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Unari

Lauantaina 6.3. klo. 12 – 18 Lapin 

Leisku täräyttää lapinkodan pystyyn ja 

päräyttää parilan kuumaksi. 

Tarjolla on herkullisia 

poronlihapaniineja, lisukkeeksi 

Leiskun omaa valkosipuli-majoneesia 

ja kylmää ja kuumaa juotavaa. 

Kelkkailijat ja muut kulkijat, kaikki reitit vievät 

Unariin…!

Niesintie 3539, 97 370, Unarin-Luusua, 040 7621 992 (Pia), 

www.flameoflapland.com. Tervetuloa herkuttelemaan, 

viihtymään ja virkistymään😊.   T. Pia & Juha Nikkinen 

PAIKALLISTA VAIKUTTAMISTA...

Liity jäseneksi, SODANKYLÄN OMAKOTI 

- MÖKKILÄISYHDISTYKSEEN!
Pj. Maritta Välijeesiö 040 415 6098 tai

Heino Keinotie 040 413 7520

http://www.flameoflapland.com/


Kunnanjohtaja Petri Härkönen: Sodankylästä on moneksi. Aloitin työni So-

dankylän kunnanjohtajan virassa 4. tammikuuta. Toivon kaikille kuntalaisille 

mahdollisuutta normaaliin elämään alkavana vuotena ja menestystä meille 

kaikille.

Otteita Kunnanjohtajan kirjoituksesta:

Sodankylän kylät ja laajemmatkin alueet muodostavat omia identiteettejään. Esimerkiksi Luosto ja Kakslautta-

nen ovat omia ”brändejään” ja Kierinki sekä kirkonkylä omiaan. Mielestäni tämä on rikkaus, eikä Sodankylän 

kuntakuvaa ole välttämätön yhtenäistää yhteen muottiin. Sen sijaan on tärkeää vahvistaa kylien omaleimaisuut-

ta ja kertoa niiden tarinoita. Niistä muodostuu paikallisten ihmisten, eri kulttuureiden, yritysten ja yhteisöiden 

kanssa kuva Sodankylästä. Sodankylästä on moneksi.

Pyrin mahdollisimman nopeasti saamaan tarkan kuvan kunnan taloudesta, talouden kehityksestä ja hyvän talou-

den hoidon edellyttämistä toimenpiteistä. Välttämättömät ja jo päätetyt toimenpiteet tulee luonnollisesti panna 

toimeen, mutta samalla pyrin toiminnan ja talouden jatkuvaan sekä tehokkaaseen yhteensovittamiseen. Tarkoi-

tushan on käyttää verovarat mahdollisimman hyvin kuntalaisten tarpeita vastaaviin palveluihin.

Odotan myös innolla tulevia tapaamisia yrittäjien ja yritysten kanssa. Näiden keskusteluiden kautta tulen teke-

mään esitykseni Sodankylän elinkeinopolitiikan painopisteistä. Kunta ei ole tässä asiassa mikään kaikki voipai-

nen, mutta paljon kuntakin voi tehdä yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Ennen kaikkea olla mukana 

yhdessä rakentamassa yritysten menestystä ja sitä kautta myös kunnan elinvoimaa.

Kylätiedotteen toimituksen kommentit:

Hyviä huomioita ja kannatettavia aloitteita kunnanjohtalta. Jo edellinen kunnanjohtaja Kirsi Virtanen on 

maaseutukierroksellaan todennut Sodankylän identiteetin rakentuvan kylien kautta ja kuinka tärkeää on pitää 

maaseutu elinvoimaisena. Järvikylän alueella identiteetti on omanlaisensa.

Erittäin kannatettava on yritysten toimintaedellytysten parantaminen, jolla kunta luo edellytykset kehittyvälle ja 

käytännönläheiselle yritystoiminnalle, joka parantaa alueen kilpailukykyä sen omista lähtökohdista. 

Elinkeinopolitiikka on yrittäjien ja kunnan vuoropuhelua. Sodankylä on maantieteellisesti Keski-Lapin keskus, 

jossa on paljon potentiaalia: biotalous, kaivannaisteollisuus, matkailu, tiede/tutkimus ja kunnan kattava 

kuituverkko. Kuituverkon markkinointia ja käyttöä edistettävä mm. etätyöskentelyssä ja kunnan omissa 

palveluissa. Hyvät tietoliikenneyhteydet ja muu liikenneinfra auttavat yrittäjien sijoittumista paikkakunnalle. 

