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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 2019

Puilla tapahtuva lämmitys on luonnollinen ratkaisu läm-
mitysmuodoksi. Puulämmitys on varma ratkaisu. Sillä saat 
kotisi lämpimäksi riippumatta siitä, ovatko sähköt poikki 
tai puhaltaako nurkissa myrskytuuli. Poltettaessa puusta 
vapautuu luonnon kiertokulkuun sama määrä hiilidioksidia 
kuin lahotessakin. 10 pinokuutiota kuivaa koivua vastaa 
1700 litraa polttoöljyä ja 17 000 kWh sähköä. 

Kotitaloudessa käytettävästä energiasta jopa puolet kuluu 
lämmitykseen ja viidennes veden lämmitykseen. Loppu 
kolmannes kuluu kodin sähkölaitteisiin sekä valaistukseen. 

Yli miljoonassa suomalaisessa pientalossa on tulisija. 
Puulämmitys onkin useimmiten valittu kodin toiseksi läm-
mönlähteeksi ja lähes jokaisessa loma-asunnossa on tulisija.

Puulämmityksen riesana ovat hiukkaspäästöt, savu, noki 
ja terveydelle haitalliset PAH-yhdisteet. Painekyllästetyn 
puun polton tuottamat myrkkypäästöt tiedetään. Vähem-
män tunnettuja ovat maalatun puun riskit. Maalattu puu 
saattaa sisältää pohjustuspuunsuojaa, jonka tehoaineet 

voivat sisältää haitallisia kemiallisia yhdisteitä. Kyllästetyn 
ja maalatun puun oikea osoite on jäteasema.

Päästöjen synnyn kannalta pahinta on kitupoltto. Täl-
laisessa poltossa ei saavuteta riittävän nopeasti tehokkaalle 
palamiselle tarpeellista korkeaa lämpötilaa ja ilmamäärä 
ei riitä kaasujen loppuun polttamiseen. Savuhormeissa se 
näkyy pikeentymisenä ja nokeentumisena. Piipusta nousee 
kiemurteleva sininen savu.

Suurin osa Suomen tulisijoista on varaavia ja lämmitys 
tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti. Syttymisvaiheen savujen 
jälkeen piipusta nousee vain lämpöväreilyä. Ensimmäinen 
edellytys puhtaampaan palamiseen on tietysti kuivat puut. 
Kuivatkin puut voivat kostua uudelleen varastointivaihees-
sa, jos niitä ei ole suojattu tai ne on ympärisuojattu tiiviillä 
pressuilla. Maakosteus tiivistyy syksyllä kylmän pressun 
alapuolelle ja puut kostuvat. Ilman pitää päästä kiertämään. 

Jos puuvarasto on ulkona, pari päivää sisällä kuivattaa 
toki. Uuninvalmistajat suosittelevat, ettei uunia ladottaisi 

Puhtaampaa puulämpöä

Omakotiliiton Lapin piiri järjesti yhdessä Omakotiliiton 
kanssa asumisterveys- ja asuntokauppaillan Rovaniemellä 
marraskuun alussa. Illan teemasta olivat puhumassa Esa 
Luomajoki Asianajotoimisto Laki-Forum Oy:stä, Hannele 
Rämö Asumisterveysliitto AsTe ry:stä ja Kai Ryynänen 
Rovaniemen ammattikorkeakoulusta.

Esa Luomajoki painotti, että asuntokauppaa tehtäessä on 
syytä panostaa kauppakirjan laatimiseen. Kiinteistökauppa 
on ihmisen elämässä suuri investointi, joten asiantunti-
joiden käyttäminen kaupan kohteeseen tutustuttaessa on 
tärkeää. Kaikki havainnot kaupankohteesta ja talon kun-
nosta on tärkeää kirjata kauppakirjaan, jotta mahdollisessa 
riitatilanteessa on tarkat dokumentit, joihin vedota. 

Myyjällä on viiden vuoden vastuu myymänsä kiinteistön 
kunnosta, jos talosta paljastuu asioita, jotka eivät kaupante-
kohetkellä olleet tiedossa tai niitä ei ole kerrottu. Ostajalla 
on mahdollisuus vedota esille tulleisiin virheisiin. Rekla-
maation täytyy täyttää juridiset vaatimukset, jotta niiden 
avulla voidaan vedota ostajan kaupan jälkeisiin oikeuksiin. 

