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YLITORNION YLEISURHEILUKILPAILUT KESÄ 2017

Lapin kirjastot liittyivät yhteen

Kisat alkavat Ylitornion keskusurheilukentällä klo 18.30, ilmoittautuminen on
paikan päällä puoli tuntia ennen kisan alkua lukuun ottamatta Sisulisäotteluita.

Ke 24.5. Maastojuoksukisa urheilukentän lähimaastossa (AavKi)
Ke 31.5. Maastojuoksukisa urheilukentän lähimaastossa (AavKi)
Ke 7.6. PK-kisa (AavU) AavKi
Lajit: P/T 5 40 m, P/T 7 40 m, P/T 9 40 m ja junnukeihäs, P/T 11 60 m, junnukeihäs,
P/T 13 60 m, kuula, P/T 15 100 m, kuula, M, N 17 100 m, kuula M, N 100 m, 800 m
Ke 14.6. Seurakisa (AavKi) AavU
Lajit: P/T 5 pituus, P/T 7 60 m, pituus, P/T 9 60 m, pituus, P/T 11 100 m, pituus,
P/T 13 200 m, pituus, P/T 15 800 m, pituus, M/N 800 m
Ke 21.6. Sisulisäottelut (AavKi+AavU)
Lajit: P/T 7 40 m, pituus, kuula, P/T 9 40 m, pituus, kuula, P/T 11 60 m,
pituus, kuula, P 13 60 m aj., korkeus, kuula, 800 m, T 13 60 m aj., pituus, kuula,
800 m, T 15 80 m aj., pituus, keihäs, korkeus, 800 m, P 15 100 m aj., pituus, keihäs,
seiväs, 1000 m
(Ilmoittautuminen jussi.herttuala@ylitornio.fi ma 19.6. mennessä)
Ke 5.7. PK-kisa (AavU) AavKi
Lajit: P/T 5 40 m, P/T 7 40 m, pituus, P/T 9 40 m, pituus, P/T 11 60 m, pituus,
P/T 13 60 m, pituus, P/T 15 100 m, pituus, M, N 17, M, N 100 m, pituus, 2000 m
Ke 26.7 Seurakisa (AavKi) AavU
Lajit: P/T 5 40 m, pituus, P/T 7 40 m, pituus, P/T 9 40 m, korkeus, P/T 11 60 m, korkeus,
P/T 13 100 m, korkeus, P/T 15 100 m, korkeus, M, N 100 m, korkeus, 800 m
Ke 9.8. Maastojuoksukisa urheilukentän lähimaastossa (AavKi)
Ke 16.8. Seurakisa
Lajit: P/T 5 40 m, P/T 7 40 m, pituus, P/T 9 40 m, pituus, P/T 11 60 m, pituus,
P/T 13 100 m, pituus, P/T 15 100 m, pituus, M, N 100 m, pituus, 2000 m
Ke 23.8. Maastojuoksukisa urheilukentän lähimaastossa (AavKi)
Lisätietoja:
Liikunnanohjaaja Jussi Herttuala
puh. 0400 383 601
jussi.herttuala@ylitornio.fi

Norjasta
mallia
liikenteeseen
Kirjoittaessani juttua
loma on takanapäin, ja
olen palannut harjoittelun
pariin. Ylimenokausi tai
hiihtäjän kesäloma, millä
nimellä sitä nyt haluaa
kutsua. Kyseessä on kuitenkin kilpailukauden ja
seuraavan harjoituskauden välinen aika, jolloin
tarkoitus on palautua ja
ladata akkuja uuteen harjoituskauteen.
Kesäharjoittelun ensimmäiselle viikolle on sattunut melko erikoiset kelit.
Yksi päivä satoi lunta,
kun taas toisena tuli pariin
otteeseen rakeita. Viileät
kelit eivät ole menoa haitanneet. Jos haetaan jotain
hyvää, niin ei ainakaan
tarvitse miettiä, miten
palautuisi kuuman helteen
tuomasta lisärasituksesta.
Nyt on todella ajankohtaista pohtia, miten
otamme muut liikenteessä
liikkujat huomioon. Tällä

