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Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2021 poikkesi Covid-19 -viruksen aiheuttamasta maailmanlaajuisesta 
pandemiasta johtuen edelleen merkittävästi normaalivuosista. Pandemian 
kanssa opittiin jo elämään ja kuluneena vuonna painopiste oli suojautumi-
sessa, hygieniassa sekä kokoontumisten ja kanssakäymisen rajoittamisessa. 
Koronarokotuksia ja testausta lisättiin merkittävästi ja Sallan kunta oli kuntien 
edelläkävijöitä sekä rokotuskattavuudessa että testauksen ja jäljityksen tehok-
kuudessa. Kunnan henkilöstö selviytyi kiitettävästi näistä tehtävistä, kuten 
muutoinkin koronan tuomista haasteista normaalitoimintaan kaikilla kunnan 
toimintasektoreilla. 

Koronasta riippumatta kyettiin kuntalaisten palvelut hyvin järjestämään ja 
tuottamaan. Samoin investoinneissa toiminta oli vireää ja edelleen elvyttävää 
sisältäen myös uusia avauksia kehittämiseen mm. valokuiturakentamisen 
määrätietoisessa aloittamisessa. Toimivilla tietoliikenneyhteyksillä edistetään 
asumista, työntekoa ja yrittäjyyttä eli kunnan elinvoimaa. Lukio sai uudet upeat 
toimitilat, mikä paransi lukion perustoimintaa, mutta oli samalla vahva viesti 
panostamiseen koulutusviennissä ja koulutuksen paikallisessa vahvistamisessa 
ja monipuolistamisessa. Avauksia myös ammatillisen ja korkeakoulutuksen 
saamisessa Sallaan tehtiin ja työ jatkuu.

Eduskunta hyväksyi lain Sallan kansallispuistosta ja joulukuussa 2021 Ta-
savallan Presidentin allekirjoituksella vahvistui lain voimaantulo 1.1.2022. 
Sallan kunnan aloitteesta vireille tullut ja vahvalla kuntalaisten yhteistyöllä ja 
osallistamisella sekä verkostomaisella yhteistyöllä edennyt Suomen 41. kan-
sallispuisto tuli todeksi. Kansallispuisto herätti kiinnostusta ympäri maailmaa 
jo ennen varsinaista perustamispäätöstä. 

Save Salla -kampanja yhteistyössä Agencia African ja House of Laplandin 
kanssa oli uskomaton menestys. Pieni Sallan kunta ilmoitti tammikuussa ha-
kevansa kesäkisoja 2032.  Tällä ilmoituksella ja sen tukena olevalla loistavalla 
videolla heräteltiin maailman kiinnostus. Kansainvälisessä tiedotustilaisuudessa 
ilmoitettiin, ettei Salla oikeasti hae kisoja vaan kyseessä on huoli ilmaston-
muutoksesta, mikä koskettaa kaikkein kovimmin arktista aluetta. Kampanja 
keräsi noin 7,5 miljardia näyttökertaa 63 eri maassa. Siitä on tehty yli 900 
verkkojulkaisua ja pelkästään sosiaalisessa mediassa kampanja on tavoittanut 
yli 250 miljoonaa käyttäjää. Media-arvoltaan näkyvyys oli yli 120 miljoonaa 
euroa. Kuvaavaa on, että Salla oli kolmen viikon ajan Twitterissä eniten mai-
nittu paikkakunta maailmassa.  Save Salla on saanut kautta historian eniten 
suomalaisista kampanjoista kansainvälisiä palkintoja mainonnan ja mark-
kinoinnin kilpailuista. Merkittävimpänä Cannes Lions Grand Prix palkinto. 
Kampanjan vaikutus jatkuu edelleen ja mm. mediavierailuja ja kiinnostuneita 
matkailijoita tulee Sallaan eri puolilta maailmaa. Positiiviset uutiset jatkuivat, 
Salla valittiin Vuoden 2021 Hiihtokeskukseksi, mistä suuri kiitos Kaunisharju 
Oy:n työntekijöille ja johdolle. 

Sallan vahva positiivinen näkyvyys sekä myönteinen imago ja kehittämis-
toimenpiteet näkyivät konkreettisesti sekä matkailijoiden määrissä, vahvasti 
positiivisessa uusien asukkaiden muutossa ja investoreiden kasvaneena kiin-
nostuksena kuntaamme kohtaan.

Matkailun tilastoidut yöpymiset kasvoivat yli 20 % ja kävijämäärissä tehtiin 
reilu kasvu koronaa edeltäväänkin aikaan verrattuna. Tämä siitä huolimatta, että 
kansainvälinen matkailu alkoi koronasta johtuen vasta loppuvuodesta. Erityisen 
merkittävää oli se, että syyskuu ja heinäkuu olivat kolmen eniten tilastoituja 
yöpymisiä sisältävien kuukausien joukossa. Tällä on erityisen suuri merkitys 
matkailun yritystoiminnan ympärivuotisuudelle ja sitä kautta kannattavuudelle. 
Kansallispuisto lisää entisestään matkailijoiden kiinnostusta. Positiivisena 
haasteena on majoitus- ja muun palvelukapasiteetin lisääminen. Sallassa on 
nyt oikea hetki investoida ja uusia investointeja onkin tulossa.

Viime vuonna jatkui harvinainen väkiluvun kasvu. Sallalla on vetovoimaa ja 
työtilaisuuksia. Panostuksemme perus- ja vapaa-ajan palvelujen laatuun näkyy 
osaltaan mielekkään asuinympäristön lisäksi vahvana tulomuuttona.

Vuoden 2021 tilinpäätökset sekä kunnan että konsernin osalta ovat vahvasti 
ylijäämäiset. Lämmin kiitos henkilöstölle ja luottamushenkilöille hyvin suorite-
tusta työstä Sallan kunnan ja kuntalaisten hyväksi.  Suuri kiitos kaikille yhteis-
työkumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä, erityisesti paikallisille yrityksille, 
yrittäjille ja yhdistyksille yhdessä tehdystä elinvoimamme vahvistamisesta sekä 
ympäristöministeriölle ja eduskunnalle Sallan kansallispuiston saamisesta ja 
Metsähallitukselle asian hyvässä hengessä tapahtuneesta valmistelusta.

Sallassa 23.3.2022
Erkki Parkkinen
kunnanjohtaja

Päätoimittaja:  Marja Myllykangas, marja.myllykanga(at)salla.fi
Juttuideat ja palautteet:  elina.jokela@salla.fi
Toimitussihteeri: Elina Jokela
Kansikuva: Viestinet
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Nestorin runoissa on vahvasti läsnä luonto ja ihmisyys. 

”Matka
Matkustin pilvellä
pilvien maahan,
hämärän maahan matkasin.
Rantaa en nähnyt,
usvassa uin –
luodolle viimein rantaannuin.
Pilvien lomasta
auringon näin –
säteillä matkasin kotiin päin.

Nestori Kellokumpu
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”

Sallan sota- ja jälleenrakennus-
ajan museon 12-vuotissyntymä-
päivää ja Rajakievarin 100-vuo-
tispäivää juhlistettiin perinteisesti 
huhtikuun ensimmäisenä päi-
vänä. Päivän ohjelmaan kuului 
seminaari, jossa kuultiin Rajakie-
varin historiasta sekä Tuntsa- ja 
Kutsajokien alueiden puiden 
kaukokuljetussuunnitelmista 
1930-luvulla.

Syntymäpäivänä museolla 
avautui uusi vaihtuva näyttely: 
Koti - mistä olet pois? Näyttely 
on esillä perusnäyttelyn loppu-
osassa eli jälleenrakennusajan 
osiossa. Näyttely kertoo eri aiko-
jen sallalaisista kodeista keskitty-
en erityisesti aikaan 1940-luvulta 
1980-luvulle. Näyttelyssä poh-
ditaan ajatuksia kodista ja koti-
seudusta liittyen erilaisiin elä-
mänmurroksiin, kuten evakkoon 
lähtöön, sotien alueluovutuksiin, 
uuden kodin rakentamiseen ja 
siirtolaisena olemiseen. Näytte-
lyn esineet puolestaan kertovat 
oman aikansa uutuuksista kotona 
– muistatko vielä, kun koteihin 
tuli televisio tai muoviesineitä? 
Näyttelyn lisänä on verkkoai-
neisto, jossa on esillä kotiaiheisia 
valokuvia museon kokoelmista. 
Verkkoaineistoon voit tutustua 
myös suoraan museon nettisivu-
jen kautta. Otamme lahjoituksena 
valokuvia eri aikojen sallalaisista 
kodeista näyttelyyn lisättäväksi!

