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Tervetuloa MartinPilkin 11v. suurtapahtumaan!

TAPAHTUMAN JUONTAA

JORMA KORHONEN

Ohjelmassa mm. Umpilumijenkan 
MM-kilpailut, huumoripläjäyksiä.
Lastenmaassa mm. moottorikelkka-
ajelua, pororekiajelua, napakelkka, 
liukumäki, karkin ongiltaa,lasten 
pilkkikoulu, 
....ja jännittävistä 
jännittävintä arvontaa

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981

ILTAPILKIT  pe 7.4. klo 18-20
 

IN ENGLISH PAGE 8

Musiikkia maan huipulta-
CHANNEL FOUR

( PILKKIKILPAILU STARTTAA KLO 12.00 )

www.martinpilkki.fi

Arpojen ostopaikat s.10. Mikäli muutoksia 
tulee,ilmoitamme niistä  nettisivuillamme 
ja sanomalehdissä kevään aikana. 

www.martinpilkki.fi

VOITA 
TOYOTA

HENKILÖAUTO!
Kaikkien arvan ostaneiden kesken arvotaan Toyota Auris 
ja Yaris henkilöautot sekä runsaasti muita tavarapalkin-
toja.  Arvonta- ja pilkkikilpailun palkintojen yhteisarvo yli 
55.000 euroa.
Järjestäjä maksaa arpajaispalkintojen arpajaisveron.

Arvan 

hinta:

20,-

Helpoiten voit ostaa 
arvan netin kautta:



Tervetuloa MartinPilkin 11v. suurtapahtumaan! Tervetuloa MartinPilkin 11v. suurtapahtumaan!

2 3

Kiinnostaako jäsenyys?

Lions-toiminta voi antaa 
uusia ulottuvuuksia 
elämääsi !

Lions-järjestö 100 vuotta

Lionstoiminta tarjoaa mahdollisuuden palvella avun tar-
peessa olevia ihmisiä. Samalla se antaa omaan elämään 
laatua. Vapaaehtoisena toimiessa ei auta vain muita vaan 
samalla saa myös omaan elämään uutta sisältöä. Arvos-
tukset saattavat muuttua ja vapaa-ajan käyttämiselle tulee 
mielekäs vaihtoehto.

 
Vapaaehtoistyötä apua tarvitsevien hy-
väksi

Teemme vapaaehtoistyötä yhtä hyvin lasten ja nuorten ter-
veen elämän ja kehityksen turvaamiseksi kuin ikääntynei-
den, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien 
tukemiseksikin. Toimintaa on niin paikallisella, kansallisella 
kuin kansainväliselläkin tasolla

 Mottomme on: Me Palvelemme – We Serve. Suomes-
sa Lions-nimi tulkitaan: LuovutaIsänmaasi Onnellisempana 
Nouseville Sukupolville.

 
Me palvelemme kotiseutujamme

Lionsklubien tärkein palvelun kohde on oma lähialue ja 
asuinympäristö. Kohteina ovat mm. koulut ja päiväkodit, 
vanhainkodit ja palvelutalot, vammaiset ja näkövammaiset 
sekä lasten liikuntaharrastukset.

 Lionsjärjestö ei korvaa yhteiskunnan peruspalveluja, 
vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jää-

vät julkisin varoin hoitamatta. Tämä apu voi olla pienille ryh-
mille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää.

 Palvelemisen lisäksi autamme taloudellisesti. Klubit ke-
räävät varat avustuskohteisiinsa järjestämällä erilaisia ta-
pahtumia ja tempauksia.

 Paikallisen auttamisen ohella osallistumme myös kan-
sallisiin ja kansainvälisiin katastrofikeräyksiin.
 
Nuorille turvallinen tulevaisuus

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on kehitetty usei-
ta eri palveluja, joita klubit toteuttavat yhteistyössä eri oppi-
laitosten kanssa.

•Lions Quest on turvallisuutta ja terveyttä edistävä toi-
minnallinen ohjelma. Siitä löydät kuvauksen täältä.

•Vastuu on minun -palveluaktiviteetti on Quest -ohjel-
man osa, ja sillä pyritään ohjaamaan internetin turvalliseen 
käyttöön. Vastuu on minun on tarkoitettu peruskoulujen nel-
jäsluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

•Lionsjärjestön nuorisovaihto on 16-21 -vuotiaiden nuor-
ten usein kesäaikana tapahtuvaa muutaman viikon mit-
taista tutustumista muihin maihin ja niiden kulttuuriin per-
heoleskelun ja kansainvälisten leirien muodossa.

Ota yhteyttä Lions Club 
Sodankylä ry:n jäseniin. 

Amerikkalainen 38-vuotias Melvin Jones halusi vuonna 
1917 tehdä hyvää ihmisille, jotka tarvitsevat apua ja tukea. 
Hän kutsui ystäviään mukaan, ja ehdotti, että he alkaisivat 
tehdä suunnitelmallista palveluyötä paikkakuntiensa hyväk-
si. 

Ystävykset kokoontuivat Chicagoon 7.6.1917 perusta-
maan uutta palvelujärjestöä. Melvin Jonesin visiosta tuli 
totta jo lähes 100 vuotta sitten. 

Lionsjärjestö levisi nopeasti kansainväliseksi liikkeeksi, 
jonka tavoite on parantaa ihmisten elämänlaatua.

 Järjestö on kasvanut maailman suurimmaksi ja luote-
tuimmaksi palveluklubien järjestöksi. Lions-toiminnan visio 
ja palveluajatus ”We Serve”, on kantanut Lionstoiminnan 
2000-luvulle, ja palveluajatus kantaa seuraavalle vuosisa-
dalle. Järjestö toimii tällä hetkellä yli 200 maassa tai itsehal-
lintoalueella ja jäseniä on lähes 1,4 miljoonaa. Lionsjärjestö 
on vuonna 1945 perustetun YK:n perustajajäsen.

 100-vuotistapahtumiin liittyen on järjestö asettanut jäse-
nistölle haasteen palvella 100 miljoonaa ihmistä 1.7.2014 - 
30.6.2018 välisenä aikana. Haasteteemoja on neljä: nälän-
hätä, nuoriso, näönsuojelu ja ympäristö. Haastekampanja 
on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle kaikkialla maailmassa. 
Palvelua saaneita ihmisiä on jo 49 miljoonaa.

 
Lionstoiminta Suomessa

Suomeen Lions-aatteen toi kanadansuomalainen Aarne Ri-
tari, jonka sukujuuret ovat Etelä-Pohjanmaalla. Ensimmäi-
nen lionsklubi perustettiin Helsinkiin vuonna 1950. Suo-
men 932 lionsklubissa on hiukan yli 24 000 jäsentä. Suomi 
on Euroopan 4. ja maailman 13. suurin lionsmaa.

 Vuosien 2014 - 2018 aikana Suomen lionien tavoitteena 
on palvella 1,8 miljoonaa ihmistä ja toteutamme Punainen 
Sulka -keräyksen, jonka tuotto ohjataan kokonaisuudes-
saan nuorten syrjäytymisen ehkäisytyöhön. Keräyksen suo-
jelijana toimii Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö.

Leijonat viettävät valtakunnallista Hyvän Päivää vuo-
sittain 8.10. Hyvän Päivän yhteydessä Suomen Lions-liitto 
palkitsee sekä valtakunnallisen Hyväntekijän sekä leijonien 
Vuoden Hyväntekijän.

Kansainvälisillä Lions100-sivuilla on myös suomenkieli-
nen osio. Täällä on paljon hyödyllistä tietoa, jota voi käyttää 
viestinnässä hyväksi. Esimerkiksi oheinen logo on ladat-
tavissa sivuilta. Linkki suomenkielisille Lions100-sivuille: 
http://lions100.lionsclubs.org/FI/index.php

Lions - toiminta 
Sodankylässä
Lions Club Sodankylän perustamispäivä on 6.5.1960. 
Charter Night päivää, jolloin klubi tunnustettiin osaksi lions-
klubien kansainvälistä järjestöä ja klubille luovutettiin viral-
linen perustamiskirja, vietettiin 26.11.1960.

LC Sodankylän tärkeimmät aktiviteetit ovat olleet laskiais-
rieha vuodesta 1960 alkaen sekä lisäksi Sodakylän Joulu-
lehti vuodesta 1989 alkaen ja Martinpilkki vuodesta 2007 
alkaen. 
Martin Pilkin tavoitteena on ollut muodostaa Sodankylään 
perhetapahtuma joka innostaisi perheitä yhdessä ulkoile-
maan keväisessä luonnossa  ja toisi piristystä Keski-Lapin 

tapahtumakalenteriin kevät kaudelle. Kymmenen tapah-
tuman kokemus ja saatu palaute ovat olleet myönteisiä. 
Tapahtuma on otettu vastaan hyvin. Martin Pilkistä kuten 
muistakin aktiviteeteista jäävä tuotto käytetään lapsi- ja 
nuorisotoiminnan tukemiseen.

Tänä keväänä pidettävä yhdestoista MartinPilkki pilkitään 
vakiintuneen tavan mukaisesti Luoston Ahvenlammella. 
Luosto tarjoaa vuosittain uusia mahdollisuuksia tapahtu-
man kehittymiselle ja alue palveluineen tarjoaa uusia elä-
myksiä. 

LUOSTOLLA 7.-8.4.2017
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Kilpailun 
johtajalta

Minulla on suuri ilo kutsua teidät 7.-8. huhtikuuta 2017 
Luostolle Martin Pilkin 11v kilpailuun. Tapahtuma tulee 
olemaan aikaisempia vuosia monipuolisempi ja näyttä-
vämpi. Nyt kannattaa tulla henkilökohtaisesti kokemaan 
hieno perhetapahtuma.  
Tänä vuonna jäällä näemme entistä enemmän leijonia, 
sillä tapahtuman yhteydessä kilpaillaan myös Suomen 
Lionsliiton mestaruuksista.
Tapahtuma ei onnistuisi tässä mittakaavassa ilman tuki-
joita, joten suuret kiitokset kaikille teille tässä lehdessä 
mainostaneille ja itse tapahtumassa toimijoille.
Sodankylän leijonat tulevat tekemään taas kaikkensa, 
että pilkkijät sekä muut tapahtumaan osallistuvat viihtyi-
sivät Ahvenlammen jäällä.
Tänä vuonna olemme tosissamme panostaneet perheta-
pahtuman merkitystä järjestämällä lapsille kaikenlaista 
viihdykettä. Selvä parannus entiseen.
Tapahtuma ei ole mitään ilman teitä, siksi toivotan kaikki 
tervetulleeksi Martin Pilkkiin onkimaan, tanssimaan tai 
muuten vain nauttimaan.

