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Haukitaipale, Kivitaipale,
Narkaus, Saarikämä
Siikakämä, Välijoki sekä
muut alueen kylät
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Aluelautakunta tiedottaa
Puheenjohtajan tervehdys
Ranuantien varren kyläläiset
Alueellistaminen – paikallisuus – demokratia, nämä teemat
ovat tulleet tutuiksi ja mahdollisiksi myös Ranuantien alueen
asukkaille
tämän
vuoden
alusta,
kun
aluelautakuntakokeiluhanke Ylä-Kemijoen mallin mukaisesti
laajeni. Paikallisdemokratian toteuttaminen vaatii totuttelua
uudelta elimeltä eli aluelautakunnalta. Tähän tehtävään
aluelautakunnan
jäseniä
on
koulutettu
ahkerasti
Rovaniemen kaupungin toimesta.
Aluelautakunta on saanut jo merkittäviä kehittämistehtäviä
puntaroitavaksi. Ensimmäinen ratkaistava seikka on, missä
määrin ja järjestyksessä aluelautakunta ottaa vastuun
lakisääteisten palvelujen järjestämisessä. Aluelautakunta on
päättänyt esittää Rovaniemen kaupungin valtuustolle
asteittain tapahtuvan vastuiden laajenemisen. Tänä aikana
aluelautakunnan jäsenet oppivat ja harjaantuvat paikalliseen
päätöksentekoon ja vastuuseen.
Vuonna 2014 lakisääteisiä palveluja ovat vapaa-ajan
palvelujen järjestäminen ja harkinnanvaraisista palveluista
joukkoliikenteen järjestäminen, kansalaisopiston toiminta,
ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä työllistämistoiminta.
Vapaaehtoiset palvelut sisältävät mm. tietoverkkopalvelut,
kyläyhdistysten ja -talojen avustukset ja tiedottamisen.
Palvelut laajenevat vuonna 2015 koskemaan lakisääteisten
palvelujen osalta vanhustenhuoltoa, neuvontapalveluja ja
yksityisten palvelujen tuottamista. Harkinnanvaraisten
palvelujen osalta seurataan aluelautakuntien toimintaa
tukevia hankkeita ja niiden palveluja ja sitä, miten niistä
voidaan saada tarkoituksen mukainen hyöty. Vuonna 2016
järjestämisvastuu
laajenee
mm.
päivähoidon,
perusopetuksen
ja
esiopetuksen
toteuttamiseen.
Aluelautakunnan harkinnanvaraiset tehtävät laajenevat
iltapäiväkerhotoimintaan ja koululaisten kesätöiden
järjestämiseen. Vastuut ja toteuttamisvelvollisuuden siis
laajenevat vuosittain täyttäen vuonna 2016 kokonaisuuden
mitä aluelautakunnille on säädetty toteuttavaksi.
Olen seurannut ilolla sitä, miten kylien väki on aktivoitunut
kuluneen kevään aikana. Ihmiset ottavat vastuulleen kylien
merkittäviä tehtäviä, joita ovat mm. kyläyhdistystoiminta,
paikallinen pelastustyö eli VPK-toiminta, kerhotoiminta,
kouluyhteistyö ja aluelautakuntatoiminta. Ilahduttavinta on
se, että asiat eivät ole yhdestä ihmisestä kiinni ja että eri
ihmiset ovat ottaneet itsellensä sopivan tehtävän. Jokainen
meistä on tarpeellinen ja yhteisesti saamme pidettyä tämän
alueen elinvoimaisena ja kiinnostavana paikkana elää,
ansaita ja asua.
Taru Palokangas
puheenjohtaja Ranuantien aluelautakunta
taru.palokangas@rovaniemi.fi

Ranuantien suunnan
aluelautakunnan jäsenet
Jäsen

vara

Taru Palokangas
Katja Misikangas
Terho Gullsten
Samuli Sieppi
Taisto Körkkö
Maija Jääskeläinen