Esa Luomajoki korosti, että tarkasti tehty kuntokartoitus 
ja huolellisesti laadittu kauppakirja eivät poista riskiä etteikö 

talokaupasta syntyisi erimielisyyttä ostajan ja myyjän välillä. 
Kiinteistökauppa on usein satojen tuhansien arvoinen, 
joten asiantuntijan käyttäminen on vain murto-osa kaup-
paan liittyvistä kuluista. Erimielisyyksistä sopiminen ilman  
oikeudenkäyntiä on pääsääntöisesti molempien osapuolten 
kannalta parempi.

Hannele Rämö kertoi, että Asumisterveysliittoon tulee 
vuosittain 5000 yhteydenottoa sisäilmasta kärsiviltä. Asuk-
kaat joutuvat altistumaan huonolle sisäilmalle rakennusvir-
heiden, haitallisten rakennusmateriaalien ja talon väärän-
laisen käytön ja huoltamattomuuden vuoksi. Sisäilmasta 
sairastuneet ovat usein neuvottomia talon korjaamisen 
suhteen. Tukea ja neuvontaa tarvittaisiin rutkasti enemmän.

Talon hajut paljastavat paljon rakennuksen kunnosta. 
Kaikki hajut eivät kuitenkaan kerro siitä, että talo olisi 
huonossa kunnossa ja terveydelle vaarallinen. Esim. mum-
molan hajuna tunnettu vanhan talon haju on kiusallinen ja 
käytännössä mahdoton poistaa. Terveydelle se ei kuitenkaan 
ole vaarallinen.

Asukkaiden pitäisi huolestua talonsa kunnosta, kun oma 
terveys alkaa oireilemaan erilaisina tulehduksina ja kipuina. 

Kaikista talojen hajuista ei tarvitse huolestua

täyteen puita, vain puolilleen. Sytytysvaiheessa puukasan 
yläosaan pitäisi saada nopeasti korkea lämpötila. Sytytyk-
seen suositellaan päältäpäin sytytystä silloin, kun se on 
mahdollista. Hormi lämpenee nopeammin ja veto paranee. 
Tulen levitessä vähitellen alempiin puihin joutuvat sieltä 
nousevat kaasut kulkemaan kuuman palovyöhykkeen läpi. 
Tämä varmistaa niiden tehokkaamman palamisen. 

Valmistajien ohjeiden mukaan puuta lisätään vähitellen 
pienissä erissä ja vasta kun entiset ovat palaneet melkein jo 
hiillokselle. Vapaata tilaa suositellaan jätettävän vähintään 
kolmannes uunin korkeudesta.

Lämpöä säteilevä takka tai leivinuuni pakkaspäivänä 
tai tunnelmaa luova takkatuli ovat monen omakotiasujan 
”luontaisetuja”, eivätkä haittaa naapureidenkaan eloa, kun 
huomioidaan nuo uuninvalmistajien ohjeet. 

Jukka Aula 

Tarkempaan selvitykseen talon kunnosta on syytä ryhtyä, 
jos rakenteisiin ilmestyy niihin kuulumattomia kasvustoja 
tai kosteusjälkiä. 

Hannele Rämön mukana oli näytteitä erilaisista hajuis-
ta, joita osallistujat pääsivät haistelemaan ja pohtimaan 
niiden tunnettuutta. Hänen esittämät valokuvat paljastivat 
karulla tavalla, miten huolimattomalla toiminnalla hyvätkin 
rakennukset voidaan pilata ja saada ne asuinkelvottomiksi. 

Omakotiliiton jäsenten käytössä on talon huoltokirja, 
jonka käyttöönotolla voidaan välttää monet murheet. Huol-
tokirja opastaa tekemään talon omavalvontaa ja kirjaamaan 
ylös tehdyt huoltotoimet ja korjaukset. Huoltokirja on 
tärkeä ja rahanarvoinen paperi kaupantekohetkellä.

Illan päätteeksi osallistujat pääsivät kysymään asian-
tuntijoilta tarkempia kysymyksiä omista kokemuksistaan. 
Illan anti osoittautui erittäin kiinnostavaksi ja hyödylliseksi. 
Tilaisuus osoitti osaltaan Saarenkylän omakotiyhdistyksen 
toiminnan merkityksellisyyttä ja kuinka jäsenyydestä on 
konkreettista hyötyä oman kodin ylläpidossa ja asumisessa.