Tämän lehden jutunaiheiksi olemme koonneet eri järjes-
töjen esittelyjä.  Toivottavasti saat virikkeen osallistua 
esimerkiksi näiden järjestöjen toimintaan.

Mika Nikula
MartinPilkkikilpailun johtaja
MartinPilkki -lehden päätoimittaja

LUOSTOLLA TAPAHTUU

Luostontie 1, 99555 Luosto. p. 016 620 400
luostotunturi@laplandhotels.com | www.laplandhotels.com

Pe 7.4 Hotellilla MEIJU SUVAS 15 €
La 8.4 Hotellilla Bilebändinä  
 ISKUPORAKONE 
Keloravintolassa perinteiset tanssit  
 MARKKU VARANKA TRIO 
Yhteislippu molempiin 10 €  
Molempina iltoina myös karaokea, 
yökerho Karhussa myöhään yöhön…

Bistrosta maukkaat a´la carte-annokset, 
mehevät burgerit ja reilut pizzat.

Aikuiset 14 €, lapset 8 €

Kylpylä avoinna klo 10.00 – 20.00

MARTIN PILKKIEN 
RAILAKKAAT ILTAMENOT

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN 
RAVINTOLOIHIMME

LÄMPIMÄÄN KYLPYLÄÄN 
PILKKIPÄIVÄN JÄLKEEN

MAJOITUSTARJOUS
MARTIN PILKKIEN AIKANA  
7.4 – 9.4.2017

Kelomökki neljälle

140 €/vrk
sis. majoitus + aamiaiset

Tiedustele myös hotellihuoneita ja 
huoneistoja.

0400 159 409

Arvoisat kalamiehet ja –
naiset. Sodankylän Lions-
klubi järjestää taas tänä 
keväänä perinteiset pilk-
kikisat. Kisapaikkana on 
Luoston Ahvenlampi, liekö 
nimi enne yleisimmästä 
saaliskalasta.
  Martinpilkki ei ole aino-
astaan pilkkikisa, vaan 
viikonloppuun  7.-8.4. on 
rakennettu mittava ulkoi-
lu- ja virkistystapahtuma 
kaikenikäisille mm. poro-
ajeluineen ja arpoineen. 
Martinpilkki on perheta-
pahtuma parhaasta pääs-
tä.
  Vuonna 1917 lausuttiin 
kansainvälisen Lionsjär-
jestön syntysanat. Chica-
golainen vakuutusalalla 
toiminut Melvin Jones kut-
sui erinäisten vaiheiden 
jälkeen koolle liikemiestut-
taviaan ja toi heille esiin 
ajatuksen, että  yhteiskun-

nassa parempiosaisten 
voima piti saada palvele-
maan heikompiosaisia. 
Tästä Lions-liike sai alkun-
sa. Lions-järjestön tunnus-
kuvaksi valittiin leijona. 
Leijonan mielletään edus-
tavan rohkeutta ja jaloutta, 
joista myös järjestömme 
haluttiin olevan tunnettu. 
Tänä vuonna Lions-järjes-
tö täyttää 100 vuotta.
  Myös itsenäinen isän-
maamme täyttää tänä 
vuonna 100 vuotta. Suo-
men itsenäisyysjulistus oli 
Svinhufvudin senaatin eli 
Suomen silloisen hallituk-
sen 4. joulukuuta 1917 an-
tama esitys Suomen julis-
tautumisesta itsenäiseksi 
Venäjästä. Suomen edus-
kunta hyväksyi esityksen 
6. joulukuuta 1917. Tätä 
päivämäärää vietetään 
Suomen itsenäisyyspäi-
vänä. Suomi on joutunut 

raskain uhrauksin puolus-
tamaan itsenäisyyttään, 
mutta Suomi on kestänyt. 
Pidetään huoli, että mei-
dän isämme ja isoisämme 
eivät taistelleet turhaan!
Hyvä lukijat. Meillä suo-
malaisilla lioneilla ja myös 
muilla kansalaisilla on 
siis syytä kaksinkertai-
seen juhlaan. Juhlistetaan 
100-vuotiasta Lions-jär-
jestöä ja juhlitaan myös 
100-vuotiasta  itsenäistä 
Suomea.
  Tänä päivänä Suomen 
ja suomalaisten sanotaan 
olevan vauraampia kuin 
milloinkaan historiansa ai-
kana. Olkoonkin niin, mut-
ta silti meidän yhteiskun-
nassamme on runsaasti 
tilaa nk. kolmannen sekto-
rin toimijoille, esimerkiksi 
Lions-järjestölle. Erityisesti 
tässä haluan mainita syr-
jäytymisvaarassa olevat 

lapset ja nuoret.
Arvoisat lukijat. Toivotan 
menestystä Martinpilkille 
sekä pilkkijöille ja kaikille 
osallistujille.

Erkki Honkala
Suomen Lions-liiton vara-
puheenjohtaja 2016-2017
Tapahtuman suojelija   

Tervetuloa MartinPilkkiin

Lapin Kiehiset ja Kivekkäät 
ry eli tutummin LaKijaKi on 
Sodankylässä toimiva par-
tiolippukunta, jolla onkin jo 
pitkät perinteet. Tänä vuon-
na juhlimme lippukuntam-
me 70-vuotiasta taivalta.

Vuosien saatossa on ollut 
mukana useita satoja lapsia 
ja nuoria. Nykyään toimin-
nassa on aktiivisesti mu-
kana noin 60 iältään 7-22 
-vuotiasta. Lisäksi mukana 
on vaihteleva joukko aikui-
sia. Tähän kuuluu niin ak-
tiivisia vapaaehtoisia kuin 
vanhempia, jotka lastensa 
kautta ovat mukana toimin-
nassa tai sitten ottavat osaa 
aikuispartioon.  Partiotoi-
minta pyörii täysin vapaaeh-
toisin voimin. 

Partio on avointa kaikille. 
Toimintaan voi osallistua 
etniseen tai kulttuuriseen 
taustaan, kieleen, uskon-
toon tai vakaumukseen, 
toimintakykyyn, sukupuoli-
identiteettiin, sukupuolen 
ilmaisuun tai seksuaaliseen 

suuntautumiseen katsomat-
ta. Tekemistä löytyy siis ihan 
jokaiselle. Partiossa tärkein-
tä on yhdessä tekeminen ja 
tekemällä oppiminen. Parti-
ossa ei kilpailla verenmaku 
suussa. Partiotoiminta on 
monipuolista ja siksi sopii 
kaikille. 

Partiossa toimitaan ryhmäs-
sä. Jotta toiminta olisi jokai-
selle mielekästä ja tarpeek-
si haastavaa on partiolaiset 
jaettu ikäkausiin:
Sudenpennut (7-9 v)
Seikkailijat (10-12 v.)
Tarpojat (12-15 v.)
Samoajat (15-1 7 v.)
Vaeltajat (18-22 v.)
Aikuiset (22v-)

Kukin ikäkausi toteuttaa 
omaa ohjelmaansa koloil-
loissa, retkillä ja leireillä. 
LaKijaKin kokoontumis-
paikka, ”Kolo”, sijaitsee 
Vanhan Pappilan alakerras-
sa. Lippukunnalla on myös 
kämppä Petäjäsaaressa, 
jonne suuntautuvat monien 
ryhmien retket sekä lippu-

kunnan yhteiset leirit. Ret-
killä ja leireillä partiolaiset 
tekevät kaikkea sitä mihin 
ei ole mahdollisuutta nor-
maaleissa koloilloissa. Leirit 
ovat yleensä lippukunnan, 
piirin tai Suomen Partiolais-
ten järjestämiä kokemus-
rikkaita tapahtumia kaikille 
partiolaisille ja useimpien 
partiolaisten mielestä sitä 
ihan parasta partiossa. Vii-
me kesänä osallistuimme 
Suomen suurimpaan nuori-
sotapahtumaan ja Suomen 
toiseksi suurimpaan yleisö-
tapahtumaan Roihu 2016- 
partioleirille. Mikä huikea 
kokemus!

Koloilloissa, retkillä ja lei-
reillä tehdään aktiviteette-
ja, jotka rakentuvat erä-, 
leiri- ja kansalaistaidoista, 
johtamisesta sekä sosiaali-
suuden ja luovan ajattelun 
taidoista. Lisäksi harjoi-
tellaan kädentaitoja sekä 
hengellisyyteen, luonnon 
tuntemukseen ja -suojeluun 
liittyviä taitoja. Aktiviteetteja 
tekemällä opitaan uutta ja 
valmistaudutaan partioret-
kiin, -kisoihin, -leireihin ja 
-vaelluksiin. Partioon kuuluu 
myös olennaisesti kansain-
välisyys. Lippukunta järjes-
tää yhteisiä tapahtumia, 
juhlia ja tempauksia. Myös 
piiri ja keskusjärjestö järjes-
tävät toimintaa, joka tukee 
lapsen ja nuoren kehitystä 
sekä tuo näkyvyyttä lasten 
ja nuorten harrastukselle ja 
lippukuntamme osallistuu 
aktiivisesti myös niihin.

Tule mukaan! www.lakijaki.fi

Lapin Kiehiset ja Kivekkäät

Neste Lompolontie Mokot Oy, Sodankylä  
Puh. 0400 208 118, www.nestemokko.fi 
Avoinna: ma–la 6.30–21, su 8–21 
Huolto: Puh. 0400 238 815, ma–pe 7.30–16

Neste Mokko
Täyden palvelun  
huoltoasema
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tuula.harjula@gmail.com

OLEMME MUKANA

MARTIN PILKEISSÄ

Punainen 
S u l k a 
-kampan-
ja lienee 

suomalaisen lionstoiminnan 
tunnetuin tuote. Kukapa ei 
muistaisi vuodelta 2006 
keltaissa Lions-liiveissä sei-
sovia varainkerääjia kaup-
pakeskuksissa ja katujen 
kulmissa. Tai erilaisia lionta-
pahtumia, jossa sulkalionit 
olivat mukana.
Suomalaiset lionsklubit ovat 
keränneet vuodesta 1972 
lähtien Punainen Sulka –

kampanjoissaan noin 21 
miljoonan euron verran va-
roja. Niillä on taisteltu syö-
pää vastaan, torjuttu sydän-
tauteja, autettu sotiemme 
veteraaneja ja niillä on tuet-
tu vammaisia ja vanhuksia.

Edellinen Punainen Sul-
ka-keräys toteutettiin vuon-
na 2006, ja sillä autettiin 
lastensuojelun avo- ja jälki-
huoltoa.

