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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 2017

Rovaniemi – hyvä paikka asua 
Oma koti, kotipaikkakunta ja kotiseutu 
ovat meille kaikille merkityksellisiä asioita. 
Ihminen juurtuu asuinpaikkakunnallensa, 
myös uudelle opiskelu- tai työpaikkakunnalle, 
kunhan saatavilla on itselle tärkeitä 
palveluita. Erittäin keskeistä on, asuimmepa 
Suomessa tai ulkomailla, että meillä jokaisella 
on ympärillämme myös läheisiä. 

Omakotiliitto, alueelliset piirit ja paikalliset omakotiyh-
distykset kantavat kansalaisten puolesta huolta asumisen 
kustannuksista, kotiemme hyvästä kunnosta ja asuin-
ympäristömme viihtyisyydestä. Kartoitamme yhdessä 
jäsentemme mielipiteitä sekä hyödynnämme erilaista 
tutkimuksellista tietoa. Tänä vuonna ensimmäistä ker-
taa olemme keränneet kotitalouksien mielipiteitä omasta 
asuinkunnasta tarkoituksena löytää pientalomyönteisin 
kunta. Ensimmäisen palkinnon voitti Siilijärvi. Lisäksi 
KTI Kiinteistötieto Oy selvitti meille asumiskustannuk-

sia vakiokokoisessa omakotitalossa 25 kunnassa ympäri 
Suomea. http://omakotiliitto.fi/kunnallisetmaksut2017

Rovaniemi sijoittui asumiskustannusten vertailussa puo-
liväliin kaikkien tarkasteltujen kuntien osalta ja samoin 
tarkasteltaessa saman asukasmäärän omaavia kaupunkeja. 
Yleistarkastelussa Rovaniemi vaikuttaa asumiskustannuk-
siltaan (vuosikustannukset noin 3800 €) kohtuulliselta 
paikalta asua, vaikka Rovaniemen tuloveroprosentti on 
korkea (21%). Mutta parannettavaakin löytyy. Tarkaste-
lukuntiin verrattuna Rovaniemen vesimaksut ovat toi-
seksi korkeimmat ja jätemaksut viidenneksi korkeimmat. 
Samaa viestiä tuovat jäsenkyselymme vastaajat. Vesi- ja 
jätehuolto koetaan toimiviksi, mutta kustannuksia ei pidetä 
kohtuullisina. Myös sähkön siirtomaksut saavat osakseen 
huomattavaa kritiikkiä. 

Miten Rovaniemestä voidaan tehdä vielä parempi paikka 
asua ja kuinka asukkaiden ääni saadaan paremmin kuulu-
viin? Palveluiden tuottaminen asumiseen ympäristö huo-
mioiden ei ole yksinkertaisin yhtälö, mutta yhdessä kes-
kustelemalla ja neuvottelemalla voidaan löytää parempia 

ratkaisuja niin jäte- ja vesihuoltoon, energian siirtoon kuin 
muihinkin kunnallisiin asumisen palveluihin. Omakotiliitto ja 
Saarenkylän Omakotiyhdistys tekevät mielellään yhteistyötä 
kunnan, yhtiöiden ja muiden eri toimijoiden kanssa. Yhdessä 
kotiseudustamme tulee vielä parempi paikka elää ja asua!

Yhteisellä asialla - koska oma koti on ♥. 

Kaija Savolainen
toiminnanjohtaja

twitter: @KaijaSavolaine

Omakotiliitto 1,1 miljoonan kotitalouden, 0,5 mil-
joonan vapaa-ajan asunnon ja 2,7 miljoonan per-
heenjäsenen asialla.

• Siivouspalvelut, myös 
puhdasilmasiivous

• Hoivapalvelut

• Kotisairaanhoitopalvelut

Tilaa ilmainen kartoitus käynti! 

Alina huolehtii 
sinusta ja kodistasi.

MUISTA 
KOTITALOUS
VÄHENNYS!

Alina Rovaniemi

Puh. 044 455 6580 
taina.ruokanen@alinahoivatiimi.� 
www.alinahoivatiimi.� 

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakuuset
Juhlakuuset istutettiin 30.6.2017 
Saarenkylän kirjaston rantaan kaupungilta 
vuokratulle alueelle. 

