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VESKU:sta vetoapua vesistökunnostushankkeisiin
Lapin maakunnan eteläisellä alueella ryhdytään
osakaskuntien ja muiden
paikallisten toimijoiden
toimesta kunnostamaan
lähijärviä ja pieniä virtavesiä.
Pääosin Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitettu
vesistökunnostushanke Vesku-hanke tarjoaa asiantuntija
-apua ja neuvontaa paikallisten kunnostushankkeiden
toteuttamiseen. Tietoa saa
mm. oman lähivesistön nykytilasta, soveltuvista kunnostusmenetelmistä, luvituksista
ja rahoitusmahdollisuuksista.
Tehtävänä on kehittää Lapin
vesistökunnostustoimijoiden
verkostoitumista ja tuoda
hankealueelle hyväksi havaittuja vesienhoidon toimintamalleja. Hankkeen painopiste
on järvi- ja virtavesistöissä,
joiden ekologinen tila on
hyvää huonompi mutta asi-

antuntija-apua saavat kaikki
aktiiviset vesienhoidosta
kiinnostuneet toimijat.
Toimintaa on Ranuan, Rovaniemen ja Simon kuntien
alueella. Hanketta hallinnoi simolainen Osuuskunta Virtatiimi, jolla on
pitkäaikainen kokemus vesien kunnostamisesta sekä
vastaavasta hanketyöstä Pohjois-Pohjanmaan alueella.
Kunnostustarpeet esille
yleisötilaisuuksissa
Vesku jalkautuu hankealueelle pitämään yleisö- ja keskustelutilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja lomaasukkaat ym. vesistön käyttäjät voivat tuoda näkemyksiään esille lähivesiensä tilasta.
Mahdollisia ratkaisuja parempaan vesien tilaan etsitään
yhdessä toimijoiden kanssa.
Tulemme mielellään Rovaniemen kylätaloille ja tapahtumiin keskustelemaan
vesistöasioista.

VESKU-hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hanketta rahoittaa myös Ranuan
ja Simon kunnat, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Osuuskunta Virtatiimi sekä Stora
Enso Oyj.
Hankkeen yhteystiedot:

Tuloksena syntyy mm. esimerkkisuunnitelmat järvien
ja pienten virtavesien kunnostamisesta. Suunnitelmat
ovat jatkossa kaikkien hyödynnettävissä. Esimerkkijärveksi on valittu Ranuan Saarijärvi, jossa hankkeen toimenpiteenä on tehty
verkkokoekalastus ja otettu
mm. kalakantanäytteet. Saarijärvellä myös nuotattiin ja
saalis osoitti, että kalasto on
särkivaltaista ja työtä järven
tilan parantamiseksi on tiedossa.
Avustukset
jätettävä
30.11.2019
ELY-keskuksesta haettavat
harkinnanvaraisten vesistökunnostusavustusten haku
aukeaa lokakussa. Avustusta
voidaan myöntää esimerkiksi
rehevien järvien tilaa parantaviin sekä vaelluskalojen
luontaista lisääntymistä ja
vaellusmahdollisuutta parantaviin vesien kunnostushank-

Hankeen tärkeimpiä kumppaneita ovat Lapin
ELY-keskus, Suomen metsäkeskus, Suomen
ympäristökeskus ja Ammattiopisto Lappian
kalatalouden koulutusyksikkö. Hanke tekee
yhteistyötä myös ”Verkostoilla tehoa vesienhoitoon” ja Ranuanjärven vesistöhankkeen

Projektikoordinaattori Eero Hiltunen
p. 040-7547 592, eerojhiltunen@gmail.com

keisiin sekä lajien säilymisen
ja monimuotoisuuden kannalta tärkeiden vesien kunnostushankkeisiin. Näiden
hankkeiden on edistettävä
vesien- ja merenhoitosuunnitelmien tavoitteita.
Avustus on yleensä enintään
50% toteutuneista kustannuksista. Omarahoitus osuuteen voidaan hyväksyä myös
talkootyötä 15 € /
henkilötyötunti. Jos toimenpiteiden toteuttamiseen käytetään myös yhteisön jäsenen traktoria tai moottorityökonetta, on lisäkorvaus
siitä 30 € / käyttötunti.
Toivomme, että Rovaniemeltä löytyy kunnostettavaksi
virtavesikohteen, johon laaditaan esimerkkisuunnitelma
ja toteuttaa purokunnostustempaus.
Eero Hiltunen
Projektipäällikkö

kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on
120 000 € ja se päättyy viimeistään 30.6
2021.
https://www.facebook.com/veskuhanke/

Hankesihteeri Minna Simoska
p. 040-7497 693, virtatiimi@pp.inet.fi
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Kuva: Jorma Pöllänen

Tiekuntien herääminen Rovaniemellä
Yksityistielain uudistus vaikuttaa kaikkien rovaniemeläisten teiden ja tiekuntien toimintaan. Tiekuntien on
aika herätä toimimaan teiden kunnossapitämiseksi ja toiminnan saattamiseksi yksityistielain mukaiseksi. Ilman tiekuntaa ei jatkossa ole mahdollista saada avustusta tienpitoon kaupungilta tai Lapin ELY-keskukselta.
Uudistuneen lain perusteella 1.6.2020 lukien
Rovaniemen kaupungin avustuksia voi saada
vain tiekunta, joka täyttää lain edellytykset:
kokoontuu vuosittain tai kirjatulla päätöksellä 1-4 vuoden välein, on ilmoittanut tiedot
Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
sekä Väyläviraston Digiroad-palveluihin.
Lisäksi tiekunnan on kirjattava päätös avustusten vastaanotosta tiekunnan kokouspöytäkirjaan.
Vuoden 1963 yksityistielain mukaisesti on
avustettuja tiekuntia, joiden toiminta on
hiipunut ja osin loppunut kokonaan. Osa
yksityisteiden varressa asuvista ei tiedä, että
kotitie onkin yksityistie. Vanhojen käytänteiden mukaisesti tulevana talvena kaupungin
kunnossapidossa on n. 470 tietä ja kunnos-

sapitoavustusta saa n. 540 tietä. Kunnossapidon ja avustuksen piirissä on tiekuntia, sopimusteitä ja yksityisteitä ilman tiekuntaa.
Kaupunki on hakenut n 170 – 180 yksityistietoimitusta teille, joiden vaikutusalueella
on kaupungin kiinteistöomaisuutta. Yksityisten kiinteistönomistajien hakemia yksityistietoimituksia on arviolta 100 kpl. Osa hakemuksista on kohdistunut samoihin teihin,
kun tiekunnasta on haluttu laajempi kuin
kaupungin hakema toimitus.
Narkauksen kylään haettiin kyläläisten
toivomuksesta yksityistietoimitusta laajemmaksi kuin kaupungin hakema toimitus, tavoitteena saada kyläkohtainen tiekunta aikaan. Kokemusten perusteella kaikkien tiekuntien ja yksityisteiden on hyvä tarkastaa
Maanmittauslaitokselta tiekunnan tilanne
yksityistierekisterissä. Selvittelyjen aikana on
ilmennyt puutteita ja eroavaisuuksia rekisterikirjauksissa. Esimerkiksi tiekunnan tiestöstä on puuttunut osa tai tiekuntaa ei ole lainkaan Maanmittauslaitoksen rekisterissä.
Avustushakemuksia on saapunut vajaa 50
kpl, näistä noin kymmenessä hakemuksessa
on ollut kaikki tarvittavat liitteet mukana.

Liitteitä ovat tiekunnan kokouksen pöytäkirja (kirjaus avustuksen vastaanotosta), osakasluettelo (yksikköluettelo tai maksuunpanoluettelo), karttatuloste teistä (merkitään
vakituisesti asututut kiinteistöt), Digiroad
ilmoituksen kopio tai karttakopio Digiroadista ja MML:n yksityistierekisteriilmoituksen kopio tai kiinteistörekisteriote
tiestä. Syksyn ja talven aikana pyydetään
täydentämään hakemukset erillisellä kirjeellä.
Rovaniemen kaupunki ostaa kaupunkilaisille
puhelinneuvontaa TIKO-tieisännöitsijä Pölläseltä ja Kylien kehittämissäätiö tuottaa koulutusta tilauksesta kylille ja alueen tiekunnille
yhdessä Pölläsen kanssa. Tilauksesta koulutukset räätälöidään kylien tarpeisiin. Pidetyissä tilaisuuksissa on tarkastettu kylien
tiekuntien tila ja keskitytty todettuihin puutteisiin sekä perehdytetty tiekuntia toimimaan yksityistielain mukaisesti.
Puhelinneuvonta ja tilaukset tiekuntakoulutukseen voi tilata suoraan numerosta p. 040
5060310 tai s ähk ö pos t it se jo r ma.pollanen@gmail.com.
Jorma Pöllänen
TIKO-tieisännöitsijä

Rovaniemen kylien yrittäjät mukaan RoiKylät -sivustoille
Lisää näkyvyyttä sille, mitä kaikkea kyliltämme löytyykään!
Nyt on mahdollisuus saada tuotteille tai palveluille yritysesittely
RoiKylien verkkosivuille. Olethan tutustunut jo roikylat.fi -sivustoon,
jossa tuodaan Rovaniemen kylille näkyvyyttä esittelemällä kyliä ja
niiden vetovoimatekijöitä kuvin ja sanoin.
Moni ei osaa kuvitellakaan kuinka paljon hienoja ja yksilöllisiä palveluja ja tuotteita kylillämme tuotetaan! RoiKylät -sivustot ovat Rovaniemen kaupungin alueellisten palveluiden kustantamat eikä esittelyn
tekeminen vaadi teiltä kuin hieman aikaa.
Tulen teille tekemään yritykseenne liittyvän esittelyn yhdessä teidän
kanssanne. Esittely tulee näkyviin RoiKylät -mediassa. Esittelysivuun-

ne voidaan linkittää teidän omat sivunne sosiaalisessa mediassa ja/tai
verkkosivuilla, jonka kautta asiakaskuntanne on mahdollisuus laajentua. Esittelyt lisäävät jo itsessään oman kotikylänne vetovoimaa ja
näkyvyyttä.
Esittelyyn liittyvät kysymykset voit lähettää otsikolla
”Yritysesittely” osoitteeseen ylakemijoki@patopirtti.fi. Viestinne lukee Kyläreportteri Sami Vaara, joka tekee tätä työtä Rovaniemen Kylien kehittämissäätiön avustuksen turvin. Kylät ja kyläyhteisöt! Jos ette löydä kylänne esittelyä roikylat.fi -sivun kautta, niin
ottakaa yhteyttä yllä mainittuun yhteystietoon, kiitos.
Sami Vaara
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Uusi kansalaisopisto järjestää kurssit 2020
Tehdään kansalaisopistosta entistä parempi – yhdessä!

Kaupunginvaltuusto ja meidän setlementtimme hallitus ovat hyväksyneet kansalaisopistojen yhdistymisen. Yhdistyminen on siinä vaiheessa, että olemme toimittaneet
tarvittavat asiapaperit ministeriöön ja asian käsittely aloitetaan
lokakuussa.
Uskomme, ettei ministeriön puolelta ole
odotettavissa viivästyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että Rovalan Setlementti ry:n
ylläpitämä Rovaniemen kansalaisopisto
järjestää ensi vuoden alusta koko Rovaniemen kaupungin alueen kansalaisopistokurssit.
Kansalaisopistoissamme on käynnissä
Hynttyyt yhteen yhteistyöllä -niminen
laadunkehittämishanke. Nimensä mukaisesti hankkeen avulla kansalaisopistomme yhdistetään sujuvasti. Tätä hanketta
tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.
Olemme tavanneet ja kuulleet kaupunkilaisia sekä järjestäneet kevätnäyttelym-

me yhteydessä kuntalaiskyselyn yhdistymisen herättämistä tunteista. Olemme
järjestäneet myös tiedotustilaisuuksia
opettajille ja miettineet, kuinka yhdistämme kansalaisopistot kaikkien kannalta joustavasti.
Uudessa kansalaisopistossa järjestämme
kurssitoimintaa laajasti koko kaupungin
alueella. Uskon, että liki 100 vuoden
kokemuksella kansalaisopistomme vastaa koko Rovaniemen alueen kurssitarjontaan. Haluamme tarjota kaikille asukkaille erinomaisia uusia kursseja sekä
myös säilyttää vanhoja tuttuja kursseja.
Tulen Kylien kehittämispäivään Lehtojärvelle lauantaina 9.11.2019. Toivon
myös, että kutsutte minut tapahtumiinne tai kokouksiinne. Odotan, että pääsen tapaamaan eri kylillä ja kouluilla
kurssilaisia ja muita aktiiveja.
Tapaamisiin ja kuulemisiin
Tarja Konola-Jokinen
Rehtori

Ihmisten näköinen
kansalaisopisto
Rovaniemen kansalaisopisto on
perustettu v. 1921. Kansalaisopistomme on kaikenikäisten opiskeluja harrastuspaikka. Järjestämme
vuosittain useita satoja kursseja,
joille osallistuu yli 3 000 eri-ikäistä
opiskelijaa.
Voit opiskella yleissivistäviä ja ammattitaitoja lisääviä taitoja esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•

Kieliä
Musiikkia
Kädentaitoja
Taideaineita
Liikuntaa
Yhteiskunnallisia aineita

Jos kurssitarjonnastamme puuttuu
jotain, kerro se meille! Suunnittelemme kursseja teitä varten.

Rovalan Setlementti
Rovalan Setlementti ry on perustettu vuonna 1923. Työmme pohjautuu aina ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Setlementtinä olemme valmiita nopeasti reagoimaan muuttuviin
olosuhteisiin.
Arvomaailma:
Perusarvojamme ovat asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, luottamus ihmiseen, yksilön oikeuksien kunnioittaminen sekä
avoimuus.

Toimintaamme kuuluvat mm.:
vapaa sivistystyö, muu koulutus sekä vanhustyö.
Toimipaikkat:
Päätoiminnat ovat Korkalovaaran Jokkakalliolla. Kampuksemme alueella on opistotoimintaa, vanhustenpalvelukeskuksia ja mielenterveyskuntoutujien tukikoteja. Lisäksi meillä on
toimintaa kaupungin keskustassa ja Palosalmella.

ROVANIEMEN KAUPUNGIN ALUEELLISET PALVELUT:
Alueellisten palveluiden johtaja Heli Välikangas Puh. 040 069 6834, heli.valikangas@rovaniemi.fi
Aluesihteeri, vs. Satu Tuovinen Puh. 050 349 6106, satu.tuovinen@rovaniemif.fi
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Liikunnasta voimaa vanhuuteen 75+
Valtakunnallinen Voimaa vanhuuteen –
iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien,
toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja
elämänlaatua terveysliikunnan avulla.

ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä iäkkäille tarkoitettua lihasvoima
- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa
liikuntaneuvontaa arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua.

Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, kävely- ja tasapainovaikeudet,
alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen
rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen.

