
Saarenkylän Omakotiyhdistys ry:n toimintaa

Tiedotuslehti
Saarenkylän Omakotiyhdistys ry    •    www.saarenkylanomakotiyhdistys.fi    •    Kesäkuu 2014

V

Omakotiasukkaiden
ääni kuuluville

Jatkuu sivulla 2 ...

Palveleva Optikkoliike

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

LEIKKAA
TALTEEN!

4 444

Suutarintie4M:4puhJ4E4EE436T45TT4

info@saarenkylanfysioJcom4
wwwJsaarenkylanfysioJcom

4

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     •    Toukokuu 2018

Saarenkylän Omakotiyhdistys on Suomen Omakotiliiton 
jäsenyhdistys. Olemme puoluepoliittisesti sitoutumaton 
järjestö, jonka tarkoitus on tehdä edunvalvontatyötä, 
jotta pientaloasukkaan etu otettaisiin huomioon 
lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa.
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa omakotitalon, 
vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistön omistajan 
oikeudellista, taloudellista ja yhteiskunnallisia etuja 
sekä edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista 
asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä.
Tämä tarkoittaa esim. tutustua alueen uusiin 
kaavaluonnoksiin ja liikennereittien ja alueen muuhunkin 
suunnitteluun liittyviin kysymyksiin ja antaa niistä 
tarvittaessa lausuntoja kaupungin viranomaisille.

Omakotiliitto kattojärjestönä on viime vuosina ottanut kantaa esim. 
kotitalousvähennyksen korottamiseen, jätevesilainsäädännön huojenta-
miseen, energiatodistuksen järkevöittämiseen, kiinteistöveron korotuksen 
perumiseen, sähkön siirtomaksujen korotuskaton asettamiseen ja näin 
omalta osaltaan saanut niihin muutoksia.

Yhdistyksenä olemme ottaneet kantaa mm. Saarenkylän kouluverk-
koasiaan, jossa olemme Syväsenvaaran yhtenäiskoulun kannalla, ja 
näin tukeneet Syväsenvaaran vanhempaintoimikunnan esitystä heidän 
hyvillä perusteilla asiasta. Kun on kysymys pienten lasten eduista, käy-
dä koulua kohtuullisen kokoisessa ja terveellisessä koulussa ei voi olla 
kysymys pelkästään rahasta, joka näissä laskelmissa ei ole kaupungin 
taloudessa suurta eroa, verrattuna Nivavaaran mammutti kouluun. 
Olemme kirjelmöineet asiasta koulutuslautakunnalle, jossa esitimme 
myös Kansalaisopiston tilojen ajanmukaisista tarpeista, sen keskeisestä 
paikasta Syväsenvaaran koulun yhteydessä.

On myös Saarenkylän alueen etu, että alue olisi houkutteleva lapsi-
perheille, eli koulupalvelut ja muut palvelut olisivat alueella saatavilla. 

 Paljon puhuttuun Kemijoen tulva-asiaan olemme ottaneet myös 
kantaa, koska Saarenkylän alue on tulvariskialuetta. Suuren tai pienem-
mänkin tulvan uhatessa tulvariskialueella on satoja taloja, jotka ovat 
kuitenkin rakennettu virallisille kaavan mukaisille paikoille. Yhtyen 
virallisen tulvariskityöryhmän kantaan olemme kannattaneet Kemihaa-
ran altaan merkitsemistä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaan. 
Valtioneuvoston päätöksessä kaavaan ei hyväksytty kuitenkaan allasva-
rausta. Tästä valtioneuvoston päätöksestä olemme valittaneet KHO:n 
kuten kaupunginhallituskin.

Muistuu mieleen Saarenkylässä tulva v. 1993, jolloin Pulkamontien 
terveysasema oli pohjaveden kautta vaarassa kastua. Terveysasema oli 
jo varautumissuunnitelmien mukaisesti tarkoitus evakuoida, mutta 
seuraava kylmät yöt pelastivat tilanteen ja vesi alkoi laskea. Saulin tulvan 
korkeuspiste on merkitty Pulkamontien terveyskeskuksen eteläpäädyn 
ikkunaan noin metrin korkeudelle maan pinnasta.

Keväällä v. 2017 anoimme kaupungilta lupaa istuttaa Suomi 100 vuotta 
tulevaisuuden juhlakuuset Saarenkylän kirjaston rantaan kaupungin 
puistoalueelle. Kesäkuussa 2017 kutsuimme Saarenkylän Nuorisoseura 
ry:n, LC Napapiiri Rovaniemi, sekä Saarenkylä- ja Syväsenvaaran Martat 
ry:n istuttamaan yhdistysten nimissä juhlakuuset. 

Norvatien kiertoliittymän Runopatsaalle sytytettiin 100 kynttilää 
Suomi 100 v kunniaksi itsenäisyyspäivänä 6.12.2018. 

Menneinä vuosina yhdistys järjesti myös talkkaritoimintaa, mutta 
TE-keskuksen palkkatuen loputtua, emme ole pystyneet järjestämään 
käyttäjille edullista talkkaritoimintaa.

Muutamien Rovaniemen liikkeiden kanssa on sovittu jäsenalennukset 
yhdistyksen jäsenille, liikkeet on lueteltu yhdistyksen  www.saarenky-
lanomakotiyhdistys.� , kotisivuilla, jotka on uusittu syksyllä 2017. 

Valtakunnalliset jäsenedut jäsenille on Omakotiliiton www sivulla, 
www.omakotiliitto.� .

Yhdistyksellä on jäsenten vuokrattavissa mm. oksasaha, lehtipuhallin, 
pensasleikkuri, vesikourujen puhdistin ja vipukirves.

Saarenkylän kirjaston kanssa järjestämme kerran kuukaudessa kir-
jastoillan, jolloin eri asiantuntijat pitävät alustuksen. Tilaisuus on avoin 
kaikille, myös ei-jäsenille.