Nyt ollaan jälleen asial-
la. Seuraava kampanja on 
kaudella 2016 – 2017. Sen 
keräyskohteena ovat nuoret.

Nuorten syrjäytymisestä 
puhutaan paljon - aina pre-
sidentti Sauli Niinistöä myö-
ten. Maassamme on arvioi-
tu olevan kouluttamattomia 
ja syrjäytymisen vaarassa 
olevia nuoria noin 40.000.

Maan hallitus onkin käyn-
nistänyt Nuorten yhteiskun-
tatakuun nimellä kulkevan 
kokeilun, jolla on tarkoitus 
taata kaikille nuorille miele-
kästä tekemistä.

Yhteiskunnan tarjoama 
tukiverkko ei ole kuitenkaan 
yksin riittävä, vaan tarvitaan 

paikallistason toimia ja suo-
raa työllistämisen tukemis-
ta.

Siinä lionit haluavat olla 
vahvasti mukana kerää-
mällä varoja japalvelemal-
la myös käytännön toimin. 
Nuorissa on tulevaisuus, 
eikä maallamme ole varaa 
menettää yhtään nuorta yh-
teiskunnan ja työelämän

ulkopuolelle.
 

Vuonna 2006 kerättiin 
lähes neljämiljoona 
euroa

 Punainen Sulka 2006 
–keräyksen kohteena oli-
vat lapset ja nuoret. Sen 
avausseminaari pidettiin 
eduskunnassa 26.9.2006 
ja pääkampanja oli viikolla 
40 vuonna 2006.

Keräyksen tavoitteena oli 
kerätä 1 € / kansalainen eli 
yhteensä runsaat 5 miljoo-
naa euroa. Aivan siihen ei 
päästy, mutta lopputulosta, 
lähes 4 miljoona euroa voi 
joka tapauksessa pitää hy-
vänä.

Varoja saaneet asian-

tuntijayhteisöt olivat Nuor-
ten ystävät ry., Suomen 
Settlementtinuorten liitto 
ry., Barnavårdsföreningen i 
Finland, Suomen Lasten ja 
Nuorten Säätiö, Kirkon lap-
si- ja nuorisotyö, Kotitapa-
turmien ehkäisykampanja, 
Lastensuojelun Keskusliitto 
ry. sekä Lions Quest. 

Keräyksen yhteistyö-
kumppaneita olivat Yleisra-
dio, päivittäistavarakauppa, 
palveluhuoltamot, Autoliitto 
sekä Liikenneturva.

Punainen Sulka -tunnettu leijonatuote

KEMINMAA - ROVANIEMI - SODANKYLÄ

www.tojoauto.fi
020 344 300

Sodankylän Ampujien ju-
niorityö on tärkeää seuran 
jatkuvuudelle ja seuramme 
koulutusohjelmassa on aina 
syksyisin ampumakoulu, 
jonka kautta uudet juniorit 
pääsevät tutustumaan ja 
oppivat ammunnan aakko-
set. Ampumakoulun jälkeen 
pyrimme pitämään juniori-
ampujat aktiivisina seuram-
me jäseninä ja tukemaan 
harrastusta mielekkäällä 
toiminnalla ja kilpailuilla. 
Tukiampujien vuotuinen 
kohokohta on keväisin val-
takunnallisesti järjestettävä 
Kultahippufinaali, joka on 
tarkoitettu juuri alle 14-vuot-
ta ja sitä nuorempien ampu-
jien tapahtumaksi. Tässä 

tapahtumassa Sodankylän 
Ampujat on jo vuosien ajan 
menestyneet nuorten am-
pujiensa kanssa todella 
hienosti. Tätä keväistä ta-
pahtumaa on Sodankylän 
Ampujat ja Lions Club So-
dankylän yhteistyöllä tuettu 
ja yhtenä isona tapahtuma-
na MartinPilkki on antanut 
seurallemme mahdollisuu-
den matkakassan kartutta-
miseen.     
Sodankylän Ampujat ry toi-
vottaa Martin Pilkki tapah-
tumalle runsaasti kireitä 
siimoja.

Sodankylän Ampujat ry/ 
hallitus.

Sodankylän Ampujat 
kiittää  yhteistyöstä

Tähti-Volley Ry on sodanky-
läläinen juniorilentopallon 
erikoisseura ja on Suomen 
lentopalloliiton jäsen. Seura 
on voittoa tavoittelematon 
yhdistys ja sillä ei ole pal-
kattuja toimihenkilöitä vaan 
kaikki toiminta tapahtuu tal-
kootyönä. Jäseniä meillä on 
tällä hetkellä noin 130kpl. 
Seuran tavoitteena on mah-
dollistaa lentopallon harras-
taminen kaikille ikäluokille 
mahdollisimman pienin kus-
tannuksin, mutta kuitenkin 
erittäin laadukkaasti. Tähti-
Volley Ry järjestää valmen-
tajilleen koulutusta yhteis-
työssä Sodankylän kunnan 
kanssa ja välineiden uusi-
miseen ja niiden kehittämi-
seen investoidaan jatkuvas-
ti. Toimintamme korkeasta 
laadusta kertoo se, että seu-
ran junioreista on viimeisen 

viiden vuodan aikana ollut 
mukana maajoukkuetoimin-
nassa 6 kappaletta. Lento-
pallon harrastamisen voit 
aloittaa esikouluikäisenä 
ja yläikärajaa ei ole vaan 
järjestämme vuoroja myös 
senioreille. Lentopallon har-
rastaminen on myös edulli-
nen harrastus sillä nuorim-
mille (eskarista 2.luokalle) 
harrastaminen maksaa vain 
40€/vuosi ja vanhemmille 
40€/puoli vuotta.
Jos haluat tulla kokeile-
maan lentopalloa niin ota 
rohkeasti yhteyttä valmen-
tajiimme tai ilmesty Sodan-
kylän liikuntahallille itsellesi 
sopivan vuoron aikana ja 
nykäise valmentajaamme 
hihasta. Tällä hetkellä pyöri-
vät junioriryhmämme ja val-
mentajat ikäluokittain:

Lentopallokoulu (2009-
2010), Marika Lenkola 
0408407815
F-juniorit (2008-2009), Tei-
jo Jaakola 0407341993
E-tytöt (2006-2007), 
Tiina-Riikka Portimo 
0456381387
E-pojat (2006-07), Ville 
Hautala 0404182910
D-tytöt (2004-2005), 
Susanna Alariesto 
0400733838
C-tytöt (2002-2003), Ville 
Pyhäjärvi 0407386938
B-pojat, (2001-2000), Kau-
ko Berg 0400295424

Senioriryhmien vastuuhen-
kilö Ville Pyhäjärvi neuvoo 
(0407386938 miten hakeu-
dut itsellesi sopivalle vuorol-
le.

Tähti-Volley Ry

Kuva lentopallokoulusta/F-junioreiden ryhmästä valmentajiensa Teijo Jaakolan ja Marika 
Lenkolan kanssa.

•	Henkilö-,	paketti-,	kuorma-,	
linja-	ja	matkailuautot,	asun-
tovaunut,	työkoneet,	raskas	
kalusto

•	Päästömittaukset	bensiini-	ja		
dieselautoille,	OBD-mittaukset

Korjaus- ja huoltopalvelut

•	4-pyöräsuuntaukset
•	Jarrujen	A-korjauslupa	+		
jarrudynamometri

•	Dräger-alkolukkojen	asennus	
ja	kalibrointi

•	Ilmastointilaitteiden	huollot	
R134a-kylmäainetta	käyttäville	
laitteille

•	Nopeudenrajoittimien		
tarkastukset

•	Ajopiirturitarkastastukset,	
myös	digipiirturit

•	Autocom	vikakoodit	ja		
diagnosointi

•	Kuormausnostinten	
25	tm	tarkastukset

Bosch Truck testeri  
pakettiautoista	raskaaseen	
kalustoon.

Erikoisosaamista

www.tunturiauto.fi

Käytössämme	on	täysautomaattinen	Forte	huoltolaite
,	jolla	

saa	vaihdettua	automaattivaihteiston	öljyt	100%:sesti.		
Perinteisellä	tavalla	saadaan	vaihdettua	parhaimmila

an	vain	

30-40%.	Öljynvaihdon	yhteydessä	laitteella	onnistuu	myös	

vaihteiston	pesu	ja	hoitoaineen	lisäys.	

Tyypillisiä	likaisen	ja	ominaisuutensa	menettäneen	ö
ljyn	

aiheuttamia	vikoja	automaattivaihteistossa:

•	Vaihteisto	vaihtaa	liian	
hitaasti	tai	nopeasti
•	Vaihteisto	pitää	kovaa	ääntä	
tai	reagoi	jähmeästi

•	Auto	ryntäilee	eteen-	tai	
taaksepäin
•	Auto	pysähtyy	vaihteen		
vaihtuessa

Nyt meiltä automaattivaihteistojen 

öljynvaihdot 100% huuhtelemalla

Kittiläntie 1, 99600 Sodankylä
016-636 255, 0400 174 207
sodankyla@tunturiauto.fi

Toimelankatu 4-6, 98100 Kemijärvi
016-887 755, 0400 848 316
kemijarvi@tunturiauto.fi