Timo Satta
Haukitaipale
Juha Seppälä Narkaus
Pirjo Kunnari Taipale
Pirjo Teräs
Välijoki
Terttu Pikkarainen Siikakämä
Jarmo Saarijärvi Saarikämä

kylä

Ajankohtaista
aluelautakunnan toiminnasta
Kädessäsi on nyt Ranuantien suunnan
aluelautakunta- alueen tuore kylätiedote. Tiedote
julkaistaan Ranuantien aluelautakunnan alueella
jokaiseen kotiin jaettavan julkisena tiedotteena 34 kertaa vuodessa.
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset
sekä koulutusmateriaalit löydät Rovaniemen
kaupungin
verkkosivuilta
osoitteesta
www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Aluelautakunnan toimintaan liittyvissä asioissa
yhteyshenkilöt ovat esittelijä Sirpa Salminen
sirpa.salminen@rovaniemi.fi sekä puheenjohtaja
Taru Palokangas taru.palokangas@rovaniemi.fi

Kivitaipaleen Kivijärven lintutorni on suurin piirtein
valmiina. Jos menette käymään tornilla niin
varatkaa jalkaan pitkävartiset kumisaappaat ja
hiukan seikkailu mieltäkin. (kulkureitti on vielä
hiukan kesken)
Asukastoiminnan kehittämis-ja toimintatuet
31.5.2013 saakka. Lisätiedot
www.rovaniemi.fi/kylät-ja kaupunginosat

on haettavissa
Ilkka
Rautio

Kaupungin ajankohtaiset
Aluelautakuntien toiminta on käynnistynyt viidellä uudella alueella vireästi
Lautakuntien maaliskuisissa kokouksissa tehtiin esitys valtuustolle niistä palveluista, joiden järjestämisestä
aluelautakunnat vastaavat vuosina 2014 – 2016. Palvelujen järjestäminen aloitetaan vapaa-ajan palveluista ja alueellista
kehittämistoiminnasta. Palvelujen järjestäminen laajenee vuosittain.
Palvelujen järjestämisessä on keskeistä
aluelautakuntien ja asiantuntijalautakuntien välinen yhteistyö. Asiantuntijalautakunnat määrittelevät palvelujen
laatutason, arviointikriteerit ja mittarit aluelautakuntien lausuntojen pohjalta. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertainen
kohtelu. Suuret kehittämishankkeet valmistellaan aluelautakuntien yhteistyönä. Palvelujen järjestäminen perustuu
kaupungin palveluhankintastrategiaan. Aluelautakunnat vaikuttavat kaupungin toimintaan antamalla lausuntoja aluettaan
koskevissa asioissa.
Aluelautakunta alueilla pidettiin maaliskuussa Maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvät yleiset kokoukset, jossa
asukkailla oli mahdollisuus tuoda esille alueen yhteyksien, palveluinnovaatioiden, asukkaiden osallisuuden ja elinkeinojen
kehittämiseen liittyvä tekoja. Avoimilla kokouksilla pyritään parantamaan alueen asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia. Kokouksissa tehty pohdinta luo tärkeän perustan toukokuussa aloitettavalle alueiden
kehittämissuunnitelman valmistelulle vuosille 2013 – 2016. Alueiden asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätään
Otakantaa.fi avulla. Aluelautakunnat panostavat myös tiedottamiseen. Aluelautakuntien sivu on julkaistu Rovaniemen
kaupungin www sivulla. Lisäksi jokaisella alueella ilmestyy tämän vuoden aikana oma kylätiedote. Alueiden kehittäminen
on aluelautakunnan keskeinen tehtävä. Aluelautakunnat päättävät kesäkuun kokouksessa kylä- ja asukasyhdistysten
avustuksista. Kehittämisavustusten hakuaika päättyy 31.5.2013.
Sirpa Salminen, Asiakaspalvelupäällikkö
Osviitta, Rovaniemen kaupunki 016-322 6801, 0400-872745

