon palveluvastaava 
puh. 040 012 7268
Kotipalvelu puh. 040 525 1274

Kotihoito

Teksti: Elina Jokela
Kuvat: Salla Hautajärvi

Jutun lähteinä käytetty seuraavien 
henkilöiden haastattelua:
Sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka 
Marjala 
Vastaanottopalveluiden osastonhoita-
ja Tuija Vähäsaari 
vs. kotihoidon palveluvastaava Tuija 
Laurila 
vs. akuutti- ja kuntoutusosaston 
osastonhoitaja Ulla Aho
sekä Sallan kunnan nettisivuja 
https://www.salla.fi/palvelut/
sosiaali-ja-terveyspalvelut

Sote-keskukseen voi ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai sähköisen palve-
lun kautta. Hoitajat ovat yhteydessä asiakkaaseen mahdollisimman pian. 

Kotisairaala toiminta käyn-
nistyi loppuvuodesta 2019. 
Koronan aikaan kotisairaala 
on ollut tauolla, mutta toimin-
ta käynnistyi taas lokakuun 
alusta. Kotisairaala on sairaan-
hoitoa, jota toteutetaan asiak-
kaan suostumuksella voinnin 
ja hoitomenetelmien sallies-
sa hänen kotonaan, muussa 
asuinpaikassa tai kotisairaalan 
vastaanottotiloissa sosiaali- ja 
terveyskeskuksessa. Kotisai-

Kotisairaala
raalahoidon tavoitteena on kor-
vata osastohoitojakso tai lyhentää 
sitä tehostetulla kotiutumisella. 
Kotisairaalassa työskentelee 
sairaanhoitajia maanantaista sun-
nuntaihin kahdessa vuorossa 
(klo 7-21). Myös lääkäri tekee 
kotikäyntejä tarvittaessa.

Kotisairaalan asiakkaaksi pää-
see lääkärin lähetteellä. Hoitojak-
son aikana asiakkaalla on mah-
dollisuus tulla tarvittaessa osasto-
hoitoon. Kotisairaalan asiakkaita 

voivat olla mm. lihakseen 
pistettävää tai suonensisäistä 
antibioottihoitoa tarvitsevat, 
syöpää sairastavat sairauden 
eri vaiheissa tai tehostettua 
kotiutumista tarvitsevat.

Yhteystiedot:
Sairaanhoitajat 
puh. 040 620 7808
Osastonhoitaja 
puh. 040 519 9470

Yhteystiedot:
Lääkäripäivystys:
- Arkisin päivällä ajanvaraus päivystykseen sote-keskukseen 
 ma - pe klo 8 – 16 puh. 040 521 0028
- Iltaisin ja viikonloppuisin ma - pe 16 - 21, viikonloppuisin ja arkipyhinä 
 Hyvinvointikeskus Lapponia, Sairaalakatu 9, Kemijärvi, ajanvaraus 
 puh. 020 690 870
- Öisin kaikkina viikonpäivinä klo 21 - 8, Lapin keskussairaalan 
 päivystyspoliklinikka, Ounasrinteentie 22, Rovaniemi, 
 puh. 016 322 4800
Suun terveydenhuollon päivystys:  
(=kova hammassärky, turvotus, kuumeilu) 
- puh. 040 519 8945. Pyydämme soittamaan ensisijaisesti 
 ma - pe aamuisin kello 7.15 – 8.00.
- Viikonloppuisin ja arkipyhinä saa kiireellistä ensiapua soittamalla 
 Lapin läänin yhteispäivystykseen klo 9.30 – 12 puh. 010 633 8330.

Muut yhteystiedot:
- Ajanvaraus hoitajan tai lääkärin vastaanotolle ma – pe klo 9 – 11 
 puh. 040 521 0028
- Ajanvaraus suun terveydenhuoltoon tiistaisin 14.30 – 15.30 ja 
 torstaisin 7.15 – 8.00 puh. 040 519 8945
- Ajanvaraus terveydenhoitajalle äitiys-, perhesuunnittelu- ja lasten-
 neuvolaan ma - to klo 11 – 11.30 puh. 040 525 1270
- Aikuisneuvola terveydenhoitaja ma – to klo 11 – 11.30 
 puh. 040 594 6037
- Muistihoitaja ma ja pe klo 8 - 9 puh. 0400 158 569
- Diabeteshoitaja ma, ti, ke ja pe klo 8 – 9 puh. 0400 158 563

koronavirustartunnan 
oireita voivat olla:
- nuha, yskä, kuume,  
 hengenahdistus
- lihaskivut, väsymys
- pahoinvointi, ripuli tai
- haju- tai makuaistin puutos

Mikäli epäilet saaneesi ko-
ronavirustartunnan, varaa aika 
koronanäyttenottoon ma – su 
klo 7.30 – 20.00 puh. 045 665 
3454. 

Puhelimitse saat toiminta-
ohjeet. Infektiopotilaat ohja-

Matalan kynnyksen 
koronanäytteenotto

taan näytteenottoon erillisestä 
sisäänkäynnistä. Näytteenoton 
yhteydessä annetaan kirjalliset 
ohjeet karanteenin omaisista 
olosuhteista sekä altistuskar-
toituslomake. Näytetulokset 
valmistuvat pääsääntöisesti 2-3 
päivän kuluttua. Lääkäri/hoi-
taja soittaa koronavirustestin 
tuloksesta. Testitulos on nähtä-
vissä myös kanta.fi  –palvelus-
sa. Vaikka koronavirusnäytteen 
tulos olisi negatiivinen, on 
suositeltavaa pysytellä kotona 
oireiden lievittymiseen saakka.

Laitoshuoltajat pitävät huolta 
koko talon siisteydestä.