Mikäli haluat lisätietoa aiheesta, tasapaino- ja voimaharjoittelun esittelyä kylätalolle tai kylien kohtaamispaikoille niin
ota yhteyttä p. 040 545 6671, tommi.kanala@rovaniemi.fi.

Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden

V ERTAISVETURITOIMINTA
Oletko kiinnostunut
Vertaisveturitoiminnasta?
• Vertaisveturina toimies-

Tommi Kanala
Liikuntakoordinaattori

sasi pystyt ohjaaman
jumppaa tai liikunnallista
toimintatuokiota omalla
kylällä, kylätalolla tai
vaikka pirttijumppana

Kansalaisopiston syksyn kurssit, joissa on vielä tilaa:
SONKA
110201 NÄYTELMÄRYHMÄ

810101 MIESTEN KOKKIKOULU
La 16.11. ja 23.11. klo 10.00 - 14.30

TERVAKÖÖRI
Ma 28.10. - 11.11. klo 16.00 - 18.15

M. Schroderus, kurssimaksu 42,00 €.

H-L Metsävainio, kurssimaksu 35,50 €

lauantaina vahvistetaan muut kokoontumiskerrat.

Näytelmäryhmä valmistaa esityksen kesän 2020

Syyskaudella valmistetaan riistaruokia. Kurssimaksut syyskaudelta.

Lisätietoa oppaan alussa. Ensimmäisessä kokoontumisessa

Tervajuhlille Sonkaan. Kevään kurssipäivät
vahvistuvat myöhemmin. Kokoontumiset sovitaan

SINETÄN KYLÄTALO

tarkemmin kurssin alettua.

110208 SINETÄN KYLÄTEATTERI,
Ti 1.10. - 26.11. klo 17.00 - 19.15

110422 KÄSITYÖPAJA
To 19.9. - 28.11. klo 11.00 - 14.00

L. Penttilä, kurssimaksu 55,50 €.

P. Korteniemi, kurssimaksu 72,50 €.

Kaikille teatteri-ilmaisusta kiinnostuneille innostava harrastus esityksen valmistamisen parissa. Kurssimaksu syyskaudelta.

Valmistetaan kurssilaisten toiveiden mukaan tekstiilejä
sisustukseen ja vaatetukseen. Käytetään erilaisia tekniikoita,
esim. huovutus, neulominen, virkkaus, koukkuaminen,
ompelu jne. Kurssi soveltuu aloittelijalle sekä jatko-opiskeluun.

Tapahtumakalenterissa on lisää kursseja, joissa on vielä tilaa.

Ilmoittautumiset osoitteessa https://opistopalvelut.fi/rovaniemi/index.asp tai soittamalla p. 016 3226520.
Asiakaspalvelu on avoinna ma-ti 9–11.30 ja 12.30–15, ke-to 12–16, pe suljettu.
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Kylien lapsiperheet arvostavat tilaa ja lähiluontoa
Kuulen melko usein taivastelua
asumisestamme syrjäkylällä. Miten jaksat ajaa työmatkaa marraskuun pimeydessä ja loskassa? Tuntuuko matka pitkältä?
Voin vastata, että matka kotiin on pitkä,
töihin lyhyt. Jos asuisin keskustassa,
todennäköisesti palauttelisin mieltäni
kotisohvalla saman ajan, joka nyt kuluu
autossa. Mielestäni ei ole hullumpaa
asua paikassa, josta on 20 minuutin
automatka huoltoasemalle, kauppaan,
kouluun ja neuvolaan, sekä 50 minuutin
matka Suomen kolmanneksi suurimmalle lentokentälle.
Asumisemme haja-asutusalueella on
arvovalinta. Helppo pääsy metsään peittoaa kävelymatkan lähikauppaan tai
lukemattomat ohjatut harrastusmahdollisuudet. Meillä maalla vielä kylästelläänkin joskus jopa ilman ennalta sovittua
audienssia, mikä on mukavaa. Tiedän,
että en ole arvostuksieni kanssa yksin,
ja kysyin asiaa Ounasjokivarressa asuvilta nuorilta perheellisiltä.
“Muistot lapsuudesta maalla ovat todellakin kultaisia, eivät ajan kultaamia”,
kuvailee Kati Koukkula, joka asuu Lohinivasta lähtöisin olevan puolisonsa
Kimmon ja poikansa Topin kanssa kylällä. Maalla on tilaa, heti omalla pihalla
liikkumisen ja leikkimisen mahdollisuudet ovat monipuoliset. On tilaa puuhastella, rassata ja rakentaa. Marjastus,
metsässä kulkeminen ja oma kasvimaa
ovat jo luonnollinen osa lapsemme elämää niin kuin myös toisten auttaminen

ja yhdessä tekeminen koko kylän
eteen”, hän luettelee maalla asumisen
hyviä puolia. Topin, pian 4v, mielestä
Lohinivassa on mukava asua, koska hän
tykkää leikkiä paljon ulkona, rassata
koneita, ajaa rattorilla, kiipeillä puissa,
poimia marjoja, kiskoa perunanvarsia ja
kirmata pihalla alasti saunasta käsin.
Samalla linjalla on Hanna Matila, jonka
perheen toiveissa on päästä muuttamaan Tapionkylässä rakenteilla olevaan
taloon puolen vuoden sisällä. Maalla
lapset voi luottavaisin mielin päästää
ulos leikkimään. “Kun on lapsuudessaan
asunut maaseudulla, ei sopeutunut asumaan kaupungissa. On mukava kun voit
olla kotona verhot auki katsellen pellolle tai metsään ilman että naapuri on
heti ikkunasi takana. Tapionkylään päädyttiin sillä molempien juuret löytyvät
täältä.”
Sekä perheet että muut asukkaat toivovat kylille asumaan lisää lapsiperheitä.
Toimelias nuori väki kotikylällä luo toivoa ja tunnetta jatkuvuudesta myös
alueen ikäihmisille. “Haaste on, että
kavereiden luokse on pitkät välimatkat”, kertoo Matila. Lohinivassakaan ei
tällä hetkellä asu Koukkulan Topi-pojan
lisäksi vakituisesti muita alle kouluikäisiä, leikkikavereita on haettava naapurikylistä.
Mikä siis neuvoksi? Ainakin Ounasjokivarteen tulijoita olisi lapsiperheiden
joukossa, se nähtiin vuosi sitten uuden
monitoimitalon avajaisissa, joihin saapui
tutustujia ydinkeskustasta saakka. Kai-

killa tänne halajavilla ei ole rakennusmaata omistavia sukulaisia tai juuria
kylillä, kuten Matilan, Koukkulan ja minun perheessäni.
Nuorten aikuisten muutto tai jääminen
maaseudulle vaatii erilaisia asumisen
mahdollisuuksia. Joku kaupunkilainen
voi haluta kokeilla maaseudulla asumista
vuokralla. Vuosikausia kestävä sopivan
tontin metsästys saa monet lopulta
valitsemaan kodikseen tiiviin omakotialueen kaupungissa, vaikka veri vetäisikin metsän laitaan.
Nuoret ja lapsiperheet ovat edellytys
kylien elinvoimalle. Toivottavasti tulevaisuudessa kaupunki osaltaan mahdollistaa laadukkaan asumisen myös keskustan kaava-alueiden ulkopuolella.
Myös kylillä tontteja tai maata omistavat voisivat osoittaa toimeliaisuutta
myymällä rakennuspaikkoja uusille vakituisille asukkaille!
- Kyykin mättäältä mättäälle rohmuten
mustikoita, joita ei tänä vuonna ole
liiaksi asti nähtävästi muualla kuin meidän liiterimme takana. Hätistelen porokoiraa kauemmas; sillä on tapana tunkea syömään marjoja juuri siitä missä
minä poimin. Kannon nokkaan olen
asettanut marjasangon ja itkuhälyttimen. Kolme kuukautta täyttänyt tyttövauvamme nukkuu päiväunia pinnasängyssään. Selkäni takana kimmeltää järvi.
Jos maalla asumisesta täytyy etsiä hyviä
puolia, moni niistä kiteytyy tuohon hetkeen.
Sanna-Mari Suopajärvi, Mäntyjärvi
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Songan järvikunnostusta
Songan järvikunnostusta
Sonkulen osakaskunnalla on järvikun- päivää vesistöä kohden. Urakoitsija
Sonkulen osakaskunnalla on järvikun- päivää vesistöä kohden. Urakoitsija
nostushanke Nuoralammella, Nuora- suoritti niiton ELY-keskuksen laatiman
nostushanke Nuoralammella, Nuora- suoritti niiton ELY-keskuksen laatiman
järvellä ja Sonkajärven Jouttiperällä.
niittosuunnitelman mukaan ja me painiittosuunnitelman mukaan ja me paijärvellä ja Sonkajärven Jouttiperällä.
kalliset talkoilla kerättiin kasvit ja noskalliset talkoilla kerättiin kasvit ja nosELY-keskus
avustaa
hanketta
50
%
ratettiin
käsivoimin maalle kompostiin.
ELY-keskus avustaa hanketta 50 % ra- tettiin käsivoimin maalle kompostiin.
hoituksella,
omarahoitus
hoituksella,
omarahoitus5050%%suoritesuoritetaan
talkootyönä.
ja se
se onnisonnisNiitto oli
oli valtava
valtava ponnistus
ponnistus ja
taan talkootyönä.Näin
Näinaloitusvuonna
aloitusvuonna Niitto
on on
pitänyt
kiirettä
järjestelyissä,
talkooväen,joita
joita
tuitäydellisesti,
täydellisesti, kiitos
kiitos talkooväen,
pitänyt
kiirettä
järjestelyissä,mutta
mutta tui
kaikki
on on
sujunut
vesistössä.NiittoNiittoolikymmenittäin
kymmenittäin joka
joka vesistössä.
kaikki
sujunutmainiosti,
mainiosti,yhteisölliyhteisölli- oli
syyssyys
on on
syntynyt
ja jatulosta
kaikille, SonSonpäivinä tarjottiin
tarjottiin ruokaa
ruokaa kaikille,
syntynyt
tulostasen
senmukaimukai- päivinä
sesti.
gan
keittoa.
gan kylätalolla
kylätalolla valmistettua
valmistettua keittoa.
sesti.
Elokuussa Lappia-ammattiopisto
Lappia-ammattiopisto koekaVesikasvien
niittotalkootolivat
olivattodellitodelli- Elokuussa
Vesikasvien
niittotalkoot
koekalasti Nuorajärveä
Nuorajärveä viikon ajan
”tulikoe”
Nuorajärvellä,NuoralamNuoralam- lasti
nennen
”tulikoe”
Nuorajärvellä,
ajan 88 hengen
hengen
työryhmällä, ja
ja me oltiin
mella
ja Sonkajärvelläheinäkuun
heinäkuunalusalus- työryhmällä,
mella
ja Sonkajärvellä
oltiin avustajina
avustajina jaja
majoitettiin
heidät.
sa.
Niittosuunnitelma
vei
6
työpäivää,
2
sa. Niittosuunnitelma vei 6 työpäivää, 2 majoitettiin heidät.

KYLÄVIESTINTÄKYSELY

KYLÄVIESTINTÄKYSELY

Vastaa RoiKylät -sivustoon ja kyläviestintään liittyviin
kysymyksiin sekä anna kehittämisideoita! Vastauksia
Vastaa
RoiKylät Kylien
-sivustoon
ja kyläviestintään
hyödynnetään
viestintäverkosto
ViVen liittyviin
toiminkysymyksiin
sekä anna kehittämisideoita!
Vastauksia
nassa sekä aluelautakuntien
viestinnän kehittämisessä.

hyödynnetään Kylien viestintäverkosto ViVen toiminnassa
sekä aluelautakuntien
viestinnänkiitos.
kehittämisessä.
Vastaathan
viimeistään 30.11.2019,
Linkki kyselyyn:
Vastaathan
viimeistään 30.11.2019, kiitos.
https://forms.gle/Gey9RuJrSJKmNgHd6
Linkki kyselyyn:
https://forms.gle/Gey9RuJrSJKmNgHd6

Lisätietoja:
Sami Vaara, Patopirtti Kylien osuuskunta, sami@patopirtti.fi
Riina
Koskiniemi, Rovaniemen kaupunki,
Lisätietoja:
riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
Sami
Vaara, Patopirtti Kylien osuuskunta, sami@patopirtti.fi

Riina Koskiniemi, Rovaniemen kaupunki,
Kysely löytyy RoiKylät –verkkosivulta ja Facebook –sivulta
riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
Kysely löytyy RoiKylät –verkkosivulta ja Facebook –sivulta

Vesinäytteitä on otettu ja suoritettu

Vesinäytteitä on otettu ja suoritettu
laboratoriovesianalyysejä.
Syyskuun
laboratoriovesianalyysejä.
Syyskuun
alussa suoritettiin Nuorajärvellä hoitoalussa suoritettiin Nuorajärvellä hoitonuottaus ammattikalastajien toimesta.
nuottaus ammattikalastajien toimesta.
Upea tulos, yhdellä nuottavedolla kalaa
Upea tulos, yhdellä nuottavedolla kalaa
1700kg,
kg,särkiä
särkiä1600
1600
haukia
1700
kgkg
ja ja
haukia
100100
kg.
Kalasaalis
meni
kokonaan
hyötykg. Kalasaalis meni kokonaan hyötykäyttöön,purkkikalaksi,
purkkikalaksi,
haukiterriiniksi
käyttöön,
haukiterriiniksi
kettujenhaaskapyyntiin.
haaskapyyntiin.
jajakettujen

Hankejatkuu
jatkuulokakuun
lokakuunalussa
alussa
toisella
Hanke
toisella
hoitonuottauspäivällä
samalla
purohoitonuottauspäivälläja ja
samalla
purokalastusta
Puhakanojassa.
kalastustavatalla
vatalla
Puhakanojassa.
Pertti
Vidén
Pertti
Vidén

MAASEUTUYRITYSTEN
MAASEUTUYRITYSTEN
YRITYSSETELIT

YRITYSSETELIT

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö myöntää toimialasta
riippumatta kaikille maaseutualueella toimiville yrityksille
Rovaniemen Tukea
kylienmyönnetään
kehittämissäätiö
myöntää toimialasta
yrityssetelit.
pieninvestointeihin,
asianriippumatta
kaikille
maaseutualueella
toimiville yrityksille
tuntijakustannuksiin, lisäkoulutukseen ja markkinointitoimenyrityssetelit. Tukea myönnetään pieninvestointeihin, asianpiteisiin.
tuntijakustannuksiin,
ja markkinointitoimenTuen
suuruus on 40 %lisäkoulutukseen
maksetuista toteutuneista
kustannukpiteisiin.
sista enintään 2 000 euroa. Arvonlisäverottomat kustannukTuenvoivat
suuruus
on 40useammasta
% maksetuista
set
koostua
eri toteutuneista
tukikelpoisestakustannukerästä,
sista enintään
2 000
Arvonlisäverottomat
kustannukjoiden
yhteismäärä
on euroa.
enintään
5 000 euroa.

set voivat koostua useammasta eri tukikelpoisesta erästä,
Tukea
saada jokaontoinen
vuosi,
eli vuonna
joiden voi
yhteismäärä
enintään
5 000
euroa. 2019 tukeen
oikeutettuja ovat ne yritykset, jotka eivät saaneet tukea
vuonna
2018.
Poikkeuksena
aloittavat
yrittäjät,
Tukea voi
saada
joka toinenovat
vuosi,
eli vuonna
2019 joille
tukeen
tukea
voidaanovat
myöntää
kolmena jotka
ensimmäisenä
toimintaoikeutettuja
ne yritykset,
eivät saaneet
tukea
vuonna.
vuonna 2018. Poikkeuksena ovat aloittavat yrittäjät, joille
Tarkemmat
ohjeet
ja hakukaavakkeet
löytyvät Rovaniemen
tukea voidaan
myöntää
kolmena ensimmäisenä
toimintakaupungin
nettisivuilta
/
kylät
ja
kaupunginosat.
Lisätietoja
vuonna.
asiasta antaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies
Tarkemmat ohjeet ja hakukaavakkeet löytyvät Rovaniemen
Heli Välikangas p. 0400696834, heli.valikangas@rovaniemi.fi.

kaupungin nettisivuilta / kylät ja kaupunginosat. Lisätietoja
asiasta antaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies
Heli Välikangas p. 0400696834, heli.valikangas@rovaniemi.fi.