viikolla rullahiihtolenkillä
tapahtui ikävä tilanne. Takaa
tuleva auto oli todella lähellä
tulla suoraan kylkeeni, vieläpä
suojatiellä. Kiireinen autoilija
tuskin huomasi ”läheltä piti”
-tilannetta, kun matka jatkui
yhtä vauhdikkaana kuin tultaessa suojatielle.
Liikenteessä ei saa olla niin
kiire, että ei huomioida muita
liikenteessä liikkujia. Yhtä
hyvin rullahiihtäjän tilalla
olisi voinut olla koulusta
kotiin tuleva lapsi. Suojatiellä
tapahtuu turhan paljon onnettomuuksia. Moneen kertaan
on sanottu, että autoilijoilla
on velvollisuus väistää suojatiellä kulkevia. Tästä huolimatta en aio jättää omaa turvallisuuttani sen varaan, sattuuko autoilija huomioimaan
sillä hetkellä muut ihmiset.
Vaaratilanteita syntyy helposti myös esimerkiksi tilanteissa, kun auto ohittaa kovalla
vauhdilla ja liian läheltä
pyöräilijää tai rullahiihtäjää.
Autoilijat eivät aina viitsi

Kolarilaispapit Pellossa
Helluntaipäivänä 4.6. Pellossa
molemmin puolin Väylää
messun toimittavat kolarilaissyntyiset ikä- ja luokkatoverit Simo Rundgren ja Olavi
Palovaara. Koulutiet erosivat
kunnallisen keskikoulun jäl-

keen Sieppijärveltä. Kurtakkolainen Olavi meni lukioon Kittilään, kun taas väylänvartinen
Simo laskeutui Pelloon.
Palovaara on ollut kotiseurakuntansa vt kirkkoherrana vuosina 1978–79 ja Rundgren on

odottaa, että vastaan tuleva
auto on mennyt ohi, jolloin
ohitustilanteesta tulee väkisinkin vaarallinen.
Tässä on paljon maakohtaisia eroja. Esimerkiksi
Norjassa kunnioitetaan
todella paljon rullahiihtäjiä liikenteessä. Ohitukset
tehdään vastaantulevan
kaistalla, kun liikenne sen
sallii. Jos on ruuhkaa, niin
sitten ajetaan hiihtäjän
takana niin kauan aikaa,
että ohitus on turvallista.
Tästä voisimme mekin
ottaa hieman mallia.
Hyvää kesän alkua,
Elisa Pelttari

toiminut pastorina ja kirkkoherrana kahteen otteeseen vuosina 1982–94 ja 1999–2001.
Övertorneån kirkkoherrana
palveleva Simo Rundgren
toimittaa kello 12 messun
Rauhan kirkossa ja eläkkeellä
oleva Olavi Palovaara palvelee kello 10 Pellon kirkossa ja
kello 12 Turtolassa. (PK)

Paula Konttaniemi ja muut kirjaston työntekijät avustavat tarvittaessa Lapin
kirjaston verkkosivuilla seikkailevia asiakkaita.
TORNIONLAAKSO – Lapin
kirjastoissa on tapahtunut
toukokuun aikana muutoksia,
jotka koskevat myös Tornionlaakson kirjastoa. Kirjastovirkailija Paula Konttaniemi
kertoo, että muutokset eivät
ole kovin suuria, mutta ne
helpottavat kirjaston käyttäjiä
monin tavoin.
– Uutta on esimerkiksi se,
että kirjojen varaaminen on
ilmaista, mutta noutamattomista varauksista peritään
maksu. Aiemmin kirjastosta
on voinut lainata myös henkilökortilla, mutta nyt lainaamiseen tarvitaan Lapin
kirjastokortti – joka tosin
käykin sitten kaikissa Lapin
kirjastoissa.
Kemin kirjasto ja sen
mukana Keminmaan, Posion,
Ranuan, Simon ja Tervolan

kirjastot liittyvät mukaan
yhteiseen järjestelmään vielä
tämän vuoden aikana. Tämän
jälkeen kaikkien Lapin kirjastojen aarteet ovat jokaisen
lainaajan ulottuvilla.