Pulkamontien terveysasemalla pidämme vuosittain kaikille avoimen 
joulunavauksen, yhdessä LC Napapiirin Rovaniemen kanssa, ajankohta 
ilmoitetaan lehdessä yleensä seurapalstalla.

Yhdistys on tukenut vuosittain Saarenkylän alueen diakoniatoimi-
kuntaa pienellä rahallisella avustuksella joulupakettien hankintaan.

Syyskesällä olemme tehneet asiantuntijoiden kanssa katselmuksen 
ennalta ilmoitetulla alueella, viihtyisimmästä kotikadusta, jossa arvi-
oidaan kadun siisteys ja kauneus.  Tulokset olemme julkaisseet Uusi 
Rovaniemi -lehdessä.

Tänä vuonna alue käsittää, tässä lehdessä sivulla 3 ilmoitetun alueen. 
Toivomme, että alueen asukkaat yhdessä panostaisivat kadun viihtyi-
syyteen.

Tekeminen on yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, tervetuloa toimin-
taan mukaan uusin ajatuksin asuinalueemme ja asukkaiden parhaaksi. 

Anja Hannula
puheenjohtaja

 

Mansikan 
muotoinen 
kesäkioski ei jäänyt 
huomaamatta 
viime kesänä 
Pulkamontiellä, 
terveyskeskuksen 
pihapiirissä. 
Toiminnan takana 
oli Saarenkylän 
vanhustenkoti-
yhdistys. 

– Kahvila otettiin upeasti vastaan. Ihmiset viihtyivät sen tunnelmassa 
nauttien omatekemiä leivonnaisia ja paikallista jäätelöä, unohtamatta 
ohjelmaa, Jarmo Palo, Saarenkylän vanhustenkotiyhdistys ry:n toimin-
nanjohtaja kertoo. 

TOINEN KESÄ 
Viime kesän kokemuksista rohkaistuneena Palo on koonnut laajan ka-
valkadin erilaisia ohjelmanumeroita lauantain iltapäiviin. 

– Iltapäiväkahvin aikaan, eli klo 13 meillä on Mansikissa lauantaisin 
ohjelmaa. Yleensä se on elävää musiikkia, mutta myös muunlaisia yllätys-
numeroita saatetaan nähdä Mansikin maitolaiturilla. Tuomme usein oman 
palvelutalon asukkaita kesäkahvilaan nauttimaan ulos iltapäiväkahvit ja 
seuraamaan ohjelmaa. He nauttivat siitä, että ihmiset ovat voineet tulla 
juttelemaan heidän kanssaan, Jarmo Palo toteaa. 

RESIDENSSITOIMINTA JATKUU 
Saarenkoti on ylittänyt uutiskynnyksen, kun sen huoneistossa on asu-
nut nuori opettajaopiskelija Johanna Pihlajamaa teki vapaaehtoistyötä 
asumista vastaan palvelutalossa. Johanna on tulossa syksyllä takaisin 
Saarenkodille.

 – Taiteilijaresidenssitoimintaa meillä on ollut jo kolmena vuonna. 
Siitä on hyviä kokemuksia. Helena Leminen on tulossa jo toista kertaa 
Saarenkodille. Hän on yhteisötaiteilija, pedagogi ja klovni Regina D. 
Ding Dong. 

Myös nuorten työllistäminen on ollut Palon sydämellä. 
– Voimme kesäkahvilatoiminnalla tarjota myös paikallisille nuorille 

kesätyöpaikkoja. Tässä toteutuu monen sukupolven kohtaamista, kun 
nuoret työskentelevät kahvilassa, Palo miettii. 

Mansikki kutsuu kesäkahvilatunnelmaan Saarenkylään 

MansikkiMansikki

Saarenkylän vanhustenkotiyhdistys ry avaa taas 

kesäkahvilan Pulkamontien terveyskeskuksen pihalle.   

Avajaiset su 10.6. klo 13, mukana LC Ronjat!

Avoinna joka päivä klo 11-18! 
Lauantaisin ohjelmaa klo 13!

Yhteistyössä: Arctic Ice Cream ja Seniortek

www.saarenkoti.fi

Kahvia, 

leiv
onnaisia

 ja 

paikallist
a jäätelö

ä!

KESÄKAHVILA 

MISTÄ ON KYSE? 
Saarenkoti on Saarenkylän vanhustenkotiyhdistys ry:n omistama ikäih-
misten palvelukeskus, joka sijaitsee Pulkamontiellä terveyskeskuksen vie-
ressä. Yhdistys tarjoaa tehostetun asumisen palveluja, palvelukotiasumista 
ja kotipalveluja Rovaniemen Saarenkylässä. Saarenkoti on toiminnan 
pääkeskus ja muut yksiköt ovat nimeltään Saarentupa ja Kotipihlaja. 

– Olemme saaneet vahvistusta sille, että ihmisen terveyteen ja toimin-
takykyyn voi mitä suuremmassa määrin vaikuttaa pienillä iloa tuottavilla 
asioilla. Haluamme ympäri vuoden tuoda kulttuurielämyksiä myös ikäih-
misten ulottuville, nyt tämä tapahtuu ulkona tunnelmallisessa kahvilassa. 

– Saarenkodin uudet verkkosivut on avattu osoitteessa www.saa-
renkoti.�  ja Mansikki löytyy myös Facebookista, Jarmo Palo vinkkaa. 
Facebookissa on aina ajantasainen tieto ja tunnelmapaloja kahvilalta. 

Taiteilijaresidenssi saa jatkoa 
myös tänä kesänä. Kuvassa 
Saarenkodin asukkaille tuttu 
Klovni Regina D. Ding Dong.

Kesäkahvila Mansikki 
Avoinna joka päivä 
9.6.–5.8. klo 11–18 
Säävaraus (myrsky)

Lauantaisin klo 13 
ohjelmaa. 

