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aikuttaminen ja muutoksien 
läpivienti ovat pitkiä prosesse-
ja. Ne vaativat pitkäjänteistä 

työtä, kompromisseja ja halua ym-
märtää eri osapuolten tavoitteita 
sekä tarkoitusperiä. Kansalaisaloite 
ja äänestäminen ovat hyviä demokra-
tian keinoja, mutta useasti kankeita ja 
hitaita tapoja.

Alueella sijaitsee tällä hetkellä Santaparkin elämyspuisto.

Marttiinintie 10, 96300 Rovaniemi 0400-333110

toukokuu 20124

   

 

  

 www.napapiirinbetoni.fi 

Seuraava tiedotuslehti ilmestyy: 
marraskuun lopussa 2012

JULKAISIJA   Saarenkylän Omakotiyhdistys ry
PAINOS   4500 kpl
PAINATUS JA AINEISTO Pohjolan Painotuote Oy 
  Veitikantie 8, Rovaniemi
  p. 0400 550 233, tilaus@popa.fi 
ILMOITUSHINNAT  85 senttiä/pmm

Teollisuustie 2
Puh. 3305 500
Avoinna
ark. 8-21 la 8-18

Tiesitkö,
Osuuskauppa Arinan

asiakasomistajana voit saada

BONUSTA
(eli rahaa takaisin ostoistasi).

Asiakasomistajuus Arinassa kannattaa!

Suosiolankatu 8, 96100 Rovaniemi

w w w . k u t i l a n . f i

BUSSILLA ROVANIEMELTÄ 
esim. Ouluun, Ranualle, Pudasjärvelle, Kajaaniin

Yhteydet etelään. 
Hinta esim. Rovaniemeltä Ouluun 12€

Koskikatu 28 - ostaa ja myy
96200 Rovaniemi - vanhaa tavaraa
p. 0400 287 542, f. 016 311 218 - antiikkia
eila.malvalehto@pp.inet.fi  - sisutus- ja lahjatavaraa

Palveleva Optikkoliike

Puh./fax 016 364 363
(myös silmälääkärin vastaanotto)

Kaikki mitä koirasi ja 
kissasi tarvitsevat!

Tmi PaKa Marika
Vinkkelikuja 4
96900 Saarenkylä
050-5189684

ARPAJAISET
PALAUTA KUPONKI MYYMÄLÄÄMME!

Nimi

Osoite

Puh.nro

E-mail

ARPAJA
ISET

palkintona 3,5l

haudutuskattila!

Pulkamontie 8
96900 Saarenkylä
puh. 045 880 9445

www.erarovaniemi.fi 

Puikuojantie 23, Rovaniemi, Saarenkylä 
Puh. 016 3560 522, Puutarhuri Jari Haiko 040 5594 115

Kevään viimeinen KIRJASTOILTA
to 24.5.2012 klo 17.30 - 19.00
vietetään laulaen kevätlauluja 
joukolla. Kahvitarjoilu. 
Tilaisuus on avoin kaikille.

       T e r v e t u l  o a !

Tervehdys 
Saarenkylän 
kirjastosta!

Puhdas, siisti, verraton – palveluksessa Roskaton.

KAIKKI MITÄ JÄTEHUOLLOSSA
TARVITAAN:

Palveluksessanne

Puh. 016 379 5444

Puh. 020 7933 200
toukokuu 20124
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Palvelumme:

• fysioterapiaa ja psyko-
   fyysinen fysioterapia
• lymfaterapia

• akupunktio
• hieronta, myös lahjakortteina
• lääkinnällinen- ja veteraanikuntoutus
• Kelan vaikeavammaisten kuntoutus
• kotikäynnit 55 e
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Lämpimästi tervetuloa!
Miia, Essi ja Juha

Keskusväylä 7, Rovaniemi • p. 016 366 291 
Avoinna ma–pe 9–17, la 10–14 • www.tarvikekeskusoy.fi

• veneet, mopot ja mönkijät
• leikkurit ja aggregaatit
• peräkärryt ja trailerit

Valikoimistamme löydät laitteet 
kesän töihin ja vapaa-aikaan!

• Husqvarna pienkoneet 
   puutarhaan ja metsätöihin
• merkkihuollon ja alkuperäisvaraosat

Vaihtohallissamme myös käytettyjä laitteita!

Omakotiliitto

Autokorjaamo J.Koivuranta Oy
p. 04 4  089  2695

Tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä 
kansalaisille keinoja myös nopeaan ja tulokselliseen 
vaikuttamiseen. Edelleen on hyvä kysyä, onko kaik-
kea tarpeen säännellä. Ennemminkin lainsäädäntöä 
on syytä muokata ja jopa purkaa! 

Europarlamenttivaalit ovat takana ja edessä ovat 
ensi vuoden eduskuntavaalit. Tässä välissä omakoti-
asukkaan ääni tulee kuulluksi myös SuomiAreenassa 
Porissa heinäkuussa. Vaikuta sinäkin paremman 
asumisen puolesta!

Omakotiasukkaiden ääntä on kuultu
energiatodistusaloitteen yhteydessä
– tarvitaan vielä täytäntöönpanoa

Kuten Omakotiliiton energiatodistuslain kansa-
laisaloiteprojektin kohdalla on huomattu, vaikutta-
minen on hidas prosessi. Omakotiliitto käynnisti 
kansalaisaloitehankkeen valmistelun hallinnollisesti 
vuoden 2013 alussa ja virallisesti kansalaisaloit-
teen keräys alkoi 11.4.2013. Nyt aloite on luovu-
tettu Eduskuntaan ja se on ympäristövaliokunnan 

käsittelyssä. 
Kansalaisaloitteemme on otettu vakavasti myös 

kansanedustajien keskuudessa. Lähetekeskustelussa 
asuntoministeri Viitanen kertoi tekevänsä EU-tason 
aloitteen: energiatodistus olisi vapaaehtoinen van-
hoille omakotitaloille. Aloite on erittäin kiitettävä 
ja kannatettava! Rakennuksen energiatehokkuus-
direktiivin, johon energiatodistus pohjautuu, seu-
raava tarkastelu on suunniteltu vuoteen 2017. Tämä 
tarkoittaa, että ministerin aloitteen läpivienti vie 
myös aikaa. 

Olennaista on, että energiatodistuslakia tarkastel-
laan ja muokataan kansallisella tasolla pikimmiten. 