Työtäjajahyvinvointia
hyvinvointia kylissä
kylissä – JOKOS
Työtä
JOKOS aletaan?
aletaan?
Rovaniemenalueen
alueenkylillä
kylillä käynnistyy
käynnistyy
Rovaniemen
lokakuussa
2019
ESR-rahoitteinenhanke
hanke
lokakuussa
2019
ESR-rahoitteinen
JOKOS
Työtä
ja
hyvinvointia
kylissä.
JOKOS - Työtä ja hyvinvointia kylissä.
hallinnoijana toimii
toimii Rovaniemen
Rovaniemen
SenSenhallinnoijana
Seudun Mielenterveysseura ry/ RovaSeudun Mielenterveysseura ry/ Rovaniemen Neuvokas ja sitä rahoittaa Pohniemen Neuvokas ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi
jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö.
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö.
Päämääränä on lisätä työtä ja hyvinvoinPäämääränä on lisätä työtä ja hyvinvointia Rovaniemen kylissä ja yhteisöissä vahtia Rovaniemen kylissä ja yhteisöissä vahvistamalla maaseutualueiden kyläyhdisvistamalla maaseutualueiden kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden elinvoimaa,
tysten
muiden
toimijoiden
elinvoimaa,
sekä jakykyä
työllistää.
Lisäksi
pyritään
sekä
kykyä niihin
työllistää.
Lisäksihenkilöiden
pyritään
tukemaan
työllistyvien
tukemaan
niihinosaamisen
työllistyvien
henkilöidenja
osallisuutta,
tunnistamista
osallisuutta,
osaamisen
tunnistamista ja
vahvistumista
sekä työelämävalmiuksia.
vahvistumista sekä työelämävalmiuksia.
Tavoitteet
Tavoitteet
• vahvistaa haja-asutusalueen
pitkäaikaistyöttömien
ja muiden
• vahvistaa
haja-asutusalueen
heikommassa
työmarkkinapitkäaikaistyöttömien ja muiden
asemassa olevien
työllistymisen
heikommassa
työmarkkinaedellytyksiä
asemassa olevien työllistymisen
• tukea kyläyhdistyksiä ja muita
edellytyksiä
alueen
toimijoita työllisyysosaa• tukea
kyläyhdistyksiä
ja muita
misen
vahvistamisessa
sekä järjesalueen toimijoita työllisyysosaatötyöllistämisen tukirakenteiden
misen
vahvistamisessa sekä järjesluomisessa
tötyöllistämisen tukirakenteiden
• perustaa työllisyyspisteitä: sekluomisessa
torirajat ylittäviä verkostoyhteis• perustaa työllisyyspisteitä: sektyöhön pohjautuvia työllistymisen
torirajat ylittäviä verkostoyhteismahdollisuuksia tukevia pisteitä
työhön pohjautuvia työllistymisen
pilottikylille. Yhteisiksi työllisyymahdollisuuksia
tukeviaohjauspisteitäja
den edistämistoimien
pilottikylille.
Yhteisiksi
sekätyöllisyymonitoineuvontapisteiksi
den
edistämistoimien
ohjausja
mijaisiksi toiminta- ja kohtaamisneuvontapisteiksi
sekä
monitoipaikoiksi.
mijaisiksi toiminta- ja kohtaamispaikoiksi.

Alueille omat
omat työllisyyspisteet
työllisyyspisteet
Alueille
Toimintaa tullaan
tullaan käynnistämään
Toimintaa
käynnistämään vaivaiheittain
jokaisella
Rovaniemen
aluelautaheittain jokaisella Rovaniemen aluelautakunta-alueella ja
ja työllisyyspisteet
työllisyyspisteet tulevat
kunta-alueella
tulevat
sijoittumaan kylästä riippuen kylätilaan
sijoittumaan kylästä riippuen kylätilaan
tai –taloon. Pisteissä järjestetään työllistai –taloon. Pisteissä järjestetään työllistymistä ja työllistämistä tukevaa ohjausta
tymistä ja työllistämistä tukevaa ohjausta
ja neuvontaa, tiedotusta, toimintaa ja
ja neuvontaa, tiedotusta, toimintaa ja
palveluja kohderyhmän tarpeiden mupalveluja kohderyhmän tarpeiden mukaan. Sosiaalisen osallisuuden vahvistukaan. Sosiaalisen osallisuuden vahvistuminen tarjoaa edellytyksiä motivointiin ja
minen tarjoaa edellytyksiä motivointiin ja
omaehtoiseen aktiivisuuteen työmarkkiomaehtoiseen
noille pääsyssä aktiivisuuteen
ja palveluiden työmarkkipiiriin ohnoille
pääsyssä
ja
palveluiden
piiriin ohjautumisessa.
jautumisessa.
Näiden pisteiden kehittämisessä luotavan
Näiden
pisteiden
kehittämisessä
luotavan
verkoston
avulla pyritään
löytämään
aluverkoston
avulla
pyritään
löytämään
alueiden asukkaille mahdollisuuksia hankkia
eiden
asukkaille mahdollisuuksia
hankkia
toimeentulonsa
omalla asuinalueellaan
toimeentulonsa
mm. yhdistyksissäomalla
olevien asuinalueellaan
piilotyöpaikkomm.
olevien
jen jayhdistyksissä
kevytyrittäjyyden
taipiilotyöpaikkoosuuskuntien
kautta.
Esimerkiksi työkokeilut
ja palkkajen
ja kevytyrittäjyyden
tai osuuskuntien
tukityö Esimerkiksi
yhdistyksissä
mahdollistavat
kautta.
työkokeilut
ja palkkatyöttömilleyhdistyksissä
työelämävalmiuksien
lisäämitukityö
mahdollistavat
sen
ohella
myös
oman
osaamisen
tunnistyöttömille työelämävalmiuksien lisäämitamisen
ja myös
vahvistamisen
paikkoja. tunnissen
ohella
oman osaamisen

tamisen ja vahvistamisen paikkoja.
Työnantaja -rooliin opastusta
Kylien yhdistykset
säännöllistä,
Työnantaja
-rooliinkaipaavat
opastusta
usein osa-aikaista työresurssia, mutta
Kylien yhdistykset kaipaavat säännöllistä,
työntekijän palkkaamiseen ei välttämättä
usein osa-aikaista työresurssia, mutta
ole riittävästi valmiuksia tai rohkeutta.
työntekijän palkkaamiseen ei välttämättä
Tavoitteena on vahvistaa yhdistysten
ole riittävästi valmiuksia tai rohkeutta.
osaamista työnantajana toimiseen mm.
Tavoitteena on vahvistaa yhdistysten
tarjoamalla tukea työllistymisprosessin
osaamista työnantajana toimiseen mm.
läpiviemiseksi sekä järjestämällä koulutarjoamalla tukea työllistymisprosessin
tusta osaamisen lisäämiseksi.
läpiviemiseksi sekä järjestämällä koulutusta osaamisen lisäämiseksi.

Työkaluja
Työkalujajajatoimintamalli
toimintamalli
Yhdistystyöllistämisen
Yhdistystyöllistämisen tueksi
tueksi luodaan
luodaan
sähköinen
työkalupakki,
josta
löytyy
käysähköinen työkalupakki, josta
löytyy
käytännön
ohjeita
yhdistyksille
työnantajana
tännön ohjeita yhdistyksille työnantajana
toimimiseen. Hankkeen aikana kehitetoimimiseen. Hankkeen aikana kehitetään Rovaniemen yhdistystyöllistämisen
tään Rovaniemen yhdistystyöllistämisen
toimintamalli, jonka keskeisiä työkaluja
toimintamalli, jonka keskeisiä työkaluja
ovat työnhaun tuki, työnetsintä, järjestöovat työnhaun tuki, työnetsintä, järjestötyöllistämisen tukipalvelut sekä verkostotyöllistämisen tukipalvelut sekä verkostotyö.
työ.
Tiivistä yhteistyötä kylien ihmisten ja
Tiivistä yhteistyötä kylien ihmisten ja
niissä toimivien yhdistysten ja muiden
niissä toimivien
yhdistysten
ja muiden
toimijoiden
parhaaksi
tehdään mm.
Rotoimijoiden
parhaaksielinvoimapalveluitehdään mm. Rovaniemen
kaupungin
vaniemen
kaupunginkanssa
elinvoimapalveluiden
sekä TE-toimiston
esim. palkden
sekä
TE-toimiston
kanssa
esim. palkkatukityöllistämisen tarjoamien mahdollikatukityöllistämisen
tarjoamien
suuksien
kautta. Hankkeen
avullamahdollikausuuksien
kautta.
Hankkeen
avulla
kaupungin työllisyyspalvelujen valikoimaa
pungin hyödyntää
työllisyyspalvelujen
voidaan
kyläalueilla valikoimaa
entistä
voidaan hyödyntää kyläalueilla entistä
paremmin.
Järjestötyöllistämisen
ja kylien työllistäparemmin.
misen
kehittäminen
nähdään
tärkeänä
Järjestötyöllistämisen ja kylien
työllistäosana
edistämisen
misentyöllisyyden
kehittäminen
nähdäänpalvelutärkeänä
kokonaisuutta.
Rovaniemen
kaupungin
osana työllisyyden
edistämisen
palvelutyöllisyyspalveluille
hanke
on
merkittävä
kokonaisuutta. Rovaniemen kaupungin
järjestöja kylätyöllistämisen
työllisyyspalveluille
hanke onkehittämimerkittävä
sen
tuki.
järjestö- ja kylätyöllistämisen kehittämi-

sen tuki.

Suvimaria Saarenpää
Toiminnanjohtaja
Suvimaria Saarenpää
Liisa Väänänen
Toiminnanjohtaja
Jokos –projektipäällikkö
Liisa Väänänen
Sanna Mäensivu
Jokos –projektipäällikkö
Työllisyysasioiden erityisasiantuntija
Sanna Mäensivu

Työllisyysasioiden erityisasiantuntija

Pusikoistaparemmaksi
paremmaksi
Pusikoista
Onko
meidän
mukavampiajella
ajellakohtuullikohtuulliOnko
meidän
mukavampi
pitkiävälimatkojamme,
välimatkojamme,jos
josnäemme
näemme
sensen
pitkiä
useammin
kauniita
rantamaisemia,
peltouseammin kauniita rantamaisemia, peltoaukeita
pusikoistaraivattuja
raivattujamänniköimänniköiaukeita
taitai
pusikoista
tä,
kuusikoita
ja
koivikoita?
tä, kuusikoita ja koivikoita?
Silmien ilon lisäksi raivauksessa kasvuun
Silmien ilon lisäksi raivauksessa kasvuun
jätetyt puut kiittävät saamastaan valosta ja
jätetyt puut kiittävät saamastaan valosta ja
kiihdyttävät kasvuaan. Luonnossa liikkukiihdyttävät kasvuaan. Luonnossa liikkuminen helpottuu ja luonnonkukat pääseminen helpottuu ja luonnonkukat pääsevät kukoistamaan pölyttäjien iloksi. Ympävät kukoistamaan pölyttäjien iloksi. Ympäristönhoitotöistä löytyy lähes jokaiselle
ristönhoitotöistä löytyy lähes jokaiselle
sopivaa tekemistä ja samalla kunto kohesopivaa
tekemistä ja samalla kunto kohenee huristen.
nee huristen.

-

Maiseman
Maiseman avauksia
avauksia

Ranuantien aluelautakunta
aluelautakunta on
Ranuantien
on päättänyt
päättänyt
monen
muun
aluelautakunnan
tavoin,
monen muun aluelautakunnan tavoin, että
että
Rovaniemen aluepalvelujen
aluepalvelujen aloittamaa
Rovaniemen
aloittamaa
maiseman- jaja ympäristönhoidon
ympäristönhoidon suunnitmaisemansuunnittelua
jatketaan.
Toivottavasti kylien
telua jatketaan. Toivottavasti
kylien maamaaomistajat suhtautuvat myönteisesti hankomistajat suhtautuvat myönteisesti hankkeeseen ja saamme heidän ja muiden kykeeseen ja saamme heidän ja muiden kyläläisten kanssa yhteistyössä kauniit aluläläisten kanssa yhteistyössä kauniit alueemme esille omaksi ja matkailijoiden
eemme esille omaksi ja matkailijoiden
iloksi.
iloksi.
Lapin ammattikorkeakoulu ja mahdollisesLapin ammattikorkeakoulu ja mahdollisesti Lapin koulutuskeskus REDU ovat tärtikeitä
Lapin
koulutuskeskus REDU
ovat täryhteistyökumppaneita
hankkeessamkeitä yhteistyökumppaneita hankkeessam-

me.
me.Opiskelijat
Opiskelijatpääsevät
pääsevätsuunnittelemaan
suunnittelemaan
jaja toteuttamaan
osaltaan
aitoja
toteuttamaan osaltaan aitojakohteita.
kohteita.
Yhteistyöllä
aikaa.
Yhteistyölläsaamme
saammeenemmän
enemmän
aikaa.
Tällaiset
ih-ihTällaisetsuururakat
suururakatosoittavat
osoittavatkylien
kylien
misten halua tehdä talkootyötä oman
misten halua tehdä talkootyötä oman
elinympäristönsä hyväksi. Tarvitsemme
elinympäristönsä hyväksi. Tarvitsemme
kuitenkin riittävästi myös Rovaniemen
kuitenkin riittävästi myös Rovaniemen
aluepalvelujen työhönsä sitoutunutta henaluepalvelujen työhönsä sitoutunutta henkilöstöä, jotta voimme yhteistyössä tokilöstöä, jotta voimme yhteistyössä toteuttaa näitä hankkeitamme.
teuttaa näitä hankkeitamme.