Toinen uutuus, joka avautui 
museon syntymäpäivänä, on 
ääniopastus museon perusnäyt-
telyyn. Suomenkielisellä opas-

Mitä uutta 
museolla?

tuksella kuulet perusnäyttelyn 
aikajanan mukaisesti Sallan 
historian 40 minuutissa. Opas-
tusta voi kuunnella älylaitteella 
ja parhaimman kokemuksen 
saa kuulokkeiden kanssa. Mu-
seolta on lainattavissa laitteita 
opastuksen kuuntelemiseen. 
Näyttelyssä ääniopastuksen 
pariin pääsee QR-koodien kaut-
ta, mutta opastus löytyy myös 
museon nettisivuilta.

Kolmas uutuus on museo-
kaupan tuote: Kuolajärvi/Salla-
lautapeli. Lautapelissä liikutaan 
vanhan Sallan ja nykyisen Sallan 
alueilla pelilaudalla noppaa heit-
tämällä, kerätään kylämerkkejä 
ja opitaan historiaa kyläkorteis-
ta. Eniten kylämerkkejä kerän-
nyt voittaa. Lautapeliä voi ostaa 
museokaupasta 30 € hintaan.

Tutustu museon näyttelyihin 
nettisivuilla: salla.fi/museo -> 
Näyttelyt

Suomen-
kielisellä ääniopas-

tuksella  kuulet 
perusnäyttelyn 

aikajanan mukaisesti 
Sallan historian 
40 minuutissa.

HEHKU on uudenlainen tule-
vaisuustapahtuma, joka kokoaa 
yhteen yrittäjät ja yrittäjäksi 
aikovat tulevaisuuden tekijät. 
HEHKUssa inspiroidutaan ja 
innovoidaan kasvua ja kansainvä-
listymistä. HEHKU järjestetään 
20.-21.5.2022 Sallan liikuntakes-
kuksessa. Tapahtumassa kuullaan 
Suomen eturivin yrittäjien me-
nestystarinoita, inspiroidutaan 
yrittäjän rohkeasta polusta sekä 
kohtautetaan yrittäjät ja yrit-
täjäksi aikovat tulevaisuuden 
tekijät yhteiseen vuoropuheluun. 
Mukana tapahtumassa ovat mm. 
hyvinvointiyrittäjät, lähes salla-
laiset Jutta ja Juha Larm, Duu-
dsoneiden menestystarinan takaa 
Jarno Laasala, brändijohtaja, 
opetuspeliyhtiö Lightneer ja mo-
biilipelien kehittämisen pioneeri 
Peter Vesterbacka ja siivousalan 
erityisasiantuntija Kiffeli Oy:n 
Jenni Parpala, joka muistetaan 
myös Diili-kilpailusta.

Tapahtuman taustalla olevan 

Vihdoinkin HEHKUtaan!

HEHKU-hankkeen tavoitteena 
on luoda ja pilotoida uudenlainen 
tapahtumakonsepti lappilaisten 
pk-yritysten kehittämisen, kestä-
vän kasvun ja kansainvälistymi-
sen tueksi. Tavoitteena on luoda 
tapahtuma, jossa jatkossakin 
luovat ideat kehittyvät arkti-
siksi innovaatioiksi. Arktisissa 
innovaatioissa on lappilainen ja 

lappilaisten tulevaisuus, koska 
meillä on vahvuuksina arktisuus 
ja osaaminen sen kehittämiseen.

HEHKUn idea on avata raja-
pintaa startup- ja koulutusmat-
kailulle sekä hyödyntää Lapin 
uniikkia arvopohjaa. Tapahtu-
masta synnytetään jokavuotinen 
tapahtuma, joka tuo yhteen jat-
kossa pohjoisen ja etelän yrittä-

jäverkostot. Tapahtuman suunnit-
telutyö toteutetaan laaja-alaisessa 
yhteistyöverkostossa toimijoiden 
kanssa, jotta tapahtuman teemat 
rakentuvat aidosti alueella toimi-
vien yrittäjien tarpeiden pohjalle. 
Yrittäjien lisäksi tapahtuma on 
suunnattu myös yritystoimintaa 
suunnitteleville, opiskelijoille, 
sijoittajille ja mentoreille.

Tapahtumassa järjestetään 
myös Karhun kammio, missä 
yrittäjät ja tulevaisuuden tekijät 
pääsevät pitchaamaan ideaansa 
tai innovaatiotaan kolmelle si-
joittajalle. Jos idea tai innovaatio 
ei ole vielä rahoituskypsä, niin 
Karhun kammiosta on mahdolli-
suus saada mentori kasvuun mu-
kaan. Mentorilla on tärkeä rooli 
yrittäjien kasvun ja kehittymisen 
polulla.

Tervetuloa HEHKUmaan!

Anna-Kaisa Luoma-aho
projektipäällikkö
Kysy lisää puh. 040 770 7473 
tai info@arktinenhehku.com
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Kuka olet ja mistä tulet?  
Olen Lila, Tampereella opis-

kellut ja sitä ennen Sastamalassa 
kasvanut lukutoukka, joka on 
ollut kuin kotonaan kirjahyllyjen 
välissä jo paljon ennen kirjasto-
alalle hakeutumista.

Työnkuvasi, mitä työhösi 
kuuluu? 

Aloitin viime joulukuun puo-
lessa välissä Sallan kirjaston 
uutena kirjastovirkailijana ja 
vastuualueellani on erityisesti 
kaikki monipalveluauto Luku-
Woortiin liittyvä. Hoidan Kirjat 
kotiin –palvelua, sekä tämän 
vuoden ajan käynnissä olevaa 
Kylien tarinatuvat –hanketta, 
jonka tarkoituksena on viedä kir-
jaston palveluita myös itse kirjas-
torakennuksen ulkopuolelle. Jos 
minua ei kirjastolla näy, olenkin 
todennäköisesti auton ratissa 

Lila 
Mäkelä

jossain päin Sallaa. Moikataan 
jos tavataan! Työnkuvaani kuu-
luu monipuolisesti kaikenlaista, 
asiakaspalvelusta tiedonhaun 
kautta autonpesuun, eikä tylsiä 
työpäiviä ole toistaiseksi ollut. 
Vedän myös kirjaston kerran 
kuussa kokoontuvaa lukupiiriä. 

Mitä pidät Sallasta? Oletko 
kotiutunut hyvin? 

Pidän kovasti siitä, että täällä 
näkee iltaisin tähtitaivaan! Luon-
to on lähellä, ja jokapäiväiset 
maisemat ympäri kuntaa ovat 
epätodellisen kauniita. Kaikki 
tapaamani ihmiset ovat olleet 
ystävällisiä ja saaneet oloni tun-
tumaan kotoisalta. En hiihdä 
tai omista koiraa (toisin kuin 
vähintään yhdeksänkymmentä 
prosenttia sallalaisista tuntuvat 
tekevän), mutta enköhän minä 
silti ihan hyvin sovi joukkoon!

Sallan kirjastossa polkaistiin 
tammikuussa käyntiin Kylien 
tarinatuvat -hanke, ja hyvinhän 
se on sujunut! Kirjasto ja kansa-
laisopisto toivat LukuWoortilla 
tarinatuvat käsityökurssien yh-
teyteen Hautajärvelle, Kursuun, 
Naruskalle, Saijalle ja kirjastolle. 

Käsityökurssien vakiokävijät 
ovat ottaneet tarinatuvat hyvin 
vastaan, ja on paikalle löytänyt 
tiensä myös uusia kävijöitä. Lu-
kuWoortin tarjoamia tulostus- ja 
kopiointimahdollisuuksia on 
hyödynnetty useammalla kylällä. 
Myös muut mukana kulkevat pal-
velut ovat löytäneet käyttäjänsä. 
Kirjoja ja lehtiä on lainattu ja 
palautettu. Mitä ei ole auton va-
likoimasta löytynyt, se on tilattu 
sinne seuraavaksi kerraksi. Vara-
uksia on tehty sekä kirjastolta että 
LukuWoortista noudettavaksi, ja 
jokaiselle halukkaalle on löytynyt 
jotakin. Englannin oppikirjoja, 
dekkareita, romantiikkaa, käsi-
työkirjoja, elämänkertoja, dino-
sauruskirjoja… Mitä vain Lapin 
kirjastoilla on tarjota!

Uusia kirjastokortteja on saa-
nut tehdä useampia, kun lähelle 
tullut kirjasto on innostanut 
lainaamaan. Itse tarinatuvissa on 
ollut mukavan rento yhdessäolon 
tunnelma. Osa on tehnyt käsitöi-
tä, esimerkiksi neulonut tossuja, 
osa vain nauttinut seurasta. On 
juteltu ja kahviteltu, saatu apua 
omiin käsitöihin, jaettu ja vertail-
tu ohjeita ja luettu LukuWoortin 
tuomia lehtiä. Kerrottu ja kuun-
neltu omia ja toisten tarinoita. 
Välillä on myös tutustuttu kirjas-

LukuWoorti tuo kirjaston lähelle
ton e-aineiston käyttöön ja jaettu 
vinkkejä uudesta luettavasta, 
kuunneltavasta tai katsottavasta.