HAMMASLÄÄKÄRI
ILKKA UUSITALO
Rantatie 3 Sodankylä puh. 040 185 4243

Jäämerentie 6, 99600  SODANKYLÄ
GSM 040 7672 328

sodankylanhelahoitooy@pp.inet.fi

Matti Vuontisvaara

Hyvinvointia Lappiin -
sähköä ihmisille ja yrityksille

www.rovakaira.fi
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Sodankylän Tanssi ry on 
aloittanut toimintansa jo 
vuonna 1983, kun paikka-
kunnallemme muutti innos-
tunut tanssinopettaja Iiris 
Kanervo. Tanssitunnit aloi-
tettiin ensin koulujen kerhoi-
na, pian mukaan tuli kunta 
ja silloinen kansalaisopisto. 
Yhdistys rekisteröitiin vuon-
na 1986 ja sen toiminta on 
vuosien myötä muokkautu-
nut tanssitoimintaa moni-
puolisesti tukevaksi ja tuot-
tavaksi. Tanssinopettajatkin 
ovat  vuosikymmenien var-
rella vaihtuneet.Ilonen asia 
on ollut se seikka, että usea 
opettaja on kotoisin täältä 
Lapista mm.Leo Lenkola, 
Sanna Sallanmaa, Hertta 
Alajärvi ja nykyinenkin So-
dankylän Tanssin taiteelli-
nen johtaja Miikka Ryytty on 
alunperin Sodankylän  Vaa-
lajärveltä.
Sodankylän Tanssi ry ke-

rää varoja järjestääkseen 
korkeatasoisia näytöksiä 
puvustuksineen, lavastuksi-
neen ja näyttämötekniikkoi-
neen. Järjestämme erilaisia 
rahankeruutempauksia, 
mm. syksyisen lastenjuh-
lan ja pieniä esiintymisiä 
paikkakunnan eri tilaisuuk-
sissa. Tärkeä osa toimin-
taamme ovat syys- ja kevät-
lukukausilla järjestettävät 
tanssiteatterikurssit, joiden 
päätteeksi on kolme neljä 
yleisönäytöstä. 
Tanssinopettajamme Miik-
ka Ryytyn kansainväliset 
kontaktit ovat tuoneet So-
dankylään useita upeita 
tanssikurssien opettajia 
mm.  Italiasta, Puolasta, 
Ranskasta, Islannista, Sveit-
sistä, Itävallasta, Yhdysval-
loista, Englannista. He ovat 
pitäneet tanssikursseja yh-
teistyössä Revontuli-Opiston 
kanssa ja näytöksiin päät-

tyvä opetus on näin saanut 
hienon päätöksen. 
Italian Torinossa toimivan  
EgriBiancaScuolaDiDanzan 
kanssa olemme toteutta-
neen jo viisi kertaa onnistu-
neen oppilasvaihdon, kurs-
seineen ja näytöksineen.
Olemme luoneet nyt jo toi-
sen kerran toteutuvan kan-
sainvälisen talvisen tanssi-
tapahtuman Kaunis Uniikki 
Lumihiutale- Beautiful Uni-
que Snowflake. Alkuvuo-
teen sijoittuva tapahtuma 
koostuu tanssikursseista 
ja kansainvälisten ammat-
titanssijoiden näytökses-
tä. Ensimmäisenä vuonna 
vieraat olivat seitsemän 
italialaista tanssijaa Egri-
BiancaDiDanza- ryhmästä 
ja vuoden 2017 vieras tulee 
Puolasta Maciej Kuzminski.
Sodankylän Tanssin ryhmät 
ovat osallistuneet tietenkin 
tanssialan katselmuksiin ja 
kilpailuihin eri puolilla Suo-
mea.Viimeisimpiä menes-
tyjiä ovat Hyperboys Oulun 
Arktiset Askeleet 2014 - 

tanssikatselmuksessa sekä 
‘ Fuck you Daddy’- tanssi-
teos Kajaanin Uusissa Ko-
reografioissa 2015. 
Sodankylästä on myös pon-
nistanut useita tanssijoita 
muualle Suomeen alan töi-
hin mm. tanssitaiteilija Tit-
ta Court , tanssinopettajat 
Katja Köngäs ja Hanna Yli-
Tepsa ja parhaillaan tanssia 
opiskelee Maiju Tiuraniemi.
Sodankylässä on myös 
järjestetty vuonna 2014 
pohjoissuomalainen tanssi-
katselmus Kaikki Areenalle 
kahdellesadalle nuorelle 
tanssijalle.
Hienoa tunnustusta Sodan-
kylän Tanssille tuli siitä,kun 
Miikka Ryytty sai Sodanky-
län kunnan kulttuuripalkin-
non 6.12. 2016.

Annele Halmekoski/ 
Sodankylän Tanssi ry varapj

AIMO HEIKKILÄ
Seitatiellä Tojo-autossa

0400 692189
Meillä korjauksen aloitusta nopeuttava CABAS-järjestelmä!

Vakuutusyhtiöiden 
kolariarvioinnit paikanpäällä.

30v 
kokemuksella!

AUTOPELTI-
KORJAAMO

Kaikkien automerkkien 
kolarikorjaamo Sodankylässä. 
Kaikille vakuutusyhtiöille sekä yksityisille.

Ranniotie 10, SODANKYLÄ Puh. 040 5296 712 /Paavo, 040 8451 848 /Pekka
          040 1708 885 huolto/ajanvaraus  www.konevasara.fi

LAATUMERKIT LAPISSA MYY JA HUOLTAA:

Ski-Doo Summit X 850 E-TEC   154”    16.640€

                                            165”    17.040€

Can-am Traktorimönkijät  alk.   7.490€

Lynx Commander 900 ACE       15.250€

moottorikelkat meiltä
SODANKYLÄN 
SEURAKUNTA

Papintie 2
0400 190 406

Pohjois-Kalotin Finanssiedustus Ky
 Vakuutuspalvelut

    
   Jouko Kuivila
      Lompolontie 1
         99600 Sodankylä

             p. 040 778 9904
            jouko.kuivila@if.fi

VARATUOMARI 
JOUNI VIHERVALLI

Lapintie 4, 99600 Sodankylä
Ajanvaraus ja neuvotteluista sopiminen

puh. 0400 391 024
jouni.vihervalli@pp.inet.fi

Erityislasten Omaiset ELO ry

Erityislasten Omaiset ELO ry 
on vuonna 2000 perustettu 
lappilainen vertaistukiyh-
distys, joka tarjoaa vertais-
tukea ja virkistystoimintaa 
erityislapsille ja -nuorille 
sekä heidän perheilleen. Li-
säksi ELO järjestää koulu-
tuksia perheille ja ammatti-
henkilöille yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. ELOn 
vertaisverkostoon ovat ter-
vetulleita kaikki erityistä 
tukea tarvitsevat lapset ja 
nuoret perheineen, sillä 
ELOssa toimitaan yli diag-
noosi- ja erityisyysrajojen. 
Diagnosoidut tai diagnosoi-
mattomat tuen tarpeet voi-
vat olla fyysisiä, psyykkisiä, 
neurologisia, kielellisiä tai 
sosiaalisia. 

ELO toimii Lapissa yhdek-
sässä eri kunnassa: Rova-
niemellä, Sodankylässä, 
Inarissa, Enontekiöllä, Muo-
niossa, Kittilässä, Kolarissa, 
Kemijärvellä ja Sallassa. 
ELOn toiminnan päätavoite 
on tukea ja vahvistaa Lapis-
sa asuvien erityistä tukea 
tarvitsevien lasten ja nuor-
ten perheiden jaksamista 
ja elämänhallintaa vertais-
tuen keinoin. Toiminnan 
lähtökohtana on mukava 
yhdessä tekeminen toinen 
toistaan tukien ja kunnioit-
taen. Tavoitteena on, että 
ELOperheet jaksavat parem-
min arjessaan ohjauksen, 
viestinnän sekä aktiivisesti 
toimivan vertais- ja yhteis-
työverkoston avulla. Kaik-
kiin ELOn tilaisuuksiin voi 
osallistua yli kuntarajojen.

ELO toimii palvelujär-
jestelmässä palveluoh-
jausta tukevana ko-
ke m u s a s i a n t u n t i j a n a . 
Kokemusasiantuntijatoi-
minnan pilottitoimintaa on 

vertaisperhetoiminta, jos-
sa kahdeksan lappilaista 
ELOperhettä toimii vertais-
perheenä. Vertaisperheet 
täydentävät yhteiskunnan 
tarjoamia palveluja ja hei-
dän kokemusasiantuntijuu-
tensa on perheiden ja alan 
ammattilaisten hyödynnet-
tävissä. Vertaisperheet ei-
vät ole ammattilaisia, vaan 
he ovat oman, erilaista 
arkea elävän perheen ko-
kemusasiantuntijoita. Ver-
taisperhetoiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja sa-
mankaltaisten kokemusten 
jakamiseen sekä tuen an-
tamiseen ja välittämiseen. 
ELOn vertaisperhetoiminta 
löytyy Pohjois-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskuksen 
tuottamasta Virtu-verkko-
palvelusta. Matalankynnyk-
sen Virtu-palvelun avulla 
ELOvertaisperheiden tuki on 
yhä useamman lappilaisen 
erityislapsiperheen ja per-
heiden parissa työskentele-
vän ammattilaisen käytettä-
vissä. 

ELOn kunnissa toimivat kun-
takummit. Kuntakummi voi 
olla kunnassa toimiva kun-
nan, järjestön, seurakun-
nan tai yhteistyökumppanin 
työntekijä. Kuntakummi 
toimii kyseisen kunnan ja 
palvelujärjestelmän paikal-
lisena asiantuntijana sekä 
ELOperheiden ja ELOn työn-
tekijöiden välisenä linkkinä. 
Kuntakummi omaa halun 
yhteistyöhön ja yhteiskehit-
tämiseen sekä tarjoaa am-
matillisen tuen vertaistuki-
toiminnalle muun muassa 
ohjaamalla asiakasperheitä 
vertaistuen pariin, avun tie-
dottamiseen ja perheiden 
tavoittamiseen. Muutamas-
sa Lapin kunnassa toimii 
myös ELOtiimi. ELOtiimi 

muodostuu useista kunnas-
sa toimivista ammattihen-
kilöistä. Tiimin tarkoitus on 
tukea kuntakummin ja ELOn 
toimintaa.

ELOn vertaisverkostossa on 
tällä hetkellä noin 327 eri-
tyisperhettä ja 765 yhteis-
työtoimijaa ympäri Lappia. 

Yksi ELOn vertaisperheistä, 
perhe Makkonen, asuu So-
dankylässä ja on aktiivisesti 
mukana Sodankylän ELOn 
toiminnassa. Sodankylän 
alueella ELOn toiminnassa 
on aktiivisesti mukana noin 
30 perhettä. Sodankylän 
toimintaa ovat vanhempi-
en vertaistapaamiset, ELO-
perheiden toiminnalliset 
tapaamiset sekä erilaiset 
koulutukset. Lisäksi uutena 
toimintana on aloittanut hel-
mikuussa vanhempien Kun-
nossa Kaiken Ikää perso-
nal-training -liikuntaryhmä. 
Sodankylässä ELOn tapaa-
miset ovat yleensä Järjes-
tökeskus Kitisen tiloissa. 
Sodankylän ELOtoiminnas-
sa mukana olevat kiittävät 
Lions Club Sodankylää 500 
euron lahjoituksesta Sodan-
kylän ELOtoiminnalle.  

ELOn toiminta rahoitetaan 
avustusten, lahjoitusten ja 
jäsenmaksujen sekä Sosi-
aali ja terveysministeriön 
ylläpitämän sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen rahoitta-
jan eli STEAn rahoituksen 
avulla. Lisätietoja ELOn 
toiminnasta ja työnteki-
jöiden yhteystiedot ovat 
ELOn verkkosivuilla http://
erityislastenomaiset.fi/ ja 
facebookissa https://www.
facebook.com/erityislasten-
omaiset/.  