Ensimmäisenä kilpikaarnamännyt esille
Ensimmäisenä kilpikaarnamännyt esille
Sulevi Ruonakosken aloitteesta ruvettiin selvittämään ensimSulevi
Ruonakosken
aloitteesta ruvettiin
selvittämään
ensimmäistä
maisemanhoitokohdetta
Saari-Kämässä
Matalalammen
mäistä
maisemanhoitokohdetta
Saari-Kämässä
Matalalammen
levähdysalueen
ja lammen välissä.
Kiinteistön omistaa
Rovanielevähdysalueen
välissä. Kiinteistön
omistaa
Rovaniemen kaupunkijajalammen
lupa raivaukselle
saatiin erittäin
joustavasti.
Tiealueeseen
kuuluvat
sivustat
omistaa
sen
sijaan
valtio.
Niiltä
men kaupunki ja lupa raivaukselle saatiin erittäin joustavasti.
osin tarvittiin
Elyltä haettava
200 euroa
lupa, Niiltä
mikä
Tiealueeseen
kuuluvat
sivustat omistaa
senmaksava
sijaan valtio.
sekin
tuli hyvin
nopeasti
sähköisen
lupahaun
ansiosta.
osin
tarvittiin
Elyltä
haettava
200 euroa
maksava
lupa, mikä

Pienenä välityönä Sulevi raivasi pusikot Narkauksen kylän risPienenä
välityönä
Sulevi raivasi
pusikot taideteos
Narkauksen
kylän
teysalueella,
jotta yhdessä
urakoimamme
pääsee
pa-risteysalueella,
jotta yhdessä
taideteos
pääsee
remmin oikeuksiinsa.
Kuvat urakoimamme
kertovat enemmän
kuin tuhat
sa-paremmin
oikeuksiinsa.
Kuvat kertovat
enemmän
kuin tuhat sanaa – pitää
paikkansa tässäkin.
Jatkoa seuraa
maisemanhoidossa
tulevana
kesänä,
jos
maanomistajat
ryhtyvät
yhteistyöhän
naa – pitää paikkansa tässäkin. Jatkoa seuraa maisemanhoidosmyöntämällä
luvat raivauksiin.
Talkoilijat tervetuloa!
sa
tulevana kesänä,
jos maanomistajat
ryhtyvät yhteistyöhän
myöntämällä luvat raivauksiin. Talkoilijat tervetuloa!

sekin tuli hyvin nopeasti sähköisen lupahaun ansiosta.

Talkoilla ja palkkatuella - rahaakin tarvitaan
Talkoilla ja palkkatuella - rahaakin tarvitaan

Ranuantien aluelautakunnan alueella maisemanhoidon kehittämisavustusta on käytettävissä 10.000 euroa, millä katetaan
Ranuantien aluelautakunnan alueella maisemanhoidon kehittämm. varuste-, polttoaine- ja konekustannuksia. Talkootyötä
misavustusta on käytettävissä 10.000 euroa, millä katetaan
tarvitaan runsaasti samoin kuin muissakin kylillä tehtävissä yhmm. varuste-, polttoaine- ja konekustannuksia. Talkootyötä
teisissä ponnistuksissa. Talkoilijoiden ja opiskelijoiden lisäksi
tarvitaan runsaasti samoin kuin muissakin kylillä tehtävissä yhsaamme toivottavasti palkkatukeen oikeutettuja työntekijöitä
teisissä ponnistuksissa. Talkoilijoiden ja opiskelijoiden lisäksi
tekemään tätä erittäin merkityksellistä maisemanhoitotyötä.
saamme toivottavasti palkkatukeen oikeutettuja työntekijöitä
Onni potkaisi meitä jo tänä syksynä ja saimme Narkaus-Kämän
tekemään tätä erittäin merkityksellistä maisemanhoitotyötä.

Onni potkaisi meitä jo tänä syksynä ja saimme Narkaus-Kämän

alueelle Rovaniemen aluepalvelujen työllistämän metsuri Sulevi
Ruonakosken aloittamaan maisemanhoitoa ja monia muitakin
alueelle Rovaniemen aluepalvelujen työllistämän metsuri Sulevi
tekemistä odottavia kohteita. Hän asuu alueella, joten työkohRuonakosken aloittamaan maisemanhoitoa ja monia muitakin
teetkin ovat kohtuullisen matkan päässä. Toivottavasti muilletekemistä odottavia kohteita. Hän asuu alueella, joten työkohkin kylille voidaan jatkossa osoittaa samaan tapaan tekijöitä.
teetkin ovat kohtuullisen matkan päässä. Toivottavasti muille-

kin kylille voidaan jatkossa osoittaa samaan tapaan tekijöitä.
Sivun tekstit ja aukeaman kuvat: Päivi Saarijärvi
Ranuantien aluelautakunnan pj.
Sivun tekstit ja aukeaman kuvat: Päivi Saarijärvi
Ranuantien aluelautakunnan pj.
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Värikäs
varrella
Lohinivassa
Värikäs
pönttökylä
kantatie
79 varrella
varrella Lohinivassa
Lohinivassa
Värikäspönttökylä
pönttökylä kantatie
kantatie 79
Rovaniemi-viikon kunniaksi LohiniRovaniemi-viikon
Rovaniemi-viikon kunniaksi
kunniaksi LohiniLohinivan keskustassa, aivan kaupan ja baarin
van
vankeskustassa,
keskustassa,aivan
aivankaupan
kaupanjaja baarin
baarin
tuntumassa, avattiin 2.9.2019 värikäs 34
tuntumassa,
tuntumassa,avattiin
avattiin2.9.2019
2.9.2019värikäs
värikäs34
34
linnunpöntön Pönttökylä.
linnunpöntönPönttökylä.
Pönttökylä.
linnunpöntön

Hallakorpi, mutta toteutus on paikalHallakorpi,
on paikalpaikalHallakorpi, mutta toteutus on
lista käsialaa. Pöntöt tehtiin toki lintuja
lista
toki lintuja
lintuja
lista käsialaa.
käsialaa. Pöntöt tehtiin toki
varten, mutta myös piristämään kylävarten,
piristämään kyläkylävarten, mutta
mutta myös piristämään
maisemaa.
maisemaa.
maisemaa.

Ympäristötaideteoksen idean takana on
Ympäristötaideteoksenidean
ideantakana
takanaon
on
Ympäristötaideteoksen
yhteisö- ja ympäristötaiteilija Tiina
yhteisö- jaja ympäristötaiteilija
ympäristötaiteilija Tiina
Tiina
yhteisö-

Aktiiviset kyläläiset talkoilivat pönttöjen
Aktiiviset kyläläiset
kyläläiset talkoilivat pönttöjen
Aktiiviset
pönttöjen
parissa päivän ja toisen niitä maalatessa.
parissa päivän
päivän ja toisen niitä maalatessa.
parissa
maalatessa.

Yhdessä tekemisen ilo säteili kyläläisten
Yhdessätekemisen
tekemiseniloilosäteili
säteilikyläläisten
kyläläisten
Yhdessä
kasvoilta, kyllä Lohinivassa on voimaa!
kasvoilta,kyllä
kylläLohinivassa
Lohinivassaononvoimaa!
voimaa!
kasvoilta,
Kati Koukkula
Kati
KatiKoukkula
Koukkula

Järvien
Niesissä
Järvienhoitokalastusta
hoitokalastusta ja
ja maisemointia
maisemointia Niesissä
Järvien
hoitokalastusta
maisemointia
Niesissä
Saimme
SaimmeMetsähallitukselta
Metsähallitukseltaluvan
luvan maisemoida
maisemoida Niesijoen
Niesijoen sillan
sillan
Saimme
Metsähallitukselta
luvan
maisemoida
Niesijoen
sillan
ympäristön
ja
Liippakiven
laavualueen
ja
maisemointia
ympäristönjajaLiippakiven
Liippakiven laavualueen
laavualueen jaja maisemointia
maisemointia tehtehympäristön
tehdään
vielä
syksyllä.
Istutamme
lisäksi
1500
planktonsiikaa
dään
vielä
syksyllä.
Istutamme
lisäksi
1500
planktonsiikaa
dään vielä syksyllä. Istutamme lisäksi 1500 planktonsiikaa
Niesijärveen.
Niesijärveen.Niesin
Niesinkylähdistyksellä
kylähdistyksellä riittää
riittää kiirettä
kiirettä sillä
sillä nuotNiesijärveen. Niesin kylähdistyksellä riittää kiirettä sillä nuottausta
taustajatketaan
jatketaansyyskuussa
syyskuussajajasärkiä
särkiä pyydetään
pyydetään haaveilla
haaveilla Myltausta jatketaan syyskuussa ja särkiä pyydetään haaveilla Myllyojan
lyojansuusta.
suusta.Särkiä
Särkiätulee
tuleeniin
niinpaljon
paljon jaja siitä
siitä on
on käyty
käyty meillä
lyojan suusta. Särkiä tulee niin paljon ja siitä on käyty meillä
juttuakin
juttuakintekemässä
tekemässäLapin
LapinKansaan
KansaanRisto
RistoPyykkö
Pyykkö jaja Anssi
Anssi Jokijuttuakin tekemässä Lapin Kansaan Risto Pyykkö ja Anssi Jokiranta
rantaotti
ottialla
allaolevan
olevankuvankin.
kuvankin.
ranta otti alla olevan kuvankin.
Olemmehankkineet
hankkineetjärvikasvillisuuden
järvikasvillisuuden niittokoneen,
niittokoneen, haravaharavaOlemme
Olemme hankkineet järvikasvillisuuden niittokoneen, haravakoneen,
rankakärryn,
halkomakoneen
ja
maisemointisuunnikoneen, rankakärryn, halkomakoneen ja maisemointisuunnikoneen, rankakärryn, halkomakoneen ja maisemointisuunnitelman.Kylätalolle
Kylätalolleolemme
olemmeostaneet
ostaneet defibrilaattorin,
defibrilaattorin, pakastipakastitelman.
telman. Kylätalolle olemme ostaneet defibrilaattorin, pakasti-

men, sähköhellan,
sähköhellan, ja ilmalämpöpumpun.
men,
men, sähköhellan, jajailmalämpöpumpun.
ilmalämpöpumpun.
Suunnitelmissa on
on hankkia
hankkiavielä
vielä kaksimoottorivenettä,
moottorivenettä, koska
Suunnitelmissa
Suunnitelmissa on hankkia vieläkaksi
kaksi moottorivenettä,koska
koska
ne ovat
ovat hyvin tarpeellisia
tarpeellisia järvenkunnostuksessa.
kunnostuksessa. Niittokone
ne
ne ovat hyvin
hyvin tarpeellisia järven
järven kunnostuksessa.Niittokone
Niittokone
tarvitsee yhden
yhden veneen
veneen jaja haravakone
haravakonetoisen
toisenveneen.
veneen.RantaRantatarvitsee
tarvitsee yhden veneen ja haravakone toisen veneen. Rantapusikoiden raivauksessa
raivauksessa veneet
veneet ovat
ovat välttämättömiä
välttämättömiäjätteen
jätteen
pusikoiden
pusikoiden raivauksessa veneet ovat välttämättömiä jätteen
kuljetuksessa. Nuottauksessa
Nuottauksessatarvitaan
tarvitaanaina
ainakaksi
kaksivenettä.
venettä.
kuljetuksessa.
kuljetuksessa. Nuottauksessa tarvitaan aina kaksi venettä.
kylätalon pihapiiriin
pihapiiriinajattelimme
ajattelimmeostaa
ostaavielä
vielägrillikodan,
grillikodan,
Lisäksi kylätalon
Lisäksi kylätalon pihapiiriin ajattelimme ostaa vielä grillikodan,
vessan, pukuhuoneen.
pukuhuoneen. Tarvitsemme
Tarvitsemme varastorakennuksen,
varastorakennuksen,
vessan, pukuhuoneen. Tarvitsemme varastorakennuksen,
jossa voidaan
voidaan säilyttää
säilyttäätyökoneita
työkoneitasekä
sekäliiterin.
liiterin.
jossa voidaan säilyttää työkoneita sekä liiterin.
Pekka
PekkaSuopajärvi
Suopajärvi
Pekka Suopajärvi
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Hirvaalla juhlittiin Rovaniemi –viikkoa
Rovaniemi-viikko ulottui tänä vuonna myös Hirvaalle kun Hirvaslaiset lapsiperheet kokoontuivat Hotelli Metsähirvaan historialliseen miljööseen lastenjuhlan merkeissä. Lastenjuhlassa
yleisöä hauskuutti taitava taikuri Timo Kulmakko ja perheen
pienimpiä tanssitti paikallinen musiikkiduo Nurinkurin.
Lisäksi tapahtumassa pääsi myös askartelemaan, ottamaan
kasvomaalauksia ja herkuttelemaan. Hirvaan kylän oma hattaramestari Olli Soini kerkesi pyörittää lastenjuhlan aikana liki 70
hattaraa!
Tapahtuman järjestämisestä vastasi Rovaniemen kaupungin
kulttuuritoimi ja nuorisopalvelut ja yhteistyössä mukana oli
Hotelli Metsähirvas, Hirvaan kyläyhdistys ry sekä Hirvaan vanhemmat ry.
Tanja Kilpiö
Hirvaan kyläyhdistys ry:n tiedottaja

Kuva: Eepu Soini

Alakemijoen alueen
11–20-vuotiaiden nuortentilat
Muurolan ja Hirvaan koululla sekä liikuntakerhot Muurolassa, Hirvaalla ja Rautiosaaressa. Nuorten tiloilla
pelailemme, leikimme ja vietämme aikaa erilaisten toimintojen muodoissa.
Tämän lisäksi järjestämme tapahtumia, kursseja ja muita
toimintoja erikseen ilmoitettuna.
Murkku: (koululla)
ti klo 15–17.30
to klo 15–18.30
pe klo 15–22.00
la erikseen ilmoitettuna

Hirvas: (ip-kerhon tila)
ke klo 17-20

Liikuntatoimintaa:
• Muurolan Totto-hallilla
torstaisin klo 18.30–20.00
• Hirvaan koulun liikuntasalissa
keskiviikkoisin klo 15–17
• Rautiosaaressa koulun salissa
tiistaisin klo 18.30–20.00
Vapaata liikkumista ja pelaamista osallistujien
toiveiden mukaan joko ulkona tai liikuntasalissa.
Syksyllä tulossa:
Pe 25.10 nuorten disco Totto-hallilla
La 30.11 Stand Up -keikka, kaikille avoin
Ajankohtaiset asiat tiedotamme Facebookissa:
Murkkuroi sekä Instagramissa: @murkku_nuorisotila.
Tervetuloa mukaan!

Muista 4-vuotissynttärit!