LUOVA JA KEHITTYVÄ RANUANTIEN SUUNTA
Osuuskuntapohjaisia turvajärjestelmiä talkkari-systeemillä niin vanhuksille, kelkkailijoille kuin mökkeilijöillekin. Kyläverkot kuntoon ja
vanhuksille tukea liittymiin. Työmatkoja varten nettiin avoin ”SUMPLI” -kalenteri. Ja miksei se matka taittuisi pyörälläkin, jos pyörätie
olisi.
Kotiin tuodut liikkuvat palvelut ovat nousseet tärkeinä esiin kaikilla aluelautakunta-alueilla. Ranuantien suunnalla liikkuviin palveluihin
esitettiin mm. terveydenhoitajan ja vanhuspalveluja, optikkoa, käsikauppalääkkeitä sekä reseptejä. Sähköinen asiointi ja muut
etäpalvelut olisivat luonnollista liikkuvien palvelujen sisältöä. Voisiko kirjastoauton toimintaa kehittää tähän suuntaan, kysyttiin.
Koulukyytien mukana voitaisiin puolestaan hoitaa hyvin kauppapalvelut asukkaille. Vapaa-ajanpalvelut, niiden kehittäminen sekä
työllisyyden edistämisen toimenpiteet olisi tärkeää kytkeä yhteen. Palveluinnovaatioita kehitetään aktiivisesti myös muissa
lähikunnissa. Mallia voitaisiin ottaa ja parantaa vaikkapa Sodankylän ja Kittilän kehittämishankkeista. Ranuantien suunta on
kiinnostunut myös uusista avauksista ja rajoja ylittävästä kokeilukulttuurista kylien välisessä vuorovaikutuksessa. Kylien Kirnu –
tapahtumaa ideoitiin kaikki yhteen kokoavana maaseudun ja kylien yhdessä luomista kehittävä Tapahtumana.
Ranuantien suunnan elinkeinojen kehittämisen uusiksi avauksiksi esitettiin mm. viljelypalstoja kaupunkilaisille sekä
lähiruokakonseptien kehittämistä. Kylämetsuri-palveluja kylätalkkareiden tapaan – yhä useampi kaupunkilainenhan omistaa metsää.
Myös alihankintatoiminnan ja koneurakointirenkaiden kehittämistä pidettiin tärkeänä. Pehmeiden elinkeinojen puolelle ideoitiin uusia
avauksia kesälomapalveluihin:
uusia hyvinvointipalveluja ’pakettiin’ rauhallisen paikan hiljaisuudesta, luonnonantimista ja
kalastuksesta, elinvoimaa laulamisesta ja luonnon suomasta tilasta keskustelulle.
Tässä Ranuantien suunnan asukkaiden esittämien kehittämistekojen kärkeä 11. maaliskuuta Taipaleen koululla pidetystä
asukaskokouksesta. Asukkaiden kehittämisehdotukset ovat osa Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelman 2013-2020 sekä
elokuussa laajemmin käynnistyvän, Ranuantien aluelautakunnan kehittämissuunnitelman 2013-2016 valmistelua. Ranuantien suunta
avasi aluelautakuntien suunnitelmien valmistelun Taipaleen koulun 7.5. ”Oma asuinalueeni – osallistun ja vaikutan” –teemapäivällä.
Koulun 1-6 luokkien 44 oppilasta työstivät kylien ja oman asuinalueen tärkeinä pitämiään asioita. Kehittämissuunnitelman valmistelu
jatkuu elokuussa ja lasten esitykset tuodaan osaksi kokonaisuutta. Maaseudun sekä kylien kehittäminen halutaan nostaa nyt uudelle
tasolle. Maaseutuohjelmalla täsmennetään kehittämisen tavoitetila sekä konkreettiset aikataulutetut toimenpiteet mm. palvelujen,
elinkeinojen, maankäytön sekä asiointi- ja tietoliikenneyhteyksien osalta. Ranuantien suunnan sekä muiden aluelautakunta-alueiden
kehittämissuunnitelmat vuosille 2013-2016 perustuvat maaseutuohjelmaan. Oman suuralueen ja kylien kehittämisen toimet laitetaan
tärkeysjärjestykseen, aikataulutetaan ja vastuutetaan. Selvitetään resurssit sekä päätetään seurannasta. Kehittämiseen haetaan
aktiivisesti myös ulkopuolisia hankerahoituksia. Maaseutuohjelma valmistuu elokuussa ja aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat
lokakuuhun 2013 mennessä.
Asukkaan ääni ja käden jälki on tärkeä oman kylän ja suuralueen kehittämisessä. Kylien kehittäminen on aluelautakunnan ja
kyläläisten yhteinen asia. Siksi on tärkeää, että kehittämisen tavoitteet asetetaan ja monin osin toteutetaankin yhdessä. Myös
toiminnan arviointia on tärkeä tehdä päättäjien, asukkaiden ja kaupungin toimijoiden yhteistyönä. Ranuantien suunnan kehittäminen
aluelautakuntamallilla on käynnistymässä lupaavasti. Yhdessä tehden kehittämisideat saadaan vietyä myös toimiviksi käytännöiksi!
TOPAKKA-terveisin Toimivat lähipalvelut lähidemokratian avulla -hanke
Maarit Alikoski
projektipäällikkö, 050-374 8495
maarit.alikoski@rovaniemi.fi