Tiedotuslehti
Saarenkylän Omakotiyhdistys ry    •    www.saarenkylanomakotiyhdistys.fi    •    Marraskuu 2018

Jätteiden kierrätys kannattaa 
Kauniin lämpimän kesän jälkeen on tullut 
syksy, joka on ollut erittäin lämmin ja leuto 
tähän asti kun kirjoitan tätä marraskuun 
puolenvälin aikaa. Omakoti- ja pientaloasukkaat 
ovat tehneet syksyn puutarhatyöt ja 
haravoinnit, jopa moneen kertaan. 

Viimeaikoina on puhuttu paljon ilmastonmuutoksesta 
ja hiilijalanjäljistä, kierrätyksestä sekä energian tarpeen 
vähentämisestä. Asiantuntijoiden mukaan jatkossa kierrä-
tyksen merkitys tulee kasvamaan. Jätepaperi, puu, tekstiili, 
muovi sekä biojäte hyödynnetään entistä tehokkaammin.

Olen miettinyt, mitä me omakoti- ja pientaloasukkaat 
voimme tehdä kierrättämisen hyväksi.

Jätteiden lajittelu on tietysti yksi tärkeä tekijä, jota voim-
me kukin tehdä. Omalta kohdaltani täytyy ihmetellä sitä 
määrää, miten paljon kahden hengen taloudessa kertyy 
jätettä, varsinkin nyt sen huomaa, kun sitä lajitellaan, eikä 
kaikki mene sinne yhteen ja samaan roskakoriin. Esim. 
muovijätteen määrä on ihmeen suuri, ja kun melkein kaikki 
tulee keittiön kautta ruokien pakkauksista. Kartonkipakka-
uksia tulee myös ja nekin tulevat etupäässä keittiön kautta, 
osan tietysti voi polttaa, jos on sellainen paikka talossa. 
Näyttää tuota pienmetalliakin tulevan, metallipurkit, ju-
gurttipurkin kannet, foliot ym. joskus pitää vain tarkistaa 
mitä sinne kuuluu ja mitä ei kuulu, esimerkiksi sinne eivät 
kuulu kahvi-ja sipsipussit, niissä on kuulemma niin vähän 
metallia, että kuuluvat sekajätteeseen. Kaikkien jätteiden 
kohdalla pitää tietysti miettiä järkevä tarkoituksenmu-
kaisuus, jos jäte on kovin likainen, niin surutta laitan sen 
sekajätteeseen, jos huuhtelu ei riitä. Patteri, lasitavara, ja 
paperinkeräys ovat helppoja kerättäviä ja niiden vieminen 
kierrätyspaikoille.

Biokompostointi on myös mahdollista, mutta se vaatii 
innostusta ja hiukan osaamistakin, mutta jos viljelee jotain 

tontillaan, siitä saa hyvää multaa, vaikka vain pensaille 
ja kukille. Toisaalta se vähentää merkittäväsi sekajätteen 
kuljetusta pois. Joskus on haastavaakin, saada kompostorin 
lämpö nousemaan ja tyhjennys on sopivaa hyötyliikuntaa. 
Tulevaisuudessa biojätteen kierrätykseen tultaneen teke-
mään merkittäviä uudistuksia. 

On tietysti vielä paljon muitakin asioita, joita jokainen 
voi miettiä omalla kohdalla niin kierrätyksessä, kuin ener-
gian vähentämisessä.

Yksi pieni asia: Otetaan kauppaan kangas- tai kestokassit 
mukaan.

Hyvää joulunodotusaikaa ja Hyvää Joulua!
 
Anja Hannula

Kiitämme 
ilmoittajiamme ja 

lukijoitamme!Kaikille

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta 

2019!

http://www.4doptimi.fi

VESIJOHTOLIIKE
PÄLSYNAHO OY

Suosiolankatu 8, 96100 Rovaniemi
puh. 010 327 5250 • vjl.palsynaho@gmail.com

www.vjl-palsynaho.com

KAUPAN PÄÄLLE tähän  
vaunuun asennettuna:  
kipin kaasujousi ja  
perälaidan vanerointi!

AKU PERÄÄN JA MENOKSI – kuskaatpa sitten klapeja tai kelkkaa...

AGCO SUOMI OY 
Alakorkalontie 9
96300 Rovaniemi
Teemu Saajo 040 7608 925

Tarjoushinnat 2018 loppuun tai  
niin kauan kuin tavaraa riittää.Kaupungin laajin perävaunumallisto. Kysy myös muita malleja!

AKU CP350-LH  EC0144AK

Vakiovarusteet
•  kippi  •  nokka pyörä 
•  hitsattu upposinkitty runko 
•  astinlauta lokasuojassa 
•  säänkestävä pohjavaneri 
•  avattavat ja irrotettavat etu- ja takalaita   
•  2+2 kiinnityskoukkua ulkopuolella 
•  5+5 kiinnityssilmukkaa sisäpuolella

AKU CP430-RB TOUR & RACE  

EC0093AK

Vakiovarusteet
•  kippiruuvi •  nokkapyörä 
•  säänkestävä pohjavaneri 
•  avattavat ja irroitettavat etu- ja takalaita 
•  6+6 kiinnityssilmukkaa sisäpuolella 
•  takalaidan suojalevy

Tekniset tiedot
•  kokonaismassa 825 kg
•  kantavuus 522 kg
•  laitakorkeus 40 cm
•  lavan sisämitat 349 x 148 cm
•  lehtijousi

Tekniset tiedot
•  kokonaismassa 1400 kg
•  kantavuus 1003 kg
•  laitakorkeus 20 cm
•  lavan sisämitat 430 x 190 cm
•  jarrullinen
•  kumivääntöjousi

  1 590 €
(ovh 1 911 €)

  2 300 €
(ovh 2 736 €)

JAXAL 100 cm  
kuomulla asennettuna

  3 095 €
(ovh 3 618 €)

JAXAL 100 cm  
kuomulla asennettuna

  4 195 €
(ovh 4 818 €)

TAKUU 2 VUOTTA

AKUn valikoimista sopiva  
vaunu kuljetustarpeisiisi;  
olitpa mökkeilijä, omakotiasuja 
tai moottoriharrastaja  
– mitä keksit kuljettaa.  
Laadukkaalla ja kestävällä  
AKUlla kuljetat turvallisesti  
arvokkaankin lastin.