Johanna Kojonen, Nuoriso-ohjaaja, Alakemijoen alue
p. 016- 3223 115, Koulukaari 2-4, 97140 Muurola

t. Rovaniemen seurakunta

12
12
12

Taiteilija Tiina Hallakorpi ja Päivi Saarijärvi tyytyväisinä Hilpeiden Haukien keskellä
Taiteilija Tiina Hallakorpi ja Päivi Saarijärvi tyytyväisinä Hilpeiden Haukien keskellä
Taiteilija Tiina Hallakorpi ja Päivi Saarijärvi tyytyväisinä Hilpeiden Haukien keskellä

Narkauksen
Narkauksen Hilpeät
Hilpeät Hauet
Hauet
Narkauksen Hilpeät Hauet
Hilpeitä hauet eivät kuulemma todellisuudessa ole, mutta

Hilpeitä hauet eivät kuulemma todellisuudessa ole, mutta
taide suohauet
vapauksia.
Hauki on ollut
Narkauksessa
Hilpeitä
eivät kuulemma
todellisuudessa
ole,merkittämutta
taide suo vapauksia.
Hauki on ollut
Narkauksessa
merkittävä kala
1500
– luvulta
lähtien,
kunNarkauksessa
Kemijokivartiset
saivat
taide
suo
vapauksia.
Hauki
on
ollut
merkittävä kala 1500 – luvulta lähtien, kun Kemijokivartiset saivat
tulla
kalastamaan
Narkausjärvestä
haukia
ainaisen
lohen
vä
kalakalastamaan
1500 – luvulta
lähtien, kun Kemijokivartiset
tulla
Narkausjärvestä
haukia ainaisensaivat
lohen
syönnin
vastapainoksi.
tulla kalastamaan Narkausjärvestä haukia ainaisen lohen
syönnin vastapainoksi.
syönnin vastapainoksi.
Narkauksen kylän peltoaukeama sai Rovaniemi -viikolla Hilpeät
Narkauksen kylän peltoaukeama sai Rovaniemi -viikolla Hilpeät
Hauet Ilostuttamaan
sekä kyläläisiä
ohikulkijoita.
Taiteilija
TiiNarkauksen
kylän peltoaukeama
sai että
Rovaniemi
-viikolla
Hilpeät
Hauet Ilostuttamaan sekä kyläläisiä että ohikulkijoita. Taiteilija Tiina Hallakorpi
luonnosteli
oman että
ideamme
pohjaltaTaiteilija
kymmenenTiihauHauet
Ilostuttamaan
sekä kyläläisiä
ohikulkijoita.
na Hallakorpi luonnosteli oman ideamme pohjalta kymmenen haukea.Hallakorpi
Juha Seppälä
rakensi
haukiaihiot,
maalausvaiheessa
na
luonnosteli
oman
ideamme pohjalta
kymmenensaimme
haukea. Juha Seppälä rakensi haukiaihiot, maalausvaiheessa saimme
ohjeeksi
ja väriteemat
– muutoin saimme
käyttää omaa
luokea.
Juhapilkut
Seppälä
rakensi haukiaihiot,
maalausvaiheessa
saimme
ohjeeksi pilkut ja väriteemat – muutoin saimme käyttää omaa luoohjeeksi pilkut ja väriteemat – muutoin saimme käyttää omaa luo-

vuuttamme ja tulosta syntyi lähes kahdenkymmenen kyläläisen voivuuttamme ja tulosta syntyi lähes kahdenkymmenen kyläläisen voimin. Taiteilijoiden
oli kahdenkymmenen
kaksivuotiaasta yli seitsemään
vuuttamme
ja tulosta ikähaitari
syntyi lähes
voi-kymmin. Taiteilijoiden
ikähaitari
oli kaksivuotiaasta ylikyläläisen
seitsemään
kymmeneen
ja mukavaa
oli! oli kaksivuotiaasta yli seitsemään kymmin.
Taiteilijoiden
ikähaitari
meneen
ja mukavaa
oli!
meneen ja mukavaa oli!
Ilon tuottamisen lisäksi haukiteos muistuttaa meitä siitä, että järvemIlon tuottamisen lisäksi haukiteos muistuttaa meitä siitä, että järvemmetuottamisen
kaipaavat pikkukalojen
tehokalastusta
ja muita
Ilon
lisäksi haukiteos
muistuttaa meitä
siitä,hoitotoimenpiteiettä järvemme kaipaavat pikkukalojen tehokalastusta ja muita hoitotoimenpiteiToivottavasti
kyliltämme
löytyy innokkaita
kalastuksen ystäviä,
metä.kaipaavat
pikkukalojen
tehokalastusta
ja muita hoitotoimenpiteitä. Toivottavasti kyliltämme löytyy innokkaita kalastuksen ystäviä,
sitoutuvatkyliltämme
ja innostavat
muitakin
mukaan
upean järviluontomtä.jotka
Toivottavasti
löytyy
innokkaita
kalastuksen
ystäviä,
jotka sitoutuvat ja innostavat muitakin mukaan upean järviluontomme sitoutuvat
pelastamiseksi
ja kalakantojen
tervehdyttämiseksi.
jotka
ja innostavat
muitakin
mukaan upean järviluontomme pelastamiseksi ja kalakantojen tervehdyttämiseksi.
me pelastamiseksi ja kalakantojen tervehdyttämiseksi.
Päivi Saarijärvi
Päivi Saarijärvi
Päivi Saarijärvi

Siika-Kämällä
oli
taas
tapahtumarikas
vuosi
Siika-Kämälläoli
olitaas
taastapahtumarikas
tapahtumarikasvuosi
vuosi
Siika-Kämällä
Perinteiset pilkkikilpailut pidettiin huhtikuussa. Kesällä taas vetouisteltiin kilpailujen merkeissä ja kalaa tuli
Perinteiset pilkkikilpailut
pilkkikilpailutpidettiin
pidettiinhuhtikuussa.
huhtikuussa.Kesällä
Kesällätaas
taas
vetouisteltiin
kilpailujen
merkeissä
ja kalaa
Perinteiset
vetouisteltiin
kilpailujen
merkeissä
ja kalaa
tuli tuli
120kg. Lauluiltaa vietettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa. Kesän projekteina oli perävaunukatoksen jatka120kg.Lauluiltaa
Lauluiltaavietettiin
vietettiinyhteistyössä
yhteistyössäseurakunnan
seurakunnan
kanssa.
Kesän
projekteina
perävaunukatoksen
jatka120kg.
kanssa.
Kesän
projekteina
oli oli
perävaunukatoksen
jatkaminen ja muinaismuistokohteen rakennustalkoot kokosivat aina mukavasti väkeä talkoilemaan. Kyläyhdistykminen
ja
muinaismuistokohteen
rakennustalkoot
kokosivat
aina
mukavasti
väkeä
talkoilemaan.
Kyläyhdistykminen ja muinaismuistokohteen rakennustalkoot kokosivat aina mukavasti väkeä talkoilemaan. Kyläyhdistyksen laavu vuosikunnostettiin ja ympäristö raivattiin ja siivottiin talkoovoimin.
senlaavu
laavuvuosikunnostettiin
vuosikunnostettiinjajaympäristö
ympäristöraivattiin
raivattiin
siivottiin
talkoovoimin.
sen
ja ja
siivottiin
talkoovoimin.
Miika From
Miika
From
Miika
From
Siikakämän kyläyhdistys Ry
Siikakämän
kyläyhdistys
Siikakämän
kyläyhdistys
Ry Ry
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ONNI-Auton
Teemat ja vieraat
Viikolla 44

28.10.-1.11.

Päivi Torvinen-Sandholm Nestorista
• Kaikukortti –esittelyä
Fysioterapiaopiskelijoita mukana koko viikon
• Ryhmäliikuntaa:
lihasvoimaa, liikkuvuutta ja
tasapainoa vahvistavaa
• Tasapainomittausta
Viikolla 48 25.-29.11.
Hoitotyön opiskelijoita mukana
Viikolla 50 9.-13.12.
• Pelkkiä influenssarokotuksia!
Huom! Aikataulu muutos:
Tiainen to 12.12. klo 8-10

Rovaniemen Neuvokkaan ja
Elävät kylät -hankkeen
kohtaamispaikat:
ALAKEMIJOKI
NISKANPERÄ
Niskanperänkuja 18
Joka 2. to, klo 13.30-15-30
10.10. lähtien

ALAOUNASJOKI
TAPIONKYLÄ
Tapion kylätalo, Tapionmutka 36,
Joka 2. ti, klo 12.00-14.00
10.9. lähtien

MUUROLAN TARINATUPA

SONKA
Songan kylätalo, Pellontie 983
1x kk, ma klo 11.00-14.00
16.9. lähtien

• Ikäihmisille
Kirjaston kerhohuone
Joka 2. to, klo 12.30-14.30.
26.9. lähtien

SINETÄN PORINAPIIRI
SODANKYLÄNTIE
Misintie 823,
Joka 2. ma, klo 12.00-14.00
16.9. lähtien
YLÄOUNASJOKI
LOHINIVAN KYLÄILLAT

• Kaikenikäisille
Mettisvaarantie 7 C6
Joka 4. ma, klo 17.00-19.00
19.8. lähtien
MARRASJÄRVI
Pehtoori, Marraskuja 10
Joka 2. ma, klo 12.00-14.00
30.9. lähtien

• Kaikenikäisille
Sinetän vanha koulu
Parkkikankaantie 12,
Joka 2. pe, klo 12.00-14.00
6.9. lähtien
Kohtaamispaikkojen toiminnasta
vastaavat Neuvokkaan vapaaehtoiset henkilökunnan tuella. Jos
kohtaamispaikan käynnistäminen
omalle kylälle kiinnostaa, ole
yhteydessä Neuvokkaan henkilökuntaan!

Lisätiedot:
Elina p. 0400 821 950
elina.vieno@rovaniemenneuvokas.fi
www.jarjestotalo.fi Facebook: Rovaniemen Neuvokas
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Ikäihmisille perhehoitoa
ELY-keskus on myöntänyt rahoituksen Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen –hankkeelle.
Hanke toteutetaan Lapin ja Koillismaan alueilla.
Hankkeen päätavoitteet:

•

Ikäihmisten perhehoidon vakiinnuttaminen toimivaksi hoitomuodoksi

•

Paikallisen soteyrittäjyyden luominen ikäihmisten perhehoidon yhteyteen

•

Kuntien ja soteyrittäjien yhteistoimintamuotojen kehittäminen

•

Monipalvelumallien ja monialayrittäjyyden kehittymisen tukeminen harvaan asutuilla alueilla

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019-28.2.2021
Hankkeen projektipäällikkönä toimii Tuulikki Ahola
p. 040 158 7213 sähköposti: tuulikki.ahola@pll.fi

Kylien kehittämispäivät tulossa marraskuussa
Rovaniemen aluelautakuntien ja kyläyhdistysten
yhteinen kehittämispäivä
Lauantaina 9.11.2019 klo 10-17
Lehtojärven Lumihotellissa
osoitteessa Lehtoahontie 27, Lehtojärvi
Ohjelma lähetetään kyläyhdistyksille

Taitava Lappi Joulumarkkinat tulevat taas!
Markkinat järjestetään Rovaniemellä 14.-15.12.2019 klo 10 - 16 Lyseonpuiston lukiolla, osoitteessa Ruokasenkatu 18, yhdessä Alueellisten palvelujen kanssa. Markkinoilla myydään paikallisten kädentaitajien tuotteita ja mukaan otettavia elintarvikkeita. Joulumusiikki ja juonnot tuovat tapahtumaan jouluista tunnelmaa. Kankurin Kahvilassa voit istahtaa nauttimaan
riisipuuroa tai makoisat kahvit ihanien leivonnaisten kera.
Lisätietoja ja myyntipaikkojen: pöytien, myyntiteline –paikkojen ja ulkopaikkojen
varauksia ja hintoja voi tiedustella Maarit Airaksinen, puh 040 730 1989 tai Päivi
Kuvaja, puh 040 530 9879.
Sähköinen ilmoittautumislomake avataan lokakuussa Alueellisten palvelujen Kylät
ja kaupunginosat -verkkosivulle.
Päivi Kuvaja
Toiminnanjohtaja
Taito Lappi

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI 1/2

KYLIEN
KYLIEN
TAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
1/2
15 15
KYLIEN
TAPAHTUMAKALENTERI
1/2 1/2
15
YLÄOUNASJOKI
YLÄOUNASJOKI
15
ALAOUNASJOKI
ALAOUNASJOKI
SODANKYLÄNTIE
SODANKYLÄNTIE
YLÄOUNASJOKI