”Hätätilanteissa 
soita valtakunnalli-

seen hätänumeroon 
112, jos kyseessä on 
esimerkiksi äkillinen 

sairauskohtaus, 
tajuttomuus tai 

hengenvaara.
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Kuvassa Heidi ja koiransa Sulo, Sissi, Torsti ja Armas. Kuva: Katja Piirainen

Koiran karvoihin katsominen
Avustajakoira, etsijäkoira, ha-
likoira, homekoira, hypokoira, 
kaverikoira, kuulokoira, lauman-
vartijakoira, lukukoira, opas-
koira, paimenkoira, poliisikoira, 
pommikoira, rajakoira, rekikoira, 

ruumiskoira, sienikoira, sotakoira, 
tukikoira, vahtikoira, verijälki-
koira jne… Tässä muutama teh-
tävä, joissa koiria nykypäivänä 
käytetään. 

Koira on ihmisen paras kaveri 

”Koira 
on ihmisen paras 

kaveri ja myös 
työtoveri. 

ja myös työtoveri. Monta asiaa 
jäisi tekemättä ilman koiraa. Koi-
ran työkäyttö on lähtenyt met-
sästyksestä, mutta myöhemmin 
huomattiin, että koira voidaan 
opettaa tekemään erilaisia tehtä-

viä auttaakseen ihmistä. Valtaosa 
koiran tehtävistä perustuu sen 
tarkkaan hajuaistiin. Koira on 
helppo kouluttaa ja vain mieli-
kuvitus on rajana.

Tähän juttuun on koottu salla-

laisten koiraharrastajien tarinoita 
siitä, miten koirat ovat heidän 
elämässään mukana. 

Heidi Vartiainen

Minulla on ollut lyhytkarvaisia 
sekä karkeakarvaisia saksansei-
sojia vuodesta 2005. 

Taloudessamme on tällä 
hetkellä kaksi lyhytkarvaista 
saksanseisojaa ja yksi karkea-
karvainen saksanseisoja sekä 
jackrusselinterrieri. Harrastan 
koirien kanssa pääasiassa kana-
lintujen metsästystä, sorsastusta 
sekä KAER-kokeita (kana-

koirien erityiskokeita). Näillä 
kokeilla testaan seisojarotujen 
metsästyksellisiä erityistaitoja.  
Metsästyskauden ulkopuolella 
harrastan mm. VePe (vesipelas-
tusta) sekä monenlaista ulkoilua 
talvisin Kicksparkilla ja kesäisin 
Kickbikellä. 

Vesipelastus koostuu erilaisis-
ta vedessä suoritettavista liikkeis-
tä. Liikkeitä ovat mm. veneestä 
hyppy, veneen hinaus, esineen 
vienti (esim. pelastusrengas) ja 
hukkuvan pelastus. Liikkeet ja 

liikkeiden suoritustavat vaihte-
levat tasoluokittain.

Saksanseisojat ovat sekä sei-
sovia kanakoiria että noutavia 
koiria vesilinnustuksessa. Sak-
sanseisoja toimii metsällä siten, 
että se hakee ohjaajaan yhteyttä 
pitävästi maastossa.  Vainun 
saatuaan koira paikallistaa riistan 
sijainnin seisonnallaan. Tällöin 
riista piiloutuu ja ohjaaja voi 
kävellä tilanteeseen ilman, että 
riista karkottuu. Ohjaajan luvalla 
koira nostaa/karkoittaa riistan 
lentoon tai liikkeelle. Koira 
pysähtyy riistan karkottuessa, 

jolloin ohjaaja voi ampua riistan. 
Noutoon koira saa lähteä vastaa 
luvan saatuaan. 

Koirat ovat meille elämänta-
pa ja enää ei voi puhua “vain” 
harrastuksesta, koska elämämme 
rytmittyy lähes täysin koirahar-
rastuksemme mukaan. Muun mu-
assa lomareissut yhdistetään aina 
koira tapahtumien esim. KAER 
kokeiden yhteyteen. Lisäksi 
neljän koiran lauman hoitoon 
vieminen ja hoitoon saaminen ei 
ole ihan helppohomma. 

Metsästyslain 8. pykälän mu-
kaan pohjoissuomalaiset metsäs-

täjät saavat metsästää ilmaiseksi 
omassa kotikunnassaan valtion 
omistamilla alueilla. Tämän 
vuoksi Sallassa on mahtava mah-
dollisuus harrastaa ja treenata 
monipuolisesti saksanseisojien 
kanssa lähes ympäri vuoden.  
Muita yhteisiä koiratreenejä on 
Sallassa valitettavasti niukasti. 
Täällä voisi olla enemmänkin 
koiramaista harrastustoimintaa 
erilaisille porukoille. Meillä olisi 
loistavat puitteet tarjota mm. 
nykyistä enemmän latukilomet-
rejä myös koirakaverin kanssa 
hiihtävälle.

Seisoo, noutaa ja pelastaa
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teijo Viitala
Ensilumen kennel.
http://ensilumi.nettisivu.org/

 
Rotuna minulla on hieman harvi-
naisempi metsästyskoira; pohjan-
pystykorva.

Pohjanpystykorvalla metsäs-
tetään etupäässä metsäkanalin-
tuja, mutta sitä käytetään myös 
pienpetojen, vesilintujen, hirven 
sekä karhun metsästyksessä. Poh-
janpystykorva onkin erinomainen 

irene schroderus

Työskentelen omassa yritykses-
säni Tassun Taikaa. Hoidan sekä 
ihmisiä, että eläimiä; lähinnä koi-
ria. Koirahieronta on pikkuhiljaa 
yleistynyt näilläkin leveyksillä. 
Kotikoirien trimmauksia/siisti-
misiä on eniten keväisin ja kyn-
sien leikkausta ympäri vuoden.