Sodankylää tulisi aktiivisemmin kehittää Keski-Lapin palvelukeskukseksi.

Järvikylän alueella on kasvupotentiaalia mm maaseutumatkailun kehittämisessä. 
Kieringin keväässä on huomattu edellisiin vuosiin verrattuna jatkuvaa turistikelkkailijoiden kasvua.                     
Sodankylän kunnankin on kannattavaa tukea ja kehittää kelkkareitistöä, käyttäähän turistikelkkailija rahaa noin 
1000 €/ kelkka /reitti. 
Kelkkailun matkailupotentiaalin käytettävyyttä lisää Unarinperän kylien keskeinen sijainti, Levin-, Ylläksen-, 
Luoston- ja Rovaniemen matkailukeskuksiin, joista etäisyydet ovat n. 70–100 km. Sesonkiaikana ympärillä 
olevissa matkailukeskuksissa voi olla jopa 100 000 turistia. Matkailijoiden houkuttelevuutta lisää myös 
Kieringissä sijaitsevat majoitus-, kauppa/ravintolapalvelut ja polttoaineen jakelu 24/7. 
Huomattavaa on myös Unarinjärven vapaa-ajan asuntojen kaavoituslisäys n. 150:lle vapaa-ajan asunnolle, jolloin 
kokonaismäärä kasvaa n. 300 mökkitonttiin. 
Kun asiat hoidetaan hyvin ja järvikylät / Unarinperän lähikylät sekä yrittäjät jatkavat ja kehittävät keskinäistä 
verkottumista tuottamaan palveluja yhteistyössä yli kuntarajojen, kaikki hyötyvät. Alueen väestömäärään 
suhteutettuna jo muutamalla tuhannella matkailijamäärällä olisi merkittävä vaikutus kylien elinvoimaisuuden 
ylläpitoon ja kohottamiseen.
Kunnan tulee antaa resursseja virkamiestyönä ja avustuksina kylienkin elinvoimaisuuden edistämiseen. 
Yksityisteidenkunnossapitoakin avustettava ja palautettava syysmuokkaus kunnostuksen piiriin. Moni elintärkeä 
toiminto, joita maaseutu yhteiskunnassa tuottaa ruoantuotannosta raaka-aineisiin, edellyttää yksityistieverkon 
käyttöä. Antamalla avustuksena 20 % kylät yleensä talkoilevat loput 80 %. Sodankylässä on 29 kylää, joissa asuu 
1/3 kunnan asukkaista. Sodankylä on kylien kunta.

Toivotamme kunnanjohtajalle menestystä tehtävässään luotsata Sodankylää kohti parempaa tulevaisuutta.

Hyvää kevättä ja pääsiäistä! Kieringin Kehitys ry:n vpj. Heino Keinotie



TARINA RIIPI PUUKON TAKAA

Kun autolastillinen ranskalaisturisteja karautti ensikertaa 

Riipin kylässä keskisessä Lapissa sijaitsevan Riipi Puukon 

verstaan pihaan, luulivat omistajat heitä ensin eksyneiksi. 

Tuoreilla, yrittäjillä, Eliisa ja Mika Lintulalla oli kädet täynnä 

töitä puukkojen ja kolmen liki vaippaikäisen tenavan kanssa. 

Ihmisiä alkoi kuitenkin purkautua autosta, eikä kukaan 

näyttänyt reitiltä harhautuneelta. Vieraat eivät olleet 

lähdössä minnekään. He halusivat sisään verstaaseen.

Elettiin vuotta 2014. Nyt, reilu kuusi vuotta myöhemmin 

kolmen sukupolven asuttamaan pihapiiriin pölähtävät 

turistilaumat eivät yllätä tai säikäytä yrittäjiä enää.

- Vieraita käy ympäri maailmaa ja tuotteitamme on myyty 

15 maahan, Eliisa Lintula kuittaa.

Miten kaikki alkoi?

Riipi Puukon yrittäjät kertovat olevansa yllättyneitä siitä, 

miten hyvin yritystoiminta on lähtenyt käyntiin. Nopeasti tai 

helposti se ei kuitenkaan ole käynyt. Vaikeinta on ollut 

epävarmuuteen tottuminen ja entisestä työelämästä tutun 

työyhteisön puuttuminen. Erityisesti alkuaika oli 

lapsiperheelle raskasta.