 

– Toivottavasti tulisi oikein 
aurinkoinen kesä! Kesäkahvila 
avautuu la 9.6. ja on avoinna 
5.8. saakka joka päivä. Avajaisia 
vietetään su 10.6. ja avajaisissa 
nähdään Ronjat on the Road 
-kiertueen vauhdikas musiikkiesi-
tys. Muita kesän esiintyjiä ovat muun 
muassa Hyvät Hyssykät, Maj-Lis Ero-
la, Putaan Kaiku ja Kvarttia vaille. 

Tervetuloa Mansikkiin!

 Harriet Urponen

Salen pihalla la 16.6. klo 11.00–14.00.
20 ensimmäiselle maksuton myyntipaikka, ilmoittautuminen 

puh. 040 069 7236.
Paloauton esittely, makkaratarjoilu ym.

Järj. Saarenkylän Omakotiyhdistys  ry ja Syväsenvaaran Sale

Kesätapahtuma  Syväsenvaarassa

http://www.4doptimi.fi

VESIJOHTOLIIKE
PÄLSYNAHO OY

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

www.vjl-palsynaho.comMarttiinintie 10, 96300 Rovaniemi, p. 0400 333110
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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. 
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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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 Tarjous

 Rovaniemen terveyskeskuksen avovastaanoton palvelut

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

•

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

Rovaniemen terveyskeskuksen vastaanotto-palvelujen 
järjestäminen on viimeisen vuoden ajan ollut 
muutoksessa, kun Sairaalakadun sisäilmaongelmien 
myötä on jouduttu miettimään uutta toimintaympäristöä 
palveluille. Toiminnan järjestämisen kannalta helpointa 
olisi ollut päästä sijoittamaan kaikki toiminnot saman 
katon alle, mutta tähän ei löytynyt riittävästi poliittista 
tahtoa. Toimintaa lähdettiin suunnittelemaan kolmen 
terveysaseman mallilla.

Urheilukadun terveysasema aloitti uutena toimipisteenä syksyllä 2017. 
Sairaalakadun muu vastaanottotoiminta ja Pikapoli siirtyivät maaliskuussa 
2018 uudelle Rinteenkulman terveysasemalle. Sairaalakadun diabetes-
vastaanotto siirtyi Pienteollisuustalolle. Pulkamontien terveysasemalla 
toiminta jatkuu aiempaan tapaan. 

 Samaan aikaan fyysisten toimitilojen muutosten kanssa mietittiin 
vastaanottotoiminnan järjestämistä uudella tavalla. Vanhassa tiimi-
mallissa toimintayksiköt olivat pieniä ja haavoittuvia. Henkilökunnan 
määrän vaihtelu asetti kansalaiset eriarvoiseen asemaan hoitoon pääsyn 
suhteen, kun asiointi oli sallittua vain omassa tiimissä. Päätettiin siirtyä 
tiimimallista terveysasemamalliin. Tasavertaisen hoidon saatavuuden 
mahdollistamiseksi nykyään voi valita, millä terveysasemalla asioi. Olem-
me halunneet kuitenkin mahdollistaa hoidon jatkuvuuden, eli sen että 
etenkin pitkäaikaissairaat ja terveyskeskuksessa paljon asioivat pääsevät 
käymään tutun ammattihenkilön luona. Tämän on todettu tutkimuksissa 
parantavan hoidon laatua ja vähentävän terveydenhuollon kustannuksia 
- molemmat tärkeitä asioita tässä soten kynnyksellä. Aiemmat omalääkä-
ri- ja omahoitajasuhteet on säilytetty. Kiireettömissä terveysongelmissa 

jo käytössä Pikapolille ja vastaanoton sairaanhoitajalle. Virtu.� -palvelun 
kautta voi välittää terveyskeskukseen mm. verenpaine- ja verensokeri-
seurantalomakkeet sekä omahoitolomakkeen. Hoitotarviketilauksia voi 
tehdä sähköisesti saman palvelun kautta. 

Myös vastaanoton tukipalveluissa on tapahtunut muutoksia uuden 
terveysasemajaon myötä. Laboratorion näytteenottotoimintaa on ter-
veysasemista Pulkamontiellä ja Rinteenkulmassa. Röntgen sijaitsee vielä 
Sairaalakadulla, mutta yhdistyy Lapin keskussairaalan röntgenin kanssa 
kesän alussa. Tämä mahdollistaa myös ilta-aikojen käyttöönoton, mikä on 
ainakin työssäkäyville tervetullut uudistus. Fysioterapeutin suoravastaanot-
toa järjestetään kaikilla terveysasemilla, mutta muu avokuntoutustoiminta 
on siirtynyt Metsäruusuntielle noin 4 km päähän keskustasta. Etäisyys 
aiheutti alkuun haasteita, mutta nykyään paikalle pääsee bussilipun hin-
nalla, kun tilaa matkapalvelukeskuksesta kyydin edellisenä päivänä.

Rovaniemen terveyskeskuksessa on pitkään tehty määrätietoista 
kehittämistyötä hoidon laadun parantamiseksi, mistä on selkeää hyötyä 
potilaalle. Potilaiden omahoidon tukeminen on pitkäaikaissairauksissa 
tärkeää. Parantuneen omahoidon myötä esimerkiksi diabeteksen ja 
verenpainetaudin hoitotulokset paranevat, komplikaatiot vähenevät ja 
elämänlaatu paranee. Laatutyömme on huomioitu myös valtakunnal-
lisesti. Vuonna 2016 meidät valittiin vuoden laatuterveyskeskukseksi, 
ja vuosina 2014 ja 2017 vuoden kehittäjäterveyskeskukseksi. Hen-
kilökunta on innolla mukana kehittämistyössä. Tavoitteenamme on 
tarjota laadukasta ja terveyshyötyä tuottavaa palvelua sitä tarvitseville 
rovaniemeläisille.

Outi Palmén
Ylilääkäri, avovastaanotto
Terveydenhuollon palvelut, Rovaniemi

Autokorjaamo J. Koivuranta Oy
puh. 044 089 2695

2018

Autokorjaamo J. Koivuranta
Rovaniemi

TODISTETUSTI
TYYTYVÄISIMMÄT

ASIAKKAAT

Palveleva Optikkoliike

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

LEIKKAA
TALTEEN!