Minulla on ollut oma kennel 
kohta kymmenen vuotta ja kas-
vatan valkoisia ruotsinhirvikoiria 
kennelnimellä TassunTaikaa 
( https://www.facebook.com/
groups/321212764646292)

Perheessämme asustelee neljä 
koiraa: kymmenvuotias jackrus-
selinterrieri Minni ja kolme 
valkoista ruotsinhirvikoiraa: 
yksitoista vuotias Pico, seitsemän 
vuotias Taika ja puolitoista vuoti-
as Kuru. Valkoinen ruotsinhirvi-

annina kämäräinen

Minulla on ollut sekarotuinen 
metsästävä sohvaperuna koira, 
lapinkoira ja karjalankarhukoira. 
Koirien kanssa olen harrastanut 
metsästystä, pyöräilyä ja metsäs-
sä liikkumista esim. marjastusta, 
sienestystä ja kävelyä. 

Edesmennyt laikan, ajokoiran 
ja minkälie muun sekoitus auttoi 
minua liikkumaan metsässä. 
Isännän kanssa se metsästi oi-
keasti ja usein toivat lintuja 
kotiin. Minun kanssa metsällä 
näytti keskittyvän huolehtimaan, 
että osaan liikkua oikeita polkuja. 
Erityisesti jäänyt mieleen, kun 
kerran oltiin ylittämässä syvää 
ojaa metsäpellon laidassa. Koira 
palasi takaisin jo ylitettyään ojan 
ja huomattuaan, että en tullutkaan 
perässä, se lähti seuraamaan ojan 
viertä. Sitten se pysähtyi odot-
tamaan paikkaan, josta minäkin 
pääsin ylitse. Silloin kannoin 
asetta mukana, mutta yleensä 
saatiin enemmän saalista, jos 
aseen sijaan mukana oli sanko. 
Lasten ollessa pieniä, puettiin 
välillä talvella valjaat ja koira veti 
nukkuvaa vauvaa pulkassa. Aika 
usein koira oli se, joka lopulta sai 
minutkin pikkulapsiarjen keskel-
lä lähtemään itse kävelylle eikä 
jumimaan vain sisätiloihin.

Nykyisen sisäkoiran han-
kin itselleni ”terapiakoiraksi”, 
joka pakottaa miettimään välillä 
muutakin kuin töitä. On joku, 
jota kouluttaa ja joka voi kulkea 
mukana, joskus jopa töissäkin. 
Tämän koiran tehtävä on viedä 
minua lenkille lähimetsään ja 
huolehtia minusta metsässä etten 
eksy. Samaa tehtävää hoiti edelli-
nenkin metsässä viihtyvä sohva-
peruna. Pitää toki koirassa olla 
vähän laiskuuttakin, jotta jaksaa 
maata sohvalla rapsuteltavana. 
Lapset tekevät välillä kotipihalle 
esteratoja koiralle, josko siitä 
tulisi taitava agilitykoira. Tämän 
koiran kanssa olisi valtavasti har-
rastusmahdollisuuksia. Tarjonta 

Metsästys ja koirankasvatus

Ensilumen Luna lintuhaukulla.  Kuva: Teijo Viitala

Sohvaperunasta 
marjakoiraksi

on aika rajattua, jos ei itse osaa 
olla tarpeeksi aktiivinen.

Karjalankarhukoirat viihty-
vät paremmin ulkona ja ovat 
oikeastaan isännän koiria. Käy-
vät nekin välillä pirtissä, mutta 
nukkuvat mieluummin ulkona. 
Nuoremman karhukoiran ollessa 
reilun vuoden ikäinen, se oli ol-
lut ilmeisesti liian kauan sisällä, 
kun joulun aikaan päätti nostaa 
koipeaan ja pissata meidän joulu-
kuuseen. Silloin taisi tulla nopea 
lähtö pihamaalle. Muutoin on 
rauhallinen kaveri, opetteli vasta 
veneilemäänkin ja nukkui ve-
neessä kuin vanha tekijä turhaan 
hötkyilemättä, vaikka ympärillä 
vavat viuhahtelivat. 

Meillä on aina ollut koiria. 
Ensimmäinen koira minun elä-
mässäni oli cockerspanieli, jonka 
äiti oli hommannut juuri ennen 
syntymääni. Sitä surin pitkään, 
kun 13-vuotiaana siitä aika jätti. 
Sehän oli ollut luottoystäväni läpi 
elämän aina siihen asti. Se istui 
aina ja kuunteli surulliset silmät 
valuen, kun itkin ja kerroin sille 
murheeni.

Sallan metsät ovat mahdolli-
suuksia täynnä koirien kanssa, 
erityisesti jos osaa harrastaa it-
senäisesti. Ryhmässä harrastami-
nen onkin hankalampaa. Sallasta 
löytyy agilityrata, mutta kilpai-
luihin sieltä on hankala tähdätä. 
Harrastajia varmaan löytyisi koi-
ralajeihin, jos vain olisi innokkai-
ta vetäjiä harrastustoiminnalle. 
Itse lähtisin mukaan melkein mi-
hin vaan, missä olisi ns. ryhmän 
painostus koiran koulutukseen. 
Itsekseen kouluttamalla koirat 
jäävät minulla aika perustasolle 
opinnoissaan. Käskystä istuvat 
ja tulevat luokse.