ALAOUNASJOKI

SENIORIJUMPPA:
SENIORIJUMPPA: KUNTOJUMPPA
KUNTOJUMPPA
SENIORIJUMPPA:
Keklo
klo9.30–10.30
9.30–10.30 KUNTOJUMPPA
Tapionkylä
Ke
Tapionkyläkylätalo,
kylätalo,
Ke
klo 9.30–10.30
Tapionkylä kylätalo,
SINETÄN
VIIHDEKUORO
SINETÄN
VIIHDEKUORO
SINETÄN
VIIHDEKUORO
Ma1.9.
1.9.–25.11.
–25.11.
klo
Ma
klo 16.30-18.00
16.30-18.00
Ma
1.9.
–25.11.
klo 16.30-18.00
Sinetänkylätalolla,
kylätalolla,
Sinetän
Sinetän
kylätalolla,
SINETÄN
KYLÄTEATTERI
SINETÄN
KYLÄTEATTERI
SINETÄN
KYLÄTEATTERI
1.10-26.11.
klo 17-19.15
TiTi1.10-26.11.
klo
17-19.15
Ti
1.10-26.11.
klo 17-19.15
Sinetän
kylätalolla,
Sinetän
kylätalolla,
Sinetän
kylätalolla, ALKEET
LAVATANSSI
LAVATANSSI
ALKEET
LAVATANSSI
Ke11.9-20.11.
11.9-20.11.ALKEET
klo 18-19.30
Ke
klo
18-19.30
Ke
11.9-20.11.
klo 18-19.30
Sinetän
kylätalolla,
Sinetän
kylätalolla,
Sinetän
kylätalolla, JATKO
LAVATANSSI
LAVATANSSI
JATKO
LAVATANSSI
Ke11.9.-20.11.
11.9.-20.11.JATKO
klo
Ke
klo 19.30-21.00
19.30-21.00
Ke
11.9.-20.11.
klo 19.30-21.00
Sinetän
kylätalolla,
Sinetän
kylätalolla,
Sinetän
kylätalolla, JA
PERHEMESSU
PERHEMESSU
JA 4-V.
4-V.SYNTTÄRIT
SYNTTÄRIT
PERHEMESSU
JA 4-V.
SYNTTÄRIT
Ma10.11.
10.11. klo
klo 11-13
11-13
Sinetän
kappeli,
järj.
Ma
Sinetän
kappeli,
järj.
Ma
10.11. klo 11-13 Sinetän kappeli, järj.
seurakunta.
seurakunta.
seurakunta.
KYLÄKOKOUS JA
KYLÄKOKOUS
JA
KYLÄKOKOUS
JA
SUUNNITTELUPÄIVÄ
SUUNNITTELUPÄIVÄ
SUUNNITTELUPÄIVÄ
Ajankohta ilm.
ilm. myöhemmin
Ajankohta
myöhemmin
Ajankohta
ilm.
myöhemmin
Lehtopirtillä,
Lehtojärventie
99
Lehtopirtillä,
Lehtojärventie
99
Lehtopirtillä,
Lehtojärventie
99
IKÄIHMISTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ
IKÄIHMISTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ
IKÄIHMISTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ
Ma,parilliset
parilliset viikot
viikot
klo
Ma,
klo11-14,
11-14,Songan
Songan
Ma,
parilliset
viikot
klo 11-14, Songan
kylätalo,
kylätalo,
kylätalo,
HIRVIPEIJAISET ISÄNPÄIVÄNÄ
HIRVIPEIJAISET
ISÄNPÄIVÄNÄ
HIRVIPEIJAISET
Su10.11.
10.11. klo
klo 13 ISÄNPÄIVÄNÄ
Songan
Su
Songankylätalo,
kylätalo,järj.
järj.
Su
10.11. kloErä
13 ry
Songan kylätalo, järj.
Sonka-Palon
Erä
Sonka-Palon
Sonka-Palon
Erä ry
KOKOPERHEEN
PERHEEN
JOULUJUHLA
KOKO
JOULUJUHLA
KOKO
PERHEEN
JOULUJUHLA
Su1.12.
1.12.klo
klo 14
14 Lehtopirtillä.
Su
Lehtopirtillä.
Su
1.12. klo
14 Lehtopirtillä.
Jouluista
ohjelmaa,
ruokailu
Jouluista
ohjelmaa,
ruokailujajaarvonta.
arvonta.
Jouluista
ohjelmaa,
ruokailu ja arvonta.
JOULUMYYJÄISET
JOULUMYYJÄISET
JOULUMYYJÄISET
Su15.12.
15.12. klo
klo 11-15
11-15 Songan
Su
Songankylätalo
kylätalo
Su
15.12. klo jouluherkkuja
11-15
Songanjakylätalo
Kädentaitoja,
jouluherkkuja
sekä
Kädentaitoja,
ja-puuroa
-puuroa
sekä
Kädentaitoja,
torttukahvit.jouluherkkuja ja -puuroa sekä
torttukahvit.
torttukahvit.
PIKKUJOULUT
PIKKUJOULUT
PIKKUJOULUT
Aikailm.
ilm. myöhemmin.
myöhemmin. Palojärven
lomaAika
Palojärven
lomaAika
ilm.
myöhemmin.
Palojärven
lomakeskus.
Järj.
Sonka-Napapiirin
kyläyhdistys
keskus.
Järj.
Sonka-Napapiirin
kyläyhdistys
keskus.
Järj. Sonka-Napapiirin kyläyhdistys
.JOULUMYYJÄISET
.JOULUMYYJÄISET
.JOULUMYYJÄISET
Aikailm.
ilm. myöhemmin.
myöhemmin. Sinetän
Aika
Sinetänkylätalo
kylätalo
Aika
ilm. myöhemmin. Sinetän kylätalo
JOULUTORI
JOULUTORI
JOULUTORI
La-su14.-15.12.
14.-15.12. klo
La-su
klo 12-17
12-17
La-su
14.-15.12.
klo 12-17
Tapion
kylätalo. Myynn.
Myynn.
kädentaitoja
ja ja
Tapion
kylätalo.
kädentaitoja
Tapion
kädentaitoja
joulunkylätalo.
herkkuja,Myynn.
Tapionmutka
3636 ja
joulun
herkkuja,
Tapionmutka
joulun
herkkuja, Tapionmutka 36
TIEDOTUSTILAISUUS
TIEDOTUSTILAISUUS
TIEDOTUSTILAISUUS
Ounasjoen senioritaloyhdistys
senioritaloyhdistys
Ounasjoen
Ounasjoen
To19.12.
19.12.senioritaloyhdistys
klo ilm.
ilm. myöh.
To
klo
myöh.Sinetän
SinetänkylätakylätaTo
19.12.
klo ilm. myöh.
Parkkikankaantie
12
lo,lo,Parkkikankaantie
12 Sinetän kylätalo,
Parkkikankaantie JOULULAULUT
12
KAUNEIMMAT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
22.12. klo
klo 18 Sinetän
srksrk
TiTi 22.12.
Sinetänkappeli
kappeliJärj.
Järj.
Ti
22.12. klo 18 Sinetän
kappeli Järj. srk
JOULUAATON
HARTAUS
JOULUAATON
HARTAUS
JOULUAATON
To24.12.
24.12. klo
klo 15HARTAUS
Sinetän
srksrk
To
Sinetänkappeli
kappeliJärj.
Järj.
To
24.12.
klo
15 Sinetän kappeli Järj. srk
JOULUKIRKKO
JOULUKIRKKO
JOULUKIRKKO
Pe25.12.
25.12. klo
klo 10 Sinetän
srksrk
Pe
Sinetänkappeli
kappeliJärj.
Järj.
Pe 25.12. klo 10 Sinetän kappeli Järj. srk

ALAOUNASJOKI

SENIORIJUMPPA: KUNTOJUMPPA
Ke klo 9.30–10.30 Tapionkylä kylätalo,
SINETÄN VIIHDEKUORO
Ma 1.9. –25.11. klo 16.30-18.00
Sinetän kylätalolla,
SINETÄN KYLÄTEATTERI
Ti 1.10-26.11. klo 17-19.15
Sinetän kylätalolla,
LAVATANSSI ALKEET
Ke 11.9-20.11. klo 18-19.30
Sinetän kylätalolla,
LAVATANSSI JATKO
Ke 11.9.-20.11. klo 19.30-21.00
Sinetän kylätalolla,
PERHEMESSU JA 4-V. SYNTTÄRIT
Ma 10.11. klo 11-13 Sinetän kappeli, järj.
seurakunta.
KYLÄKOKOUS JA
SUUNNITTELUPÄIVÄ
Ajankohta ilm. myöhemmin
Lehtopirtillä, Lehtojärventie 99
IKÄIHMISTEN
ONNI-AUTO VIRKISTYSPÄIVÄ
ONNI-AUTO
ONNI-AUTO
Ma28.10.
28.10. 25.11.
25.11. ja
Ma
ja 9.12.
9.12.
Ma
28.10. 25.11.
ja 9.12.
11.15–12.15
Marrasjärven
Pehtoori
11.15–12.15
Marrasjärven
Pehtoori
Ma,
parilliset
viikot
klo
11-14,
Songan
11.15–12.15
Pehtoori
13.00–14.30Marrasjärven
Songan kylätalo
13.00–14.30
Songan
kylätalo
13.00–14.30 Songan kylätalo
kylätalo,
www.sonka.fi - www.sinetta.fi
www.sonka.fi
www.sinetta.fi- www.sonka.fi
- www.sinetta.fi www.lehtojarvi.fi
www.lehtojarvi.fi
HIRVIPEIJAISET
www.lehtojarvi.fi ISÄNPÄIVÄNÄ
Su 10.11. klo 13 Songan kylätalo, järj.

SODANKYLÄNTIE

KÄSITYÖPAJA
KÄSITYÖPAJA
KÄSITYÖPAJA
La 12.
ja 26.10.
9.11.9.11.
ja 23.11.
klo klo
La 12.
ja 26.10.
ja 23.11.
La
12.
26.10.
9.11.
ja 23.11. klo
10.00
-ja13.00,
Misi,
10.00
- 13.00,
Misi,
10.00
- 13.00, Misi,
Kansalaisopisto,
Tuija Tuija
Nikkinen,
kurssimakKansalaisopisto,
Nikkinen,
kurssimakKansalaisopisto,
Tuija
Nikkinen,sopivaa
kurssimaksu 46,00
€. Eri€.vuodenaikoihin
työs- työssu 46,00
Eri
vuodenaikoihin
sopivaa
su
46,00
€.esim.
Eriesim.
vuodenaikoihin
sopivaa
työskentelyä,
joululahjat
ja –askartelut
kentelyä,
joululahjat
ja –askartelut
kentelyä,
esim.
joululahjat
ja
–askartelut
sekäsekä
pääsiäisaskartelut.
pääsiäisaskartelut.
sekä
pääsiäisaskartelut.
TABLETIN
/ ÄLYLAITTEEN
KÄY- KÄYTABLETIN
/ ÄLYLAITTEEN
TABLETIN
/ ÄLYLAITTEEN KÄYTÖN
PERUSTEET
TÖN
PERUSTEET
TÖN
PERUSTEET
Ma-To
28.- 28.31.10.
klo 15.00
- 17.15,
Ma-To
31.10.
klo 15.00
- 17.15,
Ma-To
28.31.10.
klo 15.00
- 17.15,
Tiainen.
Kansalaisopisto,
S-L Lohiniva.
Ei
Tiainen.
Kansalaisopisto,
S-L
Lohiniva.
Ei
Tiainen.
Kansalaisopisto,
S-L
Lohiniva.
Ei
kurssimaksua.
Digitaalisia
perustaitoja
vahkurssimaksua.
Digitaalisia
perustaitoja
vahkurssimaksua.
Digitaalisia
vahvistava
koulutus
Ota oma
älylaite
mukaan,
vistava
koulutus
Otaperustaitoja
oma älylaite
mukaan,
vistava
koulutus
Ota
oma
älylaite
mukaan,
voitvoit
lainata
opistolta
iPadiaiPadia
kurssilla.
lainata
opistolta
kurssilla.
voit
lainata opistolta iPadia
kurssilla.
KARVAKENGÄT
ELI NUTUKKAAT
KARVAKENGÄT
ELI
NUTUKKAAT
KARVAKENGÄT
ELI
NUTUKKAAT
Ma Ma
4.11.
- 9.12.
klo 17.00
- 20.30,
Vika- Vika4.11.
- 9.12.
klo 17.00
- 20.30,
Ma
4.11.
- koulu.
9.12.
klo
17.00 - Johanna
20.30,Johanna
Vikajärven
koulu.
Kansalaisopisto,
Ihjärven
Kansalaisopisto,
Ihjärven
koulu.
Kansalaisopisto,
Johanna
Ih- nume,me,
kurssimaksu
60,0060,00
€. Ommellaan
nukurssimaksu
€. Ommellaan
me,
kurssimaksu
60,00
€. Ommellaan
nutukkaat
poron
kuivatuista
koipinahoista.
tukkaat
poron
kuivatuista
koipinahoista.
tukkaat
poron
kuivatuista
koipinahoista.
Lisätietoja
opettajalta.
KurssiKurssi
jatkuu jatkuu
kevääl- keväälLisätietoja
opettajalta.
Lisätietoja
opettajalta.
Kurssi jatkuu keväällä. Kurssimaksu
syyskaudelta.
lä. Kurssimaksu
syyskaudelta.
lä.
Kurssimaksu
syyskaudelta.
ADVENTTILAULUT
ADVENTTILAULUT
ADVENTTILAULUT
La 30.11.
klo 10
kylätila.
Järj. srkJärj. srk
La 30.11.
kloMisin
10 Misin
kylätila.
La
30.11.
klo 10 Misin kylätila. Järj. srk
SHAMAANIRUMPUKURSSI
SHAMAANIRUMPUKURSSI
SHAMAANIRUMPUKURSSI
La-Su
12.-13.10.
Tönölä.
Sodankyläntie
La-Su
12.-13.10.
Tönölä.
Sodankyläntie
La-Su
12.-13.10.
Tönölä.
Sodankyläntie
4507,
Ylinampa.
Valmistetaan
henkilökoh4507,
Ylinampa.
Valmistetaan
henkilökoh4507,
Ylinampa.
henkilökohtainen
rumpu
ja Valmistetaan
rumpukapula.
KurssinKurssin
hinta hinta
tainen
rumpu
ja rumpukapula.
tainen
rumpu
Kurssin
hinta
100-120
€ Ilm.
tied./ Annukka
OvaskaOvaska
p.
100-120
€ja /rumpukapula.
Ilm.
tied. Annukka
p.
100-120
€
Ilm.
/
tied.
Annukka
Ovaska
p.
040040
591 591
9441,9441,
annukka.ovaska@pp.inet.fi.
annukka.ovaska@pp.inet.fi.
040
591 9441, annukka.ovaska@pp.inet.fi.
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
Ti 17.12.
klo 18
Olkkajärvellä.
Ti 17.12.
kloOmekassa,
18 Omekassa,
Olkkajärvellä.
Ti
17.12.
klo
18Eskelinen
Omekassa,
Olkkajärvellä.
Yht.hlö
Ulla
Eskelinen
p. 040p.553
9658
Yht.hlö
Ulla
040
553 9658
Yht.hlö
Ulla Eskelinen p. 040 553 9658
PIKKUJOULUT
PIKKUJOULUT
PIKKUJOULUT
La 30.11.
klo 10
Kylän- KylänLa 30.11.
kloPerunkajärvellä.
10 Perunkajärvellä.
La
30.11.
klo 10Maksullinen.
Perunkajärvellä.
Kylänväelle
ystävineen.
Yht.hlö
Veli
väelle
ystävineen.
Maksullinen.
Yht.hlö
Veli
väelle
ystävineen.
Maksullinen.
Yht.hlö
Veli
Tervo
p. 040
Tervo
p. 764
040 2920.
764 2920.
Tervo
p. 040 764 2920.
JOULUMYYJÄISET
JOULUMYYJÄISET
JOULUMYYJÄISET
La 7.12.
klo 13-16
Perunkajärvellä
ent. ent.
La 7.12.
klo 13-16
Perunkajärvellä
La
7.12.
klo
Perunkajärvellä
ent.
koululla.
Järj. 13-16
Perunkajärven
kyläyhdistys.
koululla.
Järj. Perunkajärven
kyläyhdistys.
koululla.
Järj.
Perunkajärven
kyläyhdistys.
Tied.
Hillevi
Vitikka,
p. 040p.541
5186
Tied.
Hillevi
Vitikka,
040
541 5186
Tied.
Hillevi Vitikka,JOULULAULUT
p. 040
541 5186
KAUNEIMMAT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
La 14.l2.
klo 17
koululla.
Järj. srkJärj. srk
La 14.l2.
kloentisellä
17 entisellä
koululla.
La
14.l2.
klo
17
entisellä
koululla.
Järj.
ja kylän
diakoniatoimikunta.
Yht.hlöYht.hlö
IrmasrkIrma
ja kylän
diakoniatoimikunta.
jaAurala
kylän
diakoniatoimikunta.
Yht.hlö
Irma
p. 040
Aurala
p. 735
040 3700
735 3700
Aurala
p.
040
735
3700
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
Su 15.l2.
klo 18
kylätila.
Järj. srk.
Su 15.l2.
kloMisin
18 Misin
kylätila.
Järj. srk.
Su
15.l2.
klo
18
MisinVASTAANOTTO
kylätila.
Järj. srk.
UUDEN
VUODEN
UUDEN
VUODEN
VASTAANOTTO
UUDEN
VUODEN
Ti 31.12.
klo 23
laavu. Järj.
Ti 31.12.
kloPirttiselän
23VASTAANOTTO
Pirttiselän
laavu. Järj.
Ti
31.12.
klo
23
Pirttiselän
laavu.Perunka
Järj. Perunka
kyläyhdistys.
Yhteyshenkilö
Jukka
kyläyhdistys.
Yhteyshenkilö
Jukka
kyläyhdistys.
Yhteyshenkilö
Jukka
Perunka
p. 040
02070207
33473347
p. 040
p. 040 0207 3347