Kevään osalta Tarinatuvat 

ovat nyt päättyneet. Iso kiitos 
kaikille osallistujille, teidän kans-
sanne on ollut mukava tarinoida! 
Syksyllä Tarinatuvat jatkuvat 

samaan malliin, ja uudet 
kävijät ovat enemmän 
kuin tervetulleita. 

Kesän ajaksi siir-

rytään kuitenkin kyläkirjasto-
päiviin. LukuWoorti parkkeeraa 
touko- kesä- ja heinäkuussa Hau-
tajärvelle, Kursuun, Naruskalle 
ja Saijalle kaksi kertaa kuussa 
jokaiselle, ja viipyy useamman 
tunnin. Autolle voi tulla hoita-
maan kirjastoasioitaan, saamaan 
digiapua tai muuten vain rupatte-
lemaan. Aikataulu löytyy tämän 
jutun yhteydestä. Tervetuloa sal-
lalaiset, mökkiläiset, lomalaiset 
ja muut satunnaiset ohikulkijat!

Muillakin kylillä saattaa kir-
jasto kesän aikana piipahtaa, 
joten pitäkäähän kirjastokortit 
mukana Sallassa liikkuessanne! 
Tarkoitus olisi olla mukana niin 
monessa kesätapahtumassa kuin 
mahdollista, tai ilmaantua pop-
up tyyliin vaikkapa uimarannan 
viereen.

Haluaisitko kirjaston kesävi-
eraaksi teidänkin kylälle? Ota 
yhteyttä niin järjestetään asia!

Lila Mäkelä p. 040 8212 876

KASVOT
UUDET



5www.salla.fi

VERINÄKKILEIPÄ 
(n. 20 kpl pyöreitä)
2 dl ruisjauhoja
½ dl vehnäjauhoja
1 dl poron verta
½ rkl rypsiöljyä
1 rkl kurpitsan siemeniä
1 rkl auringonkukan siemeniä
½ tl suolaa

Sekoita ainekset tasaiseksi 
taikinaksi, lisäten muut aineet 
vähitellen veren sekaan. Kauli 
taikina ohueksi levyksi, ruis-
jauhoja apuna käyttäen. Ota 
ohuesta levystä ympyrän-
muotoisia näkkäreitä esim. 
juomalasilla. Asettele leivin-
paperin päälle pellille. Pistele 
näkkärit haarukalla ennen 
uuniin laittoa. Paista 250 as-
teessa noin 7 minuuttia. 

VERILEIPÄ
1,25 dl vettä
1,25 dl poron verta
5 g hiivaa
¾ tl suolaa
¾ rkl siirappia
3 dl ohrajauhoja
3 dl ruisjauhoja
2 tl ruokasoodaa

Mittaa veri kulhoon ja lisää 
joukkoon lämmin vesi. Se-
koita ja murustele joukkoon 
hiiva. Lisää suola ja siirappi. 
Sekoita joukkoon vähitellen 
puolet jauhoista, joihin on 
sekoitettu ruokasooda. Lisää 
jauhoja kunnes taikina on 
pehmeää, mutta leivottavis-
sa. Leivo taikinasta leipäsiä 
noin 10 kpl tai reikäleivän 
tyyppisiä leipiä 2 kpl. Paiste-
taan 200 asteessa noin 15-20 
min. 

Perinneruokahanke toivottaa 
mukavia leipomishetkiä!

Rajakievarilla vietettiin torstaina 
24. maaliskuuta poroaiheista tee-
mapäivää. Kiertotalousajattelulla 
on nykypäivänä suuri merkitys 
lähes jokaisella toimialla, niin 
myös porotaloudessa. Kaikki po-
rosta tapahtumassa tuotiin esiin 
erilaisia poron hyödyntämista-
poja, sillä porostahan saadaan 
paljon muutakin kuin lihaa.

Päivän aikana ulkonäytte-
lyalueen laavulla sai istuskella 
porontaljoilla ja maistella pai-
kallisesta poronverestä tehtyä 
makkaraa. ”Tämä verimakkara 
on erinomainen esimerkki siitä, 
miten aiemmin jätteeksi pääty-
neestä raaka-aineesta voidaan 
saada ainutlaatuinen tuote.” ker-
too Mikaela Sauvala, ja tarjoi-
lee väinönputkella maustettua 
poronverimakkaraa. ”Tällaisen 
verimakkaran valmistuksessa 
voidaan hyödyntää veren lisäksi 
poron kuuta ja luuta, joille ei 
muuten olisi käyttöä. Melkoinen 
ekoteko-tuote siis on kyseessä.”

Poronveri on aikoinaan ollut 
arvostettu ruuan raaka-aine, ja 
nykypäivän tutkimuksissakin 
se on todettu ravintoarvoiltaan 
erinomaiseksi. Viime vuosikym-
meninä poronveren käyttö on 
hiipunut eikä sitä ole kaupalli-
sesti hyödynnetty paliskuntien 
poroteurastamoilla. Sallan poro-
teurastamolla on viime aikoina 
elvytetty verentalteenottoa tämän 
päivän säädökset täyttäväksi, 
ja sallalaisia poronverituotteita 
onkin saatu tarjolle paikallisiin 
ravintoloihin.

Kaikki porosta käyttöön
Kievarin pirtissä Perinne-

ruoka-hankkeen Sanna Jäm-
sä ja Kati Savukoski olivat 
opastamassa verileivän tekoa. 
”Verileivän leivonnalla on Itä-
Lapin alueella pitkät perinteet. 
Leivästä on saatu ruokaisampaa 
lisäämällä verta leipätaikinaan.” 
kertoilee Perinneruoka-hankkeen 
projektipäällikkö Kati Savukos-
ki. ”Perinneruokahankkeessa 
paitsi kerätään oman alueen 
perinnereseptejä, myös moderni-
soidaan perinteisiä raaka-aineita 
nykypäivän trendeihin sopiviksi. 
Tällainen nykypäivän tuote on 
esimerkiksi tänään leivottava 

poronverinäkkäri.”
Sallan poroteurastamolla tuo-

tetaan pororaaka-aineita muu-
hunkin kuin elintarvikkeisiin. 
Sallalaisesta porosta valmistetaan 
koiranruokaa Etelä-Suomessa 
ja nahkatuotteita Ruotsissa Sat-
tajärvellä. Pisimmälle Sallasta 
matkaavat poron koipinahat, 
jotka päätyvät kenkämateriaaliksi 
Mongoliaan asti. Mongoliassa 
porosta valmistettu kenkä on 
arvotuote. 

Mutta voi poroa hyödyntää 
paikallisemminkin. Korpelan 
Raisa AA Poro /Raisan Urakka 
-yrityksestä esitteli Kievarilla 

valmistamiaan poronnahkatuot-
teita. Jonna Fagerlundilla oli 
puolestaan esillä Sallan tuoreim-
man porotuoteyrityksen Seita-
poron poronsarvituotteita. Jonna 
valmistaa sallalaisesta poronsar-
vesta uniikkeja poronsarvikoruja 
ja -esineitä, kuten korvakoruja 
ja avainnauhoja. Seitaporon 
tuotteita on myynnissä yrityksen 
omassa verkkokaupassa sekä 
Sallan sota- ja jälleenrakennus-
ajan museon museokaupassa. 
Museokaupasta löytyy sarviko-
rujen lisäksi mm. Naapa Design 
poronkynsikoruja. 

Kaikki porosta -tapahtuman 
koollekutsujana toimi Lapin 
ammattikorkeakoulun PoSiHII-
LI -hanke (Poroteurastuksen 
sivutuotteet hiilineutraaleiksi 
-hanke). Lapin liiton rahoittamaa 
hanketta pilotoidaan Sallan poro-
teurastamolla, jossa vajaasti hyö-
dynnetyille pororaaka-aineille 
pyritään löytämään ekologisesti 
ja taloudellisesti kestävämpiä 
käyttötarkoituksia. Hankkeen 
tavoitteena on myös edistää si-
vutuotteisiin ja kiertotalouteen 
pohjautuvaa yritystoimintaa sekä 
parantaa paikallisten elinkeinojen 
kannattavuutta. Paikallisen pien-
yritystoiminnan edistämiseksi 
hankkeessa tullaan järjestämään 
työpajoja eri raaka-aineisiin 
liittyen. 

Niina Mattila, asiantuntija 
Lapin ammattikorkeakoulu, Po-
SiHIILI -hanke

niina.mattila@lapinamk.fi 
p. 0400-964 748

Perinneruoka 
hankkeen tavoitteena 
on myös edistää sivu-

tuotteisiin ja kierto-
talouteen pohjautuvaa 

yritystoimintaa sekä 
parantaa paikallisten elin-
keinojen kannattavuutta.