Sallassa on paljon koiria, eikä 
niistä juuri valiteta. Kerrostalo-
jen ja rivitalojen pihoilla näkee 
koiranhäkkejä ulkokoirille. Enti-
senä kaupunkilaisena ihmettelin 
alkuunsa, että yleiselle pihalle sai 
rakentaa koiralle häkin.

kaikenlaisen riistan koira.
Olen harrastanut lähes neljä-

kymmentä vuotta tämän rodun 
parissa. Aluksi metsästin pien-
riistaa, mutta myöhemmin myös 
hirveä.  Viimeiset 13 vuotta olen 
myös pienimuotoisesti kasvatta-
nut kyseessä olevaa rotua kennel-
nimellä Ensilumen.

Näyttelyissä ja haukkuko-
keissakin olen muutamia kertoja 
käyttänyt koiriani, vaihtelevalla 
menestyksellä.

Koirien kanssa touhuan ympä-
ri vuoden. Talvella hiihdän sekä 
kesällä läskipyöräilen koirieni 
kanssa, jolloin molemmat saavat 
liikuntaa. Syksyllä ollaankin 
sitten hyvässä kunnossa, kun 
metsästyskausi koittaa.

Sallassa on hyvät puitteet 
koirien kanssa touhuta. Kaunista 
erämaata riittää ja ulkoilureiteillä 
kuten esim. laduilla, on huomioi-
tu myös koiranomistajat. Kiitos 
siitä Sallan kunnalle.

Terapiaa, metsästystä ja kasvatusta
koira on metsästyskoira.

Harrastan koirieni kanssa 
pääsääntöisesti metsästystä ja 
lähinnä suurriistaa. Jonkin verran 
olen myös opettanut koirilleni 
jäljestystä.

Metsällä kulkiessani koira liik-
kuu vapaasti ja etsii riistaa. Koira 
tekee erimittaisia hakulenkkejä 
ja löytäessään jäljen, se lähtee 
seuraamaan niitä (minulla on 
jäljestävä koira). Saavutettuaan 
eläimen, lähinnä hirven tai kar-
hun, koira aloittaa haukun. Hau-
kulle lähdetään hiippailemaan ja 
tilaisuuden tullen hyvällä tuurilla 
saadaan saalista. Mitä tiheämpi/
peittävämpi koiran haukku on, 
sitä helpompi haukulle on mennä.

Minulle koirat ovat jokapäi-
väistä elämää, on ollut lapsesta 
saakka. Meidän perheessä on 
ollut aina koira tai useampia. Ne 

ovat meille kuin perheenjäseniä.
Liikun todella paljon koirieni 

kanssa metsässä ja se on kyllä 
tuottanut tulostakin. Viime syksy-
nä sain karhun nuorimmalle koi-
rallemme ja tänä syksynä kaato 
saatiin Taikalle. Koirillemme on 
lisäksi saatu useita hirvikaatoja. 
Ja tarkoituksena olisikin nyt vielä 
kerran astuttaa tuo meidän Taika 
karhuverisellä uroksella.

Talvella koirien kanssa tulee 
hiihdettyä paljon. Minusta Sallan 
kunta tarjoaa hyvät puitteet latu-
jen suhteen koirien kanssa hiihtä-
miseen, hyvin hoidettu latu lähtee 
melkein koti portailta. Sallan 
kunta on panostanut mielestäni 
hyvin myös eläinlääkäripalve-
luihin. He ovat hyvin saatavilla 
ja lyhyellä varoitusajalla.

Tekstit koonnut Tiina Kallio
Paulus Valle, Irene ja Tassun Taikaa Taika karhun kaadossa.  
Kuva: Irene Schroderus
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Sallan 4H-yhdistyksen ”Ulkoilmaleiri 2020” -leiriläisten kuvaamia kuvia. Leiriläiset ihmettelivät ja kuvasivat innokkaasti luonnon ihmeitä ja viikko pyörähti nopeasti luontoa 
tutkien. Osa kuvaajista innostui käyttämään kuvissaan myös filttereitä.

Sallan 4H-yhdistys juhlii vuoden 
2020 tapaan 80-vuotista taival-
taan hiljaisuudessa itsekseen. 
Sallan 4H-yhdistys on perustettu 
vuonna 1984, mutta toiminta on 
aloitettu jo 80 vuotta sitten vuon-
na 1940 maatalouskerhona. Sen 
verran ollaan palattu alkuaikojen 
toimintatapoihin poikkeusoloista 
johtuen, että alkukesän leiri jär-
jestettiin perinteisempään malliin 
luonnon helmassa. Viimeisten 
vuosien aikana lasten kesäleirit 
on järjestetty yhteistyössä Sallan 
ev.lut seurakunnan lapsi- ja nuo-
risotyön kanssa, kuten tänäkin 
vuonna. 

Yhteistyön tärkeys koros-
tuu pienellä paikkakunnalla ja 
tarkoitus olikin toivoa 80-vuo-
tissyntymäpäivälahjaksi muilta 
yhdistyksiltä yhteisiä tapahtumia. 
Vuosi 2020 päätti kuitenkin toi-
sin ja hiljaa mietimme, että ehkä 
ensi vuonna sitten. Huokailuista 
huolimatta yhteistyö on lisään-
tynyt useamman yhdistyksen ja 
hankkeen kanssa, vaikka niistä 
ei ole juhlan puitteissa meteliä 
pidettykään. 80-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi järjestettiin vielä 
toinen luontoon ja retkeilyyn 
painottuva leiri syyslomalla. 
Tulevaisuudessa leireille otetaan 
mielellään vastaan kaikenlaista 
sisältöä muilta yhdistyksiltä. 
Haluaisiko vaikkapa kyläyh-
distyksesi esitellä sallalaisille 
lapsille kylän nähtävyyksiä tai 
osallistua ruokatalkoisiin, tai 
ehkä jollain yhdistyksellä on jo-
kin erikoistaito, joka lasten olisi 
syytä oppia. Ilmoita innokkuutesi 

Sallan 4H on 80-vuotias nuorisoyhdistys
4 H-yhdistykselle!

