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ähkölämmitys on tulevaisuudessakin hyvä ja
kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Sähkölämmityksen perinteiset edut – vaivaton, hel-

posti säädettävä ja investointikustannuksiltaan edullinen lämmitystapa – ovat edelleen täyttä totta. Pohjoisessa korostuu lisäksi pitkien etäisyyksien vuoksi se
tosiseikka, että keskitetyt lämmöntuotantomuodot
ovat mahdollisia vain tiiviisti rakennettujen taajamien
keskusalueiden asukkaille.
Tulevaisuudessa rakennetaan varmaankin entistä tiiviimpiä rakennuksia. Tämä vaikuttaa tietenkin lämmitysenergian käytön vähenemiseen lämmitettävää neliötä kohden. Lämmitysjärjestelmän elinkaaren
aikaiset kustannukset riippuvat investoinnin suuruudesta sekä käyttökustannuksista. Vähenevä energian
käyttö johtaa siihen, että lämmitysjärjestelmän investointikustannus muodostaa leijonan osan kokonaiskuluista. On tarkkaan pohdittava, käyttääkö investointivaiheessa kymmeniä tuhansia euroja pelkästään lämmitysjärjestelmään. Varsinkin tilanteessa, jossa vuotuinen lämmityskulutus puristetaan rakennusteknisin
keinoin minimiin, investointi on kannattamaton.
Lämmittipä kotinsa millä tavoin hyvänsä, sähköä aina
tarvitaan. Samalla sähköliittymällä, jolla kodin laitteet
toimivat, voidaan toimittaa myös lämmityksen vaatima
energia. Sähkölämmittimien asentaminen taloa rakennettaessa ei talon muun sähköistyksen lisänä ole kallis vaihtoehto verrattuna mihin tahansa muuhun lämmitysjärjestelmään. Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden älykkäässä sähköverkossa kuormitus, jota voidaan säätää siten, että ei aiheuteta haittaa kodin toiminnoille.

Uskon sähkölämmityksen tulevaisuuteen, vaikka se
julkisuudessa aina välillä onkin erilaisista tarkoitusperistä lähtevän kritiikin kohteena. Hyvä tuote pärjää, vaikka sitä välillä kampitettaisiinkin. Sähkölämmityksen oheen käy mainiosti mikä tahansa täydentävä
lämmitysmuoto, esimerkiksi puun poltto tai ilmalämpöpumppu. On turvallista käyttää muitakin lämmitysmuotoja, kun tietää, että sähköverkosta saa lämpöä
luotettavien lämmittimien avulla lähes vuoden jokaisena tuntina. Esimerkiksi Rovakairan alueella keskimääräinen vika-aika asiakasta kohden on jo pitkään ollut
alle kaksi tuntia vuodessa.
Hyvää ja lämmintä kesää kaikille asiakkaillemme!
Tapio Jalonen
toimitusjohtaja
Rovakaira Oy
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teksti: Markku Torkko

Tapahtumia moneen makuun

Lapin kesä tarjoaa jokaiselle
Eino Leinon vuonna 1902
kirjoittaman kaihoisan runon mukaan
Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa,
ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin...
Timo K. Mukka oli - vuosikymmeniä
myöhemmin - kutakuinkin samaa
mieltä. Hänen mukaansa Lapin kesä
on niin lyhyt, ettei sen aikana ehdi
paitaa riisua.
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ykyajan humoristien mukaan
Lapin kesä on lyhyt mutta vähäluminen.
Leikki sijansa saakoon, mutta keneltäkään tuskin on jäänyt huomaamatta,
kuinka paljon Lappiin mahtuu erilaisia,
toinen toistaan parempia kesätapahtumia.
Pelkästään Rovakaira Oy:n toimialueella
niitä on kymmenittäin. Oikaraisen kyläpäivä, Kieringin teatterifestari, Rovaniemen
markkinat ja maratonit, Kittilän markkinat, Sodankylän Luosto Classic...
Joskus tapahtumien runsaus on niin
tiheä, että voidaan liioittelematta puhua
superviikonlopuista. Kaikkiin ei ehdi
mukaan parhaalla tahdollakaan.
Kesäisten kulttuuri- ynnä muiden tapah-

tumien satunnaista kulkijaa harmittaa toki
sekin, että koko Lapin tapahtumista ei enää
ole yhteistä, kaiken kattavaa kalenteria,
kuten joskus menneinä vuosina.
Tyytykäämme siis tarkastelemaan niitä,
joista olemme saaneet tietoa pohjoisista
medioista, lehdistä ja radiosta sekä Internetistä, jossa kysyvä voi tosin eksyä tieltä.