-Töitä tehtiin vuorotellen, toinen päivät ja toinen illat. Jossain 

vaiheessa tilanne tasoittui. Mika muistelee.

Riipi Puukko sai alkunsa ”sopivasti hullun” pariskunnan 

yhteisestä innostuksesta ja rohkeasta päätöksestä 

ryhtyä yrittäjiksi. Päätöksen sinetöimiseen vaikuttivat 

paitsi halu kokeilla uusia tuulia, rohkeus esittää 

hullultakin kuulostavia ideoita, että tuloillaan oleva 

vauvakin.

- Halusimme tarjota lapsillemme turvallisen ja rauhallisen

kasvuympäristön, Lintulat perustelevat. He jättivät vakituiset 

työnsä Rovaniemellä ja muuttivat Mikan lapsuuden-

maisemiin, Riipin kylään. Melko pian muuton jälkeen Lintulat 

tiesivät ryhtyvänsä yrittäjiksi.

Riipijärven rannalla sijaitseva, alle 150 asukkaan kylä asetti 

haasteita työllistymiselle.

- Kylässä on vain yksi navetta ja yksi taksi, joten työllistyminen

palkkatyöhön oli hyvin epätodennäköistä, Eliisa taustoittaa.

Sopivasti hulluja ideoita

Koko ikänsä paljon töitä tehnyt nuori pari alkoi oitis pallotella

vaihtoehtoja. Eliisa osallistuu valmisteleviin töihin. Päävastuu 

on kumminkin verkkokaupan, markkinoinnin ja myynnin 

parissa.

- Mietimme kaikkea mahdollista aina kanalasta lähtien. 

Ruumisarkkujen valmistaminen pyöri myös mielessä pitkään, 

Eliisa toteaa.

Lehmännavetan virkaa pitänyt navetta remontoitiin 

ruumisarkkujen valmistusta varten, mutta suunnitelmiin tuli 

tauko vauvan syntymän tähden. Tauon aikana ajatus 

nykyisestä yritysideasta syntyi.

Ruumisarkut ja kanat saivat siirtyä syrjään puukkojen tieltä. 

Ratkaisu oli toimiva ja perusteltu. Molempien tietotaito ja 

aiempi osaaminen saatiin valjastettua käyttöön uudella 

tavalla.

- Mikan puukontekoharrastus ja käsityöläisentaidot 

yhdistettynä minun myynti- ja markkinointiosaamiseeni ovat 

alusta asti tukeneet toisiaan, Eliisa toteaa.

Niin keskinäinen tiimityö kuin yhteistyö muidenkin tahojen, 

kuten ystävien ja muiden yrittäjien kanssa on ollut yrityksen 

koko kasvutarinan avain.

Elämä kantaa

Riipi Puukon yrittäjien mukaan Lapissa toimiva yrittäjä 

tarvitsee rohkeutta, uskallusta, luottamusta ja massasta 

poikkeavaa näkemystä.

- Tietotaidon karttuessa ja oman osaamisen kehittyessä 

yrittäjyydestä on tullut lopulta elämäntapa, Lintulat 

toteavat.

Tällä hetkellä Riipi Puukko voi hyvin. Neljän pienen 

lapsen vanhemmat toteuttavat nyt ihmisten toiveita ja 

valmistavat puukkoja asiakkaiden toiveiden mukaan. 

Muutaman vuoden mittaisen matkan varrelle on 

mahtunut kosolti kallisarvoisia oppimiskokemuksia, 

kasvunpaikkoja ja isojakin yllätyksiä, jotka kaikki ovat 

tarjonneet tärkeitä eväitä tulevaisuutta varten.

Nyt Riipi Puukossa vierailevan turistin vastaanottaa 

iloiset yrittäjät. Pihapiirissä voit törmätä myös koiriin ja 

kissoihin. Hyvällä tuurilla myös kanat ja lampaat 

tervehtivät kulkijaa.

Elämää vietetään perheen, eläinten ja luonnon keskellä.

- Tämä elämä on meidän valitsema ja Riipi Puukko on 

tällä hetkellä sen mahdollistaja. Näin on hyvä, Eliisa 

sanoo. Pikku hiljaa, monien mutkien kautta on opittu, 

että elämä ja yrittäjyys kantaa.



Etätyöskentely kuormittaa mobiilinettiä mutta valokuitu 
tuo helpotuksen!