SODANKYLÄNTIE

KÄSITYÖPAJA
La 12. ja 26.10. 9.11. ja 23.11. klo
10.00 - 13.00, Misi,
Kansalaisopisto, Tuija Nikkinen, kurssimaksu 46,00 €. Eri vuodenaikoihin sopivaa työskentelyä, esim. joululahjat ja –askartelut
sekä pääsiäisaskartelut.
TABLETIN / ÄLYLAITTEEN KÄYTÖN PERUSTEET
Ma-To 28.- 31.10. klo 15.00 - 17.15,
Tiainen. Kansalaisopisto, S-L Lohiniva. Ei
kurssimaksua. Digitaalisia perustaitoja vahvistava koulutus Ota oma älylaite mukaan,
voit lainata opistolta iPadia kurssilla.
KARVAKENGÄT ELI NUTUKKAAT
Ma 4.11. - 9.12. klo 17.00 - 20.30, Vikajärven koulu. Kansalaisopisto, Johanna Ihme, kurssimaksu 60,00 €. Ommellaan nutukkaat poron kuivatuista koipinahoista.
Lisätietoja opettajalta. Kurssi jatkuu keväälONNI-AUTO
ONNI-AUTO
lä.ONNI-AUTO
syyskaudelta.
KeKurssimaksu
30.10.,
27.11.
ja 11.12.
Ke
30.10.,
27.11.
ja 11.12.
Ke
30.10.,
27.11.
ja 11.12.
09.00–10.30
MisinMisin
kylän
entinen
koulu koulu
09.00–10.30
kylän
entinen
09.00–10.30
Misin
kylänkoulu
entinen
koulu
11.30–12.30
Vikajärven
ADVENTTILAULUT
11.30–12.30
Vikajärven
koulu
11.30–12.30
Vikajärven
koulu
13.15–14.45
Perunkajärven
entinenentinen
koulu koulu
13.15–14.45
Perunkajärven
13.15–14.45
Perunkajärven
entinen
koulu
To
31.10.,
28.11.
ja
12.12.
To
31.10.,
28.11.
ja
12.12.
La
30.11.
klo
10
Misin
kylätila.
Järj.
srk
To
31.10.,
28.11.
ja
12.12.
09.00-10.00
Tiaisen
kylän kylän
entinenentinen
koulu koulu
09.00-10.00
Tiaisen
09.00-10.00
Tiaisen
kylän
entinen
koulu
10.30-11.30
Niesin
kal.
jakal.
mets.seuran
maja maja
10.30-11.30
Niesin
ja mets.seuran
SHAMAANIRUMPUKURSSI
10.30-11.30
Niesin
kal.
ja
mets.seuran
maja
13.00-14.00
Alanamman
kylän ent.koulu
13.00-14.00
Alanamman
kylän ent.koulu
13.00-14.00
Alanamman
kylän
ent.koulu
ww.vikajarvenseutu.fi
ww.vikajarvenseutu.fi
La-Su
12.-13.10. Tönölä. Sodankyläntie
ww.vikajarvenseutu.fi
4507, Ylinampa. Valmistetaan henkilökoh-

YLÄOUNASJOKI

TABLETIN
TABLETIN
/ÄLYLAITTEEN
/ÄLYLAITTEEN
KÄYKÄY
TABLETIN
KÄY- Kylät
TÖN
PERUSTEITA
Pehtoori Kylätila
TÖN/ÄLYLAITTEEN
PERUSTEITA
Pehtoori
TÖN 11.PERUSTEITA
Pehtoori
Kylätila
Ma-to
14.11.
klo14.11.
15.00
- 17.15,
Ma-to
11.klo
15.00 - 17.15
Ma-to
11.14.11.
klo
15.00
17.15,
S-L Lohiniva.
Ei kurssimaksua.
Digitaalisia Digitaali
S-L Lohiniva.
Ei kurssimaksua.
S-L Lohiniva.
Ei kurssimaksua.
perustaitoja
vahvistava
koulutus.Digitaalisia
Ota
oma Ota o
perustaitoja
vahvistava
koulutus.
perustaitoja
vahvistava
koulutus.
Ota
oma
laite mukaan
voit lainata
opistolta
kurssin
laitetai
mukaan
tai
voit
lainata
opistolta k
laite
mukaan
tai
voit
lainata
opistolta
kurssin
aikana iPadia.
aikana iPadia.
aikana iPadia.
SENIORIJUMPPAA:
KUNTOJUMPPA
SENIORIJUMPPAA:
KUNTOJUM
SENIORIJUMPPAA:
KUNTOJUMPPA
Ti
klo 10.15–11.15
Ti klo 10.15–11.15
Ti klo 10.15–11.15
Meltauksen
koulu, Opinpolku
12
Meltauksen
koulu, Opinpolku
12
Meltauksen
koulu,
Opinpolku
12
LOHINIVAN
KYLÄILLAT
LOHINIVAN
KYLÄILLAT
LOHINIVAN
KYLÄILLAT
Ma
21.10.
17-19
Maklo
21.10.
klo 17-19
Ma
21.10.
klo
17-19
TehdäänTehdään
kauneudenhoitoon
liittyviä
kauneudenhoitoon
liitty
Tehdään
kauneudenhoitoon
liittyviä pari
tuotteita
Elävät
kylätElävät
–hankkeen
parissa.
tuotteita
kylät –hankkeen
tuotteita
Elävät kylät –hankkeen parissa.
KYLÄILLAT
KYLÄILLAT
KYLÄILLAT
Marraskuussa
ja joulukuussa,
tarkemmat tarkemm
Marraskuussa
ja joulukuussa,
Marraskuussa
ja joulukuussa,
ajankohdat
ja aiheet
myöhemmin.
Lohinivan Loh
ajankohdat
ja aiheet tarkemmat
myöhemmin.
ajankohdat
ja aiheetMettisvaarantie
myöhemmin.
kylätalolla,
Mettisvaarantie
7 C 6. Lohinivan
kylätalolla,
7 C 6.
kylätalolla,
Mettisvaarantie
Kahvimaksu
2 €.
Kahvimaksu
2 €. 7 C 6.
Kahvimaksu
2 €.
KIRJASTOAUTO
KIRJASTOAUTO
KIRJASTOAUTO
La 23.11.
14.12. ja
klo14.12.
11.40–12.00
Laja23.11.
klo 11.40–12.00
La 23.11.
ja 14.12.
klo 11.40–12.00
Lohihovin
edessä
Lohihovin
edessä
Lohihovin
edessä PATOKOSKEN
PÄIVÄ
PATOKOSKEN
PÄIVÄ
PÄIVÄ
PATOKOSKEN
PALOASEMALLA
PALOASEMALLA
PALOASEMALLA
La
23.11.
10-14klo
Kittiläntie
Järj. 4803
Suklo
23.11.
10-14 4803.
Kittiläntie
Su 23.11.
klo 10-14VPK
Kittiläntie 4803. Järj.
Meltauksen
VPK
Meltauksen
Meltauksen
VPK JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
To 12.12.
18 Maijasen
Toklo
12.12.
klo 18kappelissa,
Maijasen Kitkappelissa
To 12.12. klo 18 Maijasen kappelissa, Kittiläntie
8070,
Lohiniva.
tiläntie
8070, Lohiniva.
Järj. seurakunta.
Järj. seuraku
tiläntie KAUNEIMMAT
8070, Lohiniva.
Järj.
seurakunta.
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
Suklo
15.12.
klo 18 Meltauksen
Su
15.12.
18 Meltauksen
kappelissa. kappelis
Su seurakunta.
15.12.
18 Meltauksen kappelissa.
Järj.klo
seurakunta.
Järj.
Järj. seurakunta.
JOULUAATON
HARTAUS
JOULUAATON
HARTAUS
JOULUAATON
HARTAUS
To
24.12.
11 Maijasen
Toklo
24.12.
klo 11kappelissa.
Maijasen Järj.
kappelissa
To 24.12.
klo 11 Maijasen kappelissa. Järj.
seurakunta.
seurakunta.
seurakunta.
To
24.12.
13 Meltauksen
kappelissa. kappeli
Toklo
24.12.
klo 13 Meltauksen
To seurakunta.
24.12.
13 Meltauksen kappelissa.
Järj.
Järj.klo
seurakunta.
Järj. seurakunta.

TABLETIN /ÄLYLAITTEEN KÄYTÖN PERUSTEITA Pehtoori Kylätila
Ma-to 11.- 14.11. klo 15.00 - 17.15,
S-L Lohiniva. Ei kurssimaksua. Digitaalisia
perustaitoja vahvistava koulutus. Ota oma
laite mukaan tai voit lainata opistolta kurssin
aikana iPadia.
SENIORIJUMPPAA: KUNTOJUMPPA
Ti klo 10.15–11.15
Meltauksen koulu, Opinpolku 12
LOHINIVAN KYLÄILLAT
Ma 21.10. klo 17-19
Tehdään kauneudenhoitoon liittyviä
tuotteita Elävät kylät –hankkeen parissa.
KYLÄILLAT
Marraskuussa ja joulukuussa, tarkemmat
ajankohdat ja aiheet myöhemmin. Lohinivan
kylätalolla, Mettisvaarantie 7 C 6.
Kahvimaksu 2 €.
KIRJASTOAUTO
La 23.11. ja 14.12. klo 11.40–12.00
Lohihovin edessä
PÄIVÄ PATOKOSKEN
ONNI-AUTO
ONNI-AUTO
ONNI-AUTO
Ma
28.10.
ja 25.11.
9.12. ja 9.12.
Ma25.11.
28.10.
PALOASEMALLA
Ma 28.10.
25.11.
ja 9.12.
08.15–09.45
Lohinivan
ky. K.paikka
08.15–09.45
Lohinivan
ky. K.paikk
08.15–09.45
Lohinivan
ky.Pehtoori
K.paikkaPehtoo
11.15–12.15
Marrasjärven
11.15–12.15
Marrasjärven
Su
23.11. kloMarrasjärven
10-14 KittiläntiePehtoori
4803. Järj.
11.15–12.15
Meltauksen VPK

