TOIMITUSJOHTAJAN
katsaus

R

ovakairan 70. toimintavuosi on ollut viime
aikojen ”tavanomainen”. Sähkön siirtomäärä on
ainakin tässä vaiheessa vuotta parin prosentin

kasvussa. Kylmä loppukevät ja kesä näkyvät tilastossa.
Matkailun ja muun elinkeinoelämän näkymät ovat ainakin meidän toimialueellamme varsin positiivisia. Pieniä
merkkejä on nähtävissä myös lomarakentamisen piristymisestä.
Tilasimme pari vuotta sitten dokumenttielokuvan alueemme sähköistyksen alkutaipaleesta. Elokuvan teki
täysin oman näkemyksensä mukaisesti ohjaaja Antti
Haase. Alkutaival oli tosiasiassa aika pitkä kestäen 40
vuotta vuodesta 1947 alkaen. Elokuva on saanut hyvän
vastaanoton; sen näkökulmissa painottuvat asiakkaiden, työntekijöiden ja yhtiön johdon tuntemukset tasapainoisesti. Uskon, että elokuva tarjoaa mielenkiintoista katsottavaa niin aikalaisille kuin nuoremmalle
polvelle. Niin vähän on aikaa siitä, kun sähkö pistorasi-

yksiselitteisen tarkkaa vastausta. Varmaa on kuitenkin,

asta, valo keittiön katossa tai tienreunassa ei ollut itses-

että Rovakairan vuonna 1947 perustaneiden visio kan-

tään selvyys.

taa. Sähkö oli aikanaan elintason nousun perusedellytys. Tulevaisuuden digitaalinen maailma toimii myös

Tarjoamme toimialueemme asiakkaille mahdollisim-

sähköllä. Jokainen laite, jonka ajatellaan sisältävän älyn

man kattavasti tilaisuuden nähdä kyseinen elokuva

tapaista toiminnan ohjausta, tulee käyttämään sähköä.

tämän syksyn aikana. Esitykset alkavat jo 9.9. Rovaniemellä ja jatkuvat loka-marraskuun aikana muualla

Jotta jalat pysyisivät maanpinnalla, totean lopuksi, että

maakunnassa. Tarkoitus on näyttää elokuva kuntakes-

kotitaloudet, matkailuelinkeino, kaivosteollisuus ja

kusten lisäksi myös pienemmissä kylissä yhteensä noin

kaikki muut asiakkaamme tarvitsevat mahdollisimman

15 kertaa. Olette tervetulleita esityksiin. Tätä kirjoitet-

luotettavaa sähkönjakelua. Luotettavuus toteutuu par-

taessa ei ole vielä täsmällistä aikataulua mutta infor-

haiten investoimalla sähköverkkoon riittävästi rahaa

moimme aikatauluista paikallislehdissä, kylien ilmoitus-

vuosittain. Käytännössä tämä tapahtuu siirtämällä ver-

tauluilla ja yhtiömme nettisivuilla.

kostoja pois metsistä teiden reunoihin ja kaapeloimalla
suurimpien asutuskeskusten verkostot.

Sähköalan tulevaisuus on täynnä mielenkiintoisia muutoksia. Sähköautot, hajautettu tuotanto, asiakkaan

Hyvää syksyä kaikille asiakkaillemme.

mukaan tulo sähkömarkkinoiden aktiiviseksi toimijaksi; paljon on asioita vireillä. Milloin ja miten muu-

Tapio Jalonen

tokset tapahtuvat? Tähän tuskin kukaan osaa antaa
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Kokomaratonin reitti kulkee Levitunturin ympäri. Golfkenttä,
Ounasjoen ranta ja Immeljärvi ovat matkan varrella.

Lapin talvi on matkailun suhteen mukavassa
myötämäessä. Lumi, revontulet ja luonto houkuttelevat ensi talvenakin meille ennätysmäärän väkeä. Olisiko seuraavaksi syksyn vuoro
nousta suosioon?

