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Inarinsaamelaiset ry Anara-
sah rs  piti vuosikokouksen-
sa 15.12. Inarissa. 

Hallitukseen valittiin  jat-
kamaan  Aarne Turunen, 
Veikko Nikula, Ritva Hirve-
lä, Inka Kangasniemi, Kai-
su Nikula, Jarmo Kataja-
maa ja Anu Avaskari. 

Puheenjohtajaksi valittiin 
edelleen Anu Avaskari ja va-
rapuheenjohtajaksi Aarne Tu-
runen.

Yhdistyksen sihteerik-
si valittiin  Ida Katajamaa. 

Hallituksen varajäseniksi va-
littiin Aune Kuuva, Anni Sa-
lonen ja Antero Svendsen.

Yhdistyksen toiminta-
suunnitelma hyväksyttiin ja 
yksi keskeinen painopiste on 
edistää inarinsaamelaisille 
omaa lakia ja kotialuetta sekä 
instituutiota. Kokousväki kes-
kusteli myös vireillä olevasta 
totuus-ja sovintoprosessista. 

Anu Avaskari jatkaa 
Inarinsaamelaiset 
ry:n puheenjohtajana

Ida Katajamaa on Inarinsaamelaiset ry:n sihteeri.

– Joulun kestosuosikkeja ovat 
Pohjois-Lapissakin joulutäh-
ti, amaryllis ja istutukset, jot-
ka teemme itse. Ihmiset ha-
kevat mieluummin joulutäh-
det ja amaryllikset laadun ja 
asianmukaisen pakkaamisen 
vuoksi alan liikkeestä kuin 
marketeista, kertoo joulu-
kuussa ilmestyneessä Huo-
nekasviseura ry:n Peikonleh-
dessä Kaijan Kukan Mimmi 
Turunen.

– Yhteisöllisyys näkyy, ja 
ihania asiakkaiden yllätyksiä-
kin on näin joulun lähestyes-
sä. Eräs asiakas oli juuri har-
ventanut pihtakuusensa ja toi 
peräkärrillisen niitä havuja. 
Viime talvena toinen asiakas 
toi kaatamansa sembramän-
nyn havut meille. Käytämme 
kimpuissa ja istutuksissa pal-
jon luonnonmateriaalia kuten 
havuja, naavaoksia ja tupas-

villaa, jatkaa Turunen.
Mimmi Turunen ker-

too Peikonlehden artikkelis-
sa, että ilmakasvit ovat ol-
leet suuressa suosiossa myös 
pohjoisessa, mutta kirjavaan 
peikonlehteen hän ei ole tör-
männyt.

– Joitain nuoria miehiä on 
innostunut kasviharrastukses-
ta, mutta ne perinteiset kas-
viharrastajat, niinkuin huone-
kasviseurassa suurin osa tai-
taa olla, puuttuvat täältä lähes 
täysin, hän kertoo lehdessä.

Joulutähti, amaryllis ja 
istutukset ovat joulun 
kestosuosikit

Ivalon Lions Ladyt täydensi-
vät näin joulun alla Ivalon ter-
veyskeskuksen vuodeosastol-
le hankkimiaan leluja. Lelu-
hankinnan käytännön järjeste-
lyt hoitivat Lions Ladyt Eeva 

Seppänen, Riitta Junttila ja 
Kaino Pesonen. Terveyskes-
kuksessa uudet lelut otti vas-
taan osastonhoitaja Maija Val-
jakka.

Joulumieltä Ivalon 
terveyskeskukseen!

Tämä kuva on ollut vuo-
sikaudet Inarista Vesisaa-
reen muuttaneen Sofia Se-
lina Kyrön tyttären Gerdan 
(Kerttu) seinällä. Nyt Ger-
dan poika on kiinnostunut 

omista juuristaan ja kyse-
lee keitä kuvassa olevat 
jääkärit oikein ovat? Jos 
joku tunnistaa, voi ilmoit-
taa tietonsa Inarilaisen toi-
mitukseen.

Keitä on kuvassa?

alkaen 7 €/kk
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www.inarilainen.fi

Käsissäsi on  
media, josta 
suomalaiset 

lukevat 
mainoksia.

Lehden oma logo

Mistä mieluiten luet, katsot tai  
kuuntelet mainoksia? Kaikki aikuiset.
Lähde: IRO Research, 9/2018

Sanomalehdet erottuvat ylivoimaisesti mieluisimpana  

mainoskanavana. Ja silloin kun mainoksista pidetään,  

ne myös toimivat. Varsinkin tutkitusti luotettavassa  

ympäristössä. Varaa oma mainospaikkasi.
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Kannattaa hyödyntää
joka viikko ilmestyvä 

paikallislehti.

Oletko tekemässä 
vuoden 2019 
markkinointi
suunnitelmia? 
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Tässä tekemisen tueksi 
tutkittua tietoa 

sanomalehtien voimasta. 

 
Pyydä rohkeasti tarjous:

Anu Valkonen, 040 191 9919
anu.valkonen@inarilainen.fi

   