Sami Toivanen, järjestöpäällikkö, Suomen Omakotiliitto

http://www.4doptimi.fi
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Omakoti- ja pientaloasukkaille
Alla oleva teksti on suoraan lyhyesti Oma-
kotiliiton toiminnasta, joka on kattojärjestö 
myös Saarenkylän Omakotiyhdistykselle, 
liiton sivuilta löytää lisää niitä kohtia mitä ja 
miten liitto tekee mm. lukuisia kannanottoja 
ja lausuntoja eri ministeriöihin pientalo-
asukkaan edun valvomiseksi. 

Tässä yhteydessä täytyy mainita mm. kiinteistöverouudis-
tus, jossa liitto vaikutti vahvasti sen uudelleen tarkistukseen 
sekä vaikutukseen kokonaisuutena asumiskustannuksissa 
erilaisissa asumismuodoissa. Kiinteistöverouudistuksen on 
tarkoitus tulla voimaan v 2022.

Yhdistyksen edunvalvonta kohdistuu paikalliseen 
kuntaan, asuinalueen viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja 
turvallisuuteen vaikuttamisesta – asioista, jotka liittyvät 
pientaloasukkaiden arkeen ja asuinympäristöön. 

Tähän edunvalvontatyöhön, sekä oman alueemme 
kehittämiseen kutsumme teitä Saarenkylän omakoti – ja 
pientaloasukkaita.  

OMAKOTILIITTO VALTA KUNNALLINEN 
PIENTALOASUKKAIDEN ÄÄNITORVI

Omakotiliitto tekee edunvalvontatyötä valtakunnallisesti. 
Tämä tapahtuu vaikuttamalla lainsäädäntöön ja viranomais-
päätöksiin joko antamalla lausuntoja aiheista, osallistu-
malla viranomaistyöryhmien työskentelyyn tai tekemällä 
aloitteita.

Ministeriöt, valtakunnallisesti toimivat viranomaiset ja 
eduskuntalaitos toivovat pientaloasukkaiden yleistä kantaa 
valmisteltaviin asioihin.

Liitto antaa tahdonmuodostuksensa perusteella mieli-
piteensä pyydettyihin asioihin. Liitto myös puuttuu havait-
tuihin epäkohtiin. Jos epäkohtia ilmaantuu, niin liitto tekee 
aloitteen asiaintilan parantamiseksi. Tästä esimerkkinä on 

Omakotiliiton vuonna 2013 tekemä kansalaisaloite ener-
giatodistuslain muuttamiseksi. 

Valtakunnallisen edunvalvontatyön kautta vaikutetaan 
asioihin, jotka tulevat vaikuttamaan pientaloasukkaiden 
arkeen lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kautta.

TAVOITTEENA EDULLISET ASUMISKULUT & 
VIIHTYISÄ OMAKOTIASUMINEN
Omakotiliitto tekee edunvalvontatyötä valtakunnallisesti 
pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden puolen pi-
tämiseksi. Edunvalvontatyön kautta vaikutetaan asioihin, 
jotka tulevat vaikuttamaan pientaloasukkaiden arkeen 
lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kautta. Liitto vai-
kuttaa tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja sekä osal-
listumalla erilaisiin viranomaistyöryhmien työskentelyyn.

OMAKOTILIITON ASUMISPOLIITTISET  
TAVOITTEET:
Asumisen kustannusten kasvu on pysäytettävä. Kotitalo-
uksien kukkarolla käyvät niin valtio, kunnat kuin yhtiötkin. 
Päätökset tehdään hajallaan, siilomaisesti eri ministeri-
öissä ja päätöksentekoelimissä eikä kukaan halua katsoa 
kokonaisuutta

Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus. 
Kaikkia asumismuotoja ja asumistalouksia eri puolilla 
Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti valtion asuntopo-
liittisessa ohjelmassa. Jokaisen ihmisen tulee saada valita 
oma asumismuotonsa ja saada asua kotonaan mahdolli-
simman pitkään.