Syksyn
huumaa
Levillä

1

2

TEKSTI JA KUVAT: MIA SIVULA

L

apin syksy on etenkin ulkomaisille
matkailijoille tuntematon, vaikka
kaikki ainekset sen suosioon ovat
olemassa. Puhdas ilma, rauha, värit,
revontulet, laadukas majoitus ja monenlaiset aktiviteetit ovat Lapin tunturikeskuksissa olemassa myös silloin. Ne eivät tarvitse
lunta ympärilleen.
Yksinkertainen idea riittää joskus siihen,
että palikat alkavat loksahdella paikoilleen.
Ruskamaraton sai alkunsa nuorten miesten
yhteisistä juoksulenkeistä. Kun kerran oli
hauskaa juosta porukalla, miksei mukaan
kutsuttaisi muitakin? Niin tehtiin, ja järjestyksessään 34:s Ruskamaraton kokosi
tänäkin vuonna Leville tuhatmäärin väkeä.
Tapahtuma on matkailukeskukselle perinteinen piristysruiske kesän jälkeen ja myös
hyvä harjoitus talveen.

Leville oli päästävä
Liisa ja Aulis Hämäläinen olivat Levin Rus-
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kamaraton-tapahtumassa mukana myös
viime vuonna. Miksi piti ajaa taas 983 kilometrin matka Sastamalan Keikyän kylästä
Leville?
–Tämän poromakkaran takia. 14 tuntia
siihen meni pysähdyksineen. On tämä tosi
ihana paikkakin, ihan oma maailmansa,
Liisa Hämäläinen kertoi.
Vieressä Levinraitilla venytteli Tiina Riepula, joka aikoi tempaista täysmaratonin.
Edellisen kerran hän oli juossut kaksi viikkoa sitten Reykjavikissa. Ruskamaratonin
reitti oli Riepulan mieleen.
–Tykkään Levin reitistä, sillä se on sopivan vaihteleva. Sääkin on tänään parhaimmillaan.
Lämpömittari näytti Levinraitilla +15
astetta.

Kaikenikäisten kisa
Ruskamaratonilla kilpaili parisentuhatta
juoksijaa, joista nuorimmat neljävuotiaita.

Anni-Saara Kaarlela, 8, juoksi 600 metrin matkan maaliin vaaleanpunaisilla tossuilla, pitkät hiukset hulmuten.
Tuntuiko matka pitkältä?
– Kamalan pitkältä!
Meinasiko voimat loppua?
– Joo!
Palkinnoksi Anni-Saara sai Ruskamaraton-mitalin ja pillimehun.
Tauno Karjalainen, 75, valmistautui
samaan aikaan puolimaratonille.
– Olen juossut monessa paikassa, mutta
kaikkein mieluiten juoksen täällä. Tämä
on niin huikea paikka. On hyvä meininki ja
mukavaa porukkaa.
Täysmaratoneja Karjalaisella oli takanaan
15.
– Vain kerran olen voittanut. Se oli silloin,
kun olin juuri päässyt eläkkeelle.

Matkailu elättää Lappia
Miksi matkailu on Lapille niin tärkeä juttu? Miksi sitä rummutetaan niin paljon?
Kun matkailijat valitsevat kohteekseen Lapin, he jättävät jälkeensä tulovaikutuksen, joka on vuodessa noin 630 miljoonaa
euroa.
Matkailu myös työllistää.
Viime vuonna sen työllistävä
vaikutus oli noin 5000 henkilötyövuotta. Lukuun eivät
sisälly sesonkityöntekijät, joiden työpanos on merkittävä.
Lapin matkailustrategian mukaan matkailua pyritään koko ajan kehittämään
Lapissa ympärivuotiseksi. Painotus on matkailun kestävyydessä, sen markkinoinnissa,
tuotekehityksessä sekä helpossa saavutettavuudessa.
Lähde: Lapin liitto
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1 Ruskamaraton on
kaikenikäisten kisa.
Neljävuotiaat juoksivat 200 metriä ja saivat palkinnoksi mitalin ja pillimehun.