Jatkuvuus, rohkeus ja
hulluus takaa suosion
Hyvän kesätapahtuman suosion takaa
useimmiten kävijänsä palkitseva sisältö,
perinteet ja jatkuvuus. Paikkansa lunastaneiden tapahtumien uhkana ovatkin
monesti vain järjestäjien voimavarojen, talkoohengen ja taloudellisten resurssien riit-

Kittilän kesämarkkinat on
osoittanut elinvoimaisuutensa.
Kuva: Lapin Kansan arkisto.

Rovaniemi Marathon juostaan tänä vuonna 2. heinäkuuta. Kuva: Lapin Kansan arkisto.

tai Rautakankikävelyn MM-kisat Mustialassa. Sonkajärven eukonkantotapahtuman
ovat huomanneet monet ulkomaiset mediat,
muun muassa BBC, CNN ja Al-Jazeera.
Lapistakin löytyy tapahtumia, jotka ovat
kiinnostaneet laajalti ulkomailla. Usein ne
kuitenkin liittyvät jouluun ja joulupukkiin.
Lapin kesä hyttysineen - ehkä Sodankylän
elokuvajuhlia, Luosto Classicia ja kullanhuuhdonnan MM-kisoja lukuun ottamatta
- eivät ole yhtä mediaseksikkäitä kuin maailman tunnetuin suomalainen, hyvän tahdon
lähettiläs joulupukki.

Oikaraisesta Kierinkiin

jotakin
tämättömyys.
Yhdeksi hyväksi esimerkiksi tällaisesta
urakoinnista käy Sodankylästä vuonna 1995
Rovaniemelle muuttanut kansanmusiikkifestivaali Jutajaiset, jota ilman Lapin kesä
olisi paljon köyhempi.
Uskokaa tai älkää, Jutajaiset järjestetään
jo 39:nnen kerran. Nuorisoseurojen suvijuhlista alun perin ponnahduslautansa saaneen
tapahtuman kävijämäärä on vakiintunut
viime vuosina viidestätoista kahteenkymmeneen tuhanteen.
Sopiva annos rohkeutta ja kansainvälisen uutiskynnyksen ylittävää ”kylähulluuttakaan” ei ole kesätapahtumalle pahaksi.
Kansallisiksi esimerkeiksi kelpaavat vaikkapa Eukonkannon MM-kisat Sonkajärvellä

Kyläjuhlilla on Lapissa, kuten muuallakin
Suomessa, pitkät perinteet. Niiden päällimmäisenä tavoitteena ja tarkoituksena on
nostattaa asukkaiden yhteishenkeä. Tähän
päämäärään on päästy vaihtelevasti, enimmäkseen kuitenkin hyvin.
Kyläjuhlissa, jos missä, talkootyö ja yhteishenki nousevat arvoonsa.
Perinteiden kunnioittaminen on toinen
tärkeä tekijä, mutta myös kehitykselle on
annettava sijansa. Oikaraisessa niin tapahtui viime kesänä lossitansseissa, missä kyläläiset hyvästelivät Kemijoen yli kulkijoita yli
100 vuotta kuljettaneen lossinsa.
Kieringin kylä Sodankylässä tunnetaan
muun muassa takavuosien teatterifestivaaleistaan ja maalaismarkkinoistaan.
Kaunis mutta kovin hiljainen kylä on nyt
tarkoitus herättää uuteen kukoistukseen
kesällä avattavan kauppa-kahvilan ja parinkymmenen lomamökin avulla.
Asialla ovat aikoinaan aikoinaan Saariselän matkailubisneksessä toiminut Paavo
Holopainen ja hänen vaimonsa Teija Holopainen, jonka kotikylä Kierinki on.

Kittilän markkinoilta
Luosto Classiciin
Yksi rikkaat ja todella pitkät perinteet
omaava kesätapahtuma Lapissa on Kittilän kesämarkkinat, jonka juuret ovat

Folklore Festival Jutajaiset, jo 39:nnen kerran.

