Sallan paliskunnan poroisäntä, poro- ja lammastilallinen Timo Jumisko esittelee Koillis-Lapin Sähkön toimitusjohtaja Arto Junttilalle tilastoja poromääristä ja
niiden kehityksestä.

Paloperää palvelee kokonaan uusi
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aloperän kyläkunta Etelä-Sallassa elää kuten monet muutkin pitäjän kylät maa- ja metsätaloudesta, poroista ja lampaista. Alkutuotannon ja muutaman palveluyrityksen
ohella toimeentulonsa kylän asukkaat
hankkivat käymällä työssä läheisissä
kuntakeskuksissa, Kemijärvellä, Posiolla
ja Sallassa ja lapset käyvät peruskoulua
Posiolla, keskiasteella jossakin valitsemistaan paikkakunnista. Eläkeikään
ehtineet viettävät aikaansa, kopsehtivat
seutuhommissa ja käyvät asiointireissuilla kuntakeskuksissa tarpeidensa mukaan. Paloperä sijaitsee näiden kolmen
kunnan yhtymäalueella, kalaisten vesien ja satoisien riistamaiden keskellä.
Kylässä on toiminut matkailualan
yritys entisellä kyläkoululla ja sen pihapiirin kunnostetuissa tiloissa. Kun yritys
lopetti toimintansa, tilat vapautuivat ja
nyt kyläläiset neuvottelevat parhaillaan
kiinteistön omistajanvaihdosta. Koulusta saataisiin kylän erinäisiin tarpei-

siin erinomainen kylätalo.
Jotta arki Paloperällä saatiin kaikkien
asukkaiden ja elinkeinojen kannalta sujuvammaksi, kylään tarvittiin sähkönsyöttöön uudistamista.
- Aikansa palvellut siirtolinja Pohjolan Voiman pumppaamolta Isojärveltä
tuli yhtiön koneiden ja laitteiston uudistamissuunnitelmissa ajankohtaiseksi.
Pohjolan Voima on Koillis-Lapin Sähkön pitkäaikainen yhteistyökumppani,
joten yritykset sopivat yhdessä, miten
Paloperän sähköhuollon uudistaminen
toteutetaan, kertoo toimitusjohtaja
Arto Junttila Koillis-Lapin Sähköstä.
Koillis-Lapin Sähkö rakensi 8,3 kilometriä täysin uutta 20 kilovoltin sähkölinjaa Paloperälle viitostien tuntumassa
kulkevalta Suomu-Hautajärvi siirtolinjalta. Liittymäkohtaan rakennettiin
erotinasema viitostieltä Paloperälle
johtavan maantien varteen. Virta Paloperälle johdetaan Koillis-Lapin Sähkön
jakeluverkosta

Aikaisempi siirtolinja johdettiin Paloperän kupeessa sijaitsevalta Isojärven
pumppaamolta. Käytännössä kuitenkin
suurten pumppaamolaitteiden ja koneiden käyttö vaikutti Paloperällä virran
laatuun ja kyläläiset ryhtyivät keskusteluun Pohjolan Voiman ja Koillis-Lapin
Sähkön kanssa tilanteen korjaamisesta,
kertoo Timo Jumisko, Paloperällä asuva Sallan paliskunnan poroisäntä.
Nyt uusi ja uudella tekniikalla toteutettu yhteys on ollut kylämme käytössä viime syksystä saakka ja ei voi kyllä
muuta kuin olla tyytyväinen virran laatuun. Valot eivät enää himmene, eikä
jännitevoimakkuuden vaihtelu haittaa
arkisia toimia tai sähkölaitteiden käyttöä. Olemme Paloperällä olleet hyvin
tyytyväisiä tähän yhtiöiden uudisrakentamisten yhteydessä toteuttamaan
parannukseen, Jumisko toteaa.
Jumiskon tila toimii ensisijaisesti porojen varassa mutta myös lammaskatras on kohtalainen, 70 uuhta ja näiden

lisäksi metsätaloudella on keskeinen merkitys
tulolähteenä.
No nythän metsäpuolella ei oikein muuta kuin
hoidellaan. Hintatason takia metsäkauppa on hiljentynyt, käytännössä miltei pysähtynyt, mutta
ihan niinkään ei minun mielestäni pitäisi toimia.
Pitää ajatella pitemmälle. Jollemme nyt omilla
ratkaisuillamme pidä huolta siitä, että pienet sahamme saavat raaka-ainetta, uuden nousun alkaessa niitä ei ole ja kuka sitten puutamme ostaa,
Timo Jumisko pohtii.
Elämä suvun perintötilalla sujuu muutoin mukavasti, mutta viime vuosina tuntuvasti lisääntyneet karhu- ja ilveskannat ovat verottaneet
Jumiskon kuten useiden muidenkin sallalaisten
poromiesten toimeentuloa roimalla otteella.
- On näiden täkäläisten kylien toiminnan ja
elämän kannalta aivan välttämätöntä saada aikaan kiireesti sellainen riistanhoitolakiin liittyvä
uudistus, jolla petokannat voitaisiin poronhoitoalueella pitää jollakin tavalla hallinnassa. Ellei nyt
ryhdytä vakavasti työhön tämän peto-ongelman
kanssa, on selvää, että usean porotilan kohtalo on
vaakalaudalla parin- kolmen vuoden kuluessa.
Paloperällä asutaan toistakymmenessä talossa
ympäri vuoden, vapaa-ajan asuntoja on toinen
mokoma. Etäisyys kylästä Suomun, Sallan ja
Rukan matkailukeskuksiin lasketaan kymmenissä kilometreissä kuhunkin. Voi ajatella, että sijainniltaan näinkin hyvin osuvalla kylällä on hyvät
mahdollisuudet hyödyntää luonnon tarjoama
elinkeinoiksi, jos siihen yleisillä yhteiskuntatoimilla suodaan asianmukainen mahdollisuus.

- Olemme Paloperällä olleet erittäin tyytyväisiä sähkönjakeluun ja jännitteen laatuun. Saimme uuden siirtolinjan käyttöömme viime syksynä, Timo Jumisko kertoo
kylän pysyvien asukkaiden ja vapaa-ajan asuntojen käyttäjien terveisinä.

Suomulta Hautajärvelle johtavaan siirtolinjaan on rakennettu uusi erotinasema Paloperän
tienvarteen. Kokonaan uutta 20
kilovoltin siirtolinjaa Paloperälle
rakennettiin viime vuonna 8,3
kilometriä.
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