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SML JA MK -MATKAILURYHMÄ PALKITSIVAT 
KELEKKAMESSUILLA VUODEN KELKKAILUKOHTEEN JA 
VUODEN KELKKAILIJAN

Vuoden kelkkailukohde ja vuoden vapaa-ajankelkkailija 2019

Suomen Moottoriliitto ry (SML)  ja SKL:n MK-matkailuryhmä palkitsivat Rovaniemen 
Kelekkamessuilla vuoden kelkkailukohteen sekä vuoden vapaa-ajankelkkailijan.
Vuodesta 2000 toiminut Suomen Moottoriliiton MK-matkailuryhmä tukee kelkkailua 
harrastuksena sekä toimii asiantuntijana kelkkailuun vaikuttavan lainsäädännön laatimisessa. 
Ryhmä seuraa alueellista matkailukaavoitusta ja on mukana matkailukeskusten turvallisen 
liikenteen suunnittelussa.

SML:n jäsenkerhot saivat esittää omia ehdokkaitaan vuoden kohteeksi ja vuoden kelkkailijaksi 
ja  palkittavien valinnassa huomioitiin kelkkailun huomioiminen palvelujen tarjonnassa sekä 
aktiivinen ja pitkäaikainen toiminta kelkkailun parissa.

Vuoden 2019 kelkkailukohteeksi valittiin Kieringin Lomakylä Oy, Kieringin kylästä Sodankylän 
kunnassa. Yrittäjinä Kieringin Lomakylä oy:ssä toimivat Teija Raaterova ja Ari Mikkola

Vuoden 2019 vapaa-ajan kelkkailijaksi valittiin Oululainen Mika Holappa.

Suomen Moottoriliitto ry onnittelee palkittuja!  SML ry

Upea aloitus tulevaan kelkkailukauteen: Suomen moottoriliitto on palkinnut Kieringin Lomakylä 
Oy:n vuoden 2019 kelkkailukohteena! Kiitos kyläläisille ja muille talkoolaisille 
reittikunnostuksista, kiitos Suomen maastotieto Oy:lle reittiopastusten suunnittelusta, kiitos 
Rovaniemen kaupungin moottorikelkkailun opastuksista, kiitos Kittilän kunta moottorikelkkailun 
opastuksista, kiitos Sodankylän kunta reittien raivauksista ja opastuksista, kiitos Kieringin 
miehet reittilanan suunnittelusta ja toteutuksesta, kiitos Kieringin miehet Saukkoreen 
suunnittelusta ja toteutuksesta, kiitos Kieringin kehitys ry:n kelkkailijoiden kokoontumisajojen 
toteutuksesta ja muusta innovaatiosta kelkkailun suhteen ja kiitos myös henkilökunnalle 
kelkkailevien asiakkaiden huomioimisesta.  Saadun huomionosoituksen kunniaksi lomakylä 

tarjosi kahvit pe 8.11.2019 Toimitusjohtaja Teija Raaterova



Taidenäyttely Sassalissa
Inspiraato ry järjesti jo toista kertaa lasten ja nuorten kulttuuriviikolla paikallistaidetta ja kulttuuria kokoavan 
näyttelyn kulttuuritoimen tukemana. Viimevuonna näyttely järjestettiin Syväjärven paikallisesta aineksesta 
Järvihovilla ja tänä vuonna vuorossa oli Sassalin kylä. Paikallistaidetta ja kulttuuria näyttelyn järjestäminen on 
mielenkiintoinen mahdollisuus sukeltaa pienten yhteisöjen sisäiseen kulttuurin ja taiteen maailmaan. Inspiraato ry 
pitää tärkeänä tällaisen paikalliskultturin esille tuomista erityisesti lasten ja nuorten tietoisuuteen nousemiseksi.
Sassalin näyttelyyn saatiin koottua kattava läpileikkaus pienen kylän kulttuurista. Kylätalo toimi Sassalin kyläseuran 
ylläpitämänä taidekahvilana ja taipui mainiosti myös galleriaksi runsaan kuvataide kokoelman ansiosta. Sassalin 
vanhalla koululla esittelytiloina toimi puutyöluokka, jossa perinteiset puu- ja turkistyöt olivat esillä luontevasti 
työtilassaan, Käsityöluokka, jonka esittelyssä korostui paikallinen naisten käsityöperinne kangaspuu taitureiden 
töissä. Koululla on nykyään myös taideluokka, jossa Inspiraadon avoin taidekerho kokoontuu. Taideluokassa oli 
koottu esille sekä kerholaisten että kylän omien taideharrastajien töitä. Näyttely kesti viikon ja monenlaista 
ohjelmaa Runoista roolipeleihin, elokuvamateriaalinäytöksiin ja koululaisten työpajoihin sekä valokuvaus esitelmiin 
oli järjestetty joka päivälle. Myös yhdet poroerotukset kerkesi olla viikon aikana. Paikalliskulttuuria pääsi 
hämmästelemään myös Ranskalaiset ja Oululaiset vapaaehtoiset sekä Inspiraato ry:n kunnia jäsen kuvataiteilija Liisa 
Palosaari, joka myös ripusti omat teoksensa kylätalon galleriaan esille päiväksi. Liisa on tunnettu Lasten taiteen 
arvostajana ja ihasteli erityisesti taidekerholaisten töitä.

Mirja ja Mauri Koivuperä
Etsiessämme Taiteentekijöitä Sassalin ympäristöstä esille nousi Pariskunta Mauri ja Mirja Koivuperä jotka asuvat tällä hetkellä 
Oulussa. Mauri on Kotoisin Heinäperästä ja Mirja Kelujärveltä. Mirja toi näyttelyyn säväyksen syvempää taide 
harrastuneisuutta. Hänen töitään on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä ympäri suomea. Näyttelyssä Mirjan töitä oli esillä 
Kylätalolla. Näyttelyviikon aikana saimme tutustua pariskuntaan ja kuulla Maurilta Heinäperän ja Sassalin välistä historiaa ja 
Mirjalta luonnon Inspiroivasta voimasta ja taiteen tiestä Mirjan sydämeen. Suurin osa Mirjan töistä on maailmalla, useissa niistä 
on kuvattu Lapin ja jopa Sassalin ympäristön maisemia. Maurin rooli Mirjan taiteessa kävi myös ilmi: Ilman muusaansa, Mauria,
Mirja ei olisi yhtä tuottelias taiteilija kuin nyt on. 

Teksti ja kuvat Sarianne Mattila



Kotisivu  www.kierinki.com



Kotisivu  www.kierinki.com

2241