Suomen m a r k k i n ajohtaja

AKU-vaunut

2018

Yhdistykselle on tullut tiedusteluja kenelle 
kuuluu valvoa erilaisten kaapeleiden asen-
nustöiden loppusiistiminen? Sama koskee 
kaukolämpö- ja viemärikaivantoja. On il-
mennyt, että tällaisia työmaiden loppuun 
saattamisia on jouduttu odottamaan Saa-
renkylässä jopa kolme vuotta. Kysymys on 
ilmeisesti saamattomuudesta sekä siitä, että 
urakan loppuerä on maksettu ennen loppu-
töitä pidättämättä urakkasummasta osa niin 
kauaksi aikaa, kun työ on tilaajan toimesta 
hyväksytty.

Kyseisiä töitä ovat teettäneet esim. Neve 
yhtiöt, Rovakaira Oy sekä Telia, Elisa ja 
DNA. Asukkaiden on lähes mahdoton tietää 
kaikkien kaivantojen teettäjiä, joten töiden 
keskeneräisyydestä ei voi olla yhteydessä 
työn tilaajaan eikä se todellisuudessa edes 
kuulu asukkaille. 

Toivomme töiden tilaajilta enemmän 
aktiivisuutta töiden loppuun saattamisis-
ta.  Syyspimeällä on suuri vaara, että joku 
kulkija loukkaa itsensä tällaisiin huonosti 
tasoitettuihin kaivantoihin. Sitä meistä ku-
kaan ei toivo.

Kaapeli-, 
kaukolämpö- ja 
viemäritöiden 
lopputyöt?
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Lankkutien historiaa
Tämän kesän aikana Lankkutiellä on tehty 
vesi-ja viemäritöitä, joiden yhteydessä on 
löytynyt osittain varsin hyvinkin sälyneitä 
lankkuja. Tästä sain kimmokkeen selvittää 
tarkemmin Lankkutien historiaa. Tien 
varressa 1954 alkaen asuneena muistan, 
että tiestä nousi lanatessa lankkuja näkyviin, 
joista sitten sahattiin polttopuita.

Kalevi Mikkosen kirjaa ”Parakkeja ja piik-
kilankaa” lukiessa selvisi, että toisen 
maailmansodan loppuvaiheessa 1944 
saksalaiset rakensivat todennäköi-
sesti venäläisten sotavankien avulla 
peräytymistien Saarenkylän kautta 
pohjoiseen. Olihan pelättävissä, että 
venäiset yrittävät tuhota Ounaskos-
ken ja Suutarinkorvan sillat, jolloin 
Saksan armeijan pohjoisen joukot 
jäisivät ilman huoltotietä.

Niinpä entinen kylätie, joka alkoi 
silloisen Osuuskaupan myymälän koh-
dalta nykyisen Ellintien ja Sahatien riste-
yksestä seuraten nykyistä Lankkutietä Piirittä-
vaaran tienristeykseen jatkuen edelleen Vitikanpäähän, 
josta oli rakennettu pukkisilta putaan yli Hiansaareen 
ja siitä edelleen pitempää pukkisiltaa pitkin Ounasjoen 
yli Ylikylän rantaan. Hiansaareen pääsi putaan ylittävää 
pukkisiltaa myöten autolla vielä 60-luvulla, sitä vastoin 
Ounasjoen ylittävä silta jouduttiin purkamaan aina jäiden 
lähdön ajaksi ja rakennettiin sitten jäiden mentyä ja veden 
laskettua riittävästi eikä sitä enää rakennettu sen jälkeen 
kun rautatiesillat valmistuivat.  

Saksalaiset vahvistivat kylätietä peräytymisliikennettä 
ajatellen asentamalla pehmeisiin maastokohtiin 1,5 x 1,5 
metrin levyisiä lankkulevyjä puutapeilla kaksinkertaisiksi 
naulattuina, nyt viemäritöiden yhteydessä löytyneet lankut 
ovat kuitenkin 1,85 cm pitkiä, 22 cm leveitä ja 6 cm paksuja. 
Tällaisia lankkulevyjä asennettiin kaksi rinnakkain, jotta tie 
oli riittävän leveä autoja varten. Vahvistettu Lankkutie oli 
noin kolme metriä leveä. Ohituskohdille asetettiin kolme 
lankkulevyä rinnakkain. Samanlaista vahvistusta oli tehty 
myös Hiansaaren kohdalle. Nyt kaivuutöiden yhteydessä 
näyttäisi siltä, että kerroksia on saattanut ainakin paikoi-
tellen olla kolmekin. Maaperä on ollut sellaista, että osa 

lankuista on säilynyt 74 vuotta lähes terveenä.  
Saksalaiset ehtivät tuhota pukkisillat lähti-

essään, mutta suomalaiset korjasivat ne 
käyttökuntoon 1.11.1944 mennessä, 

jonka jälkeen tien kunnosta huolehti 
TVH. Perääntyvät Saksan armeijan 
joukot tuhosivat Ounaskosken ja 
Suutarinkorvan sillat, jotka voitiin 
ottaa käyttöön vasta syksyllä 1951.  

Tästä johtuen ajoneuvoliikenne 
joutui käyttämään saksalaisten raken-

nuttamaa vahvistettua kylätietä puk-
kisiltojen kautta lähes seitsemän vuoden 

ajan. Tietä pitkin hoidettiin pohjoisen rah-
ti- ja henkilöliikenne sekä tuotiin pohjoisesta 

metsäyhtiöiden hankkimaa puuta. 
Saarenkylän Omakotiyhdistyksen kunniapuheenjohtaja 

Paavo Rahko (s 1927) muisteli nuorena miehenä kulke-
neensa kotoaan Nivankylästä Saarenkylään työ- ja vierai-
lureissuilla polkupyörällä ja velipojan auton kyydissä tätä 
lankuilla päällystettyä tietä. 

Saman ajan myös rautatie kulki Saarenkylän läpi nykyis-
ten Rivitie – Kuppuraisentien kohdalla jatkuen Kulpinpu-
taan pukkisillan yli Koivusaareen ja edelleen Ounasjoen 
ylittävän pukkisillan kautta Sahanperän rantaan jatkuen 
Rovaniemen rautatieasemalle, joka sijaitsi nykyisen nelos-
tien montun kohdalla. Rautatien vuoksi Lankkutiessä oli 
tasoristeys. Koivusaaren luontopolun varressa on muistoksi 
kaupungin toimesta rakennettu pätkä silloista rautatietä 
VR:n lahjoittamilla 40-luvulla käytössä olleilla tarvikkeilla.

Jorma Hovi

Jutussa lähteenä on käytetty Saarenkylän historiaa ja Kalevi 
Mikkosen kirjoittamaa kirjaa ”Parakkeja ja piikkilankaa” 
sekä Paavo Rahkon haastattelua.