Asumiseen kohdistuvan sääntelyn ja ohjauskeinojen tulee 
olla kannustavia. Poliittiset ohjauskeinot eivät saa luoda 
kohtuuttomia, uusia rasitteita ja päällekkäisiä ohjauskeinoja 
pientaloasumiseen. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin pyrittä-
essä toimien tulee olla kotitalouksille kustannustehokkaita.

Anja Hannula

SYYSKOKOUS
Saarenkylän Omakotiyhdistys ry:n  

sääntömääräinen syyskokous pidetään 

tiistaina 3.12.2019 klo 18.00 
yhdistyksen toimistolla Juppotie 2.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset 
syyskokoukselle kuuluvat asiat.

TERVETULOA! KAHVITARJOILU.

Hallitus

Omakotiliiton liitto kokous 
Rovaniemelle 2020
Suomen Omakotiliiton Lapin piiri saa Suomen 
Omakotiliiton liittokokouksen Rovaniemelle 
13.–15.11.2020.

Tapahtumaa käsiteltiin Omakotiliiton Lapin 
piirin syyskokouksessa Lautiosaaren kylätalolla 
Keminmaassa.

Kokouksessa puhui Suomen Omakotiliiton 
puheenjohtaja Ari Rehnfors. Omakotiliitto on 
huolissaan asumiskustannusten kasvusta. Asumis-
kulut ovat kasvaneet kestämättömiksi. Asukkaiden 
tuloista käytetään asumiseen vähintään neljän-
nes, pahimmassa tapauksessa jopa puolet. Eivätkä 
kaikkien tulot edes riitä tämän perustarpeen kat-
tamiseen. Mökkiläisten ja omakotiasujien kuluja 
kasvattavat korkeat kiinteistöverot ja siirtomaksut. 
Sähkömarkkinalakia tulee pikimmiten muuttaa 
niin, että verkkoyhtiöiltä edellytetään todellista 
kustannustehokkuutta ja vaihtoehtolaskelmien 
hyväksyntää niitä valvovalta Energiavirastolta. 
Ylipäätään sähkömarkkinalakia on syytä tarkistaa: 
kumpaa pitää suojella, asiakkaita vai monopoli-
asemassa olevia verkkoyhtiöitä?

Syyskokouksessa valittiin Piirin puheenjoh-
tajaksi Jorma Hovi Saarenkylän omakotiyhdis-
tyksestä Rovaniemeltä. Piirihallitukseen valittiin 
jatkamaan Simo Rahtu, Jari Kokko ja Jukka Aula. 
Pirihallitukseen kuluvat lisäksi Sirkka-Liisa Mäl-
linen, Arja Ketola ja Saini Jauhola. Lapin piiriin 
kuuluu 9 alueellista  omakotiyhdistystä. Yhdistys-
ten tärkeimpiä toimintamuotoja ovat kotitalkkari-
toiminta, paikallisten tapahtumien järjestäminen 
ja omakotiasukkaiden edunvalvonta. 

Lisätietoja 
Jorma Hovi 050 349 9260

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

VESIJOHTOLIIKE
PÄLSYNAHO OY

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

www.vjl-palsynaho.com

Juppotie 2, Rovaniemi  |  Puh. 040 834 9833
minka@verhoomominka.fi

www.verhoomominka.fi

Vartiointi, hälytys-, kamera,- ja
kulunvalvontajärjestelmien 
myynti, asennus ja huolto.

p. 016 320 2500 
HÄLYTYSKESKUS ROVANIEMELLÄ

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

Tarjous voimassa 31.12.2019 asti.

Teollisuustie 12D (Eteläkeskus) 
Yhdysväylä 6 (Saarenkylä) 

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

Tiedotuslehti
www.saarenkylanomakotiyhdistys.fi 

Saarenkylän Omakotiyhdistys ry toukokuu 2012

 
- 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
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Palveluiden kokonaisuudella on väliä ja Neven toimiva 
paketti ratkaisi. Meille oli tärkeätä, että saimme vaivatto-
masti toimintavarman kaapeli TV:n ja laajakaistapalvelut 
asiakkaille. Merkityksellistä oli myös kilpailukykyinen hinta 
ja palvelujen toimittaja huolehtii asukkaista paikallisesti. 
Meillä tuli peruspaketti taloyhtiön nimiin, jota asukkaat 
täydentävät tarpeidensa mukaan esim. viihdepalvelut itse. 
Nykyaikainen sisäverkko mahdollistaa jopa 1000 Megan 
nopeudet. Etätyö on lisääntynyt ja muuttanut asukkait-
temme tarpeita.

