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Työpaikkavierailulla Lapin ELY-keskuksessa 

Piikkisian paluu. 

Kuva: Mare Ehastu 

Evakkovuosien jälkeen ”maaseu-

tuosasto” on kotiutumassa juuril-

leen virastotaloon. Keskustelun 

lomassa Lauri Jaatinen muisteli 

aikaansa samoissa tiloissa toimi-

neena silloisen Rovaniemen 

maatalouspiirin piiripäällikkönä. 

Samalla hän lahjoitti ELY-

keskukselle käytössänsä olleen 

laskukoneen, mallia ”piikkisika”, 

jonka suorituskyvyllä tarvittavat 

laskutoimitukset aikoinaan sujui-

vat Laurilta leikiten pelkällä 

veivin väännöllä. Nyt on Hannun 

vuoro testata, miten pitkälle 

koneen ”softalla” suoriutuu hal-

linnon nykymenossa. 

 

Avasimme uuden toimintavuoden tutustumalla Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 

eli lyhennettynä Lapin ELY:yn. Maaseutu- ja energia -yksikön päällikön Hannu Linjakummun 

yleisesittelyn jälkeen Ympäristö ja luonnonvarat -yksikön päällikkö Tiina Kämäräinen kertoi maa-

kunnan ajankohtaisista kaivosasioista. Meille monelle oli yllätys se, miten paljon Lapissa on me-

neillään ja suunnitteilla erilaisia kaivoshankkeita. Vilkkaan keskustelun yhdeksi pääaiheeksi koho-

sivat eri maankäyttömuotojen yhteen sovittaminen ja kaivostoiminnan heijastukset porotalouteen ja 

matkailuun. Kehittämispäällikkö Anne Ristioja esitteli omassa puheenvuorossaan luonnontuotealan 

ajankohtaisia kehityshankkeita. Lapissa luonnontuotealalle on syntymässä hyvin voimakkaasti uutta 

liiketoimintaa. Varsinkin matkailu hyödyntää enenevässä määrin paikallisten yrittäjien tuotteita 

sekä Lapin luontoon ja luonnontuotteisiin perustuvia hyvinvointipalveluja 

 

Kutsu illanistujaisiin  

Tuija ja Hannu Linjakumpu kutsuvat agronomit seuralaisineen illanistujaisiin uuteen kotiinsa Saa-

renkylään, Sumatie 8, keskiviikkona 14.3. klo 19.00. Yhdessä olon ja seurustelun lomassa pu-

humme varmaan myös Lapin maaseudun nykytilasta. Eri aloilla toimivat agronomit kertovat siitä, 

miten muun muassa neuvonta (Simo Alaruikka), koulutus (Veikko Maijala), tutkimus (Antti Han-

nukkala) ja hallinto (Hannu Linjakumpu) edistävät monialayrittäjyyttä Lapissa. Ilmoita mukaan 

tulostasi sihteerille viimeistään maanantaina 12.3. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite löytyvät 

kirjeen lopusta.  



Luvassa ruumiin ja mielen virkistystä 

Seuraavassa yhdistyksen hallituksen kaavailemia alustavia päivämääriä loppukevään tapahtumille: 

- 18.4. klo 18.00. Virkistäytymisilta Lapin Urheiluopistolla Santasportissa. 

- 21.5. klo 18.00. Kasvatus- ja harrastusvinkkejä tulevan kesän viherpeukaloille Rovaniemen 

Kodin Terran puutarha- ja pihaosastolla. 

- 13.6. klo 17. Opastusta kompassin käyttöön, kartan lukuun sekä suunnistuksen alkeisiin.  

Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin seuraavissa jäsenkirjeissä ajankohdan lähestyessä. 

Aloitamme pian myös elokuussa tehtävän kesäretkemme suunnittelun ja valmistelun. Otamme 

ilomielin vastaan teiltä vinkkejä matkan suunnasta ja mahdollisista retkikohteista. 

 

Kiitos 

Lapin agronomit esittävät lämpimät kiitokset Hannu Linjakummulle, joka toivoi syntymäpäivänään 

mahdolliset muistamiset ja kukkarahat kohdennettaviksi yhdistyksemme stipendirahastoon. Lahjoi-

tuksia kertyi niin runsaasti, että Lapin agronomit voivat nyt useampana vuotena tukea ja kannustaa 

stipendeillä lappilaisia maatalous-, porotalous- ja elintarvikealaa opiskelevia nuoria. 

 

Hallituksen puolesta 

Veikko Maijala  Oiva Nissinen  

puheenjohtaja  sihteeri 

veikko.maijala@ramk.fi   oiva.nissinen@pp.inet.fi  

p. 040 721 3569  p. 045 1103800  

 