2 Tauno Karjalai-

3 Anni-Saara Kaar-

nen, 75, aikoo juosta
Ruskamaratonin myös
ensi vuonna, jos tytär
Anne Kuha lähtee
mukaan.

lela, 8, oli tullut Ruskamaratoniin oman
perheen ja serkkujen
kanssa. Hän juoksi
600 metrin matkan.
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Kesäarvonnassa:

sähköpyörä sai
uuden kodin
Sähköpolkupyörän arvonnassa onnetar
suosi Virpi Kiviniemeä Saarenkylästä.
Onnea voittajalle ja iloisia kilometrejä
uudella pyörällä!
Kiitos kaikille asiakkaille aktiivisesta
osallistumisesta sähköisten asiakaspalveluiden kehittämisessä.
Virpi Kiviniemi ja verkkopäällikkö
Marko Haaranen Rovakaira

OSAKKEENOMISTAJA

Rovakairan osakkeet liitettiin
arvo-osuusjärjestelmään kesäkuussa
Rovakairan osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään
toteutettiin kesäkuussa, osakkeiden vaihto arvo-osuuksiksi jatkuu.
Ohjeistusta saatavissa
Rovakairan osakkeiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään käynnistyi keväällä.
Huomattava osa paperisista osakekirjoista
on jo vaihdettu arvo-osuuksiksi.
Osake- ja osakasluettelon ylläpitäminen
on siirtynyt Euroclear Finland Oy:n vastuulle 1.7.2017.

Paperisten osakekirjojen
vaihto arvo-osuuksiksi jatkuu

Jos olet osakkeenomistaja tai epäilet kuuluvasi kuolinpesään, joka omistaa Rovakairan osakkeita, mutta et ole saanut kirjeitse osakasohjeistusta, voit lukea sen
nettisivuiltamme tai tilata ohjeistuksen
joko postitse tai sähköpostiisi. Osakasohjeistus löytyy yhtiön internetsivuilta:
www.rovakaira.fi/uutiset.

Rovakaira ostaa edelleen
Meneillään on niin sanottu jälkivaih- omia osakkeita
toaika, jonka kuluessa paperisia osakkeita voi edelleen vaihtaa arvo-osuuksiksi
vähintään kymmenen vuoden ajan yhtiön
siirryttyä järjestelmään.
Osakkeeseen kuuluvat oikeudet, kuten
oikeus osinkoon ja oikeus käyttää äänioikeutta yhtiökokouksessa, on kuitenkin
vain niillä osakkeilla, jotka on merkitty
arvo-osuusjärjestelmään.
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Rovakairalla on yhtiökokouksen päätöksen mukaan myös edelleen mahdollisuus
ostaa omia osakkeita:

A- ja B-osakkeista
yhtiö maksaa
tällä hetkellä

36 €/kpl

VARMISTA AINAKIN
SEURAAVAT ASIAT ENNEN
OSAKKEIDEN SIIRTOA ARVOOSUUSJÄRJESTELMÄÄN:
•
•
•

Osakekirjat ovat tallessa.
Omistusoikeus osakekirjoihin on todennettavissa.
Arvo-osuustili on avattu
oikein (esim. kuolinpesät).
Osakekirjojen vaihto arvo-osuuksiksi
on ohjeistettu tarkemmin
osakasohjeistuksessa.

INFO
Lisätietoja arvo-osuusjärjestelmään
siirtymisestä tai osakkeiden
myymisestä yhtiölle:
www.rovakaira.fi/uutiset
Rovakairan osakeasioiden
neuvontanumero:
040 660 5530 (klo 9–15)
Sähköposti:
osakeasiat@rovakaira.fi