Katijuu Ateljee-Shop, Myyjien ilmottautumiHirvaan koulu
MÖRKÖJUHLAT
set ja tiedustelut Kati 040 513 5470 ja An16
16
KYLIENTAPAHTUMAKALENTERI
TAPAHTUMAKALENTERI
2/215-17
16
Ma klo 19.00-21.00 KYLIEN
SU 3.11.2/2
KLO
neli 040 594 8842. Lämpimästi Tervetuloa!
YLÄKEMIJOKI
YLÄKEMIJOKI
RANUANTIE
RANUANTIE
Ke ALAKEMIJOKI
kloALAKEMIJOKI
19.30-21.00
Narkauksen
kylätalolla, Koulunraitti35.
YLÄKEMIJOKI
ALAKEMIJOKI
RANUANTIE
LASTEN SÄHLY (eskarit ja 1-4.lk)
Järj. Narkaus-Kämän kylät ry.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
KUDONTA
KUDONTA/ KÄSITYÖPAJA
/ KÄSITYÖPAJA
KUDONTA
KUDONTA
11
SENIORIJUMPPA:
SENIORIJUMPPA:
ToMA
klo
18.00-19.00
Tervetuloa!
Su
15.12. klo 15
24.10.,
7.11.
21.11.
ToTo
24.10.,
7.11.
ja ja21.11.
16.9.
- 25.11.
14.15
- 17.15,
KUNTOJUMPPA
MA
16.9.
- 25.11.
kloklo
14.15
- 17.15,
KUNTOJUMPPA
KUDONTA
/
KÄSITYÖPAJA
Klo
17.30
20.30
Klo
17.30
20.30
KUDONTA
1 Kansalaisopisto
SENIORIJUMPPA:
Muurolan
koulu.
Kansalaisopisto
Päivi
KorKe
klo.
12–13
Muurolan
koulu.
Päivi
KorKe
klo.
12–13
Hirvaan
koulu
Viirin kappelissa. Järj. seurakunta
Narkaus.
Narkaus.
teniemi,
kurssimaksu
72,50
Yläkemijoen
koulu,
teniemi,
kurssimaksu
72,50
€. €.
VaatetuskanYläkemijoen
koulu,
To
24.10., 7.11. ja
21.11.
MA
16.9.
- 25.11. klo
14.15
-Vaatetuskan17.15,
KUNTOJUMPPA
KAHVAKUULATREENIT
PERINTEINEN
PUUROJUHLA
Kansalaisopisto,
Tuija
Nikkinen.
Kansalaisopisto,
Tuija
Nikkinen.
Vanttauskuru
Vanttauskoski
Vanttauskuru
5, 5,
Vanttauskoski
kaiden
ja sisustustekstiilien
kutominen
kankaiden
ja sisustustekstiilien
kutominen
kanKlo
17.30klo
-50,50
20.30
Muurolan
koulu. Kansalaisopisto Päivi KorKe klo. 12–13
Kurssimaksu
Peruskudosten
kutoKurssimaksu
50,50
€. €.
Peruskudosten
kutogaspuissa.
Kegaspuissa.
klo 18.30-19.30
Su 8.12.
16-18
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
AVOIN
PERHEKERHO
AVOIN
PERHEKERHO
minen
kangaspuilla.
Poppanat,
matot,
liinat,
minen
kangaspuilla.
Poppanat,
matot,
liinat,
SENIORIJUMPPA:
KUNTOJUMPPA
SENIORIJUMPPA:
KUNTOJUMPPA
Narkaus.
teniemi,
kurssimaksu
72,50
€.
VaatetuskanYläkemijoen
koulu,
Su klo
18.00-19.00
Narkauksen
kylätalolla,
Koulunraitti
36.
Ti
17.12.
klo
18 totokloklo9.30-11.30
pyyhkeet
Kaavojen
piirtäminen
lehdistä
pyyhkeet
ym.ym.
Kaavojen
piirtäminen
lehdistä
11–12
ToTo
kloklo
11–12
To,
joka
toinen
9.30-11.30
To,
joka
toinen
Kansalaisopisto,
Tuija
Nikkinen.
Vanttauskuru
5,
Vanttauskoski
kaiden
ja sisustustekstiilien
kutominen
kanjaJärj.
niiden
muuttaminen
henkilökohtaisesti
ja niiden
muuttaminen
henkilökohtaisesti
Rautiosaaren
koulu
Huhtavainiontie
Rautiosaaren
koulu
Huhtavainiontie
4 4
PUUROAAMUT
Narkaus-Kämän
kylät
ry.
Viirin
kappeli,
Kappelinpolku
Viirin
kappeli,
Kappelinpolku
66
Tennilän
Kylätalolla.
Järj. seurakunta
Kurssimaksu
50,50 €.Eri
Peruskudosten
kutosopiviksi.
Perusompelua.
Eri
vuodenaikoihin
sopiviksi.
Perusompelua.
vuodenaikoihin
gaspuissa.
To
15–16
To
kloklo
15–16
Ti
15.10,
29.10,
12.11,
26.11,
10.12.
klo
Tervetuloa!
sopivaa
käsityötä,
esim.
jouluaskartelua
sopivaa
esim.
jouluaskartelua
–ja –
Muurolan
Totto-halli
Kosteenranta
Muurolan
Totto-halli
Kosteenranta
1 1
PERINTEINEN
PERINTEINEN
AVOIN
PERHEKERHO
minenkäsityötä,
kangaspuilla.
Poppanat,
matot,ja liinat,
SENIORIJUMPPA:
KUNTOJUMPPA
lahjoja
sekä
pääsiäisaskartelua.
lahjoja
sekä
pääsiäisaskartelua.
NAISTEN
KUNTOLIIKUNTA
NAISTEN
KUNTOLIIKUNTA
10-11,
Muurolan
kappelilla, järj. Srk.
JUOTAKSEN
JOULUTORI
JUOTAKSEN
JOULUTORI
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
pyyhkeet ym. Kaavojen piirtäminen lehdistä
ToTiklo
klo
11–12
joka toinen
to
klo 9.30-11.30
klo
19-20
Ti
19-20
La
30.11.2019
11-15
LaTo,
30.11.2019
kloklo
11-15
KAIKENIKÄISTEN
KERHO
La
21.12.
klo
15
NEULETYÖPAJA
NEULETYÖPAJA
Jaatilan
kylätalolla.
Ilm.
Minna
Värinen
Jaatilan
kylätalolla.
Minna
Värinen
ja niiden muuttaminen henkilökohtaisesti
Opinkuja
Opinkuja
17.17. Kappelinpolku 6
Rautiosaaren
kouluIlm.Huhtavainiontie
4/ /
Viirin
kappeli,
Ke
23.10.
6.11.
17.30
- 20.30
Ke
23.10.
ja ja6.11.
kloklo
17.30
- 20.30
040
501
1196
Raito
ok.ok.
p. p.
040
501
1196
JARaito
PERHEKERHO
Käsityö
-ja
herkkutori,
Joulukahvio,
PipaKäsityö
-ja
herkkutori,
Joulukahvio,
PipaAuttin kappelissa. Järj. seurakunta
sopiviksi.
Perusompelua.
Eri46,00
vuodenaikoihin
Tominna.varinen@pp.inet.fi
klo 15–16
Rauni
Lönnström,
kurssimaksu
46,00
Rauni
Lönnström,
kurssimaksu
€. €.
minna.varinen@pp.inet.fi
rien
koristelupaja,
Jouluarpajaiset,
Kirppis
rien
koristelupaja,
Jouluarpajaiset,
Kirppis
Ti
15.10,Totto-halli
29.10,
12.11,
26.11,
sopivaa käsityötä, esim. jouluaskartelua ja –
Muurolan
Kosteenranta
1 10.12.
NAISTEN
NUORTEN
SÄHLY
NAISTEN
JAJA
NUORTEN
SÄHLY
Katijuu
Ateljee-Shop,
Myyjien
ilmottautumiKatijuu
Ateljee-Shop,
Myyjien
ilmottautumiPERINTEINEN
Hirvaan
koulu kappelilla, järj. Roi Srk.
Hirvaan
koulu
MÖRKÖJUHLAT
MÖRKÖJUHLAT
klo
11 Muurolan
set
ja tiedustelut
Kati
040
513
5470
ja Anset
ja tiedustelut
Kati
040
513
5470
ja AnJOULUAATON
MESSU
lahjoja sekä pääsiäisaskartelua.
NAISTEN
KUNTOLIIKUNTA
JUOTAKSEN
JOULUTORI
19.00-21.00
MaMa
kloklo
19.00-21.00
3.11.
KLO
15-17
SUSU
3.11.
KLO
15-17
neli
040
594
8842.
Lämpimästi
Tervetuloa!
neli
040
594
8842.
Lämpimästi
Tervetuloa!
ERIKOISDIAKONIAN
24.12.
klo 13 klo 11-15
TiKe
klo
19-20
19.30-21.00
Ke
kloklo
19.30-21.00
Narkauksen
kylätalolla,
Koulunraitti35.
Narkauksen
kylätalolla,
Koulunraitti35.
La 30.11.2019
LASTEN
SÄHLY
(eskarit
ja
1-4.lk)
LASTEN
SÄHLY
(eskarit
1-4.lk)
Järj.
Narkaus-Kämän
kylät
Järj.
Narkaus-Kämän
kylät
ry.ry.
KAHVIPORINAT
NEULETYÖPAJA
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
Jaatilan
kylätalolla.
Ilm.
MinnajaVärinen
/
Auttin kappelissa.
Järj. seurakunta
Opinkuja
17.
18.00-19.00
ToTo
kloklo
18.00-19.00
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Su
15.12.
klo
15
Su
15.12.
klo
15
Ti
22.10.
ja040
19.11.
Ke 23.10. ja 6.11. klo 17.30 - 20.30
Raito
ok.koulu
p.koulu
501 klo
119615.00-16.3
Käsityö
-ja herkkutori,
Joulukahvio, PipaHirvaan
Hirvaan
Viirin
kappelissa.
Järj.
seurakunta
Viirin
kappelissa.
Järj.
seurakunta
Rauni Lönnström,
kurssimaksu 46,00 €.
minna.varinen@pp.inet.fi
KAHVAKUULATREENIT
KAHVAKUULATREENIT
PERINTEINEN
PUUROJUHLA
PERINTEINEN
PUUROJUHLA
Muurolan
kappelilla, järj. seurakunta
rien
koristelupaja, Jouluarpajaiset,
Kirppis
JOULUAATON
MESSU
18.30-19.30
KeKe
kloklo
18.30-19.30
8.12.
16-18
SuSu
8.12.
kloklo
16-18
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
NAISTEN
JA NUORTEN
MUUROLAN
KAPPELI 50SÄHLY
V.
Katijuu
Ateljee-Shop,
24.12.
klo
151818 Myyjien ilmottautumi18.00-19.00
SuSu
kloklo
18.00-19.00
Narkauksen
kylätalolla,
Koulunraitti
Narkauksen
kylätalolla,
Koulunraitti
36.36.
17.12.
TiTi
17.12.
kloklo
Hirvaan
koulu
MÖRKÖJUHLAT
PUUROAAMUT
Järj.
Narkaus-Kämän
kylät
ry.
Järj.
Narkaus-Kämän
kylät
ry.
SuPUUROAAMUT
27.10. klo10 Muurolan kappeli, järj. srk
set
ja
tiedustelut
Kati
040
513
5470
ja
AnTennilän
Kylätalolla.
Järj.
seurakunta
Tennilän
Kylätalolla.
Järj.
seurakunta
Viirin kappelissa. Järj. seurakunta
Ti
15.10,
29.10,
12.11,
26.11,
10.12.
Ti
15.10,
29.10,
12.11,
26.11,
10.12.
kloklo
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Ma
klo
19.00-21.00
SU 3.11. KLO 15-17
neli 040 594 8842. Lämpimästi Tervetuloa!
PYHÄT
MEININGIT
10-11,Muurolan
Muurolan
kappelilla,
järj.
Srk.
10-11,
kappelilla,
järj.
Srk.
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
Ke
klo 19.30-21.00
Narkauksen kylätalolla, Koulunraitti35.
KERHO
KAIKENIKÄISTEN
KERHO
SuKAIKENIKÄISTEN
10.11.
klo 14 perhemessu
ja ruokailu,
21.12.
LaLa
21.12.
kloklo
1515
JA
PERHEKERHO
LASTEN
SÄHLY (eskarit ja 1-4.lk)
JA
PERHEKERHO
Järj. Narkaus-Kämän kylät ry.
Auttin
kappelissa.
Järj.
seurakunta
Auttin
kappelissa.
Järj.
seurakunta
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
Muurolan
kappeli,
järj.12.11,
seurakunta
15.10,29.10,
29.10,12.11,
26.11,10.12.
10.12.
TiTi15.10,
26.11,
To klo 18.00-19.00
Tervetuloa!
Su 15.12. klo 15
klo
Muurolan
kappelilla,
järj.
Srk.
klo
1111
Muurolan
kappelilla,
järj.
RoiRoi
Srk.
PERHEPYHÄKOULU
JOULUAATON
MESSU
JOULUAATON
MESSU
Hirvaan
koulu
ERIKOISDIAKONIAN
ERIKOISDIAKONIAN
Viirin
kappelissa.
24.12.
klo
24.12.
klo
1313 Järj. seurakunta
Su
24.11.
klo 13
KAHVIPORINAT
KAHVIPORINAT
Auttin
kappelissa.
Järj.
seurakunta
Auttin
kappelissa.
Järj.
seurakunta
KAHVAKUULATREENIT
PERINTEINEN PUUROJUHLA
Ti
22.10.
ja
19.11.
Ti
22.10.
ja
19.11.
kloklo
15.00-16.3
Muurolan
kappeli,
välipala
ja15.00-16.3
kahvit järj.
Ke
klo 18.30-19.30
Su 8.12. klo 16-18
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
Muurolan
kappelilla,järj.
järj.
seurakunta
Muurolan
kappelilla,
seurakunta
JOULUAATON
MESSU
JOULUAATON
MESSU
seurakunta
www.narkaus.fi
KAPPELI
SuMUUROLAN
klo 18.00-19.00
MUUROLAN
KAPPELI
5050
V.V.
Narkauksen kylätalolla, Koulunraitti 36.
24.12.
15 18
24.12.
kloklo
15
Ti
17.12.
klo
Su
27.10.
klo10
Muurolan
kappeli,
järj.
Su
27.10.
klo10
Muurolan
kappeli,
järj.
srksrk
DONKKIS
BIG
NIGHT
Viirin
kappelissa.
Järj.
seurakunta
Viirin
kappelissa.
Järj.
seurakunta
PUUROAAMUT
Järj. Narkaus-Kämän kylät ry.
Tennilän Kylätalolla. Järj. seurakunta
PYHÄT
MEININGIT
PYHÄT
MEININGIT
Pe
29.11.
klo
17.00
Nuorille.
ONNI-AUTO
TiSu
15.10,
29.10,
12.11,
26.11,ja 10.12.
klo
Tervetuloa!
10.11.
klo
perhemessu
ja ruokailu,
Su
10.11.
klo
1414
perhemessu
ruokailu,
Muurolan
kappeli,
järj.
seurakunta
Muurolan
kappeli,
järj.
seurakunta
Muurolan
kappelilla,
järj.
srk. järj. Srk.
Pe 1.11., 28.11. ja 13.12.
10-11,
Muurolan
kappelilla,
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
PERHEPYHÄKOULU
PERHEPYHÄKOULU
PERHEIDEN
JOULUHARTAUS
08.30-09.30 Narkauksen kylätalo
KAIKENIKÄISTEN
KERHO
La 21.12. klo 15
24.11.
SuSu
24.11.
kloklo
1313
kappeli,
välipala
jakappeli,
kahvit
järj.
JA
PERHEKERHO
Muurolan
ja kahvit
järj.
SuMuurolan
24.12.kappeli,
klo
13välipala
Muurolan
järj.
Auttin kappelissa. Järj. seurakunta
seurakunta
seurakunta
www.narkaus.fi
www.narkaus.fi
Ti
15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12.
seurakunta
www.ylakemijoki.fi
DONKKIS
BIG
NIGHT
DONKKIS
BIG
NIGHT
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kloPe29.11.
1129.11.
Muurolan
kappelilla,
järj. Roi Srk.
17.00
Nuorille.
Pe
kloklo
17.00
Nuorille.
Muurolan
kappelilla,
järj.
srk.
Muurolan
kappelilla,
järj.
srk.
ERIKOISDIAKONIAN
ONNI-AUTO
PERHEIDEN
JOULUHARTAUS
PERHEIDEN
JOULUHARTAUS
KAHVIPORINAT
24.12.
Muurolan
kappeli,
järj.
Su
kloklo
1313
Muurolan
järj.
PeSu24.12.
1.11.,
28.11.
ja
13.12. kappeli,
Tiseurakunta
22.10. ja 19.11. klo 15.00-16.3
seurakunta

JOULUAATON MESSU
24.12.
klo 13
ONNI-AUTO
Auttin
kappelissa.
seurakunta
Ti 29.10.,
2.11. jaJärj.
10.12.

10.30-11.30 Hirvaan koulu
Muurolan kappelilla, järj. seurakunta
ONNI-AUTO
ONNI-AUTO
12.30-13.30
Jaatilan kylätila
MUUROLAN
KAPPELI
Pe
1.11.,
28.11.
13.12.50 V.
Pe
1.11.,
28.11.
ja ja
13.12.
14.00-15.00
Valajastalo
10.30-11.30
Hirvaan
koulu
10.30-11.30
Hirvaan
koulu

www.ylakemijoki.fi
www.ylakemijoki.fi

12.30-13.30
Jaatilan
kylätila
12.30-13.30
Jaatilan
kylätila
PYHÄT
MEININGIT
14.00-15.00
Valajastalo
14.00-15.00
Valajastalo

08.15-10.30
Auttin
kylätalo
08.15-10.30
Auttin
kylätalo
11.45–12.45
Tennilän
kylätalo
11.45–12.45
Tennilän
kylätalo

Su 27.10. klo10 Muurolan kappeli, järj. srk

ONNI-AUTO
ONNI-AUTO
1.11.,
28.11.
13.12.
PePe
1.11.,
28.11.
ja ja
13.12.
08.30-09.30
Narkauksen
kylätalo
08.30-09.30
Narkauksen
kylätalo

Tiistaisin – Yläkemijoen alue
JOULUAATON MESSU
ONNI-AUTO
ONNI-AUTO
08.15-10.30
Auttin kylätalo
klo2.11.
15 ja ja10.12.
Ti
29.10.,
2.11.
10.12.
Ti24.12.
29.10.,
11.45–12.45
Tennilän kylätalo
Tiistaisin
– Yläkemijoen
alue
Tiistaisin
– Yläkemijoen
alue
Viirin kappelissa. Järj. seurakunta

Su 10.11. klo 14 perhemessu ja ruokailu,
Muurolan kappeli, järj. seurakunta
PERHEPYHÄKOULU
Seuraa
Seuraa
Rovaniemen
kylien
kylien
tapahtumia
tapahtumia
jaja
ja
tiedotteita
tiedotteita
www.roikylat.fi
www.roikylat.fi
www.facebook.com/RoiKylat/
www.facebook.com/RoiKylat/
Seuraa
Rovaniemen
kylien
tapahtumia
tiedotteita
www.roikylat.fi
www.facebook.com/RoiKylat/
Su 24.11.
klo Rovaniemen
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