Kun palvelun saa paikalliselta, kumppaniverkosto on 
lähellä. Nevellä on myyntimökki keskustassa ja puhelin-
palvelu mahdollisissa vikatilanteissa. 

Ari-Matti Joki
Rivitaloja 
Saarenkylään 
rakennuttanut

Rivitalokoteihin lämpöä ja viihdettä

NEVE - NAPAPIIRIN ENERGIA JA VESI OY:
YHTEYSTIEDOT: asiakaspalvelu@neve.fi, puhelimitse 016 331 6500, MYYNTIPISTE: Revontulen kauppakeskuksen 1. kerros ja www.neve.fi 

VALOKUITULIITTYMIEN SAATAVUUS 
KYLITTÄIN:

Rakennamme paikallista valokuituverkkoa  
Rovaniemellä. Rakentaminen tapahtuu kaduit-
tain. Rakentamisen aloitus edellyttää riittävää 
määrää valokuituliittymätilauksia kaduittain. 
Tarkista saatavuus kotiisi ja hyödynnä tarjous. 

• Saarenkylä, Nivavaara ja Vaarala:  
Valokuituverkkoa on alueella, jatkamme  
valokuituliittymien toimituksia 2020. 

• Oikarainen (Kemijoen länsipuoli):  
Valokuituverkkoa on alueella, jatkamme  
valokuituliittymien toimituksia 2020 

• Koskenkylä (saatavuus Koskenkyläntien  
läheisyydessä, välillä Jäämerentie-Riikanpolku): 
liittymätoimitukset alkavat kesällä 2020 Meiltä myös kattavat palveluratkaisut  

yrityksille ja taloyhtiöille.

KIINTEISTÖ OY 
MARTTI & teppo 

toukokuu 2012 3
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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

KIINTEISTÖHUOLTO
Wide-yhtiöt Oy Luusuaniemi tarjoaa täyden palvelun
kiinteistönhuoltoa asuin-, liike- ja teollisuus-
Kiinteistöille Rovaniemen seudulla.
Paikallinen huoltopäivystys auttaa 24 h/vrk.
Teemme työtä turvallisen, terveellisen ja viihtyisän
asuinympäristön luomiseksi. Puh 040 137 4455
www.wideyhtiot.fi toimisto@wideyhtiot.fi

Asumisen keskeiset tekijät  
yhdessä tutussa osoitteessa.

Vankan kokemuksemme ja  
paikallisen asiantuntemuksemme 

avulla varmistamme sinulle  
sujuvan kodin vaihdon.

OP Koti Lappi Oy LKV
Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi

p. 010 2539 307   op-koti.fi
opkotilappi.rovaniemi@op.fi

             @op.koti.lappi

 

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. 19 €/h

K AIK K I M ITÄ J ÄTEHUOLLOSSA
TARVITAAN:

KAIKKI MITÄ JÄTEHUOLLOSSA
TARVITAAN

Puhdas, siisti, verraton – palveluksessa Roskaton

Palveluksessanne

Puh. 016 3795 444

ROSKATONOY

Hautauspalvelut | Juhlapalvelut | Hautakivet 
 info@kalla.fi | puh. 010 2710 300

55

Rovaniemen Hautaustoimisto
ja Juhlapalvelu Elli Malinen Oy

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

vPUH. +358 400 333 110

TEKIJÄLLE TÖITÄ, TÖILLE TEKIJÖITÄ
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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. 2020.
Lähettäkää minulle tilillepanokortti.

Etu- ja sukunimi

Katuosoite

Postiosoite

Puh.

Asun omakotitalossa Asun rivitalossa

Julkaisija:
Saarenkylän
Omakotiyhdistys ry

Painos:
4400 kpl

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

Ilmoitushinnat:
85 senttiä/pmm

Seuraava lehti 
ilmestyy
toukokuussa
2020.