Maksuton palautus
Tornionlaakson kirjasto on
siirtynyt yhteiseen Koha-kirjastojärjestelmään huhtikuun
lopulla, mutta lainaus- ja
palautusautomaatit eivät ole
vielä innostuneet mukaan.
Ongelmaa ratkotaan parhaillaan, ja se selviää varmasti
lähiaikoina.
– Nyt on mahdollista
palauttaa lainatut kirjat maksutta mihin tahansa Lapin
kirjastoon. Myös kirjastojen
varausjonot ovat yhteiset,
millä seikalla on tietysti puolensa ja puolensa, Paula Kont-

taniemi arvioi.
Kirjastojen yhtenäistyminen näkyy myös laina-aikojen pituudessa ja maksuissa.
Ainostaan kirjastoautojen
lainausajat voivat vaihdella
paikkakunnittain.
– Varausten noutoilmoitukset lähetetään asiakkaan
toiveen mukaisesti joko tekstiviestillä, sähköpostitse tai
postitse. Lähestyvästä eräpäivästä muistutetaan sähköpostitse kerran ennen eräpäivää ja
toisen kerran eräpäivänä.
Myöhästyneestä lainasta
peritään kahden tai toisella
muistutuskerralla kolmen
euron palautuskehotusmaksu,
mutta Rovaniemen kirjaston
lainoista maksetaan myös
päiväkohtaista myöhästymismaksua.
Minna Siilasvuo

Vieraslajit uhkaavat alkuperäistä
luontoa
TORNIONLAAKSO
– Ylitorniolla ja Pellossa järjestetään
kesäkuun aikana vieraslajipäivät, joiden
aikana tutustutaan
alueella esiintyviin
haitallisiin vieraslajeihin. Vieraslajipäivät käynnistyvät
alustuksella aiheesta
kahvikupin ääressä,
mutta pian siirrytään myös maastoon,
missä perehdytään
vieraslajien torjuntaan käytännössä.
Mukaan on siis syytä
varata säänmukainen
maastovarustus.
Maa- ja kotitalousnaisten vieraslajihankkeen projektipäällikkö Taina Kuusela kertoo, että haitallisiksi
vieraslajeiksi luokitellaan
muun muassa kasvit, jotka
valtaavat elintilaa alkuperäiseltä kasvustolta ja vaikuttavat siten haitallisesti kulttuuriperintöömme.
– Osa kasveista on tervey-

delle haitallisia, kuten esimerkiksi jättiputki. Vieraslajit
voivat aiheuttaa myös taloudellista vahinkoa, kuten jättipalsami, joka leviää etelässä
hakkuuaukeille ja tuhoaa istutustaimia.
Tavallisimpia vieraslajeja
ovat jättiputken ja jättipal-

samin lisäksi kukkapenkkien karkulaiset
lupiini ja ruttojuuri.
Lisätietoa – ja kuvia!
– vieraslajeista voi
etsiä osoitteesta vieraslajit.fi.
– Toivon saavani
yhteydenottoja ja
ilmoituksia vieraslajeista jo ennen vieraslajipäiviä, jotta
niitä voidaan hyödyntää vieraslajipäivien
ohjelmassa ja talkoilussa. Näin saataisiin
maksimoitua päivän
hyödyt kuntalaisia
ajatellen, Taina Kuusela kannustaa.
Ylitornion tilaisuus
järjestetään kunnanvirastolla maanantaina
19.6. kello 10 ja Pellossa tehdään asiaa tutuksi
kunnanvirastolla maanantaina
26.6. kello 10. Taina Kuuselan tavoittaa puhelimitse
numerosta 040 841 2519
tai sähköpostitse osoitteesta
taina.kuusela(at)maajakotitalousnaiset.fi.

