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Tarkkaillaan kevään edistymistä 

 

Illanistujaisissa 14.3. 

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

renkylään keskiviikkona 14.3.  Koolla oli 14 yhdistyksen jäsentä. Yhdessä olon ja seurustelun lo-

massa puhuttiin myös Lapin maaseudun nykytilasta. Eri aloilla toimivat henkilöt (neuvonta/ Simo 

Alaruikka; koulutus/ Helena Ailunka ja Veikko Maijala; tutkimus/ Antti Hannukkala; hallinto/ 

Hannu Linjakumpu; Lapin Osuuspankkien erityisasiantuntija Tuija Linjakumpu) esittivät näkemyk-

siänsä maakunnan kehittämistoiminnan keinoista ja tarpeista sekä toivat esille konkreettisia käytän-

nön esimerkkejä Lapin maaseudun yritystoimintaa jarruttavista ja edistävistä tekijöistä. Koulutuk-

sessa panostetaan erityisesti nuoren yrittäjäpolven kasvatukseen. Etäisyyksistä huolimatta maito- ja 

lihatilojen kehitystä ylläpitää yrittäjien vahva verkostoituminen, kun sen sijaan muut maaseutuyrit-

täjät toimivat edelleenkin hyvin yksin. Tämä on yksi syy maaseudun pienyritystoiminnan hitaaseen 

vahvistumiseen. Tarvitaan enemmän myös pitkäjänteistä suunnittelua ja uusia näköaloja sekä vah-

vempaa tavoitetta ja panostusta paikallisten tuotteiden jatkojalostuksen. Keskustelussa esille tulleita 

maaseutuyrittämistä tukevia ja edistäviä koskevia näkemyksiä sovittiin kirjattaviksi tuleviin alueel-

lisiin tavoiteohjelmiin. 

 

Tervetuloa virkistäytymään Lapin urheiluopistolle Santasportiin Rovaniemelle 

lauantaina 21.4. 
 

Päivän ohjelma: 

• Klo 13.00. Kokoontuminen Havukka-kodassa (hirsinen rakennus paikoitusalueen vieressä). Aloit-

telemme tilaisuutta nauttimalla nokipannukahvia/teetä ja paistamalla makkaraa. Yhdistys hankkii 

eväät. 



• Klo 13.45. Urheiluopiston asiantuntijan (henkilö tarkentuu myöhemmin) esitys liikunnan merki-

tyksestä eri-ikäisten ihmisten kunnon ja hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä. Luento kestää 45 

minuuttia. Keskustelua aiheesta. 

• Klo 15.00 -. Omavalinnaista ja omakustanteista toimintaa esim. keilahallissa, kylpylässä tai Lapp-

set Funparkissa. Yhdistys varaa keilaradan. Uimaan ja Funparkkiin voi mennä oman aikataulun 

mukaisesti. Mikäli haluatte hierontaa tai muita hyvinvointipalveluja, niitä voitte tilata omatoimisesti 

suoraan ao. palvelukohteesta. Santasportin yhteystiedot löytyvät puhelinluettelosta ja netistä.  

 

Ilmoittakaa osallistumisestanne sihteerille viimeistään tiistaina 17.4. 

 

Kesän kynnyksellä Kodin Terraan  

Nämäkin lumet sulavat kohta ja kylvövietti valpastuu keveästä talvihorroksesta. Järjestämme viher-

peukaloille kuivaharjoittelua myyntipäällikkö Mervi Maijalan johdolla Rovaniemen Kodin Terran 

puutarha- ja pihaosastolla maanantaina 14.5. alkaen klo 18.00 (ajankohta muuttunut aiemmasta en-

nakkoilmoituksesta). Ohjelmassa on osaston esittelyä, keskustelua ajankohtaisista pihan- ja puutar-

hanhoitoon liittyvistä asioista ym.  

Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä ajankohdan lähestyessä. 
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