”
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Kuntien rooli on muuttumassa. 
Monet toimintaympäristössä 
tapahtuvat suuret muutokset vai-
kuttavat kuntiin, esim. globaalisti 
toimiva talous, erilaiset kriisit ja 
teknologiset sekä elämäntapojen 
muutokset. Myös väestönkasvun 
ja –rakenteen muutokset sekä hal-
linnon ja palveluiden uudistukset 
haastavat kuntia uudistumaan. 
Tulevaisuuden kunnan menes-
tystä määrittää kyky uudistua ja 
uudistaa toimintaansa. 

Salla haluaa olla mukana 

muutoksen moottorina ja näkee 
osaamisen, koulutuksen, kansain-
välisyyden ja yrittäjyyden kehit-
tämisen mahdollisuutena vastata 
haasteisiin.  Tavoitteena on luoda 
Sallaan älykkään erikoistumisen 
monitieteinen verkostoimaisesti 
toimiva ekosysteemi, jossa on 
yhteistyötä tekeviä paikallisia, 
alueellisia ja valtakunnallisia 
toimijoita. Älykäs erikoistuminen 
tarkoittaa sitä, että alue tunnistaa 
omat vahvuutensa ja suuntaa sii-
hen kehittämispanoksia. 

Sosiaalinen kestävyys on kokonaisval-
taista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia, mikä mahdollistaa hyvän 
arjen ja merkityksellisen elämän. 

Sosiaalisen kestävyyden ajatuksena 
on taata, että hyvinvoinnin edelly-
tykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. 
Toimenpiteet edellyttävät mm.  var-
haiskasvatuksen ja koulutuksen kehit-
tämistä, syrjäytymisen ehkäisemistä, 
työllisyyden edistämistä, ikääntyvän 
väestön olojen turvaamista, työ-, 
asuin- ja elinympäristöjen terveellisyy-
den, viihtyisyyden ja sosiaalisen toi-
mivuuden parantamista sekä väestön 
terveyden ja toimintakyvyn tukemista.

Sosiaalisesti kestävä kehitys on per-
jantaina ja lauantaina esillä HEHKUS-
SA kaikkien esiintyjien ja osallistujien 
mahdollisuutena verkostoitua ja osal-

Sallan kunta muutoksen moottorina 
kestävässä toimintaympäristössä

Tiedematkailijoiden liikkumises-
ta on historiatietoja aina 1830-lu-
vulta lähtien, kun Elias Lönnrot 
keräsi Kuolajärvellä kansatie-
dettä alueen tapoja ja perinteitä 
(kovin paheksuen). 

Taidematkailun idea perustuu 
Lapin yliopistossa toteutettuun 
Taideperusteisia palveluja mat-

Sallan kunnalle toimintaympä-
ristössä tapahtuvat laajat muutok-
set näyttäytyvät mahdollisuutena 
uudistaa kunnan roolia, imagoa, 
tehtäviä ja toimintatapoja, ja 
luoda kestävään kehitykseen ja 
elämäntapaan perustuvaa hyvin-
vointia. 

Tavoitteena on luoda Sallaan 
innovaatio uudenlaisesta kestä-
vän kehityksen osaamista ja teke-
mistä lisäävästä toimintatavasta 
kiinnostuneiden yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, koulutuksen 

järjestäjien, tutkijoiden, yritys-
ten sekä asiasta kiinnostuneiden 
tahojen kanssa.  

Kehitys on kestävää vain, jos 
se on samanaikaisesti sekä eko-
logisesti, taloudellisesti, kulttuu-
risesti sekä sosiaalisesti kestävää. 
Kestävä Salla turvaa nykyisille 
ja tuleville sukupolville hyvän 
elämän mahdollisuudet tasaver-
taisesti ja ottaa samalla huomioon 
luonnonvarojen rajallisuuden ja 
koko planeettamme kantokyvyn. 
Kestävän kehityksen näkökulmat 

voivat toimia hyvän elämän ko-
kemisen kriteerinä. 

Tämän kestävän kehityksen 
osaamisen ja tekemisen inno-
vaation haluamme jakaa ja 
kutsua mukaan kaikkia asiasta 
kiinnostuneita tahoja kuunte-
lemaan korkeakoulujen, tut-
kimuslaitosten, oppilaitosten 
ja yrityselämän näkemyksiä 
HEHKUUN 20.- 21.5. 2022. 

Sallassa on strategisena linjauksena 
ollut jo useamman vuoden ajan ekolo-
ginen kestävyys, joka viime vuonna tuli 
tunnetuksi Save Salla. Save the planet. - 
ilmastokampanjalla. Kampanjalla Salla 
haastoi koko maailman entistä vaikut-
tavampiin ilmastotoimiin. Kampanjan 
tulokset ovat olleet uskomattomia: Se 
keräsi noin 7,5 miljardia näyttökertaa 
113 eri maassa, ja siitä on tehty yli 900 
verkkojulkaisua. Sosiaalisessa mediassa 
kampanja tavoitti yli 250 miljoonaa 
käyttäjää, ja media-arvoltaan näkyvyys 
on yli 120 miljoonaa euroa, vaikka 
kampanjan mediabudjetti oli nolla eu-
roa. Kuvaavaa on, että Salla oli kolmen 
viikon ajan Twitterissä eniten mainittu 

Ekologinen kestävyys
paikkakunta. Ekologisen kestävyyden 
tutkimukseen tärkeän toimijan alueelle 
tuo avajaisiaan 11.6.2022 juhliva Sallan 
kansallispuisto.  

Ekologisen kestävyyden mukaisia 
näkökulmia HEHKUUN perjantaina 
tuovat Helsingin yliopiston Värriön tut-
kimusaseman johtaja, apulaisprofessori 
Mikko Sipilä, joka on yksi maailman 
johtavista ilmakehätieteilijöistä sekä 
Oulun yliopiston Sodankylän geofysii-
kan observatorion johtaja, professori 
Eija Tanskanen. Lauantaina saamme 
kuulla HEHKUSSA Lapin yliopiston 
vastavalitun kestävyys- ja luontokas-
vatuksen professori Ilkka Ratisen uusia 
avauksia.  

Kulttuurinen kestävyys on ollut vah-
vasti esillä Sota- ja jälleenrakennusajan 
museossa, joka 12 vuoden aikana on 
osoittanut historian, paikalliskulttuurin 
ja perinteiden olevan ihmisen merki-
tyksellisyyden kokemisessa tärkeää.  
Kulttuurinen kestävyys tarkoittaa kult-
tuuriin liittyvien asioiden kuten kielten, 
perinteiden ja tapojen säilyttämistä. 

Sota- ja jälleenrakennusajan museo 
on ns. ammattimaisesti hoidettu museo 
ja sotahistorian ja kulttuurihistorian 
tutkijat ovat löytäneet paikan. Museon 
toiminta edustaa myös ns. kansalaistie-
dettä (citizen science), jonka tavalliset 
ihmiset osittain tai kokonaan toteuttavat 
esimerkiksi keräämällä paikannimistöä, 
kirjoittamalla tai kertomalla kokemuk-
siaan esim. sodasta ja jälleenrakentami-

Kulttuurinen kestävyys
sesta. Museossa on tehty useita julkai-
suja näistä ns. kansalaistieteilijöiden 
tekemistä tutkimuksista.  Museon yh-
teistyö yliopistojen, tutkimuslaitosten, 
koulutuksen järjestäjien, yritysten ja eri 
toimijoiden kanssa edustavana tahona 
tuo kaikille toimijoille uusia näkökul-
mia kestävään kehitykseen. 

Kulttuurista kestävyyttä avaa lau-
antaina Lapin yliopistossa vuosina 
2006-2019 rehtorina toiminut profes-
sori Mauri Ylä-Kotola. Hänen puheen-
vuoronsa käsittelee Lapin yliopiston 
historiaa, korpiyliopistoa ja rintamakor-
keakoulua Sallassa vuosina 1943-1944. 
Mauri Ylä-Kotola luennoi lauantaina 
myös Sota -ja jälleenrakennusajan mu-
seolla olevassa tapahtumassa. 

Taloudellisen kestävyyden näkökulma 
on välttämätöntä kaikille toimijoille 
kunnassa. Yrittäjämäistä asennetta ja 
yrittäjyystaitoja tarvitsevat niin julki-
sen sektorin kuin yksityisen sektorin 
toimijat palvelujen kehittämisessä ja 
toimintatavoissa.  Ihmiset tarvitsevat 
elääkseen ja hyvinvoinnin ylläpitämi-
seen tuotteita ja palveluita, jotka tulee 
tuottaa kestävällä pohjalla ja myös 
niiden käyttämisessä tulee huomioida 
taloudellinen kestävyys. 