Tiedotuslehti
www.saarenkylanomakotiyhdistys.fi 
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- täyttä palvelua

Suutarintie 1, 96900 Saarenkylä
Puh. 040 865 5000, fax 016 364 610

sähköposti: toimisto@lapintilitoimisto.fi

 

Vierustie 14 • Puh 020 7800 330 • fax 020 7800 331  
rovaniemi@turvaykkoset.fi

Myymälämme avoinna ma-pe 8.00-17.00

Lapin Verhoiluliike
Kansankatu 2, Rovaniemi

puh. 016 313 321
lapinverhoiluliike@gmail.com

*Teollisuustie 12 D Rovaniemi
*Yhdysväylä 6 Saarenkylä

Puh. 
(016) 425 0030

HENKILÖAUTOT PAKETTIAUTOT

SAARENKYLÄSSÄ!

YHDYSVÄYLÄ 6

SE KOTIMAINEN
Palvelee myös

Rovakatu 8, Rovaniemi, p. (016) 311 655
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KEMI  p. 020 447 5100
TORNIO  p. 020 447 5120
ROVANIEMI p. 020 447 5090

Hyvää palvelua ja 
laatutuotteita
Valmisbetonia ja
betonin
pumppausta

Juhlavuottaan viettävän yhdistyksemme juuret 
ulottuvat 1960-luvulle, jolloin Saarenkylän asuk-
kaiden keskuudessa oli herännyt tarve perustaa 
yhdistys ajamaan laajenevan kylän omakotiasuk-

kaiden asioita.
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Saarenkylän 

paloasemalla 27. kesäkuuta 1966, läsnä oli 18 henkilöä. 
Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 12. tammi-

kuuta 1967 Saarenkylän Omakoti- ja pienkiinteistöyh-
distys ry:n nimellä.

Yhdistyksen toiminta hiipui meille tuntemattomista 
syistä vuoden 1971 aikana.

Yhdistyksen toiminnan uudelleen herättämiskoko-
us pidettiin 15.5.1997 maalaiskunnan kansalaisopiston 
auditoriossa Paavo Rahkon koolle kutsumana. Samana 
vuonna yhdistys hyväksyttiin Suomen Omakotiliiton 
jäseneksi.

Paavo Rahkosta tuli elvytetyn yhdistyksen ensim-
mäinen puheenjohtaja, jossa tehtävässä hän toimi vuo-
teen 2001 saakka luovuttaen tehtävän Matti Anttilalle, 
joka toimii jälleen Pekka Rompasaaren jälkeen puheen-
johtajana.

Ensimmäiseen hallitukseen valittiin Paavo Rahkon 
lisäksi Jorma Hovi, Aino Putaansuu, Matti Anttila, Lei-
la Kovanen, Eljas Kannala, Heikki Mähönen sekä va-
rajäseniksi Risto Narkaus ja Jaakko Riskilä. Nykyisen 
hallituksen muodostavat Matti Anttila, Seppo Martikai-
nen, Jorma Hovi, Eeva Yliniemi, Kaija Lainas, Jaakko 
Narkaus, Aino Putaansuu ja Paavo Postila.  

Valtakunnallisten Asuntomessujen järjestäminen 
1998 oli Rovaniemen maalaiskunnan suuryritys. Yhdis-
tyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti Suomen Oma-
kotiliiton messuosaston rakentamiseen, purkamiseen ja 
päivystykseen messujen aikana.

Ensimmäiseen pihakilpailuun osallistui 19 omako-
titalon omistajaa ja kolme rivitaloissa asuvaa. Kaikki 
osanottajat palkittiin kunniakirjalla ja esinepalkin-
nolla. Pihakilpailun tarkoituksena oli ehostaa kylän 
ulkoista ilmettä asuntomessuille saapuvaa yleisöä sil-
mälläpitäen.

Olemme järjestäneet myös talvipihakilpailuja sekä 
kahtena viime vuonna ”Viihtyisä kotikatu” -kilpailun.

Oman Tiedotuslehden ensimmäinen numero ilmestyi 
1998. Lehti ilmestyi aluksi kolme kertaa, myöhemmin 
neljä kertaa ja viime vuosina kaksi kertaa vuodessa.

Yhdistyksen nimi lyhennettiin muotoon Saarenky-
län Omakotiyhdistys ry. ja se merkittiin yhdistysrekis-
teriin uudella nimellä 27.10.1999.

Jäseniltoja on järjestetty vuosittain useita. Asiantun-
tijatietoa on saatu jätehuollosta, sähköenergian hinnas-
ta, sisustamisesta, kaavoituksesta, kodin turvallisuu-
desta ja katujen kunnossapidosta.

Julkisten palvelujen saatavuuden ja laadun säily-
misestä on tullutkin Omakotiyhdistykselle entistä tär-
keämpi tehtävä.

Kursseja on järjestetty huonekasvien keväthoidosta, 
pensaiden leikkauksesta, kompostoinnista, pihasuun-
nittelusta, lumirakentamisesta ja niin edelleen. Jäsenil-
lat ja kurssit ovat olleet pysyvä jäsenistölle suunnattu 
toimintamuoto yhdistyksen koko toiminnan ajan.

Yhdistyksen aloitteesta järjestettiin ensimmäisen 
kerran jouluvalojen sytyttämistilaisuus Pulkamontien 
terveyskeskuksen pihalla. Suuri joulukuusi valoineen 
on koristanut terveyskeskuksen pihaa jo useana vuon-
na. Tästä Lions Club Napapiirin kanssa toteutetusta 
tapahtumasta on jo muodostunut perinne. 

Jäsenretkiä olemme tehneet mm Luostolle, Kajaa-
nin asuntomessuille, Metlan tutkimusalueelle Kiva-

loon, Ranuan eläinpuistoon, Joppausoopperaan Pelloon, 
kesäteatteriin Toppilan Möljälle ja Pajalaan Laestadius-
museoon.

Saarenkylän kirjaston kanssa on järjestetty kerran 
kuukaudessa kirjastoiltoja, joissa ovat vierailleet alu-
eemme kirjailijat, lausujat, laulajat ja muutkin esiintyvät 
taiteilijat.

Rovaniemen kaupunki pystytti aloitteestamme Koi-
vusaaren luontopolun varteen muistomerkin kertomaan 
nykypolven ihmisille ajasta, jolloin Kemijärven rautatie 
kulki sotien jälkeen viisi vuotta Koivusaaren ja Saaren-
kylän halki liittyen rautatiehen nykyisen tasoristeyksen 
kohdalla. 