Kuusia istuttivat Saarenkylän Omakotiyhdistys ry:n, Saa-
renkylän Nuorisoseura ry:n, Saarenkylän Martat ry:n, 
Syväsenvaaran Martat ry:n ja LC Napapiiri Rovaniemen 
jäsenet. Olemme sitoutuneet vuokrasopimuksen mukaan 
yhteisvastuullisesti pitämään alueen siistinä, huolehtien 
heinän niittämisesti, etteivät arvokkaat taimet tukehdu 
heinikon sisään. Toivomme Saarenkylän asukkailta varo-
vaisuutta kyseisellä alueella liikuttaessa. 

Kuusentaimet merkitään puukehikoilla, joihin merkitään 
myös taimen istuttaneen yhdistyksen nimi. Toivomme, että 
taimet kasvavat kuten viisikymmentä vuotta sitten istutetut 
50-vuotisjuhlakuuset, joista on yhtenä esimerkkinä Pöyk-
kölän kotiseutumuseon pihalla kasvava mahtava kuusi.

Jorma Hovi

Yhdistysten 

istutusporukka 

lehtimiehen 

haastattelussa.
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Varaa tapaaminen:
laattapiste.fi

Valtakunnallinen asiakas-
tutkimuksemme 2016

ALOITA REMONTTI,
JOTA ET KADU.

LAATTAPISTE KYLPYHUONEET ROVANIEMI 
Teollisuustie 13, Eteläkeskus. Puh. 016 310 403. Ark. 10 -18. Tervetuloa!

Meiltä saat kaiken kätevästi yhdestä paikasta: suunnittelun, 3D-kuvat, 
kylpyhuoneremontin ja  rahoituksen. Löydät meidät Eteläkeskuksesta. 
Tervetuloa tutustumaan!

Lapin Takuu -etu 
sinulle!

Läsnä Lapissa. 

60 €
Etusi 

Nyt uusiin sopimuksiin 
ilmainen vaihto-oikeus!

Tee sopimus
netissä www.energiapolar.fi tai soita 
p. 016 331 6100. Kampanjakoodi: ETUSI.

Saarenkylän Omakotiyhdistys ry:n 20-vuotisjuhla 
Juhla pidettiin Aapakirkon juhlasalissa 
lauantaina 10.kesäkuuta 2017. Paikalle oli 
kokoontunut reilu kolmekymmentä henkilöä 
kauniista kesäpäivästä huolimatta.

Juhlan avasi yhdistyksen varapuheenjohtaja Anja Hannula 
toivottaen vieraat tervetulleiksi.Juhlapuheen piti Suomen 
Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen tuoden 
samalla keskusjärjestön tervehdyksen juhlivalle yhdistyk-
selle. Juhlan musiikista vastasi lauluyhtye Putaan Kaiku.

Yhdistyksen historian esitteli yhdistyksen sihteeri Jorma 
Hovi kertoen, että yhdistys on perustettu jo 1966, mutta se 
toimi vain viitisen vuotta. Yhdistyksen ns henkiinherättämi-
nen tapahtui toukokuussa 1997. Ko vuodesta alkaen olemme 
toimineet aktiivisesti yhtäjaksoisesti omakotiasian puolesta.

Suomen Omakotiliiton myöntämät ansiomerkit jaettiin 
seuraavasti:

• kultainen ansiomerkki Jorma Hovi,
• hopeinen ansiomerkki Aino Putaansuu,
• hopeinen ansiomerkki Eeva Yliniemi ja 
• pronssinen ansiomerkki Kaija Lainas.

Lisäksi muistettiin yhteistyökumppaneita Saarenkylän 
kirjastoa ja toiminnantarkastaja Meeri Hosiota pöytä-
standaarilla.

Yhdistyksen perustajajäsen ja kunniapuheenjohta-
ja Paavo Rahko kertoi, mistä hän sai idean yhdistyksen 
koollekutsumiseen ja perustamiseen. Sysäyksen asialle 
antoi seuraavana vuonna 1998 alkavat Napapiirin Asun-
tomessut.

Jorma Hovi

Kuvassa 

ansiomerkin 

saaneet 

vasemmalta 

Kaija Lainas, 

Eeva Yliniemi, 

Aino Putaansuu 

ja Jorma Hovi.

Järjestöpäällikkö 

Sami Toivanen 

toi Omakotiliiton 

terveiset juhlaan.