55

Rovaniemen Hautaustoimisto
ja Juhlapalvelu Elli Malinen Oy

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

v

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

www.verhoomominka.fi

kannattaakin odottaa vähän pidempään omalääkärin tai omahoitajan 
vastaanotolle pääsyä, kuin asioida aina uudella lääkärillä tai hoitajalla.

Kaikilla terveysasemilla on aamupäivisin kiireettömiä ja iltapäi-
visin kiireellisiä vastaanottoaikoja. Aikoja on kuitenkin liian vähän 
tarpeeseen nähden. Ongelmana on, kuten muuallakin Suomessa, pe-
rusterveydenhuollon riittämätön resursointi tehtävien määrään nähden. 
Terveyskeskuslääkärin laaja-alaiseen työnkuvaan kuuluu tavallisen vas-
taanottotoiminnan lisäksi moninaisia muita tehtäviä. Lääkäriä tarvitaan 
mm. äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, 
kutsuntatarkastuksissa, kuntoutustyöryhmissä, vuodeosastoilla, ikäosaa-
miskeskuksessa, palveluasumisen yksiköissä, kotisairaanhoidossa ja päi-
vystyksessä. Kaikki muualle suunnattu työpanos on pois päiväaikaisesta 
vastaanottotyöstä. Tilannetta on jonkin verran helpottanut vuonna 2014 
alkanut pikapolitoiminta, jossa lääkäri ehtii hyvin järjestetyn hoitaja-
yhteistyön ansiosta vastaanottamaan merkittävästi enemmän potilaita 
työpäivän aikana, kuin tavallisella vastaanotolla. Pikapolin mahdollisuus 
vastata kysyntään on kuitenkin esimerkiksi infektioaikaan riittämätön. 
Hoidon sujuvuuden ja potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että 
Pikapolille hakeudutaan vain sellaisissa asioissa, jotka siellä pystytään 
hoitamaan. Esimerkiksi rintakivun, voimakkaan hengenahdistuksen 
tai äkillisen halvausoireen vuoksi tulee hakeutua suoraan Lapin keskus-
sairaalan päivystykseen. Myös murtumaepäilyt tutkitaan ja hoidetaan 
päivystyksessä. Vastaavasti päivystyksen puoleen on syytä kääntyä vain 
päivystyksellisissä terveysongelmissa. 

Tarkempaa ohjeistusta hoidonporrastuksesta löytyy Rovaniemen netti-
sivuilta. Lisäapua tuo sähköinen hoidon tarpeen arvio, joka neuvoo oikean 
hoitopaikan oirekuvauksen perusteella. Järjestelmä otetaan käyttöön 
toukokuussa 2018 ja sen toivotaan helpottavan myös puhelinruuhkia. 
Sähköisiä asiointikanavia kehitetään jatkuvasti. Sähköinen ajanvaraus on 

KIINTEISTÖ OY 
MARTTI & teppo 



RANUAN ENTOKENTÄLLÄ VARTTIMAI IN KIIHDYTYS ÄIVTIPTESJA- ÄT AUTOI E JA PYÖRI E
A JOPÄIVÄT 26.5, 4.8, 25.8,28.7,21.7,30.6,16.6,: 1.9

KASELLEJO PÄIVÄLLEJOA ON VARAPÄIVÄ AINASUNNUNT
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:
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20€AL VUO J IT15 TIAAT SKNNUKUU
KATSO JAT 5€

TAPAHTUMAN JÄR JESTÄÄ

PORTIT AU STAI AAK
MY AKKARAA KAHVIA

N KLO 10 00 : JA A JOT ALKAVAT N. KLO 11:00
YNNISSÄ M JA UM URIKK AL E T TUA!
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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

SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 
Ainonkatu 1, Rovaniemi 
saastopankki.fi/rovaniemi

TAHDOTKO OSTAA TAI 
REMONTOIDA ASUNTOA?
MEILTÄ SAAT NOPEAN 
LAINAPÄÄTÖKSEN
Varaa aika www.saastopankki.fi/varaa-aika
tai soita meille

Puh. hinta: lankapuh. 8,35 snt + 6,91 snt/min, matkapuh. 8,35 snt + 16,69 snt/min

Tuija Sahlberg, rahoituspäällikkö, p. 029 041 2727
Sanna Jääskeläinen, rahoitusneuvoja, p. 029 041 2742
Henna Keskiniva, rahoitusneuvoja, p. 029 041 2746
Tiina Leinonen, rahoitusneuvoja, p. 029 041 2745
Sakari Rapo, rahoitusneuvoja, p. 029 041 2743

toukokuu 20122

On jälleen juhlan aika?

Paljetie 3
96300 Rovaniemi

www.ounasauto.fi 

Soita, tilaa, nouda!
puh. 016 362 322

Pulkamontie 6, 96900 Saarenkylä
www.paraspizza.com

• Huollamme ja 
korjaamme kaikki

moottoripyörät 
• Suzuki ja Kawasaki 

edustus

Puheenjohtaja
Matti Anttila   
044 515 1701 
0400 989 752
 
Varapuheenjohtaja 
Seppo Martikainen 
0400 187 686 

Sihteeri 
Jorma Hovi  
050 349 9260

Rahastonhoitaja 
Eeva Yliniemi 
040 735 1356

Kaija Lainas   
040 828 0473  

Jaakko Narkaus  
040 861 2464

Paavo Postila
040 503 0936

Aino Putaansuu  
0400 697 236

Saarenkylän 
Omakoti-
yhdistys ry:n 
v. 2012 hallitus
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VAIHTOAUTOT, AUTOHUOLTO,
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RAKENTAVASSA SEURASSA

TORNIO | Varikonkatu 3 | Puh. 010 7557 200

YLITORNIO | Alkkulanraitti 127 | Puh. 010 7557 100 

ROVANIEMI | Teollisuustie 13| Puh. 010 7557 400

OULU | Nuottasaarentie 4| Puh. 010 7557 300

Avaamme porttimme 
19.5.2012  klo 10.00

Meiltä puut, pensaat ja perennat
pohjoisiin pihoihin.