Yhdistyksemme oli perustamassa Peräpohjolan Ke-
hitys ry:tä kuuluen lisäksi Lappilaiset Kylät ry:hyn ja 
vapaaehtoistyötä tekevään Rovaniemen seudun Neuvok-
kaaseen sekä Kolmen Kopla ry:hyn. 

Yhdistyksemme on tarjonnut jo useita vuosia jäsenil-
leen omakotitalkkarin palveluita, jotka käsittävät siivous-
ta, lumitöitä, nurmikon hoitoa ja pihojen haravointia.

Juhliva Saarenkylän Omakotiyhdistys on lähes 400 
jäsenellään suurin kaikista Oulun ja Lapin läänin oma-
kotiyhdistyksistä, mutta Saarenkylän alueella asuvassa 
lähes 10 000 asukkaassa on potentiaalia huomattavasti 
suurempaankin jäsenmäärään. 

Hallitus toivoo jäsenistöltään vinkkejä toiminnan ke-
hittämiseen sekä uusia henkilöitä mukaan toimintaan.

Juhlimme merkkipäivää toimiston avoimilla ovilla 
lauantaina 26.5.2012 klo 11.00 – 14.00 kahvitarjoilun 
merkeissä.

Jorma Hovi 
sihteeri

Saarenkylän Omakotiyhdistys ry 15 vuotta

Laaja valikoima KUKKIVIA KESÄKUKKIA mm. prinsessalilja, 
enkelinsilmä, tähtisilmä, jalo- ja miniruusu, lumihiutale, 
keijunmekko, senetti ja paljon, paljon muita, myös 
puolivalmista koti-ikkunalla kasvatettavaa. 

kkk i KUKUKUKUKUKUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKK IVIVVIAIAAAAAAAAAAAAAIAA KKKKKKKEEEEESEESEESEEESEE ÄKÄKÄKÄKÄKÄKÄÄÄ UUUKUKUUKKKKKKUKUUKKIKKIKKK AAAA iii
Kesä lähestyy! 

Aukioloajat: Toukokuussa ma-pe klo 10-18, la-su klo 10-16. 
Kesäkuussa juhannukseen asti ma-pe klo 10-20, la-su klo 10-16.
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LAPINTARHA Oy
Alakorkalontie 473, Rovaniemi  
p. 040 596 4311

aaaaaaaaaaa,, ,,, mmymmymyöösös 
 Tarjous

Päivystysviikoilla:
Ma -Pe 8.30 - 21, La 9 - 20, Su 12 - 20

SAARENKYLÄN 
APTEEKKI

PALVELEMME:
Ma -Pe 8.30 - 18.30

 La 9.00 - 16.00

Puh. 016 362 566 (pvm/mpm)
Pulkamontie 2

96900 Saarenkylä
www.saarenkylanapteekki.fi

       saarenkylanapteekki

Päivystysviikoilla:
Ma-Pe 8.30-21, La 9-20, Su 12-20
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Rovaniemen Hautaustoimisto
ja Juhlapalvelu Elli Malinen Oy

Kauttamme kaikki
hautaukseen liittyvät palvelut.
Puh. 040 721 7920
Korkalonkatu 2, Rovaniemi

v

KIINTEISTÖ OY 
MARTTI & teppo 

NUOHOOJIA ROVANIEMELLÄ
Piirinuohooja Olli Niskala 0400 886 778

• Samuli Jussila 040 561 1225
Ylä- ja Ala-Kemijoki, Ranuantie
ja Sodankyläntie

• Matti Happonen 040 530 7793
Saarenkylä ja Ounasjoki

MYÖS SISÄPIIPPUJEN ASENNUS

Ilmari Luhtasaajo 040 728 2113
Saarenkylä ja Ounasjoki

•

 

Hautauspalvelut | Juhlapalvelut | Hautakivet 
 info@kalla.fi | puh. 010 2710 300
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Saarenkylän
Omakotiyhdistys r.y.

c/o Lankkutie 33
5010318
00003 VASTAUSLÄHETYS

Haluan liittyä Suomen Omakotiliiton ja Saarenkylän Oma-
kotiyhdistys ry:n jäseneksi. Jäsenmaksu on yhteensä 22 € 
v. 2012. Lähettäkää minulle tilillepanokortti.

Etu- ja sukunimi

Postiosoite

Katuosoite

Puh.

Asun omakotitalossa Asun rivitalossa

LIITTYMISKORTTI VASTAAN-
OTTAJA
MAKSAA
POSTI-

MAKSUN

ASA Expert   
Lampelankatu 9

Hovimäen Talousrauta   
Teollisuustie 5

Rakennuskonevuokraamo 
L.K. Peltonen 
Veistäjäntie 1, Saarenkylä

LVI-Vesijohtoliike Pälsynaho   
Suosiolankatu 2

Valokulma Tekniset   
Lampelamkatu 4

Sähköareena   
Teollisuustie 17A

Säätö & Sähkö & Valo   
Rovakatu 12

Kukkakauppa Ukonhattu   
Koskikatu 25

Jäsenalennuksen saa seuraavista liikkeistä esittämällä Saarenkylän 
Omakotiyhdistyksen jäsenkortin:

Jäsenetuliikkeet

Lapintarha Oy   
Alakorkalontie 473

Honkaharjun Puutarha  
Puikuojantie 23, Saarenkylä

Puutarha Viher-Lappi Ky   
Ylikylä

Kello ja Kulta Pulkkinen
Koskikatu 25 E 19 
Rinteenkulma

Jalkinekorjaamo Kiviniemi
Rovakatu 21

Kultatupa
Kansankatu 14

Aula Caravan Oy
Alakorkalontie 12

Palvelemme ma - pe 8.00-16.00   www.turvanasi.fi 

Sammutinhuolto Avap Oy
Ahjotie 8  96320 Rovaniemi
Puh. 010 4252 100

Turvanasi palo- ja työturvallisuuden
palveleva ammattilainen
MUISTA PALOTURVATARKASTUS!
hanki riittävästi palovaroittimia  
hanki tehokas käsisammutin
hanki helppokäyttöinen sammutuspeite pienpalohin
Kaikki käsisammuttimet kannattaa tarkastuttaa 
luotettavalla Turvanasi-ammattilaisella.

Toni Karjalainen
Paljetie 3, Rovaniemi

www.lapinautovari.fi   •  puh. 045 866 2668

Lampelankatu 4
96320 Rovaniemi

Puh. 0207 568 620

Luonnollista kauneutta
Restylane®   Azzalure®
Jokaiset kasvot kertovat tarinan.
Paranna omaasi.