Putaan Kaiku esitti mieskuorolaulua,

Kiitämme 
ilmoittajiamme ja 

lukijoitamme!Kaikille
Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta 

2018!



Tervetuloa 
omaan kauppaan!
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KIINTEISTÖ OY 
MARTTI & teppo 

Puhdas, siisti, verraton – palveluksessa Roskaton.

K A IK K I  M ITÄ  JÄ TEHUOLLOSSA
TA RV ITA A N :

Palveluksessanne

Puh. 016 379 5444

KAIKKI MITÄ JÄTEHUOLLOSSA
TARVITAAN:

toukokuu 2012 3

✃

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

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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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! 

Ientulehdus eli gingiviitti
SYNTY JA OIREET
• Ientulehdus voi syntyä jo 2–10 päivässä.
• Se syntyy, jos hampaan pinnalle kertyy riittävästi bak-

teeripeitettä eli plakkia.
• Ientulehdusta voi aiheuttaa myös esimerkiksi ikenen alla 

sijaitseva hammaskivi (eli kovettunut plakki) tai paikan 
sauma.

• Ientulehduksessa ien on yleensä aristava, punoittava, 
turvonnut ja vuotaa herkästi verta, esimerkiksi ham-
paiden puhdistuksen yhteydessä. Suussa voi olla myös 
paha maku ja haju. 

• Tulehduksen aikaansaama ienverenvuoto on elimistön 
puolustusreaktio bakteerien aiheuttamaan ärsytykseen. 
Tupakoivilla ientulehdus voi olla hankalampi huomata, 
sillä tupakointi supistaa verisuonia.

• Ientulehdus voi rajoittua yhden hampaan kohdalle tai 
olla kauttaaltaan ikenissä.

• Suomalaisessa hampaallisessa aikuisväestössä ientuleh-
dusta esiintyy 74 %:lla.

HOITO
• Ientulehdus paranee täysin, kun hampaan pinnalla oleva 

plakki poistetaan ja bakteerien aiheuttama ärsytys ien-
kudokseen lakkaa.

• Tärkeintä on kotona tehtävä päivittäinen hampaiden 
puhdistus: huolellinen harjaus kaksi kertaa päivässä 
sekä hammasvälienpuhdistus hammaslangalla, -tikulla, 

tai -väliharjalla vähintään kerran päivässä. Sähköham-
masharjan käyttö on suositeltavaa.

• Ienverenvuotoa ei kannata säikähtää, vaan vuotava 
alue tulisi puhdistaa tavallista useammin muutaman 
päivän ajan. Verenvuoto loppuu, kun bakteeriärsytys 
vähenee.

• Jos oireet jatkuvat tehostetusta puhdistamisesta huoli-
matta yli viikon, kannattaa varata aika hammashoitoon.

ENNALTAEHKÄISY
• Ientulehdusta voidaan ehkäistä säännöllisellä hampai-

den harjauksella ja hammasvälien huolellisella puhdis-
tamisella.

• Ientulehduksen ehkäisy ehkäisee myös hampaan kiin-
nityskudosten sairautta eli parodontiittia.

LISÄTIETOA
• Terveyskirjasto. Ientulehdus (gingiviitti) http://

www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_
artikkeli=dlk00714 

• http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_
artikkeli=trv00106 

• Käypä hoito. Parodontiitti. http://www.kaypahoito.fi/
web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50086

Rovaniemen kaupungin hammashoitolat
Avoinna ma–pe 8.00–15.00, puh. 016 322 4630

Kaupungilta saamieni vihjeiden mukaan Saarenkylässä 
Lankkutiellä tehdään tulevana kesänä kadunrakennustöiden 
yhteydessä vesi- ja viemäriputkien uusimista sekä lisätään 
hulevesiputket välillä Pulkamontie – Halvarinranta 15. 
Samoin on tarkoitus korjata Yhdysväylää, Villenväylää ja 
Keskusväylää sekä niiden viereisiä kevyen liikenteen väyliä.