Taloudellisesti kestävän kehityksen 

näkökulmaa tuodaan HEHKUSSA 
vahvasti esille perjantaina ja lauantai-
na. Perjantaina päivän avaa Itä-Lapin 
kuntayhtymän johtaja Dina Solatie ja 
Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen. 
Alueelliset ja valtakunnalliset yrittä-
jätarinansa kertovat  teollisuusneuvos 
Allan Lehto sekä yrittäjät Juha Kasuri-
nen, Juha ja Jutta Larm, Jarno Laasala 
ja Jenni Parpala. Lauantaina yrittäjät 
Peter Vesterbacka ja Bambi Dang ker-
tovat kansainvälisestä koulutuksesta ja 
Start up-yrittäjyydestä. 

Taloudellinen kestävyys

listua yhdessä. Nuotiolla by EIP-hanke, 
Laura Lakso ja Jenni Similä vetävät 
perjantaina päivän yhteen ja ilta jatkuu 
verkostoitumisen iltana. Lauantaina 
päivä alkaa Lapin yliopiston rehtori 
Antti Syväjärven ja Sallan kunnan-
johtaja Erkki Parkkisella avauksella 
yhdessä tekemisen mahdollisuuksista. 
Mediakasvatuksen professori Heli 
Ruokamo katsoo  tulevaisuuteen ja 
tuo esille mahdollisuuksia monipaik-
kaiseen opetukseen, opiskeluun sekä 
tutkimus-ja kehittämistyöhön. Sallan 
lukion ja Ammattioppilaitos Lappian 
yhteistyöstä ja uudesta oppisopimus-
lukio-innovaatiosta kertovat Sallan 
kansainväisen lukion rehtori Leena 
Hautajärvi ja Lappian osaamiskeskuk-
sen, Muonion toimipaikan päällikkö 
Simo Sova. 

Sosiaalinen kestävyys

Tiede-, taide- ja 
kulttuurimatkailua Sallaan?

itsensä kehittämisen yhteisvai-
kutuksesta. Ei riitä, että kävijöille 
tarjoaa tietoa, vaan on pystyttävä 
herättämään elämyksiä ja tunteita 
– annettava enemmän ja muuta, 
kuin mitä kävijä osaa odottaa. 

Parhaimmillaan yhteistyö voi 
auttaa tutkimusaineistojen kerää-
misessä ja tulkinnassa. Elämyk-

Sallan yliopisto- idea kumpu-
aa Sallassa vuonna 1943-1944 
olleesta Lapin yliopistosta, jota 
paikalliset ovat kutsuneet Kor-
piyliopistoksi. 

Tulevaisuuden tavoitteena on, 
että Salla yhdistää kansallisia 
ja kansainvälisiä verkostoja ja 
toimijoiden yhteistyötä kestävän 
kehityksen teemoilla. 

Mikä on 
Sallan yliopisto 
Hub?

kailuun- hankkeen lähtökohtiin 
kehittää elämyspalveluita esim. 
erityisesti ympäristötaidetta. 
luontomaalausta  ja  luontovalo-
kuvausta. 

Tiedematkailu edustaa ns. vie-
railutaloutta (visitor economy), 
jossa merkitykselliset kokemuk-
set syntyvät usein nautinnon ja 

sellinen kokemus tieteen parissa 
saattaa jättää mieleen kipinän, 
joka voi johtaa oman arjen ja 
elämän pohtimiseen ja nuorella 
jopa suunnata ammatinvalintaa. 

Merkityksellistä tietoa pyri-
tään tarjoamaan osallistavassa ja 
yhteisöllisessä muodossa, aisteja, 
tunteita ja ajatuksia herätellen. 
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20. – 21.5.2022
Sallan liikuntakeskus

HEHKU perjantai 20.5.2022
10.00  HEHKU Avaus.  Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen ja 
 Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie
10.15  Yrittäjyydestä elinvoimaa, teollisuusneuvos Allan Lehto, Pello
10.45  Itälappilainen yrittäjätarina, Tuccapaja Company Oy Juha Kasurinen, Kemijärvi
11.15  Yrittäjämäisellä otteella kohti kestävää yhteiskunnallista osaamista, 
 yrittäjyyskasvatuksen dosentti Lenita Hietanen
12.00  Yrittäjän kasvunpolku kansainvälisyyteen, yrittäjä Jarno Laasala
13.30  Hyvinvoinnin lähettiläät, yrittäjät Jutta ja Juha Larm
14.30  Yrittäjätarina Jenni Parpala, Kiffel Oy:n ja Pyykkitupa Oy:n perustaja, Diili2022 kilpailija
15.15  Tutkimus- ja kehittämistoiminta osana alueen elinvoimaa, 
 professori Eija Tanskanen, Sodankylän geofysiikan observatorio, Oulun yliopisto  ja
 Professori Mikko Sipilä, Värriön tutkimusasema, Helsingin yliopisto
16.00  Nuotiolla by EIP – hanke, yhteenveto  päivän ohjelmasta, Laura Lakso ja Jenni Similä
21.00  Verkostoitumisen ilta, Iskuporakone, Ravintola Kiela

HEHKU lauantai 21.5.2022
10.00  HEHKU Avaus. Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi  ja 
 Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen
10.20  Yliopistokoulutuksen juurilla, professori Mauri Ylä-Kotola, Lapin yliopisto
10.40  Kohti tulevaisuutta, mediakasvatuksen professori Heli Ruokamo, Lapin yliopisto
12.00  Kansainväliset opiskelijat tulevaisuuden elinvoimaa rakentamassa
 yrittäjä Peter Vesterbacka
12.45  Start up- yrittäjyys ja yrittäjyystaidot, yrittäjä Bambi Dang
13. 30  Rahoituksen instrumentit & omistajanvaihdos, 
 Markku Härkönen, Pohjolan Osuuspankki
14.15  Luontokasvatus, Kestävyys- ja luontokasvatuksen, 
 professori Ilkka Ratinen, Lapin yliopisto
14.45  Yhteistyöllä tulevaisuutta tekemässä, Ammattiopisto Lappia ja Sallan lukio 
15.15  Karhun kammiosta terveisiä
15.30  Päivän päätös

Muutokset mahdollisia.
Lisätietoja: https://arktinenhehku.com/  
Ilmoittaudu tapahtumaan: https://arktinenhehku.com/ilmoittaudu-hehkuun/

Klo 12  Lapin yliopiston historia korpiyliopistona sodan aikana, 
 professori Mauri Ylä-Kotola Lapin yliopisto
Klo 13  Sotilaita palvelemassa - Sotilaskotityö Itä-Lapissa,  
 sotahistorian dosentti Pentti Airio
Klo 14 -  Kahvit
Klo 14.30  Salla, sota ja saksalaiset, historiantutkija, dosentti  Marianne Junila

Luentoja voi seurata paikan päällä Rajakievarilla sekä etänä.

Syttöjä kestävästä kehityksestä: 
Kulttuurinen kestävyys
Luennot la 21.5.2022 Rajakievarilla

Jutta ja Juha Larm

Jarno Laasala

Peter Vesterb

ack
a

Jenni Parpala

Syttöjä kestävästä kehityksestä: 
Sosiaalinen kestävyys 
ja varhaiskasvatus
Luennot  la 21.5.2022 liikuntakeskuksessa

Luennoitsijoina mm. 
Tohtorikoulutettavat Isabella Aura ja Anne Koski
Kouluttaja, leikkipedagogi Hanne Nyman, Hannelandia
Yliopistonlehtori, dosentti Marjaana Kangas, Lapin yliopisto
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Mitä haluaisin kertoa Sallasta 
neuleen avulla? Mitä haluaisin 
Sallasta ihmisten muistavan? 
Mitkä ovat sallalaisen luonnon 
kauneimmat värisävyt? Entä 
miten saisin ne yhdistettyä kaar-
rokeneuleeksi?

Näitä kysymyksiä pohdin 
reilun vuoden ajellessani kylillä 
käsityökursseja pitämässä. Työ-
matkojen suurinta rikkautta ovat 
luonnon vaihtuvat värisävyt. 
Näitä täydentävät vielä kurs-
sipaikoilla innokkaat ja iloiset 
kurssilaiset. Eikä sovi unohtaa 
sitä, mitä kirkonkylältä löytyy. 
Mieleenpainuvin kokemus on 
ollut se, kun sai töitä tehdessä 
samalla ihailla revontulia työhuo-
neen ikkunasta. Olen onnellinen 
siitä, että päädyin Sallaan.

Tuo onnellisuus ja ihmisten 
sydämellisyys täällä heijastuvat 
kaarrokkeen sydänkuvioissa. Ne 
yhdistyvät lukuisten sydänten 
ketjuksi, johon samalla muodos-
tuu kolmioharjanne. Meitä on 
monta ja jokaisella sydän koh-
dallaan. Tästä kuviosta sainkin 
kommentin, että siinähän on Sal-
lan kirkkokin mukana. Ilahduin, 

Sallan luonto loi Sallainen-neuleet
sillä ajatuksena onkin neuletta 
suunnitellessa ollut myös se, että 
jokainen voi tulkita kuvioita 
omista lähtökohdistaan käsin. 