Tanssillisia elämyksiä kaikille

Menneisyyden Keijut- joulun 2016 tanssiteatteriesitykses-
tä Alma Harmaa ja Kadonneen Lumen Arvoitus.
Tanssijat: Laura Annala, Nelma Miettinen, Tiia Mokko, 
Eeva Ovaska, Marianna Ovaska, Oona Poikela, Lumi Van 
Riet.           Kuva: Miikka Ryytty

Sodankylän Tanssin tontut menossa tanssimaan joulu-
kalenteriesitykseen 14.12.      Kuva: Annele Halmekoski

Avoinna      ark.  9 - 20       la  9 - 18      su  11 - 18 CMYK: C 0, M 100, Y 80, K 10 CMYK: C 0, M 0, Y 0, K 100Lapin Kodintekniikka Oy
Jäämerentie 10 (apteekin vieressä)

99600  Sodankylä
010 420 2281, 040 740 2940
jukka.haavisto@veikonkone.fi

VEIKKO VARUSTELEE 
KAIKKIEN KODIT!
 
Meiltä kaikille Marteille ja 
Mirkuille kodinkoneet,
viihde-elektroniikka, 
tietotekniikka ja puhelimet
todella Veikkosen edullisesti.
 

Tervetuloa kaupoille 
läheltä ja kaukaa!

www.aslak.fi

•	Yleislääkäripalvelut
•	Pienkirurgiset		

toimenpiteet
•	Lääkärintodistukset
•	Laboratorio
•	Gynekologia
•	Ultraääni-	ja		
magneettitutkimukset

•	Terapeutti
•	Fysioterapeutti
•	Työterveys

AjAnvArAus: 
Arkisin ma-pe 8-16, p. 016 636 112

Lentoasemantie 55, Sodankylä 
(Sodankylän	lentoasema)

uusi ajanvarausnumeromme 016 636 112

Aslak Lapland 20th anniversary

TurvAnAsI LAPIssA
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Thousands of people participate in the 
10th anniversary ice fishing competiti-
on at Ahvenlampi, Luosto. You can take 
part in the competition by purchasing a 
ticket at the reception of Hotel Luosto-
tunturi. The 20 €-ticket is also a lottery 
ticket with which you might  win a car or 
an ATV (all terrain vehicle). No partici-
pation on the ice fishing competition is 
required to win the lottery prizes.
By presenting your ticket at the com-
petition site you can participate in the 
Saturday’s anniversary ice fishing com-
petition. If there are no tickets left, you 
can participate by paying a separate 
fee of 20 euros.

EVENING COMPETITION 
ON FRIDAY APRIL 7TH

The evening competition on Friday is ar-
ranged at 6-8 pm. Registration for the 
competition takes place at Ahvenlampi 
before the beginning of the competiti-
on. Participation fee for Friday’s compe-
tition is 10€.

11th ANNIVERSARY ICE FIS-
HING COMPETITION ON SA-
TURDAY APRIL 8TH

The competition begins at 12 am and 
finishes at 3pm. Registration begins 
at the competition site at 9.30 am. All 
participants compete in the same ca-
tegory and there are excellent prizes 
in the competition. Traditional Lappish 
programme like singing, dancing and 
music is arranged throughout the day 

at Avenlampi. There are also restau-
rants which serve food and drinks at 
the competition site.

WORLD CHAMPIONSHIPS OF 
SCHOTTISCHE ON SNOW

The world championship of schottische 
on snow is danced on the ice during Sa-
turday. This is a playful competition in 
which couples dance on ice for the tit-
le, dressed in their winter coats, boots, 
woolly hats etc. The best couples will be 
rewarded.

PROGRAMME FOR CHILDREN 
– ICE FISHING SCHOOL

There are different snow related ac-
tivities and an ice fishing school for 
children at the competition site. In the 
ice fishing school every child is given an 
ice fishing rod and baits. The ice fishing 
school begins at 12 and finishes at 2 
pm. 

TWO CARS LOTTERY

The lottery for two cars takes place af-
ter the prize giving ceremony of the ice 
fishing competition at approximately 5 
pm on Saturday.

Take part in the 10th anniversary ice 
fishing competition and experience so-
mething unforgettable that you have 
never seen before!

A FANTASTIC ICE FISHING 
COMPETITION AT LUOSTO 
ON APRIL 7th – 8th 2017

SPR Sodankylän osastossa 
toimii tällä hetkellä aktiivi-
sesti ystävätoiminta ja en-
siapuryhmä. Ystävätoimin-
nalle on ympäri Suomen 
erittäin suuri tarve, niin 
myös Sodankylässä. Ystä-
vä voi olla mukana harras-
tamassa, apuna arjessa, 
kauppareissuilla, kuuntele-
massa ja juttelemassa. Ys-
tävät järjestävät virkistäviä 
reissuja ja kerhoja. Ystävät 
saavat tukea toisiltaan ystä-
väryhmissä. 
Ystävätoiminta järjestää 
Sodankylässä kerran kuu-
kaudessa Vasantien ja Ky-
lälaakson palvelutaloissa 
kahvitus- ja laulutilaisuu-
den. Taukopirttitoimintaa 
(omaishoitajien lomitusta) 

on kerran tai kaksi kuukau-
dessa Hannuksenkartanos-
sa. Henkilökohtaisia ystäviä 
on  jokaisella 1-4 henkilöä.
Ystävät koulutetaan ystävä-
toiminnan peruskurssilla, 
josta saa valmiuksia ystä-
vätoimintaan. Kuka vain voi 
alkaa vapaaehtoiseksi ystä-
väksi. Mikäli kiinnostuit asi-
asta ja haluat lisätietoja niin 
ota rohkeasti yhteyttä An-
neli Anttilaan puh. 040 516 
5541 tai sosiaalipalvelutoi-
minnan suunnittelija Sirkka 
Kellokumpu puh. 0400 703 
289.
Ensiapuryhmän vetäjänä 
toimii Sanna Vielma. Ryhmä 
kokoontuu säännöllisesti 
kaksi kertaa kuukaudessa 
Järjestökeskus Kitisen ti-

loissa Jäämerentiellä. Vuo-
den aikana harjoitellaan 
erilaisia ensiaputilanteita 
sekä tehdään yhteistyötä 
Vapepan (Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu) kanssa. 
Ensiapuryhmämme päivys-
tää tarvittaessa erilaisissa 
yleisötapahtumissa. Ensi-
apuryhmään voi tulla kuka 
vain vapaaehtoistyöstä ja 
ensiaputoiminnasta kiinnos-
tunut, aiempaa kokemusta 
ei tarvitse olla. Alkuun voi 
tulla ensin tutustumaan 
ryhmän toimintaan. Jos kiin-
nostuksesi heräsi niin ota 
yhteyttä Sannaan puh. 040 
542 2635 tai sähköpostitse 
sanna.vielma@pp1.inet.fi

SPR Sodankylän osasto

Osaston ea-ryhmäläisiä, Sanna ja Hanna sekä ystäviä takana vasemmalta Anneli, Maire, 
Sirkka ja Onerva tekemässä osastoesitettä.

Lions Club Sodankylä on 
antanut rahaa kehitysvam-
maisten ryhmäkoti Mesi-
kämmenelle. Rahalla ostet-
tiin Theratrainer activo, eli 
polkulaite.
”Aikaisemmin lainasimme 
polkulaitetta fysioterapias-
ta, mutta se oli liian vähän 
aikaa lainassa ja huoma-
simme, että asiakkaat tyk-
käävät kuntoilla”, Ulla Varis 
Mesikämmenestä kertoi.
”On paras, että heillä on 
oma laite, sitten asiakkaat 
voisivat itse valitse milloin 
he käyttävät sitä. Mesikäm-
men on kovin kiitollinen ja 
tyytyväinen kaikesta”, Ulla 
jatkaa.

Ulla lisäsi, että hänen asi-
akkaat tykkäävät kuntoilla 
myös kuminauhalla.
Lions Club Sodankylän vuo-
den 2016 presidentti Mika 
Nikulan kanssa oli sovittu, 
että raha tulee Martin Pilkin 
viime vuoden tulosta.
Lions Club jakaa rahaa 
hankitaan Martin Pilkistä 
paikallisille projekteille, esi-
merkiksi urheiluryhmille ja 
partiolaisille.
 
SALLY ULICH
Kirjoittaja on suomen kielen 
opintoihin liittyvässä työhar-
joittelussa Sompio-lehden toi-
mituksessa.

Mesikämmen sai 
uuden polkulaitteen

Sompiontie 1, 
99600 Sodankylä
p. 0207 342 390

Pilkkimiehen
pysäkki!

               - Keskellä Lappia -

Vaihtoteräpalvelu
     - UR - Heinola - Mora

Jään päällä:

Mutu 
Leech

Jään alla:

Rautu Paulin 
perhomorrit

Jäämerentie 7, 
99600 Sodankylä   

Ark. 9 -17, la 10 -14
puh. 020 152 0330   
www.tekniset.fi

SUOMALAISTA
PALVELUA!

SUOMALAISTEN PUOLELLA

UUSINTA TEKNIIKKAA

PARASTA PALVELUA

ME OSAAMME PUOLESTASI

Meiltä kodinkoneet, 
pienkoneet, televisiot, 

viihdelaitteet, tietokoneet, 
puhelimet, liittymät 

(Sonera ja Saunalahti)

Ammattitaitoinen 
asennuspalvelu ja huolto.

Nopea toimitus!

Harjoittaa taksi- ja linja-autoliikennettä Sodankylästä ja Luostolta. 
Toiminta-alueena koko maailma. 

Hyvään palveluumme kuuluu myös kielten osaamiset, 
joten hoidamme palvelun Englanniksi, Ruotsiksi, Norjaksi. 

Kalusto: 
*8-hengen taksibussi * 13-54 paikkaiset tilausajo turistibussit. 

Hyvin varustelluissa autoissa wc:t, videot, dvd, cd, ilmastoinnit. 

Jarmo Haapanen
Puh: 0400-291 582

jarmo.haapanen@jbus.fi
www.jbus.fi

JBUS OY

Annaliisankatu 8

fi

HUOLLOT - KORJAUKSET kaikkiin merkkeihin takuulla
● Päästömittaukset
● 4-pyöräsuuntaukset

● AC-laitteen huollot
● Vikakoodien luvut/nollaukset

Valtuutettu  
KIA-huoltoHallitie 1, Sodankylä

040 537 8781

VAURIOKORJAAMO JA MAALAAMO
KAIKKIEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄMERKKIKORJAAMO KAIKILLE AUTOMERKEILLE

Autopeltikorjaamo ja Maalaamo Lekamax Oy

• Kolarikorjaukset
• Maalaukset
• Muovikorjaukset
• Ilmastointilaitteiden  

huollot

• Korjauskustannusarviot 
korjaamollamme Cabas-
laskentaohjelmalla

• Tuulilasin vaihdot

040 195 5878  Hallitie 1, Sodankylä

”Auton vahinkotarkas-
tus ja 

korjauskustannuslaskelma 
tehdään korjaamollamme 
yhteistyössä vakuutus-

yhtiösi kanssa.”