Aira Peiponen
KM, SHO, SKY-kosmetologi

Kansankatu 6 ● 96100 Rovaniemi
www.klinikkalisa.fi 

Ajanvaraus: 016 318 331, 050 3290 935

:: Eijan Pullapuoti ::
Kansankatu 3  ::  96100 Rovaniemi

016 346 865  ::  040 7456 703
Löydät meidän nyt myös osoitteesta: www.facebook.com/eijanpullapuoti

• kakut, voileipäkakut • pullat ja pikkuleivät
• suolaiset piirakat

Suomen Omakotiliitto on perustettu vuonna 1947. 
Yhteiskunta ympärillä on kokenut suuren muu-
toksen näinä sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. 
Ihmiset ovat muuttaneet maalta kaupunkeihin, 

tietoyhteiskunta jatkaa kehitystään, kansainvälinen kans-
sakäyminen kiihtyy kaiken aikaa. Suomi on aivan toinen 
maa kuin heti sotien jälkeinen Suomi, jolloin Omakotiliit-
to perustettiin.

Suomen Omakotiliitto valtakunnallisena pientaloasuk-
kaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestönä ei ole kuiten-
kaan rakenteiltaan ja toimintatavoiltaan juuri muuttunut. 
Toki jäsenmäärä on aivan toista luokkaa kuin järjestön 
alkuaikoina. 

Uudistustarve on kiistaton
Omakotiliiton liittohallitus nimitti joulukuussa 2010 

kehittämistyöryhmän arvioimaan jo tapahtuneita muu-
toksia ja myös mahdollisia tulevia muutoksia liiton toi-
mintaympäristössä. 

Työryhmä kartoitti laajasti myös jäsenistön toiveita ja 
vaatimuksia uudistumiseen. Piirin puheenjohtajien arvio 
uudistustarpeesta oli jopa yllättävän voimakas. He tote-
sivat keskiarvolla 8,7 uudistustarpeen määrän (1 ei uu-
distustarvetta, 10 uudistuttava täysin). Työryhmä tutustui 
myös muiden kansalaisjärjestöjen uudistushankkeisiin. 

Kehitysohjelmassa esitetään esimerkiksi aluetoimis-
toverkoston ja liiketoimintayksikön perustamista, sekä 
brändin kehittämistä tämän päivän toimintaympäristöä 
vastaavaksi. Tämä tarkoittanee esimerkiksi liiton ulkois-
ten tunnusmerkkien, kuten jäsenkortin uudistamista. Kaa-
vailun mukaan Pohjois-Suomeen tulisi oma aluetoimisto, 
jossa tehtäisiin tavanomaista tavoitteellista järjestötyötä 
alueen piirien, jäsenyhdistysten ja pientaloasukkaiden 
hyväksi. 

Enemmän hyötyä jäsenyydestä jäsenelle
Kehitysohjelman keskeisin tavoite on Omakotiliiton 

kehittäminen jäsenistön palveluorganisaationa. Katseet 
ovat palvelutehtävän kehittämisessä, jota kautta myös 
edunvalvonta saa lisää vaikuttavuutta. Kun liitto onnistuu 
palvelutehtävässään tuomalla lisäarvoa jäsenyydelle, niin 
se merkitsee samalla paitsi tyytyväisiä jäseniä niin myös 
jäsenmäärän kasvua ja tätä kautta resurssien paranemista. 
Liiton edunvalvontatyön, joka on järjestömme perustyö-
tä, vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen painoarvo paranevat 
sen jälkeen ikään kuin itsestään.

Omakotiliittoa kehitetään jäsenistön palveluorganisaationa

Omakotiliitto järjesti Tallinnassa 21.-22.4.2012 Tule-
vaisuusseminaariin, johon osallistui 100 liiton aktiivia, 
luottamushenkilöä ja toimiston toimihenkilöä. Mielen-
kiintoisin vieras oli Ruotsin veljesjärjestön (Villaägarnas 
Riksförbund) puheenjohtaja, joka kävi kertomassa heidän 
toiminnastaan ja tulevaisuuden tavoitteistaan. Omakotilii-
tolla on runsaasti opittavaa veljesjärjestöstämme, jossa on 
350 000 jäsentaloutta, ja palvelutarjonta huikealla tasol-
la. Veljesjärjestömme on toteuttanut menestyksekkäästi 
oman uudistushankkeensa, ja se on lupautunut antamaan 
tarvittavan avun Omakotiliiton uudistamishankkeelle.

Kehitysohjelma uudistuksineen toteutetaan todennä-
köisesti asteittain, niin että viimeistään vuonna 2016 toi-
minta tapahtuu kaikilta osiltaan asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. 

Liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1.4.2012 yksi-
mielisesti sen, että kehitysohjelman 2012-2016 valmiste-
lua jatketaan liittohallituksen tekemän esityksen pohjalta.

Järjestön strategiasta väitellyt tohtori Juha Heikkala piti 
liittovaltuustoalustuksen järjestön uudistumisesta. Hänen 
mukaan ihmisten hyvinvointia edistetään tulevaisuudessa 
entistä enemmän kansalaisjärjestöjen avulla. Yhteiskun-
ta ympärillämme on muuttumassa enemmän palveluyh-
teiskunnaksi, ja se avaa kansalaisjärjestöille monia uusia 
mahdollisuuksia. Tehkää tulevaisuudesta oman näköisen-
ne ja järjestöstänne elinvoimainen, totesi Heikkala esityk-
sen lopuksi.

Saarenkylän Omakotiyhdistys on tehnyt arvokasta 
työtä paikallisten pientaloasukkaiden hyväksi

Saarenkylän Omakotiyhdistys on toiminut paikallisesti 
15 vuoden ajan Saarenkylän pientaloasukkaiden hyväk-
si. Suomen Omakotiliitto on valtakunnallinen kaikkien 
suomalaisten pientaloasukkaiden ja omakotiyhdistysten 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliiton kehittä-
miseen tarvitaan mukaan koko jäsenkuntaa ja jokaisen on 
osattava nähdä, että kun toisaalla menee hyvin niin myös 
meilläkin menee silloin hyvin.

Toivotan onnea 15 – vuotiaalle Saarenkylän Omako-
tiyhdistykselle! Tervetuloa mukaan kehittämään ja uudis-
tamaan Omakotiliiton toimintaa!