Ylimmissä kuvioissa heijastu-
vat revontulet ja yhteisöllisyys. 
Ehkäpä tuo ihan ylin kuvio, 
etenkin kun langan sävyn muut-
taa lähemmäksi oranssia, onkin 
hillarivistö. Se muistuttaa siitä, 
kuinka lähellä luontoa elämme 
ja kuinka luonto ravitsee meitä 
monipuolisesti. 

Turkoosinsininen aalto-/ketju-
kuvio sitoo meidät yhteen osaksi 
suurempaa kokonaisuutta. Sallas-
sa on hyvä asua ja elää. Kuvio 
kertoo myös sitä, kuinka täällä 
on aikaa olla ihminen ihmiselle. 
Samalla se sitoo kaarrokkeen 
kuviot yhdeksi kokonaisuudeksi: 
tätä on tämän päivän Salla, joka 
kantaa historiaa mukanaan joka 
hetkessä. Ei sen alle nääntyen, 
vaan siitä voimaa saaden.

Taivas ja avaruus, niitä tarvi-
taan. Tyhjän tilan kautta siirry-
tään vielä vahvemmin luontoon: 
tuntureille ja metsiin. Meidän 
uusi kansallispuistommekin tuli 
näin osaksi neuletta. Kuusen 

 Kun kuljet Sallainen-neuleessa kylillä ja maailmalla, kannat mukanasi 
pienen palan Sallaa ja sallalaista luontoa.

Kevään kurssien päätyttyä 
kansalaisopiston opetus jatkuu 
kesälukukaudella. Toukokuussa 
ompelemme kauppa- ja kesäkas-
seja, ompelutarvikelaukun sekä 
kehyskukkaroita ja opimme luo-
vaa kirjansidontaa. Ilmoittaudu 
mukaan: opistopalvelut.fi/salla

Tulevana kesänä sinulla on 
mahdollisuus valmistaa kaksi eri 
soitinta Sallan kansalaisopiston 
kursseilla. Kesäkuun perinnevii-
kon aikaan valmistuu jouhikko 
ja kesä-heinäkuun vaihteessa 
perinteinen lapinrumpu. Heinä-
kuun viimeisellä viikolla lau-
lamme ja soitamme perinteisellä 
musiikkileirillä, jolloin voi ottaa 
oman soittimen mukaan ja oppia 
soittamisen sekä laulamisen sa-
loja taitavien opettajien johdolla.

Vielä ehdit toivoa uutta kesä-
kurssia. Mikä olisi se aihepiiri, 
jota sinä haluaisit kesällä tiiviissä 
jaksossa opiskella? Tee ehdotus 
meille. Tai onko sinulla itselläsi 
taito, jota olet valmis opetta-
maan eteenpäin? Ehdota itseäsi 
tai tuttuasi meille opettajaksi: 
kansalaisopisto@salla.fi

Ensi lukuvuonna on tulos-
sa mm. kasvivärjäystä, luhka-
kurssi, kielten kursseja, piste-
maalausta, akvarellimaalausta 
kiinalaisittain, valokuvausta, 

Jouhikosta 
rumpuun, 
musisoinnista 
kädentaitoihin

Aaro Leinosen tekemä jouhikko.

SoulCollage(R) - monet puolet 
meissä verkkokurssina sekä tie-
tysti monipuolisia liikunnan ja 
musiikin kursseja.

muotoa hain ja lopulta se löytyi 
Sallatuntureilta. Nuo tunturit tu-
livat osaksi neuletta erottamaan 
taivaan ja maan, kaarrokkeen ja 
helman.

Alimman osan kuviot ovat 
vahvaa perinnettä ja sen heijas-
tusta tähän päivään. Ajattelin 
alaosan kuviota suunnitellessani, 
että kyllä sallalaisessa neuleessa 
porotkin ovat olennainen osa. 
Lopulta poroilta tuli kuvioon sar-
vet - tämä luja ja itsepäinen kansa 
kulkee pää pystyssä etiäpäin. 
Näkipä joku niissä kuvioissa 
shamaaniakin. Tuota viisasta ky-
län tietäjää, joka tiesi enemmän 
kuin toiset kylällä ja sai kunnian 
olla se, jolta kysytään ja haetaan 
neuvoja. 

Neuletta katsoessani totesin, 
että hyvin on perinteisten rumpu-
jen valmistukseen perehtyminen 
ja niiden valmistaminen heijas-
tunut tähänkin. On kuin neu-
leessa olisi kolme osiota: ylinen, 
keskinen ja alinen. Kaikki nuo 
kuitenkin positiivisessa mielessä 
meille voimaa antaen. 

Tarja Pohjalainen

Opi suunnistamaan -kurssi
24.5.2022 - 30.5.2022
Paikka: Sallan rajakievari, 
Savukoskentie 12, 98900 Salla
Kurssimaksu: 10,00 €
Opettaja: Jussi Seppänen

Metsästäjätutkintoon 
valmentava koulutus
30.5.2022 - 7.6.2022
Paikka: Sallan kunnanvirasto, 
valtuustosali, Postipolku 3, 
98900 SALLA
Kurssimaksu: 24,00 €
Opettaja: Ari Hautajärvi

Jouhikon valmistuskurssi
13.6.2022 - 17.6.2022
Paikka: Sallan koulukeskus, 
Kuusamontie 65
Kurssimaksu: 80,00 €
Opettaja: Aaro Leinonen

Perinteisen rummun 
valmistuskurssi
30.6.2022 - 5.7.2022
Paikka: Raisan 
Käsityökömmetti, Aatsingintie 6, 
98920 KELLOSELKÄ
Kurssimaksu: 80,00 €
Opettaja: Tarja Pohjalainen

Kaikille kursseille ilmoittautumi-
nen: https://www.opistopalvelut.
fi/salla/  

Kansalaisopiston
kursseja



9www.salla.fi

lanka: tex 140x3
 100 g = noin 240 m, DK 
tiheys: 20  silmukkaa ja 20 krs kirjoneuleessa puikoilla 5 ja 
 20 silmukkaa ja 24 krs sileässä neuleessa puikoilla 4,5
puikot: 50 cm (tai sukkapuikot) ja 80 cm pyöröpuikot 4,5 
 80 cm pyöröpuikot 5
 tai käsialan mukaan

SALLAINEN-poncho

Lankamenekki:

väri Vuonuen Pentti- määrä Drops Karisma määrä
 villasukkalanka  50 g = 100m 50 g kerä
 100 g= noin 240 m 

pääväri luonnonvalkea 350 g 01 natural 10
kuvioväri 1 tumman vihreä 50 g 47 metsänvihreä 2
kuvioväri 2 petrooli 30 g 73 petrooli tai 1
   60 sinivihreä 
kuvioväri 3 okra 20 g 52 okra 1
kuvioväri 4 lohenpunainen 20 g 84 aavikkoruusu 1
kuvioväri 5 poltettu oranssi 20 g 11 oranssi 1
kuvioväri 6 punainen 20 g 81 vanha roosa 1
  80  
kuvioväri 7 ruoste 30 g 82 punaruskea 1

Ennen neulomisen aloittamista luethan ohjeen kokonaan läpi.

Jos omasta lankakaapistasi löytyy 
sopivat langat jo valmiiksi, niin 
voit käydä Sallan kirjastolla ver-
taamassa niitä ohjeessa käytetyn 
langan värisävyihin.

TEE MALLITILKKU (pyörö-
neuleena) ja vaihda tarvittaessa 
puikkojen kokoa. Jos mallitilkun 
neuleessa on vähemmän silmu-
koita 10 cm:llä, niin isompiin ja 
jos enemmän, niin pienempiin. 
Poncho neulotaan ylhäältä alas. 
Näin voit sovittaa korkeutta 

välillä ja tarvittaessa lisätä tai 
vähentää yksivärisiä kierrok-
sia. Tarkista vielä oma kokosi. 
Ota vartalon ympärysmitta 
sekä mitta olkapäältä siihen, 
mihin haluat ponchon helman 
tulevan. 

 xs s m l xl xxl xxxl
vartalon ympärys 88 92 98 104 116 122 128

mallikertoja kaarrokkeessa 22 24 26 28 30 32 34

aloitussilmukat 66 69 78 84 90 96 98

Luo aloitussilmukat puikoille 4,5 
ja neulo 18 cm (tai haluamasi 
korkeus) 2 o 2 n -joustinneuletta. 