Juttuehdotukset 
sähköpostitse 

lapinpiiri.rvn@omakotiliitto.fi

Syyskuun alussa koettiin hienoja hetkiä, kun S-market 
Saarenkylän avajaisia päästiin juhlimaan yhdessä lukuis-
ten paikan päälle saapuneiden rovaniemeläisten kanssa. 
Tunnelma oli katossa ja hymy herkässä, kun avajaisnauhaa 
leikattiin ja herkullisia kakkukahveja nautittiin. Pääsivätpä 
lähialueen koululaiset ja perheen pienimmät tervehtimään 
veikeää Onni Oravaakin. 

Myymälä on uuden S-market konseptin mukainen: 
valoisa, tunnelmallinen ja skandinaavinen. Myymälän 
ulkoilmeessä toistuvat raikkaat sitruunat. – Myymälämil-
jöö on selkeä ja viihtyisä. Tavoitteena oli rakentaa kauppa, 
jossa asioimisen helppous korostuu. Esimerkiksi itsepal-
velukassat helpottavat etenkin pienten ostosten tekoa ja 
nopeuttavat asiointia, ryhmäpäällikkö Linda Rova kertoo. 
Energiatehokas myymälä S-market Saarenkylä työllistää 
yhteensä 13 henkilöä ja myymäläpäällikkönä toimii Kirsi 
Pääkkö. – Meillä koko työryhmä on todella innoissaan, kun 
pääsimme vihdoin palvelemaan omistajia Saarenkylässä. 
Palveluita on selvästi kaivattu alueella. Asukkaat kertoivat 

S-Market Saarenkylä  
mukana ilmastotalkoissa 

jo ennen avausta odottavansa palveluita innokkaina ja 
positiivisilla mielillä, Pääkkö iloitsee. 

Osuuskauppa Arina haluaa olla osaltaan mukana ym-
päristötalkoissa ja panostaa hiilijalanjäljen sekä kulutuk-
sen pienentämiseen. Ympäristöasiat huomioitiinkin jo  
S-market Saarenkylän rakennuksen suunnitteluvaiheessa. 
Uusien kylmäjärjestelmien, lauhdelämmön kierrättämi-
sen sekä maalämmön ja led-valaistuksen käytön ansiosta 
energiakulut pienenevät jopa puoleen vastaavan kokoi-
seen kaupan yksikköön verrattuna. – Hyvänä esimerkkinä 
ovat ovelliset kylmäaltaat ja -kaapit. Kylmyys tuotetaan 
hiilidioksidilla eli täysin luonnollisella kylmäaineella, 
joten sillä ei ole vaikutuksia ilmakehän otsonikerrok-
seen. Samalla kylmyys ei pääse leviämään myymälätilaan, 
joten myymälässä on mukavampi asioida eikä energiaa 
kulu yhtä paljoa myymälätilan lämmittämiseen, Rova 
täsmentää.

Karoliina Pirhonen

Kiitämme ilmoittajiamme  
ja lukijoitamme!

Kaikille Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta 2020!

Rakasta 
ruokaasi, 
tunne se.  
#suomiruokaa

SRYHMA_MAATALOUS_A4_juliste.indd   3 28.8.2018   11.34

S-market Saarenkylä 
Napapiirintie 1 

ma-la 7–22, su 9–22

sähkötapio
Lautatie 11, 96300 ROVANIEMI, 

Puh: (016) 312 412 

kun lämpöä ottaa ilmasta,
se on melkein ilmasta.

Olemme ilmalämpöpumppujen asiantuntija.  
Autamme sinua valitsemaan kotiisi sopivimman 

laitteiston, asennamme ammattitaidolla ja 
huolehdimme siitä, että homma toimii.

 Lue lisää sahkotapio.fi

Kansankatu 14,
Rovaniemi, Puh. 016 310 188

HALLITUSKATU 26 96100 ROVANIEMI

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

08.12. klo 18 Aapakirkossa.
14.12. klo 18 Perunkajärven koululla.
15.12. klo 16 Norvajärven leirikeskuksessa.
15.12. klo 18 Misin koululla. 
15.12. klo 18 Aapakirkossa.
17.12. klo 18 Olkkajärvellä.
18.12. klo 18 Alanamman koulumuseolla. 
22.12. klo 15 Jouttikeron kappelissa.
22.12. klo 18 Aapakirkossa 

Kauneimmat joululaulut-tilaisuudet
Saaren-Nammankylien alueella

www.rovaniemenseurakunta.fi

016 310 950
LAPINAUTO-OSA YO

www.lapinauto-osa.com