Työohjelman päättää tekninen lautakunta joulukuun 
kokouksessaan. Asukkaina toivomme, että esim Lankkutietä 
ei levennetä ja täten tuhota asukkaiden vuosikymmenten 
ahkeralla työllä istuttamia puita ja pensaita. Katu on liiken-

Katu- ja viemäritöitä Saarenkylässä kesällä 2018
teellisesti pihakatu, johon ei tarvita ylimääräisiä mutkia, 
ajonopeuksiin voi vaikuttaa hidasteilla. Suunnittelijoilta 
toivomme joustavuutta, kadun leveyttä jne ei tarvitse 
suunnitella nykyohjeiden mukaan vaan kunnioittaen 
olemassa olevaa. Meitä asukkaita kehotan olemaan ns 
korvat höröllä, kun suunnitelmat on asetettu nähtäville. 
Emme halua viimekesäistä Halvarinranta-episodia.

Saarenkylän Omakotiyhdistys ry
Jorma Hovi

55

Rovaniemen Hautaustoimisto
ja Juhlapalvelu Elli Malinen Oy

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

v

Suutarintie 1, 96900 Saarenkylä
Puh. 040 865 5000

www.lapintilitoimisto.fi
toimisto@lapintilitoimisto.fi
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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 27 e v. 2018.
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 2018.

Kansankatu 14,
Rovaniemi, Puh. 016 310 188

Palveleva Optikkoliike

Puh. 0400 682444, Pulkamontie 2
(myös silmälääkärin vastaanotto)

LEIKKAA
TALTEEN!

HALLITUSKATU 26 96100 ROVANIEMI

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

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

•

Juttuehdotukset sähköpostitse 
lapinpiiri.rvn@omakotiliitto.fi

SiivouksetLumityöt

Pienet
korjaukset

 

Haravointi Asiointiapu

Ruohon-
leikkuu

Ikkunoiden
pesu

KOTITALKKARI- JA ASUMISAPUPALVELU

 

 

Polttopuiden
teko

 

 

 

Tapani Riskilä

040 5771943
Jari Kukkonen

050 5056015SOITA JA TILAA

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

www.verhoomominka.fi

016 310 950
LAPINAUTO-OSA YO

Marttiinintie 10, 96300 Rovaniemi, p. 0400 333110

Kotitalkkaritoiminta kehittyy
Suomen Omakotiliiton alulle panema Omakotitalkkari-
toiminta täytti tänä vuonna 15 vuotta. Onneksi olkoon 
me kaikki Suomen omakotiyhdistykset, jotka 
olemme työllistäneet ja edelleen työllistämme 
talkkareita tähän vastuulliseen tehtävään! Suo-
men Omakotiliitto aloitti talkkaritoiminnan 
Uudenmaan TE-keskuksen osittain rahoitta-
mana Asumisapu-projektina Uudellamaalla 
maaliskuussa 2002. Tämän jälkeen toiminta 
on laajentunut lähes koko maahan. Rova-
niemellä talkkaritoiminta alkoi vuonna 2007 
Suomen Omakotiliiton Lapin piirin Kotona 
Hyvä -hankkeen avulla.  Saarenkylän Oma-
kotiyhdistys ja Rovaniemen Omakotiyhdistys 
työllistivät Rovaniemen alueen ensimmäiset 
talkkarit. Lapin koti- ja mökkiyhdistys (ent. 
Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys) seurasi 
pian esimerkkiä ja aloitti työllistämisen heti yhdistyksen 
perustamisvuonna 2008.

Kotona Hyvä -hankkeen loputtua vuonna 2010 talkka-
ritoimintaa jatkettiin yhdistyksissä työllistämistuen avulla. 
Työvoimapoliittisten linjausten seurauksena työllistämis-
tuen saaminen muuttui Lapin yhdistyksille lähes mahdot-
tomaksi pari vuotta sitten ja monet yhdistykset joutuivat 
lopettamaan tukityöllistämisen. Näin kävi myös Saarenkylän 
Omakotiyhdistykselle ja Rovaniemen Omakotiyhdistykselle. 
Rovaniemellä talkkaritoimintaa on voinut yhdistyspohjal-
ta jatkaa ainoastaan Lapin koti- ja mökkiyhdistys. Talkka-
ritoiminnan jatkuminen on otettu suurella ilolla vastaan, 
sillä talkkaripalvelu on ollut kysytty varsinkin iäkkäämpien 
omakotiyhdistyksen jäsenien keskuudessa. Talkkari onkin 
ollut monen vanhuksen tuki ja turva niin talven lumimyrs-

kyissä kuin kesän raskaissa pihatöissä tarjotessaan 
asumisapua hinnalla, joka myös eläkeläisellä on 

mahdollista maksaa.