Keski-Suomen

Tiekaide Oy

www.huttu-uula.fi

ARCTIA - PINE OY
Kittiläntie 3, 99601 Sodankylä ● 040-762 4858 

Jorma Moberg ● www.arctiapine.com

► Lisäeristykset ► Kattoremontit 
► Saneeraukset ► Uudisrakennukset ► 

Myös muut kodin remontit

Kirjapainopalvelut lähes 30-vuoden kokemuksella

Jäämerentie 4 (poropatsasta vastapäätä) 99600 Sodankylä puh. 0400 226 277
matti.kyro@painopiste.inet.fi
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Palkintoina henkilöautoja
Perinteeksi muodostuneen tavan mukaan 
MartinPilkin arvonnassa on tänäkin vuon-
na kaksi henkilöautoa.  Vakiinnuttettavan 
tavan mukaisesti  ykköspalkinto on nytkin 
huomattavasti arvokkaampi kuin ”lohdutus-
palkintona” oleva kakkospalkinto.
Kolmaskin palkinto on huomattavan arvo-
kas päältä ajettava ruohonleikkuri.
Lisäksi arvotaan vielä kymmenen arvokasta 
tarve-esinettä moneen käyttöön.

Itse pilkkikilpailujen palkintolista on vielä 
avoin.  Sen voi todeta, että palkinnot ovat 
huomattavat, ei mitään kippoja ja kuppeja 

vaan laatupelejä maailmalta.

Kannattaa lukea tarkoin takasivulla olevat 
uudet säännöt joista selviää sarjoitus ja pal-
kintojen jakoperusteet.
Lasten pilkkikoulussa palkitaan kalan saa-
neet ja kaikki muutkin osallistujat omilla 
pilkkiseteillä.  Omia pilkkivälineitä ei siten 
tarvi ottaa mukaan vaan koulu käydään jär-
jestäjien antamilla välineillä.

Lumijenkan MM-kisassa parhaat parit palki-
taan niinikään tavarapalkinnoin. 
ST.

Arpojen myyntipaikat
SODANKYLÄ: Team Sportia Simonen, Värisilmä, 
Kesport, Neste Alatalo, Neste Mokko, SEO, Hela 
Hoito, Annen Pullapuoti, Säästökuoppa, Rautia, 
Kone Vasara, Tekniset, Veikon Kone, Kisasiskot, 
Sodankylän Ampujat, Sopan sähly, LC Sodan-
kylä ry:n jäsenet. RAUDANJOKI:  Potkuriparkki. 
LUOSTO: Hotelli Luostotunturi, Luoston Kauppa, 
Grilli-Kahvila Luoston Leuku.   PYHÄTUNTURI: 
K-Market, Pyhänportti Ilona. PELKOSENNIEMI: 
SEO.  SAVUKOSKI: Neste Räsänen. KEMIJÄRVI:  

ABC,  Urheilu Sivakka.    SALLA:  Teboil, POSIO: 
Neste, SEO, Lions Club Posio ry:n jäsenet.IVALO: 
Suutari-Seppo,  R-Kioski, S-Market Vaskooli, K-
Supemarket, Maali ja Konekota, Lions Club Iva-
lo ry:n jäsenet. INARI: Neste.  Rovaniemi: Neste 
Reissumies, Neste Napapiiri, Hankkija, Hovimä-
ki, Ollin Erä ja Kalastus.  LC Rovaniemi Lainas ja 
LC Rovaniemi Ronjat.
Vikajärvi: K-Valinta Ovaskainen.

Arvat myös netistä
MartinPilkin juhla-arvan voit ostaa myös ne-
tistä www.martinpilkki.fi.  Säännöt ja mak-
sutavat löytyvät sivuita.
Sivuilta löytyy myös linkki Facebookiin.  Käy 
tykkäämässä ja jaa sitä ystävillesi.
Jos arastelet arvan ostoa kun et ole 
kalamies/-nainen, niin aivan turhaan. Arvan 
ostaminen ei edellytä mitään muuta kuin 
voittopalkinnon noutamista ja arpajaisvero-
kin on jo maksettu puolestasi.
Jos lasketaan todennäköisyyksiä, niin mis-

sään päin maailmaa emme tiedä olevan 
parempaa mahdollisuutta voittaa tällaisia 
arvopalkintoja.   
Arpoja myydään vain 7.000kpl, laske siitä!

Arpoja löytyy alla olevan listan mukaisista 
paikoista ympäri lappia.  Käy jututtamassa 
kauppiasta ja tee hyviä hankintoja arvan li-
säksi.

Jäämerentie 24, Sodankylä p. 612 980, 045 1220 363

LUOSTO SKI
KEVÄÄN TAPAHTUMIA

Lisätiedot 040 127 3100  |  ski.luosto@laplandhotels.com

 
 
 
 

Maaliskuussa

SM SNOW CROSS la - su 25.-26.3. 

Viimeinen osakilpailu Luosto Ski Rinteessä. Lunastamalla pääsylipun alueelle 
saat hissilipusta saman suuruisen alennuksen. Etu on henkilökohtainen.

Pääsiäisenä to - su 13. - 16.4.

• Pujottelu- ja pulkkakisoja lapsille.
• Tuubikisat eri sarjoissa!
• Lumisähly turnaus!
• Lumilautaparkki perheen pienimmille!
• Huikeat palkinnot!
• Hissit auki joka päivä klo 10 - 18

Talvikauden päätös la - su 22. - 23.4.

LUOSTO MAYHEM huipentaa talvikauden 2017. 
• Ski&Snowboard Slopestyle
• Motocross Hillclimb and Snowmobile Hillclimb
• Crosscountry Ski Hillclimb

Tervetuloa päättämään talvikausi parhaalla mahdollisella! Luosto Mayhemissä 
aika pysähtyy, painovoima katoaa ja musiikin syke tunkeutuu luihin ja ytimiin - 
lasket, ajat, tanssit ja liikut aivan toisin kuin ennen... Me lupaamme!!!

Käpytie 3, 99555 Luosto,  Aki Simula 0400-394731,  Petri Ukkola 0400-393653 
info@aihkisokka.fi       www.aihkisokka.fi 

Sodankylän Sora Oy
Jeesiöntie 33, 99600 Sodankylä, 

Puh. (016) 614 681, fax. (016) 614 644

AihkiSokka

Lämpimästi tervetuloa 

vieraaksemme!

Tervetuloa viihtymään Luoston maisemiin!
Aihkisokka on vuonna 2002 valmistunut  edustava aihkihirsimaja  Luoston Orresokassa.  

Maja on rakennettu kolmeen kerrokseen ja tilaa on 10 + 9 hengelle.  
Kaunis ja rauhallinen Lapin luonto avautuu eteesi majan terassilta.
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Yli 30 vuotta 
paikkakunnalla!

Lumen Laulu on sodankylä-
läinen lapsi- ja nuorisokuo-
ro, joka toimii Sompion – ja 
Aleksanteri Kenan kouluilla. 
Kuoron laulajat ovat 0.- 9. 
-luokkalaisia. Kuoron toi-
minnan aikana kuorolaisia 
on ehtinyt olemaan muka-
na useampi sata, kuoro on 
toiminut jo lähes 20 vuot-
ta. Tällä hetkellä kuorossa 
harjoittelee yli 70 lasta ja 
nuorta kerran viikossa ja ah-
keria kuorolaiset ovat: har-
joitukset alkavat aamuisin 
kahdeksalta! Kuoron taiteel-
lisena johtajana, mentorina 
ja innostajana on toiminut 
kuoron alkumetreiltä asti 
lahjakas musiikin monitaitu-
ri, musiikinopettaja Tita Ves-
ter-Mäkinen. Ilman hänen 
panostaan ei Lumen Laulu 
olisi Lumen Laulu. 
Kuoron tukiyhdistys on tär-
keä
Vuosien varrella kuoron 
toiminnan kehittämiselle 
ja laajentamiselle on ollut 
merkittävää se, että kuoron 

taustalle on perustettu tuki-
yhdistys: Lumen Laulu ry. Se 
on mahdollistanut kuoron 
monipuolisen, pitkäjäntei-
sen toiminnan. Vanhempien 
joukosta on saatu kasattua 
ahkera ja motivoitunut hal-
litus, jonka jäsenet pyrkivät 
vuosi vuodelta kehittämään 
kuoron toimintaa, siis aut-
tamaan ja tukemaan kuo-
rolaisia kohti suurempia ja 
haasteellisempia tavoitteita. 
Tästä esimerkkinä osallis-
tuminen valtakunnalliseen 
lapsi- ja nuorisokuorojen 
Sympaatti -tapahtumaan 
vuonna 2013. Yhdessä 
kuorolaisten, taiteellisen 
johtajan, yhdistyksen hal-

lituksen sekä kuorolaisten 
vanhempien kanssa kuo-
ron toiminta on laajentunut 
koulun kerhotoiminnasta 
monipuoliseksi, tavoitteelli-
seksi musiikkitoiminnaksi. 
Tukiyhdistys on muun mu-
assa järjestänyt kymmeniä 
joulu- ja kevätkonsertteja, 
antanut kuorolaisille mah-
dollisuuden tehdä CD- ja 
DVD-taltiointeja, järjestänyt 
kuorolaisille säännöllises-
ti koulutusta vuosittaisilla 
kuoroleireillä ja järjestänyt 
jäsenilleen kulttuuriretkiä. 
Tänä vuonna yhdistys on 
saavuttanut yhden merkit-
tävän, pitkäaikaisen tavoit-
teensa: kuorolaiset saavat 
uudet esiintymisasut. Tä-
män on mahdollistanut Lea-
der-yhteistyö. Yhdistys siis 
toimii tavoitteellisesti lasten 
ja nuorten musiikkikulttuu-
rin edistämiseksi Sodanky-
län kunnassa, yhteistyössä 
kunnan kulttuuritoimen 
sekä muiden järjestöjen ja 
yhteisöjen kanssa. 