Puutarha Viher-Lappi Harjurinteentie 23, 
96800 Rovaniemi

• laatoitus-
   työt
• ulkoverhoustyöt
• ulkomaalaukset

Polar Offi ce Oy

Puh. 040 8422 900
Pulkamontie 8, 96900 Saarenkylä

www.polaroffi ce.fi 

Tervehdys kyläläiset, on jälleen tullut aika antaa kuulu-
misia Saarenkylän Omakotiyhdistys ry:n kulmaltakin. 
Luminen talvi on taittunut lumiseksi ja sohjoiseksi ke-

vääksi. Luoja antaa kelejään meille kuin on parhaaksi katso-
nut. Kevään tulvatilannehan tuo tuntuu huolettavan. Aineksia 
on vaikka mihin.

 Yhdistyksemme viettää 15 -vuotisjuhlaa 26.5.2012 Juppo-
tien toimitiloissa avoimien ovien päivänä. Jäteneuvoja Aila 
Kauppila kertoo muuttuneen jätelain vaikutuksesta klo 12.30. 
Tervetuloa niin jäsenet kuin muutkin kyläläiset!

 Yhdistystoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa ja 
se vaatii onnistuakseen aina osanottajia eri kansalaisryhmis-
tä. Senpä vuoksi vetoan jälleen kerran teihin arvoisat kylä-
läiset. Tulkaa mukaan omakotiyhdistystoimintaan! Sekin on 
yksi lähidemokratian vaikuttamisreitti.  Yhdistyksen kautta 
on mennyt valituksia, kannanottoja ja muistutuksia erilaisista 
asukkaita koskevista asioista. Kansalaisyhteisön asiointireitti 
on vahva vaikutuksen väylä yhteisissä asioissa. Sen ovat huo-
manneet kuntapoliitikotkin jo ajat sitten. Hyvä näin.

 Myllyojan Orkesteri on antanut toiveita herättäviä näytteitä 
jo muutamissa sulakohdissa. Mielenkiinnolla odotankin alka-
vaa kevätkonserttia!

Lämmintä kevättä ja kesää!
Matti Anttila

Suutarintie 1, Saarenkylä
Puh. 040 584 98 29

nisujakakkupuoti@gmail.com
www.nisujakakkupuoti.webs.com

Myymälä avoinna
ma-pe 7.30 – 16.00

la 7.30 – 13.00

NISU- JA KAKKUPUOTI
Leipomotuotteet kotitekoisesti

VUOKRATTAVANA
Saarenkylän Omakotiyhdistyksellä on 

vuokrattavana jäsenille
  
 Oksasaha 5€ / vrk
 Oksasilppuri  15€ / vrk
 Lehtipuhallin 5€ / vrk
 Reppuruisku  5€ / vrk
   Pensasleikkuri 5€ / vrk

Tiedustelut ja vuokraukset 
puh.  045 1278245

Parvekelasitukset
Lasiterassit

puh: 040 771 5099
asiakaspalvelu@lasilux.fi

www.lasilux.fi

Suosiolantie 10, Rovaniemi p. (016) 374 064
Avoinna ma-pe 8-16.30 • www.lvi-lamsa.fi 

VESIAUTOMAATTI
85/25x

IMULETKUSETTI
7 m

255.- 19.-
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On jälleen juhlan aika?

Paljetie 3
96300 Rovaniemi

www.ounasauto.fi 

Soita, tilaa, nouda!
puh. 016 362 322

Pulkamontie 6, 96900 Saarenkylä
www.paraspizza.com

• Huollamme ja 
korjaamme kaikki

moottoripyörät 
• Suzuki ja Kawasaki 

edustus

Puheenjohtaja
Matti Anttila   
044 515 1701 
0400 989 752
 
Varapuheenjohtaja 
Seppo Martikainen 
0400 187 686 

Sihteeri 
Jorma Hovi  
050 349 9260

Rahastonhoitaja 
Eeva Yliniemi 
040 735 1356

Kaija Lainas   
040 828 0473  

Jaakko Narkaus  
040 861 2464

Paavo Postila
040 503 0936

Aino Putaansuu  
0400 697 236

Saarenkylän 
Omakoti-
yhdistys ry:n 
v. 2012 hallitus
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VAIHTOAUTOT, AUTOHUOLTO,
RENKAAT, RENGASTYÖT
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RAKENTAVASSA SEURASSA

TORNIO | Varikonkatu 3 | Puh. 010 7557 200

YLITORNIO | Alkkulanraitti 127 | Puh. 010 7557 100 

ROVANIEMI | Teollisuustie 13| Puh. 010 7557 400

OULU | Nuottasaarentie 4| Puh. 010 7557 300

Avaamme porttimme 
19.5.2012  klo 10.00

Meiltä puut, pensaat ja perennat
pohjoisiin pihoihin.

Puutarha Viher-Lappi Harjurinteentie 23, 
96800 Rovaniemi

• laatoitus-
   työt
• ulkoverhoustyöt
• ulkomaalaukset

Polar Offi ce Oy

Puh. 040 8422 900
Pulkamontie 8, 96900 Saarenkylä

www.polaroffi ce.fi 

Tervehdys kyläläiset, on jälleen tullut aika antaa kuulu-
misia Saarenkylän Omakotiyhdistys ry:n kulmaltakin. 
Luminen talvi on taittunut lumiseksi ja sohjoiseksi ke-

vääksi. Luoja antaa kelejään meille kuin on parhaaksi katso-
nut. Kevään tulvatilannehan tuo tuntuu huolettavan. Aineksia 
on vaikka mihin.