Viimeisen vuoden aikana moni koululainen on osallistunut tuntiopetukseen kotoa käsin. Sama 
koskee myös työssäkäyviä, keittiönpöydästä on muovautunut menneiden viikkojen aikana toimiva 
työpiste. Työt ja koulunkäynti hoituvat siis molemmat netissä etäyhteyksien avulla. Verkoissa 
liikkuvan tiedon määrä on nyt koronan tähden kasvanut merkittävästi ja eritoten mobiiliverkkojen 
ruuhka-aika on laajentunut ilta-ajasta koskemaan lähes koko päivää. Etätyöskentelystä on tullut 
uusi normaali.

Millaisia nettiyhteyksiä Sodankylän alueella on tarjolla? 

Yleisin nettiyhteys on edelleen mobiilinetti eli 4G tai LTE, joka on lähes kaikkien puhelimessa. 5G:tä 
ei voida Sodanylän alueelle odottaa vielä moneen vuoteen, ja sen mahdollistamat korkeat 
nopeudet jäävät haja-asutusalueella pääosin saavuttamatta koska etäisyys tukiasemalle ei saa olla 
kuin muutama sata metriä. 

Merkittävimpänä, nopeimpana ja luottavimpana yhteytenä on kuntalaisille tarjolla kunnan 
yhtiön, Tähtikuitu Oy:n valokuituyhteys. Liittymiä on rakennettu Kiilopäältä Raudanjoelle, Lokasta 
Jeesiöön ja Unariin sekä Kierinkiin, eli käytännössä koko kunnan alueella. Kuitua ei kuitenkaan ole 
rakennettu jokaiseen talouteen, mutta hyvin pienellä lisärakentamisella sen saa myös niihin 
talouksiin, jotka eivät sitä ole vielä ottaneet. Valokuidun miniminopeus on tällä hetkellä 200/200 
megaa ja tarjolla on myös 500 ja 1000 megan nopeuksia niitä tarvitseville.  Valokuitua myöden 
kotiin tai vapaa-ajan asuntoon saadaan TV-lähetykset teräväpiirtoisena ja liittymän hintaan sisältyy 
peräti 20 kanavaa katseltavaksi. 

Mobiilinetin ja valokuituliittymän eron huomaa konkreettisesti vasta, kun yhteydelle luo tarpeeksi 
painetta. Kun yhteyttä käytetään aktiivisesti työssä ja vaikka videoyhteyksissä (etäkoulutukset ja -
opetus, kokoukset, jne.), niin silloin mobiilinetti saattaa välillä muuttaa nopeuttaan. Tämä johtuu 
siitä, että se on yhdestä paikasta jaettu useammalle käyttäjälle, eli niin sanottua jaettua 
kapasiteettia. Jos käyttäjiä on yhtäkkiä enemmän samalla tukiasemalla ja käyttö on kovaa, niin se 
näkyy suoraa tukiaseman mahdollistamissa nopeuksissa. Vaikka käytössä olisi 300 megabittinen 
mobiilinetti, niin se saattaa välillä toimia alle kymmenen megabitin nopeudella ja monesti jopa 
hitaammin. Äärimmäisen harvoin mobiilinetti toimii sillä nopeudella millä sitä markkinoidaan. 
Lisäksi on huomioitava se, että mobiilinetti on aina asymmetrinen, ei lähetysnopeus on alhaisempi 
kuin latausnopeus. Tämä vaikuttaa suoraan esim. etätyöskentelyssä tarvittaviin 
videoneuvotteluyhteyksien toimintaan heikentävästi.

Valokuituyhteyden mahdolliset ruuhkat johtuvat siitä, että palvelin mistä tietoa haetaan, saattaa 
olla ruuhkautunut Helsingin päässä tai maailmalla, riippuen aivan siitä, että mitä siellä netissä 
touhuaa. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin sanoa, että valokuitu tarjoaa käyttäjälleen 
internetyhteyden tasaisemmalla ja kovemmalla nopeudella. Jos kotona on valokuituyhteys, on 
liittymän toimituksen yhteydessä toimitetussa päätelaitteessa myös langaton WiFi-verkko. Kaikki 
kodin mobiililaitteet (puhelimet ja tablettitietokoneet) kannattaa kytkeä siihen mobiilinetin sijaan. 