Tuunaillaan
Duunia -hanke 
näkyi sivukylissä

Näkymättömissä 80-vuotias 
yhdistys ei suinkaan ole piiles-
kellyt, vaikka suunnitellut juhlat 
ja kylätalojen diskot onkin pe-

ruttu. Elokuussa 2020 päättynyt 
Tuunaillaan Duunia –hanke on 
pitänyt huolen, että 4H on näky-
nyt sivukylissä ja yrittäjien tieto-
verkoissa. Työllisyyspoliittinen 
Tuunaillaan Duunia –hanke kesti 
noin puolitoista vuotta ja käteen 
siitä jäi pari kylätalkkaria, Työt-
tömien kahvila sekä paikallisia 
yrittäjiä ja yhdistyksiä esittelevä 

kartta kunnan kotisivuille.
Hankkeen aikana palkatut 

kylätalkkarit on tarkoitettu pal-
velemaan sivukylien asukkaita, 
mutta myös kyläyhdistyksiä ja 
muita järjestötoimijoita kylissä. 
Erityisesti Etelä-Sallan alueella 
kylätalkkari on otettu avosylin 
vastaan ja tilauksia riittää aina 
monta viikkoa eteenpäin. Syk-

syllä kylätalkkarin voi tilata 
sivukylässä kampanjahintaan 
haravoimaan ja puita pinoamaan, 
talvella lumitöihin. Kylätalk-
karien toimintaan kannattaa 
tutustua tarkemmin Sallan 4H:n 
kotisivuilla. Mikäli kylätalkka-
rimalli vaikuttaa hyvältä vielä 
toukokuussa, kun työsopimukset 
päättyvät niin jatketaan ihmeessä 
kyläyhdistysten kanssa alkanutta 
antoisaa yhteistyötä. 

Hankkeen tammikuussa aloit-
tama Työttömien kahvila on 
nimensä mukaisesti työttömille 
suunnattu kahvihetki, jota vietet-
tiin kerran viikossa keskiviikkoi-
sin 4H-yhdistyksen toimitiloissa 
Kempurassa, lokakuun puolivä-
liin asti. High Five -hankkeen 
siivittämänä on aloitettu myös 
nuorten aikuisten lautapelikahvi-
la-illat perjantai-iltaisin klo 17-19 
Kempurassa (Ruotsalaistentie 1). 
18-30 -vuotiaiden kanssa juodaan 
kahvia ja pelaillaan vuoden lop-
puun asti ainakin. Tuunaillaan 
Duunia -hankkeen kolmas ”lapsi” 
eli kartta, luovutettiin Yrittäjien 
Salla –hankkeelle jatkojalos-
tettavaksi ja kunnan työllisyys-
koordinaattorin huollettavaksi. 
Karttaa voi käyttää esimerkiksi 
apuna etsiessään mahdollisia työ-
paikkoja Sallan kunnan alueella, 
vaikka avoimia työpaikkoja ei 
olisikaan ilmoitettu. Virtuaali-
seen karttaan on merkitty paikal-
lisia yrittäjiä ja yhdistyksiä, jotka 
voivat itse ilmoittaa haluamansa 
esittelytekstin kartan ylläpitoon. 
Toiveena olisi, että kartta otet-
taisiin käyttöön yrityksissä ja 
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”80-vuotias 
Sallan 

4H-yhdistys 
tähtää tulevai-

suuteen 
avoimin mielin.

yhdistyksissä. Kartta löytyy Sal-
lan kunnan kotisivuilta elinvoima 
ja työllisyyspalveluiden alta, 
osoitteesta: https://www.salla.fi/
elinvoima/tyollisyys-ja-maahan-
muuttopalvelut/yrityksetjayhdis-
tyksettyonantajanasallassa/ 

4H-yhdistys on 
paikkakuntansa 
näköinen

Mikäli olet tutustunut 4H-toimin-
taan jollain toisella paikkakun-
nalla, muualla päin Suomea niin 
saatat huomata, että toimintamme 
on hieman erilaista. Jokainen 
4H-yhdistys on oman paikka-
kuntansa näköinen ja se onkin 
toiminnassa rikkautta, etteivät 
rajat ole liian tiukat. Sama pe-
rusajatus ohjaa kuitenkin kaikkia 
4H-yhdistyksiä, lasten ja nuorten 
kasvattaminen työelämään. 

Varainhankintakeinot ovat 
usein ne suurimmat poikkeuk-
set yhdistyksissä. Meidän 4H-
yhdistyksessä näkyy vahvasti 
monen vuoden hyvä yhteistyö 
Lapecon kanssa, joka on yksi 
tärkeistä varainhankintakeinoista 
yhdistyksen toiminnan ylläpi-
tämiseksi. Sallan 4H-yhdistys 
siis huolehtii ja ylläpitää Sallan 
ja Pelkosenniemen ecoasemia. 
Joskus on tarjottu myös jäte-
neuvontaa. Ecopisteitä emme 
tyhjennä, mutta käymme usein 
siivoilemassa niitä.

4H-toiminnasta tiedetään 
yleensä parhaiten monipuolinen 
kerhotoiminta. Mutta tiesitkö, 
että kasvaessaan yli kerhoiästä 
nuori voi itse alkaa kerhon ohjaa-
jaksi ja se voi olla hänen ensim-

mäinen työpaikkansa. Kerhonoh-
jaajien koulutus ja kerhonohjaus 
ovat vain yksi 4H:n tarjoamista 
työelämäkursseista ja työmahdol-
lisuuksista. 4H-yrityskoulutus ja 
4H-yrittäjyys antavat tilaisuuden 
nuorille, jotka ovat innokkaita 
kokeilemaan omia mahdollisuuk-
sia oman osaamisensa parhaiten 
huomioiden. 