 Yhdistyksemme viettää 15 -vuotisjuhlaa 26.5.2012 Juppo-
tien toimitiloissa avoimien ovien päivänä. Jäteneuvoja Aila 
Kauppila kertoo muuttuneen jätelain vaikutuksesta klo 12.30. 
Tervetuloa niin jäsenet kuin muutkin kyläläiset!

 Yhdistystoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa ja 
se vaatii onnistuakseen aina osanottajia eri kansalaisryhmis-
tä. Senpä vuoksi vetoan jälleen kerran teihin arvoisat kylä-
läiset. Tulkaa mukaan omakotiyhdistystoimintaan! Sekin on 
yksi lähidemokratian vaikuttamisreitti.  Yhdistyksen kautta 
on mennyt valituksia, kannanottoja ja muistutuksia erilaisista 
asukkaita koskevista asioista. Kansalaisyhteisön asiointireitti 
on vahva vaikutuksen väylä yhteisissä asioissa. Sen ovat huo-
manneet kuntapoliitikotkin jo ajat sitten. Hyvä näin.

 Myllyojan Orkesteri on antanut toiveita herättäviä näytteitä 
jo muutamissa sulakohdissa. Mielenkiinnolla odotankin alka-
vaa kevätkonserttia!

Lämmintä kevättä ja kesää!
Matti Anttila

Suutarintie 1, Saarenkylä
Puh. 040 584 98 29

nisujakakkupuoti@gmail.com
www.nisujakakkupuoti.webs.com

Myymälä avoinna
ma-pe 7.30 – 16.00

la 7.30 – 13.00

NISU- JA KAKKUPUOTI
Leipomotuotteet kotitekoisesti

VUOKRATTAVANA
Saarenkylän Omakotiyhdistyksellä on 

vuokrattavana jäsenille
  
 Oksasaha 5€ / vrk
 Oksasilppuri  15€ / vrk
 Lehtipuhallin 5€ / vrk
 Reppuruisku  5€ / vrk
   Pensasleikkuri 5€ / vrk

Tiedustelut ja vuokraukset 
puh.  045 1278245

Parvekelasitukset
Lasiterassit

puh: 040 771 5099
asiakaspalvelu@lasilux.fi

www.lasilux.fi

Suosiolantie 10, Rovaniemi p. (016) 374 064
Avoinna ma-pe 8-16.30 • www.lvi-lamsa.fi 

VESIAUTOMAATTI
85/25x

IMULETKUSETTI
7 m

255.- 19.-

toukokuu 20122

On jälleen juhlan aika?

Paljetie 3
96300 Rovaniemi

www.ounasauto.fi 

Soita, tilaa, nouda!
puh. 016 362 322

Pulkamontie 6, 96900 Saarenkylä
www.paraspizza.com

• Huollamme ja 
korjaamme kaikki

moottoripyörät 
• Suzuki ja Kawasaki 

edustus

Puheenjohtaja
Matti Anttila   
044 515 1701 
0400 989 752
 
Varapuheenjohtaja 
Seppo Martikainen 
0400 187 686 

Sihteeri 
Jorma Hovi  
050 349 9260

Rahastonhoitaja 
Eeva Yliniemi 
040 735 1356

Kaija Lainas   
040 828 0473  

Jaakko Narkaus  
040 861 2464

Paavo Postila
040 503 0936

Aino Putaansuu  
0400 697 236

Saarenkylän 
Omakoti-
yhdistys ry:n 
v. 2012 hallitus
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RAKENTAVASSA SEURASSA

TORNIO | Varikonkatu 3 | Puh. 010 7557 200

YLITORNIO | Alkkulanraitti 127 | Puh. 010 7557 100 

ROVANIEMI | Teollisuustie 13| Puh. 010 7557 400

OULU | Nuottasaarentie 4| Puh. 010 7557 300

Avaamme porttimme 
19.5.2012  klo 10.00

Meiltä puut, pensaat ja perennat
pohjoisiin pihoihin.

Puutarha Viher-Lappi Harjurinteentie 23, 
96800 Rovaniemi

• laatoitus-
   työt
• ulkoverhoustyöt
• ulkomaalaukset

Polar Offi ce Oy

Puh. 040 8422 900
Pulkamontie 8, 96900 Saarenkylä

www.polaroffi ce.fi 

Tervehdys kyläläiset, on jälleen tullut aika antaa kuulu-
misia Saarenkylän Omakotiyhdistys ry:n kulmaltakin. 
Luminen talvi on taittunut lumiseksi ja sohjoiseksi ke-

vääksi. Luoja antaa kelejään meille kuin on parhaaksi katso-
nut. Kevään tulvatilannehan tuo tuntuu huolettavan. Aineksia 
on vaikka mihin.

 Yhdistyksemme viettää 15 -vuotisjuhlaa 26.5.2012 Juppo-
tien toimitiloissa avoimien ovien päivänä. Jäteneuvoja Aila 
Kauppila kertoo muuttuneen jätelain vaikutuksesta klo 12.30. 
Tervetuloa niin jäsenet kuin muutkin kyläläiset!

 Yhdistystoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa ja 
se vaatii onnistuakseen aina osanottajia eri kansalaisryhmis-
tä. Senpä vuoksi vetoan jälleen kerran teihin arvoisat kylä-
läiset. Tulkaa mukaan omakotiyhdistystoimintaan! Sekin on 
yksi lähidemokratian vaikuttamisreitti.  Yhdistyksen kautta 
on mennyt valituksia, kannanottoja ja muistutuksia erilaisista 
asukkaita koskevista asioista. Kansalaisyhteisön asiointireitti 
on vahva vaikutuksen väylä yhteisissä asioissa. Sen ovat huo-
manneet kuntapoliitikotkin jo ajat sitten. Hyvä näin.

 Myllyojan Orkesteri on antanut toiveita herättäviä näytteitä 
jo muutamissa sulakohdissa. Mielenkiinnolla odotankin alka-
vaa kevätkonserttia!