Laulaminen kantaa tule-
vaan
Kuorossa laulaminen ei ole 
siis vain lauleskelua silloin 
tällöin, vaan laulutaidon, ja 
myös muiden musiikillisten 
taitojen, kehittymisen lisäksi 
pyrkimyksenä on tukea ko-
konaisvaltaista kasvua ihmi-
senä, tulevaisuutta varten. 
Laulamisen suuri voimavara 
on auttanut ja auttaa mo-
nia, kun elämä koettelee. 
Lisäksi kuoro on kaikkien 
laulajien muodostama koko-
naisuus, kuoroharjoitus on 
ainutlaatuinen hetki, jolloin 
juuri tämä tietty laulajaryh-
mä soi yhdessä juuri tietyllä 
tavalla. Silloin kun kuorolai-

nen on tämän ymmärtänyt, 
ollaan jo kuorotaidoissa pit-
källä. Moni ajattelee, että 
kyllähän minä tämän laulun 
osaan, mutta siitä osaami-
sesta vasta kuorotyö alkaa! 
Kuoron tavoitteena on antaa 
lasten ja nuorten tehdä ja 
tuottaa musiikkia omalla ää-
nellään. Kuoroon ei ole koe-
laulua, kaikilla on halutes-
saan mahdollisuus kehittää 
laulutaitoaan. Toiminnalla 
tuetaan lasten ja nuorten 
kasvua ja kehitystä, tässä 
korostuu sekä yhteisöllisyys 
että jokaisen kuorolaisten 
itsetunnon tukeminen. 
Esiintyminen kuorotyösken-
telyssä
Kuorolaiset esiintyvät usein, 
niin koulun omissa kuin kun-
nan ja yhteisöjen eri tilai-
suuksissa ja tapahtumissa. 
Kuoro on ottanut osaa Ou-
lun Tiernapoika-kilpailuihin 
ja kuoron Tiernapojat esiin-
tyvätkin joka vuosi pyydet-
täessä eri tilaisuuksissa. 
Kuoro tekee tiivistä yhteis-

työtä Lapin alueen muiden 
kuorojen kanssa. Pienet ja 
isot kuorolaiset jaksavat 
kerta toisensa jälkeen in-
nostua ja panostaa esiinty-
misiin. Heille esiintymiset 
ovat tärkeitä tapahtumia 
ja niitä jännitetään, mutta 
näin yhdessä on helpompaa 
opetella esiintymistaitoja ja 
rohkeutta esiintymiseen. Ja 
joka kerta Lumen Laulu hur-
maa yleisön aitoudellaan ja 
lahjakkuudellaan. 
Lumen Laulun toimintaa voi 
seurata Facebookin kautta 
Lumen Laulu – sivuilta. 

Lumen Laulu

Minun lauluni konsertti, kuorolaisten omat toivelaulut konserttiohjelmistona.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN 

HANKKIJAN 

MONIPUOLISIIN VALIKOIMIIN. 

 
ALAKORKALONTIE 10, 96300 ROVANIEMI 

PUH: 010 76 84860 
 
 

MOOTTORIKELKAT - MÖNKIJÄT
MERKKIHUOLTO - TAKUUPALVELUT

VARAOSAT - LISÄVARUSTEET

HUOLLAMME JA KORJAAMME 
kaikki MOOTTORIKELKAT JA 
MÖNKIJÄT sekä pienkoneet!!

MeiLtä myös akut kaikkiin Laitteisiin!MeiLtä myös akut kaikkiin Laitteisiin!

2018 moottorikeLkkojen ennakkomyynti käynnissä, pyydä tarjous!!

MYYNTI/huolto/ajanvaraus: 0404864140, HAKAMOtORS.FI, NEttiMOtO.COM/HAKAMOtORS
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Linja-autoasema
Jäämerentie 28, 99600 Sodankylä           

Puh. 0400-325185
 www.annenpullapuoti.com 

anne.lehmusvuo@annenpullapuoti.com

ALAN ASIAINTUNTEVAA PALVELUA 
LÄMPÖ- JA VESIJOHTOASIOISSA 

SODANKYLÄSSÄ
MYYNTI * ASENNUS * HUOLTO

Opintie 4
Puh.016-613 051
Avoinna: ma-pe 8.30-17.00VESIOLLI

alise 
nahkatuote 

anna liisa seppälä
puh. 0400-760277
Pajulantie 11
99710 Vaalajärvi
annaliisa.seppala@luukku.com

Valmistamme 
myös tarvikkeita 
poroille ja koirille!

Meiltä myös 
puukot ja 
kuksat!

Reput • Lakit ja kintaat • ym

alisenahkatuote.nettisivu.org/

olemme 
Martin pilkissä.

Seurassamme on sekä alle 
kouluikäisiä että aikuisia 
jumppaajia. 

Meidän seuran pääpaino 
on aikuisten terveysliikunta 
sekä pienet lapset ja per-
heet.
Jumpparyhmissä käy 10 – 
30 osallistujaa per ryhmä.  
Ohjaajia olemme onnistu-
neet saamaan mukaan ihan 
mukavasti, mikä on aivan 
ensiarvoisen tärkeä asia 
seurallemme. Seuramme 
ohjaajat ovat harrastajia ei-
vätkä saa ohjauksesta palk-
kaa. Ohjaajille maksetaan 
koulutukset ja ideapäivät. 
Näin voimme tarjota edul-
lista terveysliikuntaa niin 
naisille, miehille kuin lapsil-

lekin.
Alle kouluikäisille on kaksi 
ryhmää: Jumppakoulu ja 
Naperojumppa. 
Koululaisten sählykerhot pi-
detään yhteistyönä Aleksan-
teri Kenan koulun kanssa. 

Järjestämme liikunnalli-
sia perheretkiä 1-2 kertaa 
vuodessa, uinti-, hiihto- ja 
laskettelu- sekä  HOPLOP 
-reissuja. 

Järjestämme myös kun-
toliikuntatapahtumia pari 
kertaa vuodessa. Tapah-
tumissa on usein mukana 
vierailevia ohjaajia, jolloin 
tapahtumat toimivat myös 
ideapäivinä seuramme omil-
le ohjaajille. Ohjaajat osallis-

tuvat myös liiton järjestämil-
le kursseille, näin ohjaajat 
pysyvät mukana liikunnan 
uusissa trendeissä!
Uutena ryhmänä olemme 
aloittaneet PUMP – jumpan 
sekä tanssillisen LAVIS -la-
vatanssijumpan. 

Seura on osallistunut voi-
misteluliiton tapahtumiin 
niin kotimaassa kuin ulko-
mailla.
Gymnaestradassa ollaan 
oltu Itävallassa, Sveitsissä 
ja nyt tietenkin olimme Hel-
singissä vähän isommalla 
porukalla.
Itävaltaan olemme menos-
sa uudelleen v. 2019 ja nyt 
isommalla porukalla kuin 
ensimmäisellä kerralla. 

Norjaan Gym for Life-tapah-
tumaan olemme menossa 
esiintymään naisten tanssil-
lisella ohjelmalla heinäkuun 
lopussa 2017. Norjaan on 
lähdössä 16 naista.
Seuraava koko seuraa kos-
keva valtakunnallinen ta-
pahtuma on 
”Voimistelun Suomi Gymna-
estrada 2018”
Tapahtuma järjestetään Tu-
russa.
Tähän tapahtumaan aloite-
taan valmistautuminen jo 
syksyllä 2017!

Liikunnallisin terveisin 
Sodankylän Kisasiskot

Sodankylän Kisasiskot 

Kello- ja KoruKamari
MAGGA OY  | Jäämerentie 20, Sodankylä Puh. 016-611 055
Palvelemme: ma-pe 9-17, myös la 10-14.
www.kellojakorukamari.fi

Poromiehen suudelma - 
on kuin vasankorvamerkintä: 
päättäväistä, mutta herkintä!

Tervetuloa tutustumaan myös 
muihin oman tuotantomme 
koruihin.

Ivalontie 10, Ivalo  p. 040 777 6626
Palvelemme: ma 10-17, ti-pe 9-17

 Pe
 7. 4 . 

k l o 
1 8 - 2 0

Tapahtumien ja kulttuurin Sodankylä 2017 

KÄYNTIKOHTEITA 
Museo-Galleria Alariesto 
esittelee taiteilijan elämäntyötä 
Sodankylän vanhakirkko (1689) 
on Suomen vanhimpia 
puukirkkoja
Kotiseutumuseossa tutustut 
entisajan sompiolaiseen 
elämään
Tankavaaran kultamuseo 
esittelee kullanhuuhdonnan 
historiaa ja nykypäivää
Urho Kekkosen ja 
Pyhä-Luoston kansallispuistot 
tarjoavat erämaan rauhaa
Ametistikaivoksella kuulet 
ametistien synnystä ja pääset 
kaivamaan oman onnenkivesi 

TAPAHTUMIA 
Gold Rush Run 31.3.-2.4.
Martinpilkki 7.-8.4.
Sattasen porokisat 14.4.
Tunturi taikaa –koiranäyttelyt 
27.-28.5.
Taiga Festival 9.-11.6.
Midnight sun film festival 
14.-18.6.
Yöttömän yön ravit 1.7.
Kullanhuuhdonnan SM-kisat 
20.-23.7.
Porttipahta uistelu 29.7.
Sompion Suvi 2.-6.8.
Watercross 5.8.
Luosto Classic 10.-13.8.
Rockń Roll & Blues Nights 
marraskuu

Lisää tapahtumia 
www.sodankyla.fi/tapahtumat 

Matkailuneuvonta I Jäämerentie 3 I 99600 Sodankylä I 040 74 69 776 
info(at)sodankyla.fi I www.visitsodankyla.fi 

#visitsodankyla I www.facebook.fi/visisodankyla 
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Pilkki- ja matkaeväät
K-Market

Sodankylästä!

KÄRPÄSEN-
TOUKAT

1€/prk

www.k-market.com

Jäämerentie 10, 99600 Sodankylä, puh. 016 612 044

Palvelemme Sinua
 9-18 maanantai-perjantai, 9-15 lauantai 

TE
RVETULOA!

APTEEKIN PALVELUPISTE
LUOSTON KAUPALLA

PALVELEE KAUPAN AUKIOLOAIKOINA.

VALIKOIMISSA TAVALLISIMMAT 
ITSEHOITOTUOTTEET.

Jäämerentie 10, 99600 Sodankylä, puh. 016 612 044

Palvelemme Sinua
 9-18 maanantai-perjantai, 9-15 lauantai 

TE
RVETULOA!

Metsänomistaja!
Missä kunnossa 
metsäomaisuutesi on?
Metsänhoitoyhdistys tarjoaa palvelut 
metsäomaisuutesi hoitoon.