Juha Saarimäki
Kehittämistyöryhmän sihteeri, 
järjestöpäällikkö, Suomen Omakotiliitto ry

K AIK K I M ITÄ J ÄTEHUOLLOSSA
TARVITAAN:

KAIKKI MITÄ JÄTEHUOLLOSSA
TARVITAAN

Puhdas, siisti, verraton – palveluksessa Roskaton

Palveluksessanne

Puh. 016 3795 444

ROSKATONOY

Marttiinintie 10, 96300 Rovaniemi, p. 0400 333110

Lankkutien säilynyttä lankutusta.



avoinna hetken 
hiljentymistä 
kaipaaville  
3.12. - 6.1. klo 9-21. 

Rovaniemen kirkko

www.rovaniemenseurakunta.fi

 

SOITA JA TILAA
KOTITALKKARI TAI DIGITALKKARI

 
 

Kotitalkkari
Jari Kukkonen

050 505 6015

Digitalkkari
Jari Kokko

050 304 8372

Kotitalkkari
Tapani Riskilä

040 577 1943
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alk. 17 €/h

Kaikki me tarvitsemme sähköä, joka päivä. Sähkö auttaa meitä arjen
askareissa, koulutyössä ja harrastuksissa. Nyt voit saada arjen sähköstä
rahaa takaisin Bonuksen muodossa. On arjen helppoutta ja mukavuutta

tietää, että sähkömaksut kasvattavat kuin huomaamatta tuntuvasti
perheen bonuspottia.

Bonustelijalle parhaat sähkösopimukset tulevat Lapista. Ne ovat puhdasta lappilaista
energiaa parhaimmillaan. Energiapolarin BONUSenergia sopimuksista ei synny lainkaan 
hiilidioksidipäästöjä. Ja mikä parasta yhtiön ympäristösertifikaatti varmentaa joka vuosi, 
että toimimme kaikissa asioissa vastuuntuntoisesti ja ympäristöä kunnioittaen.

BONUStakuu sopimus on edullinen 
parin vuoden sopimus kiinteällä 
hinnalla - helppoa ja vaivatonta.

BONUSpörssi sopimus on aitoa ja 
täysin läpinäkyvää pörssisähköä
tunnin tarkkuudella.

TEE SÄHKÖSOPIMUS www.energiapolar.fi

Arjen sähköstä
rahaa takaisin!
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HALLITUSKATU 26 96100 ROVANIEMI

puh. 016 346 203  
toimisto@lukkarila-ahola.fi
www.lukkarila-ahola.fi

Kansankatu 14,
Rovaniemi, Puh. 016 310 188

Putkiongelmia?
✆ 0207 121 240  

www.kilpimaa.com

Kattava 
KUNTOTUTKIMUS

Moderni
VIEMÄRIREMONTTI

Ennakoiva
VIEMÄRIHUOLTO

Saarenkylän Omakotiyhdistys ry on ideoinut 
”Viihtyisä kotikatu” -kilpailun Saarenkylän 
alueelle. Ensimmäisen kerran viihtyisä kotikatu 
valittiin v. 2011. Tämän vuoden kilpailualue oli 
Myllymäentie – Pukinpolku – Matkavaaranpisto – 
Nivavaarantie -välinen alue.

Viihtyisä kotikatu -kilpailun alusta lähtien arvosteluperus-
teiksi määriteltiin katuvarren yleisilme, siisteys, postilaa-
tikoiden asettelu sekä nurmikon niitto katujen reunoilta. 
Nämä arvosteluperusteet tukevat voimassaolevaa lakia katu-
jen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidos-
ta. Se määrittelee tontinomistajan tehtäviksi kadun, mukaan 
luettuna jalkakäytävä ja pyörätie, puhtaanapidon tontin 
rajasta katualueen keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 
15 metrin leveydeltä. Roskien poistolla ja muulla puhtaa-
napidolla tarkoitetaan lian, roskien ja irtonaisten esineiden 
ja rikkaruohon poistamista ajoradalta tai jalkakäytävältä. 
Lisäksi tähän puhtaanapitoon sisältyy kasvillisuuden siistinä 

016 310 950
LAPINAUTO-OSA YO

www.lapinauto-osa.com

pitäminen tonttiin välittömästi rajoittuvalla viherkaistalla ja 
ojassa nurmikon siistinä pitämistä niittämällä ja rikkakasvi-
en poistoa kolmen metrin leveydeltä. Rikkakasviksi luetaan 
myös pajut, lupiinit, jättiputket ja jättipalsamit. Lupiinin ja 
jättipalsamin kitkeminen ja jättiputken hävittäminen on 
tärkeää pohjoisen luontoympäristön säilymisen kannalta.

Arviointiraati kiersi kilpailualueen kadut 23.8.2018. Arvos-
teluraadissa Saarenkylän Omakotiyhdistyksen jäsenistä olivat 
Anja Hannula, Aino Putaansuu, Eeva Yliniemi sekä kau-
pungin edustajana kaupunginpuutarhuri Mirja Vääräniemi.     

Alueella erottui kaksi katualuetta, jotka raati halusi pal-
kita. Palkittavat kadut Hannunpolku ja Kertunkuja ovat 
lyhyitä katuosuuksia, jotka olivat yleisilmeeltään siiste-
jä, tontin reunat olivat viimeistellysti rakennettuja, pihat 
ja katureunat oli hoidettu. Jäteastiat oli sijoitettu pääosin 
katoksiin. Siistejä ja hoidettuja katuosuuksia löytyi myös 
asuntomessualueella. Kierroksella huomio kiinnittyi kaunii-
siin pihoihin, postilaatikoiden ja jätekatosten rakenteisiin.

Saarenkylän Omakotiyhdistys ry

Viihtyisä kotikatu 2018: Hannunpolku ja Kertunkuja
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Omakotiliitto
5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaan-
ottaja

maksaa
posti-

maksun

LIITTYMISKORTTI
Haluan liittyä Suomen Omakotiliiton ja 
Saarenkylän Omakotiyhdistys ry:n jäseneksi.
Jäsenmaksu on yhteensä 30 € v. 2019.
Lähettäkää minulle tilillepanokortti.

Etu- ja sukunimi

Katuosoite

Postiosoite

Puh.

Asun omakotitalossa Asun rivitalossa

Julkaisija:
Saarenkylän
Omakotiyhdistys ry

Painos:
4500 kpl

Painatus ja 
aineisto:
Erweko Oy
Graniittitie 6, Oulu
www.erweko.fi

Ilmoitushinnat:
85 senttiä/pmm

Seuraava lehti 
ilmestyy
toukokuussa 
2019.