Päivi Skantsi
projektityöntekijä,016-3228205, 050-576 8098
paivi.skantsi@rovaniemi.fi

Ajankohtaista alueelta
Kivitaipaleen kyläkirjaston aukioloajat
Kesäkuu keskiviikkoisin klo 16.00 -19.00
Heinäkuu suljettu

Vuoden Lappilainen Kylä 2013-kilpailu
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry etsii vuoden 2013 Lappilaista kylää
Vuoden Lappilaisen kylän valinnalla pyritään nostamaan kylätoiminnan imagoa ja vetovoimaisuutta, herättämään
huomiota kylien monipuoliseen ja aktiiviseen toimintaan sekä antamaan arvoa paikalliskehittäjille, jotka tekevät työtä
oman alueensa kehittämiseksi.
Tulosta hakulomake osoitteesta http://lapinkylatoiminta.lappi.fi ja palauta se 30.6.2013 mennessä.
Lisätietoja: lapin.kylaasiamies@elisanet.fi tai Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä, 040-1495919

Aika herätä Suhanko asiassa!?
Suhangon kaivoshanke on ollut suunnitteilla jo kauan. Jopa niin kauan, että monet meistä on unohtanut sen
mahdollisen tulon kokonaan. Nyt kuitenkin mennään kaivoksen osalta isoilla askelilla eteenpäin ja myös meidän
kaivoksen lähialueella elävien ihmisten on viimein aika herätä siihen, mitä kaivos tuo meille tullessaan. On väärin
kuvitella, että meillä ei ole mitään sananvaltaa isojen rahojen jyrätessä ja tuudittautua tekemättömyyteen. Jokaisella
kyläläisellä on oikeus tulla kuulluksi ja jokaisella kyläläisellä on vastuu kantaa kortensa kekoon sen asian puolesta,
että meillä olisi vielä tulevaisuudessakin sellaiset kylät ja asuinpaikat mitä voisimme kutsua viihtyisäksi kodiksi.
Jos Suhangon kaivoshanke toteutuu, niin se tulee muuttamaan meidän asuinympäristöämme taatun varmasti.
Hommaan liittyy niin positiivisia asioita, kuin negatiivisiakin. Positiiviseksi voisi esimerkkinä heittää työllisyystilanne,
teiden kunnon paraneminen ja asukkaiden määrän kasvu kaivoksen toiminnan ajaksi. Negatiivisena voisi mainita
pölyhaitat ja muut ympäristöhaitat, liikenteen hurjan nousun ja sen tuomat negatiiviset haitat. Positiivisia ja
negatiivisia asioita on iso joukko ja kaikkia emme edes osaa arvioida ennakolta. Mutta kuitenkin minusta pitäisi
keskittyä siihen, että ajattelisimme myös aikaa jälkeen kaivoksen. Mitä meille jää sen jälkeen kun kaivos viimeistään
30 vuoden päästä loppuu ja kaikki työllisyys ja toiminta poistuu paikkakunnaltamme? Minusta meidän on syytä
miettiä, mitä haluamme jättää perinnöksi lapsillemme ja lastenlapsillemme! 30 vuotta on maailman historiassa lyhyt
aika.
Viisaammat ovat sanoneet, että kaivoshanke on vielä jopa estettävissä, jos oikeisiin asioihin keskitytään. Tämä on
minusta tärkeä seikka! Yhtä tärkeä seikka on myös se, että jos kaivoshanke toteutuu, niin me emme voi vain kädet
tumpuissa seurata hankeen toteutumista sivusta. Meidän on pidettävä huoli omista oikeuksistamme ja vaatia
kaivosta ottamaan huomioon lähiseudun asukkaat. Kaivos tulee muuttamaan ympäristöämme niin paljon, että se on
sitoutettava myös huolehtimaan meistä hankkeen aikana, kuin myös jälkeen. Tämän asian eteenpäin vieminen vaatii
meidän omaa aktiivisuutamme, koska kukaan ei tule kultatarjottimella meille ojentelemaan oikeuksiamme.
Aluelautakuntamalli tuli meille kuin tilauksesta, myös tätä asiaa ajatellen. Nyt meillä on helpompi toimia yhdessä
yhteisten etujen saavuttamiseksi. Haluaisimme kuulla myös SINUN kantaa ja mietteitä asiaan liittyen. Onko sinulla
pelkoja, kysymyksiä, ihmetyksiä tai muita näkemyksiä Suhangon kaivoshankkeeseen liittyen. Voit kääntyä oman
kylän aluelautakunnan edustajan puoleen tai kirjoittaa minulle tai puheenjohtaja Taru Palokankaalle sähköpostilla
mietteitäsi asiasta. Jos taas olet sitä mieltä, että halusit lisää tietoa kaivoshankkeeseen liittyen niin voit olla myös
suoraan yhteydessä tutkija Maarit Pallariin. Vai haluaisitko, että kylällä järjestettäisiin puolueettoman tahon pitämä
tiedotustilaisuus kaivosasiasta?
Kaikki mielipiteet on nyt aika lausua julki ja aloittaa aktiivisuus asian tiimoilta!
Katja Misikangas vpj.
katja.misikangas@gmail.com
p. 0400391656