-Metsäteiden rakentamiset ja kunnostamiset
-Kunnostusojitukset
-Tila-arviot
-Metsäsuunnitelmat
-Tilakaupat
-Sukupolvenvaihdokset
-Veroilmoitukset
-Tieisännöinnit
-Metsänhoitotyöt
-Puukauppapalvelut
-Puunmyyntisuunnitelmat
METSÄNHOITOYHDISTYS SODANKYLÄ
www.mhy.fi
040-154 6450

Kun kouluttaudut, teet itsestäsi arvokkaan osaajan työmarkkinoille. 
Me puolestamme huolehdimme siitä, että koulutuksemme lähtee 
työelämän todellisista tarpeista. 
Tutustu Sodankylässä järjestettävään koulutustarjontaamme osoit-
teessa www.edulappi.fi/sodankyla tai ajankohtaiseen aikuiskoulu-
tukseen osoitteessa www.edulappi.fi/aikuiskoulutuskalenteri. 
Kysy lisää: puh. 020 798 4742

edulappi.fi
MAHDOLLISUUKSIEN PAIKKA.

eturivin
PAIKKA.
nappaa eturivin

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

80 % maksimibonus
+ 7 muuta hyvää ominaisuutta

Uudistimme liikennevakuutuksen eduksesi.  
Katso bonuslaskurista, mitä se tarkoittaa sinulle.  
lahitapiola.fi/autovakuutus
 
Tai soita:  
Ellu Isola, 044 098 1011
Jouko Alatalo, 040 739 1045

 SODANKYLÄN 
LÄMPÖ JA VESI OY

Kasarmintie 10
99600 SODANKYLÄ

Jyrki Jänkälä lupasi laittaa saman kuin Porocuppiin...
Sovittu 26.1.2017 Jyrki/Seppo T.Huoltaa pyhän ja arjen!

SÄDETIE 4, 98530 PYHÄTUNTURI
Puh. 016-882 833

LUOSTON TOIMIPISTE
LAUKOTIE 2, 99555 LUOSTO
huoltokero@lapinkero.fi

www.huoltokero.fi

R A K E N N U S L I I K E

LAPINKERO
K I I N T E I S T Ö H U O L T O

HUOLTOKERO OY

Talven lumityöt 
• työkoneilla ja käsin

Pyydä tarjous 
ensikesän remonteista.

OTA ROHKEASTI 
YHTEYTTÄ:

Puh. 0400-396 709 TAI
hannu.pallari@lapinkero.fi

AVOINNA 
ark. 7-16

Lisätietoja:  
www.lapinkero.fi

TEEMME SINULLE VELOITUKSETTA TARJOUKSEN.

Kirjakauppa Pukstaavi Ky

Jäämerentie 12

Sodankylä

puh. 016 611 340

kirjakauppapukstaavi@co.inet.fi

 

15 km

10 km

PORONLIHAKEITTOA
PORONKÄRISTYSTÄ
noutopöydästä

LAAJA VALIKOIMA 

 

LAPPILAISIA KÄSITÖITÄ
 

   

Tervetuloa
Koparaan!
Puh. 040 - 841 9199

Autohuolto 
J. Sokero

Jäämerentie 30
99600 Sodankylä

Puh. (016) 615 600
040 539 4096

MERKKIHUOLLOT:
VW  SEAT AUDI
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1 §    Martin Pilkki on avoin kaikille pil-
kinnän harrastajille. Kilpailussa kilpail-
laan yhdessä sarjassa, jossa palkitaan 
kymmenen (10) parasta pilkkijää. Lisäksi 
palkitaan kunniapalkinnoin kolme parasta 
miestä, kolme parasta naista ja kolme alle 
15-vuotiasta nuorta. Lisäksi palkitaan en-
nakkoon ilmoitetuille satunnaisille nume-
roille sijoittuneille ylimääräisiä palkintoja.

- Kilpailuun pääsee osallistumaan ilman 
eri maksua esittämällä arpalippu, jota 
vastaan saa pilkkikortin. Mikäli arvat ovat 
loppuneet, myydään pilkkikilpailuun 20 
euroa maksavaa pilkkikorttia. Pilkkikortti 
ei oikeuta arpajaisiin, vain itse pilkkiki-
saan. Arpajaisiin osallistuvat vain nume-
roidut arvat.
- Pilkkikilpailun palkintojen jaon jälkeen 
suoritetaan poliisin valvonnassa arpajais-
ten arvonta.
- Martin Pilkin yhteydessä voidaan pitää 
samanaikaisesti muita pilkkikilpailuja, 
esim. seurojen, järjestöjen ja työpaikkojen 
mestaruuspilkit, seurojen välisiä ystävyys-
pilkkiotteluita. Niiden järjestelyistä tulee 
sopia erikseen kilpailunjohtajan kanssa 
klo 11.00 mennessä.  Kilpailuissa nouda-
tetaan Martin Pilkin sääntöjä, sekä kunkin 
kanssa yhteisesti sovittuja muita sääntöjä.
- Iltapilkeissä noudatetaan muuten samo-
ja sääntöjä, mutta pilkkiaika on 1½ tuntia 
ja kilpailussa palkitaan vain 5 parasta ta-
varapalkinnoilla.

2 §    Kilpailukalat, kaikki lain sallimat. 
Järjestäjä tulee noudattamaan lakisäätei-
siä alamittarajoja. Lampeen on istutettu 
ennen kilpailuja huomattava määrä kirjo-
lohia.

3 §    Kilpailuaika on kolme (3) tuntia. 
Siirtymäaikaa on lähtöalueelle ½ tuntia. 
Paluuaikaa on ½ tuntia, jonka kuluessa 
tulee olla merkityllä punnitusalueella. Ka-
lastus aloitetaan ja lopetetaan selvällä 
äänimerkillä. Siirtymisvaiheiden sekä kil-
pailun aikana merkityltä kilpailualueelta 
poistuminen on kielletty.  Kilpailualueella 
on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi 
myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan 
myös muunlaiseen liikkumiseen.

4 §    Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen 
sekä muiden sähköelektronisten tai moot-
torikäyttöisten apuvälineiden käyttö on 
kielletty. Akkukäyttöisen kairan käyttö on 
sallittu.
Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla ni-
metty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa 
kairausapua ja avustaa kalan irrottami-
sessa koukusta, mutta ei muuten fyysises-
ti voi osallistua pilkkimiseen.

5 §    Syötteinä voi käyttää toukkia, katka-
rapuja, matoja, kalan mätiä ja hyönteisiä. 
Syötin on oltava pilkin koukussa. Kaloja 
ja kalan paloja ei saa käyttää syötteinä. 
Hajustetahnan käyttö on kielletty. Sa-
moin houkuttimien käyttö kuten ryynien, 
matojen, toukkien tms., pudottaminen 
avantoon on kielletty. Kaikenlainen ros-
kaaminen ja syöttien jättäminen jäälle on 
kielletty.

6 §    Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) on-
kea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pil-
kit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi 
yksi- tai useampihaarainen koukku, pois-
luettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan 
enintään kaksi yksihaaraista kiintokouk-
kua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai 
useampihaarainen irtokoukku (ei kuiten-

kaan mormuska), mikä saadaan kiinnit-
tää tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan 
yhdellä renkaalla tai hakasella ts. tapsin 
käyttö on kielletty. Koukku ei saa olla kiin-
nitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan.  
Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta 
painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. 
Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kilpai-
lun järjestäjällä on oikeus tarkistaa kilpai-
lijan kalastusvälineet ja varusteet ennen 
kilpailua ja sen aikana.   Kilpailualueella 
on havainnekylttejä sallituista ja kielletyis-
tä onkiyhdistelmistä.

7 §    Saaliskala tulee välittömästi tain-
nuttaa, mutta jättää suolistamatta. Ennen 
punnitusta suolistettuja kaloja ei punnita.

8 §    Pilkkiminen ja reiän kairaaminen 
kaksi metriä lähemmäksi toista kilpailijaa 
on kielletty. Lähtö- ja punnitusalueella lii-
kuttaessa kairan terän on oltava suojat-
tuna.  Pilkkimisen ajaksi jääkairaa ei saa 
jättää pitkälleen jäälle, vaan se on kairat-
tava pystyyn tai oltava asianmukaisesti 
suojattuna.  Liikuttaessa kilpailualueella 
jääkaira on oltava myös asianmukaisesti 
suojattuna.

 9 §    Kilpailijoiden paremmuuden rat-
kaisee saaliin paino (g). Mikäli paino on 
sama, ratkaisee kalojen kappalemäärä. 
Mikäli sekin on tasan, voittaa se, jolla on 
suurin kala. Muiden kuin 10 parhaan pal-
kintosijan kohdalla saaliin ollessa sama, 
sijoitus ratkaistaan arvalla.

10 §  Häiritsevä käyttäytyminen kilpailu-
alueella on kielletty.

11 §  Jokainen kilpailija osallistuu kilpai-
luun omalla vastuullaan.

12 §  Tuomarineuvoston muodostaa kil-
pailunjohtaja, järjestäjän nimeämä yksi (1) 
edustaja, sekä kilpailijoista arvalla valittu 
täysi-ikäinen edustaja.  Tuomarineuvoston 
apuna valvontatyön suorittajina toimivat 
kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt.
Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jät-
tää kirjallisena tuomarineuvostolle 15 
minuutin kuluessa punnituksen päättymi-
sestä, (vastalause- eli protestimaksu on 
50 euroa, joka tulee maksaa etukäteen). 
Maksu palautetaan, mikäli vastalause on 
aiheellinen. Tuomarineuvoston asiasta te-
kemästä päätöksestä ei voi valittaa.

13 §  Arvan tai kilpailukortin maksamal-
la kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä 
sääntöjä.

14 §  Kilpailun järjestäjä voi vielä kilpai-
lupäivänä, ennen kilpailun alkua antaa 
kilpailua koskevia ohjeita, joita tulee nou-
dattaa.

15 §  Palkinnon arvon mahdollinen ilmoit-
taminen verottajalle on palkinnon saa-
neen vastuulla.

16 §  Näiden edellä esitettyjen kilpailu-
sääntöjen osittainenkin rikkominen aihe-
uttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. 
Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomari-
neuvosto.

 
MARTIN PILKIN JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

MartinPilkin säännöt 
7.-8.4.2017

MarRent
www.marrent.fi  p.0400 695 443

 Pe
 7. 4 . 

k l o  1 8 - 2 0

����������������������������������

����������
����������

AHVENLAMPI 
ALUEKARTTA

KILPAILUALUE 2

LASTENMAA
-pilkkikoulu
-napakelkka
-liukumäki
-moottorikelkka-ajelu
-poroajelu
 ym.
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Kuulutus

WC
KILPAILUALUE 1

LÄHTÖALUE

ARVAN-/PILKKI-
KORTTIEN MYYNTI

PUNNITUS