Lämmintä kevättä ja kesää!
Matti Anttila

Suutarintie 1, Saarenkylä
Puh. 040 584 98 29

nisujakakkupuoti@gmail.com
www.nisujakakkupuoti.webs.com

Myymälä avoinna
ma-pe 7.30 – 16.00

la 7.30 – 13.00

NISU- JA KAKKUPUOTI
Leipomotuotteet kotitekoisesti

VUOKRATTAVANA
Saarenkylän Omakotiyhdistyksellä on 

vuokrattavana jäsenille
  
 Oksasaha 5€ / vrk
 Oksasilppuri  15€ / vrk
 Lehtipuhallin 5€ / vrk
 Reppuruisku  5€ / vrk
   Pensasleikkuri 5€ / vrk

Tiedustelut ja vuokraukset 
puh.  045 1278245

Parvekelasitukset
Lasiterassit

puh: 040 771 5099
asiakaspalvelu@lasilux.fi

www.lasilux.fi

Suosiolantie 10, Rovaniemi p. (016) 374 064
Avoinna ma-pe 8-16.30 • www.lvi-lamsa.fi 

VESIAUTOMAATTI
85/25x

IMULETKUSETTI
7 m

255.- 19.-

REMONTIT  I  SUUNNITTELU  I  KALUSTEET  I  LAATAT & MATOT

LAATTAPISTE ROVANIEMI I Teollisuustie 13, Eteläkeskus. Ark. klo 10–18. laattapiste.fi/mielenrauhaa

LAATTAPISTE O
Y

 
 SU

O
M

A
LAINEN PERHEYRITYS  Y

LI
 3

5 
V

U
O

D
EN

 K
OKEMUS  

Mielenrauhaa – takuulla
Luottamus on tunne, joka syntyy pitkällä aikavälillä.

Siksi saat meiltä kylpyhuoneremontille
10 vuoden takuun.
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Digitalkkaripalvelu 
aloitti Rovaniemellä!

 

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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SiivouksetLumityöt

Pienet
korjaukset

Haravointi Asiointiapu

Ruohon-
leikkuu

Ikkunoiden
pesu

 Polttopuiden
teko

  

Tietokoneen
huolto

Tietokoneen
korjaus

Tietojen
siirto

Tietokoneen
käyttöapu

- - - - - - - - www.lomy.fi - - - - - - - -

alk. 17 €/h

Suositun kotitalkkaripalvelun lisäksi Rovaniemellä on nyt saatavilla 
myös digitalkkaripalvelu. Digitalkkari antaa tietokoneisiin ja älylaitteisiin 
liittyvää neuvontaa ja suorittaa laitteiden asennuksia ja korjauksia. Digi-
talkkari ei väkisin kauppaa uutta laitetta, vaan pyrkii laittamaan vanhan 
kuntoon. Digitalkkarin palvelu maksaa omakotiyhdistyksen jäsenille 
22 €/h + 0,42 €/km ja se on kotitalousvähennyskelpoinen. Lisätietoja 
digitalkkaripalvelusta sekä työtilaukset ja kustannusarviot digitalkkari 
Jari Kokolta numerosta 0503048372 arkisin klo 10–14 välillä. Lue lisää 
talkkaripalveluista osoitteessa: www.lomy.� /asumisapupalvelu.  

EDULLISTA
SÄHKÖÄ MEILTÄ!

Tee nyt lappilainen sähkösopimus.
Kaikkialle Suomeen!

www.energiapolar.fi
Koskikatu 27, PL 8013 96100 Rovaniemi

Polar Tuntispot
Päivän hintaan.

Lapin BIO+
Ekologisesti 
lappilainen.

Lapin Takuu
Taatusti vakaa.

Digitalkkari Jari Kokko.

Saarenkylän Omakotiyhdistys ry järjestää nyt seitsemännen kerran leikkimielisen Viihtyisä kotikatu -kilpailun 
Saarenkylässä. Tapahtuman tarkoitus on parantaa yhteisten alueiden eli kadun varsien siisteyttä itse kunkin 
tontin kohdalla. Kaupungin resurssit ja määrärahat eivät riitä tällaiseen toimintaan vaan toivomme yhteistä 
talkoohenkeä oman kotikadun varren siistimiseen. Tarkoitus on kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen, 
roskattomuuteen, heinän niittämiseen, pajujen raivaamiseen ja postilaatikoiden kuntoon ja ryhmittelyyn. 
Tämän kesän kilpailualue on Myllymäentie – Nivavaarantie – Isoäidintie – Pukinpolku. Tarkastus suoritetaan 
elokuun aikana. Kilpailun voittajakatu julkistetaan edellisten vuosien tavoin mediassa. 

Saarenkylän Omakotiyhdistys ry:n hallitus

Viihtyisä kotikatu 
-kilpailu 2018 Saarenkylässä
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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 € 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
marraskuussa 
2018.

Juttuehdotukset sähköpostitse 
lapinpiiri.rvn@omakotiliitto.fi 

016 310 950
LAPINAUTO-OSA YO

www.lapinauto-osa.com

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

Piha- ja viheraluesuunnitelmat
Pihaneuvontakäynnit

SK PihapalvelutSK Pihapalvelut

Lentosatamankuja 44
96900 Saarenkylä

Puh 040 578 0012
skpihapalvelut@gmail.com

Lentosatamankuja 44
96900 Saarenkylä

Puh 040 578 0012
skpihapalvelut@gmail.com

Metsävaratietoa on monen tasoista
Monella omakotiasujalla on omaa metsää tai on osakkaana 
jossakin metsäpalstassa. Metsätilan kaupassa, lahjassa, 
perukirjoituksessa tai omaisuuden jaossa tarvitaan metsän 
arvon määrittämistä.  Metsähehtaarin keskimääräisiä 
arvoja tilastoidaan hehtaarihintoina maakunnittain. 