Voit tehdä vaihtoehtoisesti 
matalan kauluksen tuplaneulee-
na: Luo aloitussilmukat vuoro-
tellen päävärillä ja kuviovärillä 1 
puikoille 4,5. Yhdistä pyöröneu-
leeksi ja jatka neulomista tupla-
neuleena eli päävärin silmukat 
oikein ja kuviovärin silmukat 
nurin. Päävärin lanka kulkee nur-
jan silmukan etupuolella. Muista 
neuloa värit aina samassa järjes-
tyksessä (lankadominanssi). 

Kauluksen neulomisen 
jälkeen vaihda työhön puolta 
numeroa isommat puikot 
(5). 

Neulo kuvio kaavion 
1 mukaisesti. Tee silmu-
koiden lisäykset kier-
täen: Ota silmukoiden 
välistä lanka puikolle. 
Neulo tämä nostettu, uusi 
silmukka takaosastaan oikein. 

Kun silmukoilla on ahdasta 
lyhyemmällä pyöröpuikolla, niin 
vaihda työhösi pidempi pyörö-
puikko. Vaihda kuvio-osuuden 
jälkeen työhön takaisin pyörö-
puikko 4,5. Voit säätää ponchon 
pituutta muuttamalla yksivärisen 
osuuden korkeutta.  Sovita pituut-
ta välillä.

Vaihda työhön pyöröpuikot 5 
ennen uuden kuvio-osuuden al-

nurjat silmukat muistaen neuloa 
värit aina samassa järjestykses-
sä (lankadominanssi). Päättele 
silmukat neuloen. Kostuta työ 
sumutinpullolla ja kuosittele 
mittoihinsa. 

kua. Neulo helman kuvio kaavion 
2 mukaan. 

Vaihda työhön 4,5 puikot.  
Neulo helmaan 4 - 8 cm:n tupla-
neule niin, että päävärillä neulot 
oikeat silmukat ja kuviovärillä Kuvio 1

Kuvio 2

ohje ja mallineule:  
Tarja Pohjalainen 
tiedustelut:   
tarja.pohjalainen@salla.fi tai 
040 617 6164 

Mallineuleen, kokoa XL, ympärysmitta on rinnan korkeudelta mitattuna 
128 cm, helman ympärysmitta on noin 164 cm ja pituus olalta helmaan 
58 cm. Lankana on käytetty Vuonuen Pentti-villasukkalankaa (70 % 
suomalaista lampaanvillaa ja 30 % tencel).



10 www.salla.fi

Jenni Särkelä (26) on aloittanut uutena 
yrittäjänä Erittäin Sallainen Oy:ssä.

Jenni on syntynyt Sallassa ja on koulu-
tukseltaan restonomi (AMK), lisäksi hän 
on suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon.

Erittäin Sallainen Oy pyörittää caravan-
aluetta Keselmäjärven rannalla Sallatunturin 
juurella. Alueelta löytyy 85 vaunupaikkaa. 
Osa kävijöistä on vakioporukkaa ja ilahdut-
tavasti myös uusi kävijöitä on ollut, etenkin 
viime kesänä. Vuokrattavana on myös 12 
mökkiä alueen läheisyydessä ja Pan Villagen 
12 huoneistoa hieman kauempana.

Yrityksen aikaisempi omistaja Jussi Sep-
pänen on tehnyt pitkän päivätyön yrittäjänä 
ja pari vuotta sitten hän kysyi Jenniltä mitä 
aiot tehdä isona, kiinnostaisiko alkaa yrit-
täjäksi. Hetken mietittyään Jenni vastasi 
myöntävästi ja nyt hän on enemmistöosak-
kaana Erittäin Sallainen Oy:ssä. 

Jenni ei suinkaan suinpäin hypännyt yrit-

Esittelyssä
nuori yrittäjä
Jenni Särkelä

täjän saappaisiin, vaan hän on ollut caravan-
alueella töissä opiskelun harjoitusjaksoilla ja 
välivuotena lukion jälkeen.

Jenni ja Jussi ovat olleet mukana Lapin 
yrittäjien, Finnveran ja Nordean yhteistyös-
sä järjestämässä sukupolvenvaihdoskoulu-
tuksessa.

Jenni on ollut tyytyväinen valintaansa, 
jokainen työpäivä on erilainen ja mielen-
kiintoinen. Mitään erityisiä kehittämissuun-
nitelmia hänellä ei ole, vaan nyt hän pyrkii 
sisäistämään asiat ensin mahdollisimman 
hyvin. Suunnitelmat tulevat sen jälkeen.

Hän innostaa myös muita nuoria mukaan 
yritystoimintaan, sillä ei kannata pelätä tur-
haan, ei tiedä ennen kuin yrittää!

KotoSallan toimitus toivottaa uudelle 
nuorelle yrittäjälle onnea ja menestystä! 

Teksti ja kuva: Risto Pöyliö

KASVOT

UUDET

Sallan kansallispuiston avajaisia juhlitaan lau-
antaina 11.6.2022 Sallan luontokeskuksen ja Salla 
Wilderness Parkin (ent. Poropuisto) pihapiirissä ja 
lähiluonnossa. Tervetuloa iloiseen ja aktiiviseen kan-
sanjuhlaan, joka on täynnä monipuolista ohjelmaa. 
Ihastu kansallispuiston luontoon ja lajeihin, uppou-

du Sallan kiehtovaan historiaan ja kokeile alueen 
aktiviteetteja. Avajaisissa pääset myös tutustumaan 
uuden kansallispuiston reitteihin, nähtävyyksiin 
sekä sallalaisiin yrittäjiin ja taiteilijoihin.  Avajaisten 
ohjelma päivittyy kevään aikana www.luontoon.fi/
salla/avajaiset sivustolla.

 

Aika:  lauantai 11.6.2022 klo 10 alkaen 
 (virallinen avajaisohjelma klo 12)

Juhlapaikka:  Sallan luontokeskus ja Salla Wilderness 
 Park (ent. Poropuisto), 
 Hautajärventie 111, 98900 Salla
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KASVOJAKASVOT

UUDET

Sallan 4H-yhdistyksen Harrastus-
bussi-hanke kuljettaa sallalaisia 
harrastuksiin lähikunnissa. Nuorille 
matka ilmainen, yli 28v 10€, harras-
tus omakustanteinen. 

Lue lisää www.salla.4h.fi

  7.5.  Rovaniemi
21.5.  Kemijärvi
  9.7.  Rovaniemi

Sallan kunta ja rovaniemeläinen 
ammattitaiteilijoiden muodosta-
ma Piste Kollektiivi ovat aloitta-
neet hankeyhteistyön. “Pohjoisen 
uudet polut - taiteesta hyvin-
vointia ikäihmisille” -niminen 
hanke tuo taidetta ja kulttuuria 
eri puolille Sallaa. Ikäihmisille 
suunnatut taidehetket, ryhmäta-
paamiset, esitykset ja tapahtumat 
voivat tulla vastaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toimintojen 
yhteydessä, tai osana kulttuuri-
palvelujen tarjontaa. Taidesisällöt 
ovat osallistujille maksuttomia. 
Lisäksi järjestetään koulutuksia 
sote-henkilökunnalle.

Hankkeella pyritään tavoitta-
maan erityisesti ihmisiä, jotka 
ovat tällä hetkellä taidepalvelui-
den ulkopuolella. Oleellista on 
tasa-arvoisten taidekokemusten 
turvaaminen ikäihmisille. Hanke 
vahvistaa kuntien ja taidetoimi-
joiden yhteistyötä ja kulttuurisen 
vanhustyön osaamista.  Se myös 
tutkii mielekästä tapaa tarjota ja 
muotoilla taideammattilaisten 
osaamista ja palveluita sote-
kentälle. Tavoitteena on uusien, 
Lapin alueelle sopivien pysyvien 
toimintamallien kehittäminen. 

Kyseessä on kokeiluhanke, 
joka päättyy loppuvuonna 2022. 
Hanke perustuu Piste Kollek-

Piste Kollektiivi tuo taidetta ja 
kulttuuria eri puolille Sallaa

tiivin saamaan rahoitukseen 
IKO-osahankkeen “Kulttuurihy-
vinvointia ikäihmisille” toteutta-
miseksi.  IKO-hanke on STM:n 
rahoittama hanke, jota toteuttavat 
TAIKE, Teatterikeskus ja sen 
jäsenyhteisöt, Kulttuuria kai-
kille -palvelu ja Aili-verkosto. 

Pisteen hanke tukee Sosiaali- ja 
terveysministeriön kansallisen 
ikäohjelman tavoitteita. Piste 
Kollektiivin lisäksi IKO-osa-
hankkeita toteuttavat Suomessa 
useat ammattitaidetoimijat.

Piste on rovaniemeläinen 
ammattitaiteilijoiden ja taidekas-

Piste Kollektiivin ja Sallan kunnan hankeideointi käynnissä.

vattajien kollektiivi, joka tuottaa 
laadukkaita ja erottuvia esittävän 
taiteen teoksia sekä soveltavan 
taiteen toimintaa. Se rakentaa 
myös hankkeita sekä muotoilee 
taidekasvatuksen menetelmiä 
ja kehittää ammattitaidealan 
käytäntöjä. Piste toimii Rova-

niemellä, mutta esiintyy valta-
kunnallisesti ja kansainvälisesti. 
Pisteellä on 22 jäsentä.