Maarit Pallari, tutkija
Lapin Yliopisto
p.040-533 2449

Kylien tapahtumakalenteri
9.6.2013 klo 12

Välijoki-Haukitaipaleen kyläyhdistys kutsuu talkoolaisia pidettävään
kesätapahtuman suunnittelupalaveriin Välijoen koululle. Kaikki toiminnasta
kiinnostuneet kyläläiset ovat tervetulleita.

16.6. 2013 klo 11-14

Välijoki-Haukitaipale kyläyhdistys järjestää kesätapahtuman kyläläisille Välijoen
koululla. Tapahtumassa on kyläläisille ja erityisesti lapsille hauskoja pelejä ja
leikkejä sekä hevosratsastusta. Kemijoen vesiensuojeluyhdistyksen
jätevesineuvoja Kyösti Saarijärvi kertoo haja-asutusalueen jätevesien
järjestämisestä klo 12 alkaen. Kyläyhdistys tarjoaa kahvit ja makkarat.
Tervetuloa!

16.6. 2013 klo 14

Välijoki-Haukitaipaleen kyläyhdistyksen kyläkokous pidetään Välijoen koululla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Jätteiden keräys Rovaniemi

ykp = yhteiskeräyspiste, ep= ekopiste

JÄTEÖLJYJEN KERÄYS 23.5.2013
Kivitaipaleen ekopiste, Taipaleentie 65 8.00 -8.30,Narkauksen ekopiste, P-paikka 9.00- 9.30
Välijoen ykp, Lemmenkuja 22 10.00- 10.30
VAARALLISET JÄTTEET 5.6.2013
Lapioaapa, ykp, Haukitie 9 9.00- 9.15, Välijoen ykp, Lemmenkuja 22 9.35- 9.50
Siika-Kämän ykp, 10.30- 10.45
Siika-Kämäntien ja Alajärventien risteys Saari-Kämä, Matalalammin levike 11.05 -11.20
Narkauksen ep, P-paikka 11.35- 11.50
Kivitaipaleen ep, Taipaleentie 65 12.05 -12.20
KIERTÄVÄ JÄTTEENKERÄYS 17.7.2013
Narkauksen ekopiste, P-paikka 12.15- 12.45
Välijoen ykp, Lemmenkuja 22 13.45- 14.15
Kivitaipaleen ekopiste, Taipaleentie 65 14.45- 15.15
Lisätiedot Napapiirin Residuum Oy , neuvonta@residuum.fi tai puh. 0800 120 230

Seuraava kylätiedote ilmestyy viikolla 35
Kylien tapahtumat ja muu alueen ajankohtainen materiaali on
toimitettava
Topakka-hankkeen
Päivi
Skantsille
paivi.skantsi@rovaniemi.fi 16.8.2013 mennessä