Kiinteä valokuituyhteys mahdollistaa lisäksi, vaikka vapaa-ajan asunnon etävalvonnan 
videokameroiden avulla, tai vaikka ilmalämpöpumpun etäohjauksen.

Tähtikuitu rakentaa lisää liittymiä myös järvikylien alueella.

Tähtikuitu tulee kesällä rakentamaan uusia liittymiä tilausten pohjalta eri puolilla kuntaa. 
Liittymän liittymishinta on edelleen alkaen 995,00 € ja kodin 200/200 Megan 
internetyhteyden ja 20 TV-kanavan tv-palvelun hinta on 49,00 €/kk ja vapaa-ajan asunnon 
hitaamman liittymän hinta on vain 34,50 €/kk. Tällä hinnalla toteutetaan kaikki uudet 
liittymät, joiden rakentamismatka on maksimissaan 100m lähimmästä liityntäpisteestä. 
Koska liityntäpisteet ovat vain Tähtikuidun tiedossa, kannattaa olla yhteydessä ja selvitämme 
yhdessä millaisella hinnalla liittymä saadaan toteutettua. Kaikki liittymät rakennetaan aina 
”avaimet käteen” periaatteella, eli liittymishinta pitää sisällään maakaapeloinnin kaivuutyöt, 
päätelaitteen sisälle asennettuna sekä kaikki liittymän rakentamiseen liittyvät materiaalit 
sekä teletekniset työt. Ja asennustyöt tehdään Sodankyläläisen voimin ja muistathan, että 
liittymän hinnasta on mahdollista hakea kotitalousvähennystä!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!  

Jos valokuituyhteyksistä on jotain kysyttävää, niin kannattaa rohkeasti soittaa tai lähettää 
sähköpostia Tähtikuituun asian tiimoilta. Tähtikuidun tavoittaa puhelimitse numerosta 040-
7648213 ja sähköpostitse osoitteesta info@tahtikuitu.fi.
Linkki: https://www.tahtikuitu.fi/fi/valokuituverkko.php

mailto:info@tahtikuitu.fi
https://www.tahtikuitu.fi/fi/valokuituverkko.php






Sodankylän koronarokotukset etenevät, tällä viikolla rokotetaan yli 80-vuotiaita sekä 
määrättyjä riskiryhmäläisiä
Tiistaista 16.2. klo 8 alkaen yli 80-vuotiaat sekä määritellyt riskiryhmäläiset voivat varata 

rokotusaikoja puhelimitse.

Riskiryhmäläisistä rokotetaan tässä vaiheessa ne alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille 

erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila:

Elinsiirto tai kantasolusiirto

Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö

Vaikean kroonisen munuaissairauden dialyysihoito

Vaikean kroonisen keuhkosairauden vuoksi happirikastin

Downin oireyhtymä (aikuiset)

Yli 80-vuotiaiden rokotusaikoja voi varata kuluvan viikon torstaille 18.2. ja perjantaille 19.2.

Edellä mainittujen riskiryhmäläisten rokotusaikoja voi varata kuluvan viikon torstai-illalle 

18.2. sekä viikoille 9 ja 10. Rokotukset toteutetaan Hyvinvointikeskus Sopukassa.

THL:n suosituksen mukaan tehosterokotukset toteutetaan myöhemmin keväällä.

Ajanvaraus puhelimitse

p. 020 692 884, arkisin klo 8–14. Ajanvarauksessa on käytössä TeleQ-takaisinsoittopalvelu.

Muiden ryhmien osalta rokotusvuorot ja rokotusaikojen varausohjeet tiedotetaan erikseen kunnan 

verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja lehdistön kautta.

Sodankylän kunta toivoo edelleen kaikilta malttia oman rokotusvuoron odottamisessa. Kunnan 

rokotusajanvaraukseen ei tulisi soittaa, ellei kuulu parhaillaan rokotettaviin ryhmiin. Tärkeintä on taata 

rokotteen riittävyys ensin suurimmassa sairastumisvaarassa oleville riskiryhmille. Kaikki halukkaat 

tulevat saamaan rokotteen vuorollaan.

Rokotustilanne 12.2.2021

sunnuntaihin 12.2.2021 mennessä ensimmäisen rokoteannoksen saaneita kuntalaisia oli 

yhteensä 628 eli noin 9 % kunnan rokotettavista yli 18-vuotiaista kuntaisista.



Kotisivu  www.kierinki.com
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