LAPIN KESÄTAPAHTUMIA 2011:
Puolustusvoimain lippujuhlan päivän
valtakunnallinen paraati, Rovaniemi
4.6.2011
Sodankylän elokuvajuhlat 15.-19.6.2011
Santa Claus Marathon, Rovaniemi
18.6.2011
Rovaniemen kesämarkkinat 28.-30.6.2011
Jutajaiset, Folklore Festival, Rovaniemi
29.6.-3.7.2011
Kultavaskooli-lentopalloturnaus,
Rovaniemi 1.-3.7.2011
Rovaniemi Marathon 2.7.2011
Kittilän kesämarkkinat 7.-11.7.2011
Auttikönkään Muinaismarkkinat, Autti
8.-10.7.2011
Kullanhuuhdonnan SM-kilpailut,
Tankavaara 28.-30.7.2011
Luosto Classic, Sodankylän Luosto
10.-14.8.2011
Jätkänkynttilä-uistelu ja kalatori,
Rovaniemi 13.8.2011
Rovaniemen Wanhat Markkinat
19.-21.8.2011
Ruskamaraton, Levi 3.9.2011
Rovaniemen syysmarkkinat 20.-22.9.2011
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Rovaniemen Wanhat Markkinat järjestetään tänä
kesänä kolmannen kerran. Kuva: Lapin Kansan
arkisto.

1600-luvulla asti. Markkinoiden henki on
toki vuosisatojen aikana muuttunut. Viime
kesänä markkinoilla huristeli muun muassa
toistakymmentä amerikanrautaa eli niin
sanottuja veekaseja.
- Kaupusteltavien tuotteiden – vaatteiden,
elintarvikkeiden ja markkinaherkkujen – rinnalle ovat tulleet muun muassa tivoli, eläinnäyttelyt, ratsastus, elämyspuisto ja benjihypyt, kertoo Kittilän Yrittäjien puheenjohtaja Markku Mäkitalo.
Ukko-Luoston rinteillä jo yhdeksännen
kerran järjestettävä Luosto Classic -musiikkitapahtuma kuuluu niihin lappilaisiin
kulttuuritapahtumiin, jotka ovat ottaneet
yleisönsä heti. Menestys näyttää jatkuvan
eikä ihmekään: suuren luonnon keskellä
sävelkulut ovat varmaan vähintään yhtä vaikuttavia kuin parhaissa konserttisaleissa.

Sodankylän Elokuvajuhlat on lunastanut paikkansa maailman mahtavimpien elokuvafestivaalien joukossa. Kuva: Lapin Kansan arkisto.

Tulevana kesänä Luostolle on tarkoitus
rahdata kahdeksan flyygeliä, joilla tulkitaan
Uuno Klamin säveltämä Kalevala-sarja.
Sodankylä tunnetaan myös elokuvajuhlistaan, joka saa tuhannet elokuvan ystävät vaeltamaan kesäkuussa napapiirin pohjoispuoliseen yöttömään yöhön tapaamaan
maailman kuuluisimpia elokuvaohjaajia ja
katsomaan kymmeniä pitkiä elokuvia.
Festivaali on jo kahdeskymmeneskuudes.
Kun ensimmäiset elokuvantekijät, heidän seuralaisensa ja lehtimiehet sekä kriitikot 1980-luvulla ”kaatuivat” linja-autostaan

rovakairan
yhteystiedot
Rovaniemen palvelupiste
Käyntiosoite: Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27, 4 krs.
Postiosoite: PL 8013, 96101 Rovaniemi
Puhelin 0207 566 300. Asiakaspalvelu 0207 566 320
Faksi 0207 566 301
asiakaspalvelu@rovakaira.fi
www.rovakaira.fi
			

Napapiirin toimisto

(Käyntiosoite: Pukinpolku 40)
Postiosoite: PL 8013, 96101 Rovaniemi
Puhelin 0207 566 300, faksi 0207 566 308
asiakaspalvelu@rovakaira.fi
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Kittilän palvelupiste
Lukkarintie 30, 99100 Kittilä
Puhelin 0207 566 300
Asiakaspalvelu 0207 566 320
Faksi 0207 566 307
asiakaspalvelu@rovakaira.fi

Sodankylän palvelupiste
Ojennustie 3, 99600 Sodankylä
Puhelin 0207 566 300
Asiakaspalvelu 0207 566 320
Faksi 0207 566 309
asiakaspalvelu@rovakaira.fi

Sodankylän torille, kunnanjohtaja Lasse
Näsin ja valtuuston puheenjohtaja Oiva
Hyttisen kerrotaan hieman säikähtäneen,
mihin tulikaan hanskat isketyksi.
Jo muutaman vuoden jälkeen kuitenkin ilmeni, että kunta oli elokuvakulttuuria tukiessaan ottanut tärkeän askeleen ja
samalla lähtenyt oikealle tielle.
”Sodankylän henki” tunnetaan laajalti
maailmalla. n