Sallassa olet ehkä huomannut 
vuoden 2019 uuden 4H-yrittäjä 
tulokkaan ”Inkan hattara”. Inka 
osti oman hattarakoneen nuoriso-
leaderin rahoituksella ja nyt hänet 
voi tilata hattaroita pyörittämään 
vaikka omalle kotipihalle. Nuo-
rille on tarjolla muitakin rahoi-
tuksia omiin projekteihin, niiden 
etsimisessä 4H-yhdistys auttaa 
nuoria mielellään. Viime vuonna 
saimme avustuksen akkukäyttöi-
seen pakastimeen, joka odottelee 
innokasta nuorta jäätelön myyjää 
sivukyliin kesäisin. 

Sallan 4H-yhdistys työllistää 
vuosittain noin 5-12 nuorta ja 
joka vuosi työn tarjoaminen työtä 
hakevalle nuorelle on helpom-
paa. Haaveissa on hakea vielä 
80-vuotiaalle nuorisojärjestölle 
hankerahoitusta nuorten työllis-
tämiseen ja harrastustoimintaan 
liittyen, toivottavasti nuoretkin 
innostuvat ajatuksesta ja lähtevät 
mukaan hankkeeseen.

Avoimin mielin tulevaisuuteen 
80-vuotiasta vetäen, 
Annina Kämäräinen 
Sallan 4H-yhdistyksen 
toiminnanjohtaja
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TULEVAT TAPAHTUMAT
La 31.10 klo:17.00  
Otsalamppuretki Viirupöllöön
Lähtö Lomakodin pihalta, matkaa tuvalle 2,3 km Sokkaharjua 
pitkin. Retken kesto noin kolme tuntia. Mukaan omat eväät, 
säänmukaiset varusteet ja otsalamppu. Ilmoittautuminen 
perjantaihin 30.10. klo 18 mennessä sähköpostitse sallanlatu@
gmail.com.

Su 29.11 klo: 15.00
Syyskokous ja pikkujouluruokailu Kairalan Kievarissa. 
Jäsenille ruokailun omavastuu 10 €. Sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään 21.11. allergiatietojen kera sähköpostilla osoittee-
seen sallanlatu@gmail.com.

Ma 21.12 Joulupolskahdus. 
Avantoväen pikkujoulusauna. Tarjolla glögiä ja pipareita

UKK-vaellusreitti lähtee Lieksan 
Kolilta ja päättyy Savukosken 
Tulppioon. Se otettiin käyttöön 
vuonna 1980 valtakunnan yk-
kösvaeltajan täyttäessä 80 vuotta. 
Sallassa reitti kulkee Karhunkier-
roksen jatkeena Hautajärveltä 
Tuntsalle. Tänä vuonna Hauta-
järvi - Sallatunturi vaellusosuus 
nimettiin Eero Vaaralan ehdotuk-
sesta Topsakantaipaleeksi. Sallan 
Latu ja Polun 9 jäsentä suoritti 
Topsakantaipaleen vihkimisvael-
luksen 8. elokuuta 2020.

Kauniina lämpimänä kesä-
aamuna siirryttiin autoilla Nieme-
län kylään, josta pienen etsinnän 
jälkeen reitin alku löytyi. Aluksi 
matka kulki Puupalovaaran rin-
nettä, josta käännyttiin länteen ja 
noustiin Paljakan ja Palotunturin 
rinteitä Konttilammelle, jossa 
pidettiin evästauko. Vaellus jatkui 
nousten Ylimmäisen Palotunturin 
päälle, josta on huikeat näköalat 
idän suunnalle. Tästä on noin 

SaLLaN LaTu ja POLKu 

Topsakantaival vihitty 

kilometrin matka Pikku Kontti-
lammelle. Lammelta jatkettiin 
kohti reitin nimikkopaikkaa, 
Topsakkaa. Tällä välillä on rei-
tin suurimmat suoalueet, joita 
Topsakkaharju halkoo. Yhdellä 
jängän kaarrolla piti olla lintutor-

lämmössä. Kylmästä hetteestä oli 
Topsakantaipaleen isä-Eero löy-
tänyt kuohujuomaa. Skoolauksen 
jälkeen oli Topsakantaival vihitty. 
Tästä reittimme jatkui vielä Aih-
kipetsin länsipuolta Vilman tielle, 
jossa autot odottivat. Vaelluksen 
pituus oli noin 18 km.

Reittimerkinnät olivat 
hyvin näkyvissä puis-
sa ja tulipaikoilla 
polttopuita, sen si-
jaan pitkospuut 
olivat monin 
paikoin ala-
a r v o i s e t . 
Lintutorni 
pitää myös 
poistaa kar-
toista. Kel-
taista kultaa 
olivat jängät 
kukkuroillaan 
ja usein pysä-
hyttiinkin hillan 
syöntiin. Isot kii-

”Sallan Latu 
ja Polun 9 jäsentä 
suoritti Topsakan-

taipaleen vihkimis-
vaelluksen 

8. elokuuta 2020.

ni, vaan eipä ollutkaan.
Topsakkaharju on helppokul-

kuista maata ja tovin kuluttua 
siintelikin edessämme Suksen-
paistamalampi, jossa huolto jo 
odottikin. Kahvi ja tee maistuivat 
ja makkarat tirisivät nuotion 

tokset kanssakulkijoille hienosta 
vaelluselämyksestä ja lukijoille: 
tervemenoa Topsakantaipaleelle. 