Juttuehdotukset sähköpostitse 
lapinpiiri.rvn@omakotiliitto.fi

KOKO KATSASTUS TÄLLÄ SETELILLÄ!
Sis. Päästö- ja 
OBD-mittaukset
Henkilö- ja pakettiautot
Max 3500 kg 39e39e

Tarjous voimassa 31.12.2018 asti

Teollisuustie 12D (Eteläkeskus) 
Yhdysväylä 6 (Saarenkylä) 

avoinna ma-pe 9-17
Puh. 016-425 0030   www.avainasemat.fi

Tutustu
AJANKOHTAISEEN

kurssi- ja koulutustarjontaamme!

HUOM! Varaa paikkasi
ammattikuljettajien
JATKOKOULUTUS-

PÄIVILLE!

AUTOKOULU

S. Nuutinen

 
Syntyperäisen saarenkyläläisen vuonna 1923 perustama, 

paikkakunnan vanhin yritys 
 

Ruokasenkatu 6, Rovaniemi, puh. 016 312 616 (24 h/vrk) 
www.hautaus.info / www.juhlapalvelujokela.fi 

Palvelemme ma-pe klo 9.00-16.30, muina aikoina sopimuksen mukaan 
 

Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme 
Valoisaa Adventin Aikaa! 

Omakotiasukkaat ovat oman 
asumismuotonsa ehdottomia asiantuntijoita. 
Asukkaat tuntevat omassa rahapussissaan 
kiinteistöveron, vesilaskut ja monet muut 
asumiseen liittyvät maksut. Samoin 
ympäristön viihtyvyys ja turvallisuus tai 
kunnallisten palveluiden taso tuntuvat 
jokaisen alueen asukkaan arkipäivässä. 

Tätä kokemusasiantuntijuutta ei kannata pitää omana tie-
tonaan, vaan tuoda tosiasiana päättäjien tietoon. Omako-
tiyhdistyksellä on merkittävä rooli asukkaiden ja kunnan 
päättäjien aktiivisen vuoropuhelun mahdollistajana. Saa-
renkylän omakotiyhdistyksen toiminnasta on nostettavissa 
esille useita paikallisen vaikuttamisen saavutuksia. Maa-
ilma ei tule koskaan valmiiksi ja omakotiyhdistystenkin 
on seurattava maailmanmenoa ja tartuttava asukkaita 
koskeviin asioihin myös tulevaisuudessa.

Omakotiliitto kannustaa jäsenyhdistyksiään toimimaan 
entistä hanakammin oman alueensa asumista koskevissa 
asioissa. Olennaisena asiana vaikuttamisessa on yhdistys-
ten verkostoituminen paikallisesti ja sitä kautta löytää it-
selleen luontaisia yhteistyökumppaneita itselleen tärkeissä 
asioissa. Omakotiliitto kehittää neuvontaansa paikalliseen 
vaikuttamiseen liittyen, minkä uskomme madaltavan 
yhdistysten kynnystä nostaa esille tärkeitä asioita.

Omakotiliiton ja jäsenyhdistystemme yhteistyöllä on 
saatu aikaiseksi hyviä tuloksia. Joensuussa on vaikutet-
tu kaupungin vuokratonttien hinnoittelu-uudistukseen, 
Raisiossa kaupunki alensi korkeita vesimaksujaan ja moni 
kunta on lähtenyt kumppaniksi talkkaritoiminnan mah-
dollistamiseksi. Toivomme näiden tuoreiden esimerkkien 
rohkaisevan jäsenyhdistyksiämme ympäri Suomen paikal-
liseen vaikuttamiseen. Mikä on asia, joka Rovaniemellä 
vaatisi asukkaiden kokemusasiantuntijuuden arvostamista 
ja parempia päätöksiä? 

Paikallisten omakotiyhdistysten hoitaessa edunvalvon-
taa omalla alueellaan Omakotiliitto tekee työtä valtakun-
nallisten edunvalvontakysymysten parissa.  Liiton tekemä 
menestyksekäs työ on mahdollista vahvan ja osaavan 
jäsenverkostomme avulla. Omakotiliiton vahvuutena on 
valtakunnallisuus, jolloin pystymme yhdessä viemään 
eteenpäin asioita, jotka koskettavat koko Suomen oma-
koti- ja vapaa-ajanasukkaita.

Kuluvan vuoden aikana Omakotiliitto on vaikuttanut 
ainoana kuluttajajärjestönä ns. älyverkkotyöryhmässä, 
joka jätti raporttinsa marraskuun alussa. Ryhmä pohti 
miten muuttuvat sähkömarkkinat vaikuttavat sähkön 
tuotantoon ja kulutukseen. Omakotiliitto kantoi ryhmässä 
huolta siitä, että muutokset eivät tule kustannettavaksi 
pientaloasukkaille ja sitä kautta rasittamaan kotitalo-
uksien taloutta entisestään. Loppuraportin kirjauksissa 
Omakotiliiton tavoitteet täyttyivät kiitettävästi.

Liiton edunvalvontatyö otti merkittävän niskalen-
kin myös kiinteistöverouudistuksen valmistelussa. 
Valtiovalta päätti Omakotiliiton tarkan ja perustellun 
kritiikin ansiosta palauttaa kiinteistöverouudistuksen 
uudelleen valmisteluun. Ilman aktiivista edunvalvon-
taamme kiinteistöverorasitus olisi siirtynyt kerrosta-
loista pientaloihin, mikä olisi johtanut asumismuotojen 
tarpeettomaan vastakkainasetteluun ja pientalojen 
sorsimiseen.

Omakotiliitto on mukana maankäyttö- ja rakennus-
lain kokonaisuudistuksessa, jonka on tarkoitus astua 
voimaan 2020-luvun alkuvuosina. Omakotiasukkai-
den äänenkäyttö tässä työryhmässä on tärkeää, koska 
lakiuudistus vaikuttaa suoraan kunnallisiin päätöksiin. 
Tuleva laki ohjaa miten ja millä ehdoilla kunnat tule-
vaisuudessa pientaloasumiseen voivat panostaa ja sitä 
kehittää.

Olemme yhdessä saavuttaneet upeita tuloksia, joista 
voimme olla aidosti olla ylpeitä. Paljon on kuitenkin 
tehtävää vielä edessä, joten varmistetaan jatkossakin 
meidän kaikkien kokemusosaamisen hyödyntäminen. 
Toivotamme hyvää joulun odotusta. Muistetaan nauttia 
alkavasta talvesta ja Omakotiliiton jäseneduista. 

Sami Toivanen
Järjestöpäällikkö
Suomen Omakotiliitto ry

Kokemusasiantuntijuus on omakotiyhdistyksen voimavara