Lapin keskimääräinen metsähehtaarin arvo oli viime vuoden metsätila-
kaupoissa 778  €  per hehtaari.  Metsäpinta-alana tässä luvussa on tuot-
tavien metsämaiden lisäksi myös kitumaat ja joutomaat, kuten avosuot 
ja avokalliot. Metsähehtaarin keskihinta ei kuitenkaan sovi yksittäisen 
metsätilan tai -palstan arvon määritykseen.  Metsän arvon ratkaisee pää-
asiassa puuston arvo ei hehtaarit. Pienten taimikoiden arvo on  n 2–300 €/
ha ja joutomaasuo vain muutamia kymppejä, mutta hyvän tukkimetsän 
arvo voi olla Lapissakin 5–6 000 €/ha. Metsän arvosta n 90 % on puuston 
arvoa ja loppu maapohjan arvoa. 

WWW.METSÄÄN.FI
Metsäkeskus ylläpitää jokaiselle metsänomistajalle avointa met-
sään.fi järjestelmää. Sinne pääsee pankkitunnuksilla osoitteessa 
www.metsaan.� . Puustotieto on siellä pääosin lentokoneesta laserkeila-
uksella mitattua tai päivitettyä vanhaa ns aluesuunnittelutietoa. Tietoja 
on mm taimikoiden osalta tarkennettu maastossa. Puustosta on siellä 
kuviokartat ja kuviokohtaiset puustotiedot. Kokemuksen mukaan puuston 

kuutiomäärät ovat siellä kohtalaisen luotettavia, mutta epävarmuustekijöi-
täkin on. Puuston arvoon vaikuttavat tekijät, kuten puulaji mänty/kuusi/
koivu, ikä, kehitysluokka kasvatusmetsä/hakkuukypsä ja hakkuumahdol-
lisuudet, ovat epävarmempia. Puuston määrää kasvatetaan laskennallisesti 
vuosittain ja vähennetään tilalle tehtyjen hakkuuilmoituksien perusteella. 
Metsään.� -järjestelmä antaa hyvät pohjatiedot arvonmääritykseen, mutta 
yksin sen varaan ei arvon määritystä kannata jättää. Puulajisuhteet, 
tukkiosuudet ja kehitysluokat on tarkistettava maastossa.

SATELLIITISTAKIN 
Myös avaruudessa kiertävistä satelliiteista voidaan keilata metsävaratietoa. 
Sitä saadaan 16x 16 metrin ruuduissa. Tätä aineistoa tuottaa mm entinen 
Metsäntutkimuslaitos, nykyinen Luonnonvarakeskus. Ruudut ovat kart-
tapohjaan sidottuja. Tämä ns Hila-tieto on kaikille vapaasti saatavissa. 
Metsäkiinteistöjen rajoja koskeva tieto on samalla tavoin karttaan sidottua. 
Yhdistämällä metsäkiinteistölle sattuvien ruutujen tiedot voidaan laskea 
koko metsäkiinteistön puusto puulajeittain ja puutavaralajeittain. Tätä 
systeemiä käyttää mm OP-metsä. Nettiosoitteesta www.op-metsa.�  löytyy 
kenttä, johon voi syöttää kiinteistötunnuksen ja ohjelma laskee suuntaa 
antavan arvon metsäkiinteistölle. Kiinteistötunnus on neliosainen, esim.  
845-404-1-98. Sinne voi syöttää naapuripalstojenkin tunnukset, mutta 
omistajan nimeä se ei anna. Nämä tiedot voivat olla pari vuotta vanhoja, 
eikä kasvuja ja hakkuita päivitetä. Palstakohtaisia tai kuviokohtaisia tie-

Rovaniemen   kirkko

Messu sunnuntaisin 
klo 10.
Kirkko avoinna 
2.9. saakka 
klo 9-21.
Muina aikoina 
sovittaessa.

KOIVIKKO
Teollisuustie 12, 96300 Rovaniemi
Puh. 0400 695 660
www.autolasi.fi

Autolasien
ammattiasentamo

          nyt myös

SIIRTONURMIKOT

toja sieltä ei saa.  Arvojen ja kuutiomäärien luotettavuus on satelliitista 
luonnollisesti heikompi kuin lentokoneesta laserkeilattu metsään.� -tieto 
ja todellinen arvo voi heittää paljonkin. Verottaja hyväksyy nämä arvot 
mm perunkirjaan tai lahjaveroilmoitukseen. Tästä voi vetää sen johto-
päätöksen, että luvut ovat keskimääriin yläkanttiin ja sama kokemus on 
saatu myös vertaamalla maastoarvioihin.

MYYNTIHINNOITTELUSSA MAASTOARVIO
Jakoa, perukirjaa ja metsäpalstan myyntiä varten on syytä aina käyttää 
arviomiehen maastossa tekemää arviota. Varsinkin myyntihinnan mää-
rittelyssä ei kannata ottaa sitä riskiä, että männikkö myydään koivikkona 
tai päätehakkuumetsä kasvatusmetsänä. Metsäpalstojen ostajat käyvät 
yleensä aina maastossa katsomassa miltä metsä näyttä ja ovatko arviot 
kohdallaan. Jos puusto on arviossa alakanttiin, ei ostaja tule siitä valit-
tamaan, vaan on hiljaa mielissään, jos kauppa syntyy. Jos taas arvio on 
yläkanttiin, ei palstasta tarjota arvion mukaista hintaa. Jos mitään arviota 
ei ole tehty, tekevät ostajat omia arvioitaan ja yleensä varovaisuuspe-
riaatteella. Luotettava maastoarvioon perustuva arviokirja on palstan 
myyjän paras ”arvopaperi”. Netin metsävaratiedot  jouduttavat onneksi 
maastotyötä ja arvion tilaaja hyötyy huokeamman hinnan muodossa. 

Jukka Aula 
metsänhoitaja, metsätalousneuvos

Maksuton jäteneuvonta:
Puh. 0800 120 230 (ark. 9–15)

www.residuum.fi

Ma–pe:
klo 6:30–18:00
Kevätlauantait:

26.5. / 2.6. / 9.6. / 16.6.
klo 10:00–15:00

Alakorkalon
jäteasema

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