Teksti ja kuvat: 
Tuure Vartiainen
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Nelisen kuukautta on nyt tiäl 
asuttu ja viihytty on. Ei oo etelään 
kaivannu. Kerran tul siellä käytyy 
assiin peräs ja kyll tul heti kiire 
takas. On se vuan sellane muu-
rahaispesä, ettei siell kotosaks 
ittiään enää tunne. Se vilinä, 
se huiske, se kiire ja se tavaran 
paljous – mihi hyö sitä kaikkee 
tarttee? Kyll se vuan ihmine vä-
hemmälläki toimee tulloo. 

Kun on jalat muassa, niiku 
tiäl Sallassa immeisillä on, löy-
tyypi se elämän sisältö iha jostai 
muust ku rahast ja tavarast. Kyll 
meiä on niin heleppoo ymmärtöö 
niitä, jotka tänne kaipaavat ja 
tänne pesänsä rakentavat. Ei myö 
yhtää ihmetellä sitä, ett tänne on 
muuttanu paljo porukkoo. Kyll 
monet on katteellisii siit ku myö 
suahaa tiäl assuu ja laitetaa tuon-
ne nuamakirjaa nii hienoi kuvvii 
tiält. Vua olkoot hyö katteellisii 

Etelän varikset tulivat, jäivät ja tekivät pesänsä Sallaan - 

Ihmetystä riittää vai riittääkö?

iha rauhassa ja muuttakoot peräss.
Yhtä assiita myö ollaa ihme-

telty. Miks tiäl ei oo biojätteelle 
kerräystä? Kaikk muut kerräysju-
tut on nii hienosti järjestetty, mutt 
biojäte ontuu. Vai eikö tiäl immei-
sillä tuukkaa biojätettä? Voiha 
se olla niinki, ett joka torpall on 
oma kompostinsa ja vua meill 
ei sit viel oo. Mutta voiskoha 
rivi- tai kerrostalol olla yhteine, 
myös kunna vuokrataloiss? No, 
myö jatketaa ihmettelyy tän assiin 
suhtee. Suattaapiha se olla nii ett 
joku viisaampi meit tässä assiissa 

valistaa viel.
No, kyllähä myö tuoll jänkällä 

liikkuis ollaa sitäki mietitty, ett 
mite se vuara tai tuntur näyttääpi 
oleva iha tuossa vieress. Mutta ku 
lähtöö tallustaa sitä kohti nii se 
pakenoo ja matka pitennöö. Mite 
nuo aistit sellasta kompaa meille 
tekköökii ja kävellyttäävät meit 
iha hirmusesti? 

Kävely kyll palkitaa ku sinne 
vuaran tai tunturin huipul piä-
söö. Kyll se vua oll järisyttävän 
mukava tunne piästä iha tunturi 
huipull ja kattoo ku pilevet siinä 
ees juoksentel karkuu. Sitte ku 
viel kirkastu nii näki kauvas ja 
lumoutu näkemästää. 

Muite, mukavii lintusii nuo 
kuukkelit. Ne käv meit luavulla 
moikkaamassa ku oltii kahestaa 
siell kaffeet keittelemäss. Mutta 
ku meiän mukana ol muutama 
etelän immeine, nii eipä niitä 

näkynykkää. Nii ja tää sama juttu 
käv kotipihassaki. Ei piässeet 
etelän immeiset viel täll reissul-
laa noita hienoi lintusii näkemää. 
Kaipa se vuan on merkk siit ett 
pittää heiän tulla uuvellee tiäl 
käymää. Niihä hyö kyll puhukii 
ett tulloovat talvel ja sit viel ens 
suvena, jotta piässöövät riippu-
matos tunturil yöpymää. Tais 
Salla ja Lapin luonto lumota 
heiätkii. 

Myö ollaa ylpeit siit ett asutaa 
Sallass ja ollaa myös huomattu, 
ett ei tiäl suuremmi meit ennää 
assiit ihmetytä. Voiha se olla ett 
meiän julkiset ihmettelyt jiäp 
tähä tai voiha se olla toisinkii. 
Katotaa nyt ja outellaa lunta mu-
ahan syksyse kauneuven mentyy 
jo ohitte.

Varispar Tarja ja Esko

Sallan kansalaisopiston syyslu-
kukausi käynnistyi elokuussa. 
Kurssit pyörivät normaaliin ta-
paan väljyys- ja hygieniatekijät 
huomioiden. Tästä syystä joiden-
kin kurssien osallistujamäärää on 
rajattu aiempaa pienemmäksi. 
Tärkeänä ohjeena on se, että niin 
opettajat kuin kurssilaiset jäävät 
flunssaisena kotiin.

Moni kurssilainen on kom-
mentoinut sitä, kuinka mukava 
on nähdä toisia ja saada vaihtaa 
kuulumisia. Kursseja on odotettu 
ja kaivattu. Mikäs sen mukavam-
paa kuin jatkaa tuttua harrastusta 
tai rohkaistua aloittamaan uusi. 
Tuo uusi vaatii välillä rohkeutta 
hypätä mukavuusalueen ulko-
puolelle. Sen hypyn tehtyään, 
huomaa saavansa uutta intoa ja 
iloa kokonaisvaltaisesti. 

Kansalaisopistotoiminnan 
yksi kulmakivi onkin tarjota 
ihmisille mahdollisuutta uusiin 
kokemuksiin niin oppimises-
sa kuin vuorovaikutuksessa. 
Kurssien opetus toimii monella 
tasolla. Esimerkkinä otan tähän 
karaoken. Samalla kun rohkaistut 
esiintymään ja kuulemaan oman 
lauluäänesi kannustavassa 
ohjauksessa, saat kylki-
äisenä esiintymisvar-
muutta ja -rohkeut-
ta. Samankaltaisia 
piilovaikutuksia 
tapahtuu kaikilla 
kursseillamme. 
Se, että saa on-
nistumisen ko-
kemuksia ja po-
sitiivista ohjausta 
eheyttää meitä ih-
misinä. On helppoa 
olla onnellinen, kun 
huomaa pystyvänsä uu-

”Ihanaa, että saa rytmiä viikkoon”
siin asioihin ja oppivansa lisää tai 
jonkun jo unohdetuksi luuleman-
sa taidon palautuvan mieleen.