TULOSSA UUSIA PALVELUITA!
Positiivisista palautteista huolimat-
ta Lapin koti- ja mökkiyhdistys ei 
ole jäänyt makaamaan laakereilleen, 
vaan kehittää jatkuvasti uusia tapoja auttaa 
jäsenistöään. Yhdistyksellä on tarkoitus laa-
jentaa asumisapupalveluiden tarjontaa ensi 
vuoden alussa mahdollisesti jopa kahden uu-
den palvelun voimin. Ensimmäisenä uutena 
palveluna on tarkoitus käynnistää digitalk-
karipalvelu. Digitalkkari antaa tietokoneisiin 
ja elektroniikkalaitteisiin liittyvää neuvontaa 

ja suorittaa laitteiden asennuksia ja korjauksia. Lisäksi 
digitalkkari voi järjestää yhdistyksen toimitiloissa lyhyitä 
kursseja ja koulutustilaisuuksia jäsenistön tarpeiden mu-
kaan. Digitalkkari ei väkisin kauppaa uutta laitetta, vaan 
pyrkii laittamaan vanhan kuntoon. 

Toisena uutena palveluna pyritään käynnistämään ko-
titonttupalvelu, joka laajentaa yhdistyksen asumisapu-
palveluita erityisesti lapsiperheiden suuntaan. Kotitonttu 
voi toimia seurana yksinäiselle vanhukselle tai apuna kii-
reiselle huoltajalle ja auttaa kotitöissä ja lastenhoidossa 
toimimalla vaikkapa lapsen läksykaverina. Kotitonttu voi 
myös vahtia tai ulkoiluttaa lemmikkiä tai käydä kaupassa 
asioilla huoltajan puolesta. Kotitonttu on kodin sydän ja 
pitää kodista huolta silloin kun vanhempi itse on poissa. 
Jos tunnet sisälläsi asuvan kotitontun niin ota yhteyttä, sillä 

paikka täytetään heti sopivan 
henkilön löydyttyä!

Aluksi uudet palvelut on 
tarkoitus käynnistää Rova-
niemen alueella. Palvelui-
den käynnistämisestä tul-

laan tiedottamaan Lapin koti- ja 
mökkiyhdistyksen kotisivulla http://www.lomy.fi  

sekä Facebookissa. Lisäksi kotitalkkarit jakavat jäsenille 
tietoa uusista palveluista.

HYÖDYNNÄ PALVELUT JA JÄSENEDUT,
LIITY JÄSENEKSI!
Kaikkia Lapin koti- ja mökkiyhdistyksen asumisapupalveluita 
voit hyödyntää jos olet jonkin omakotiyhdistyksen jäsen. 
Jäsenmaksu on keskimäärin 25 euroa vuodessa. Samalla jäsen-
maksulla saat myös Suomen Omakotiliiton valtakunnalliset 
jäsenedut kuten ilmaista laki-, rakennus- ja energianeuvontaa 
sekä piha- ja puutarhaneuvontaa. Jäseneksi voit liittyä vaikka-
pa ensimmäisen talkkarikäynnin yhteydessä tai kotisivujen 
kautta. Talkkareiden numerot näet tämän kirjoituksen alla 
olevasta ilmoituksesta. Voit myös olla yhteydessä yhdistyksen 
puheenjohtajaan Jari Kokkoon puh. 040 9304073.

Lapin koti- ja mökkiyhdistys kiittää entisiä ja nykyisiä 
jäseniä kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhaisaa jou-
lunaikaa!

Ps. Ensi vuosi on Lapin koti- ja mökkiyhdistyksen 10. 
toimintavuosi. Tehdään siitä yhdessä ikimuistoinen!

Terveisin 
Jari Kokko

LC-Rovaniemi/Napapiiri
Monta tapaa tehdä hyvää!

Santasport
Lapin Urheiluopisto,
Hiihtomajantie 2, Rovaniemi
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OMAKOTITALKKARITOIMINTA 15 VUOTTA!

Skannaa qr-koodi 
ja lue lisää 

asumisapupalveluista

www.lomy.fi/
asumisapupalvelu

VESIJOHTOLIIKE
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