Lisätiedot:
Piste Kollektiivi 
sisältökoordinaattori,
hanketaiteilija 
Hanna-Leena Metsävainio, 
p.040 8202 814
tuottaja Laura Rekilä, 
p.0400 21 555 9

Sallan kunta 
Riitta Iivari-Rantanen 
vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja, 
p. 040 8360 821 

Tiina Kallio
Kirjasto- ja kulttuuri-
palveluiden johtaja
p. 040 1929 413

Lisätietoja: 
https://sallaseura.fi

Sallan teatteriryhmä on harjoitel-
lut Sotalapsi Liisan evakkotari-
naa ahkerasti ja motivoituneesti.

Jouduimme kuitenkin koro-
natilanteen vuoksi tauottamaan 
harjoituksia ja päätimme samalla 
siirtää suunniteltua esitysaikaa 
marraskuun loppuun 2022.

Näytelmä on osittain tositari-

Sotalapsi Liisan evakkotarina tauolle     
naan perustuva kuvaus yhden sal-
lalaisen perheen elämästä viime 
sotien aikana lapsen kokemana. 
Näytelmässä kuvataan lapsen 
ja nuoren silmin niitä tilanteita, 
joita hän koki perheen jouduttua 
lähtemään kotoaan, muuttamaan 
moneen kertaan, sopeutumaan 
moneen uuteen elinympäristöön 

Suomessa ja sotalapsena Ruotsis-
sa ja paluuta takaisin kotimaahan 
uusille seuduille.

Vaikka aihe tuntuu vakavalta, 
on esityksessä mukana myös ke-
veyttä. Tuon ajan maailma tuntuu 
kaukaiselta, mutta se on kuiten-
kin osa meidän historiaamme, 
jonka tunteminen ja ymmärtämi-

nen auttaa ymmärtämään myös 
nykypäivää. 

Kaipaamme vielä joukkoom-
me nuorehkon naisen / tytön 
esittäjää ja pari miestä pieniin 
rooleihin. Näytelmäharjoitukset 
jatkuvat ti 23.8.22 klo 18. Paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.

Jos yhtään kiinnostuit, ota 
yhteys käsikirjoittaja ja ohjaaja 
Kyösti Viitanen p. 050 582 4106, 
kyosti.viitanen@gmail.com tai 
Sallan kulttuuripalvelut/ Airi 
Mäkinen-Vaarala.

Lauantaina 14.5. 
kello 10–13 
kaikille avoin Perinneruokata-
pahtuma Sallan koulukeskuk-
sella yhteistyössä Itä-Lapin pe-
rinneruoka -hankkeen kanssa.  
Kuulemme asiaa itälappilaisen 
keittiön raaka-aineista. Valmis-
tamme aterian kausituotteista, 
katamme kauniisti ja nautim-
me lounasta yhdessä. Mate-
riaalimaksu 5 euroa, Salla-
seuran jäsenet 3 euroa. Varaa 
tasaraha käteisellä. Mukaan 
sisäkengät, esiliina ja kuljetus-
rasia, sillä aterian jälkeen loput 
jaetaan osanottajien kesken. 
Jos sinulla on perinneresep-
tejä tai makumuistoja, joita 
haluat jakaa, niin toivomme 
sinun ottavan niitä mukaasi. 

Maanantaina 18.7.  
Salla-päivän aattona, 
kello 17 
perinteinen hartaushetki Pieni 
lepohetki -evakkopatsaalla seu-
rakuntatalon edessä yhteistyös-
sä Sallan seurakunnan kanssa. 
Sen jälkeen
klo 17.30 Muistoja kotiseutu-
matkoilta vanhaan Sallaan Neu-
vostoliiton hajoamisen jälkeen 

1991. Tilaisuuden aluksi kuu-
lemme haastattelijan johdolla 
muistoja 1992–1998 matkoilla 
olleilta, jonka jälkeen Salla-
seuran omasta materiaalista 
työstetty lyhytelokuva. Oh-
jelmamaksu 5 euroa, Salla-
seuran jäsenet 3 euroa. Vain 
käteinen. Tilaisuuden kesto 
noin 2 tuntia. Paikka avoin.

Sallaseuran tapahtumia
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Sallassa tapahtuu
TouKoKuu
  Toukokuun ajan Rajakievarissa on esillä sallalaisten taiteilijoiden maalauksia sekä  
”Taisteluja ja tunteita - Isäni talvisota rintamalla!” Juhani Lanon kuvateoksia.  
Kirjastossa on esillä Meeri Rauanterän näyttely: ”Töitä vuosien varrelta”.

Su 8.5. klo 18 Äitienpäiväkonsertti, Sallattaret Koulukeskuksen sali
Pe 13.5. klo 19 Haaveiden olohuone, Rösölänperän Ruppanat Koulukeskuksen sali
To 19.5. klo 16 Lukupiiri. Juhani Karila: Pienen hauen pyydystys Kirjasto, mediatila
Pe 20.5 – La 21.5.  HEHKU - arktinen tulevaisuustapahtuma 
 elinvoiman ja uudenlaisen kestävän kehityksen 
 liiketoiminnan kehittämiseksi Liikuntakeskus
Ke 25.5 Sirkus Valentino Koulukeskuksen kenttä
To 26.5. klo 18 Dokumenttielokuva Sissilentäjien matkassa. 
 Elokuvan jälkeen Raimo Salo laulaa 
 Toivo Kärjen sävellyksiä.  Koulukeskuksen Sali
Ma 30.5.  klo 17  Kuntosuunnistusta. Karhurastit aina maanantaisin. 
 Paikka ilmoitetaan Koti-Lapissa

KESÄKuu        
Kesäkuun ajan Luontokuvia Sallasta -näyttely kirjastossa
La 11.6. klo 10 Kansallispuiston avajaiset Poropuisto
Ti 14.6. klo 18 RoiMu yhtye, esittää pelimannimusiikkia ja 
 aloittaa samalla perinneviikon tapahtumat         Museon ulkolava
15. - 17.6 Perinneviikko. Työnäytöksiä ym. Museon alueella
Ti 21.6 klo 10  Kuvia Sallasta, Jaana Aholan näyttely Rajakievari
Ti 28.6. klo 18         Kyläilta. Yhteislaulua, säestäjänä Taito Uutela
 Mukana LukuWoorti ja Lila kirjoineen Kursun kylätalo
To 30.6. klo 18 Kesäilta museolla. Savinapojat esiintyy. Museon ulkolava
To 30.6. – 5.7. Perinteisen rummun valmistuskurssi Kansalaisopisto
           
HEINÄKuu
Heinäkuun ajan Kuvia Sallasta, Jaana Aholan näyttely Rajakievarissa
Ti 5.7. klo 18 Kyläilta. Yhteislaulua, säestäjänä Taito Uutela
 Mukana LukuWoorti ja Lila kirjoineen Ahvenselkä
To 7.7. klo 18 Kesäilta. Esiintyjä varmistuu myöh. Museon ulkolava
Ti 12.7. klo 18 Kyläilta. Yhteislaulua, Veijo ja Raija
 Mukana LukuWoorti ja Lila kirjoineen Naruska
To 14.7. klo 18 Kesäilta, Duo Jukka ja Julia Torniosta  Museon ulkolava
Ti 19.7.  SALLAPÄIVÄ, torimyyjät ja ohjelmaa Kansankentura, museo, 
  kirjasto
To 21.7. klo 18 Kesäilta. Duo 100 esiintyy Museon ulkolava
Ma 25. – 29.7. Musiikkileiri Kansalaisopisto
Ti 26.7. klo 18 Kyläilta. Yhteislaulua, Veijo ja Raija
 Mukana LukuWoorti ja Lila kirjoineen Kallunki, Sarkapirtti  
To. 28.7. klo 18 Kesäilta Museon ulkolava
Pe. 29.7. klo 18 Musiikkileirin päätöskonsertti Museon ulkolava

Muutokset mahdollisia. Seuraa Sallan kulttuuri- ja vapaa-aika sivua Facebookissa, Intagra-
missa ja netissä www.salla.fi/info/tapahtumakalenteri

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

Sallapäivä 
järjestetään 
ti 19.7.2022

Tapahtumat ja torimyynti 
ovat Kansantiellä sekä 
Kansantien kenturalla 

ja urheilukentällä. 
Näiden lisäksi myös 

kirjastolla ja museolla 
on tapahtumia. 

Lisätietoa tapahtumasta 
lähempänä.

Lisätietoja ja 
kojupaikkavarukset: 

Kulttuuripalvelut 
puh. 040 543 2408