Meillä on taitavat ja kärsivälli-
set opettajat, jotka jaksavat kerta 
toisensa jälkeen kertoa neuvot ja 
ohjeet uudelleen. He iloitsevat 
kurssilaisten kanssa heidän on-
nistuessaan ja kannustavat kun 
huomaavat toisen kamppailevan 
haastavassa oppimistilanteessa, 
joiksi lasken mm. epäonnistu-
miset. 

Kohderyhmänä kansalaisopis-
tollamme on kaikki 6-vuotiaasta 
ylöspäin. Syyskuussa käynnistyi 
uutena Cheerleading-kurssi, joka 
osoittautui todella suosituksi 
nuorten keskuudessa. Tällekin 
kurssille toive tuli teiltä ja opet-
tajatkin löytyivät pienen etsinnän 
jälkeen. Kannattaa siis esittää 
toiveita meille. 

Meiltä on toivottu monia kurs-
seja ja niitä toteutetaan, kun saa-
daan toivotuille kursseille opet-
tajat (ja tilat). Joskus opettajan 
löytäminen toivottuun aihepiiriin 
on aikamoista salapoliisityötä. 
Suosituksia opettajista otamme 
koko ajan vastaan tai voit itse 
ilmoittautua opettajaksi: kan-
salaisopisto@salla.fi. Tuohon 
samaan osoitteeseen kannattaa 
laittaa kurssitoiveita.

Oletko jo haastanut itsesi 
uuteen? Oletko astunut oman 
mukavan alueesi ulkopuolelle? 
Meillä on alkaa myös lukuvuoden 
varrella uusia kursseja. Kannat-
taa säännöllisin väliajoin käydä 
tutustumassa tarjontaan: https://
opistopalvelut.fi/salla. 

Teksti ja kuvat: 
suunnittelijaopettaja 
Tarja Pohjalainen
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Sallassa tapahtuu
LOKAKUU
Ke  15.10.  klo 18       Teatteri Mukamas, Pöllö hukassa. Poropuisto
Ke  21.10.  klo 18       Kulttuurikahavila                                            Rajakievari                   
Ke  28.10.  klo 18       Erkki Hautala, luento: Talvisota. Rajakievari
To  29.10  klo 16         Lukupiiri. Katja Kettu: Rose on poissa  Kirjasto 
 
MARRASKUU
Su  8.11.  klo 15       Isänpäivän kahvikonsertti, Jukka Lampela  paikka avoin
Ke.  11.11.  klo 18     Kulttuurikahavila                                                       Kirjasto
Su.  22.11.  klo 18     My Way-konsertti, Jouni Somero             Sallan kirkko
To  26.11  klo 16         Lukupiiri                                                                      Kirjasto  
Pe  27.11                     Joulunavaus

JOULUKUU
Su  6.12.  klo 12.30  Itsenäisyyspäiväjuhla             paikka avoin
Ma  7.12.  klo 18     Christmas Jazz                                        Poropuisto 
Pe  11.12.  klo 18    Joulukonsertti Ilia Bodikov ja Sari Sipola Rajakievari 
Ke  16.12  klo 18     Joulukonsertti 
   Antti Annola ja Heikki Ruokakangas  Sallan kirkko 
To  17.12  klo 16     Lukupiiri                                                                        Kirjasto

Tervetuloa kaikkiin tapahtumiin! 
Tule vain terveenä.
Noudatamme turvavälejä, käsidesi ja suusuojat saatavana ovella.
Keräämme yhteystiedot mahdollista tartuntatautijäljitystä varten.
(Perustuu tartuntatautilakiin 2016/1227)
Koronatilanteesta riippuen peruutukset mahdollisia.

Lisätietoa http://loma.salla.fi/fi/tapahtumat/ 

Sallan keilahalli
Avoinna: ti - la 14.00 – 20.00
 su - ma suljettu

Ratavaraukset puhelimella klo 13.30 alkaen. 
Ratatuntiveloitus: 
ti - to 15 € / h (eläkeläiset, opiskelijat, työttömät 8 € / h) 
pe - la 18 €/h  Huom! alennusryhmät ei voimassa pe - la

Tervetuloa viihtymään perheen tai kavereiden kanssa 
keilaamisen merkeissä. Tunnin vuorolle mahtuu hyvin 
keilaamaan neljä henkilöä. 

Sallan keilahalli
Teollisuustie 4, 98900 Salla
puh. 0400 137 657

Sallan kirjaston

LUKUPIIRI
Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
to klo: 16-17.30 keskustelemaan 
2000- luvun suomaisesta kirjallisuudesta. 
Mukaan voi tulla myös kuuntelemaan.
Kahvitarjoilu.
29.10 Katja Kettu: Rose on poissa
26.11
17.12

TERVETULOA!

Tulossa: 

Jouluinen 
pienoishuone 
- kurssi 
marraskuussa
Ilmoittautuminen 
ja lisätiedot:
opistopalvelut.fi/salla 
tai 040 617 6164

Uusia tuulia sisustamiseen

Kesän aikana
liikuntapaikkoja
kunnostettu

Uimarannat kunnostettu.

Koulumäen ulkoiluportaat rakennusvaiheessa. Nyt valmiina. Käy kokeilemassa kuinka 
syke nousee. 

Jäähallissa kunnostustöitä mm. esteetön pääsy katsomoon.


