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PUHEENJOHTAJAN

TERVEHDYS

Keväinen tervehdys aluelautakuntamme kylien asukkaille. Aluelautakuntamme neljäs kokeiluvuosi on
toteutumassa. Viimevuosi oli jo tehtävien vastuiden osalta sama kuin Yläkemijoen aluelautakunnalla lähes 20
vuotta. Aluelautakuntamme vastaa palveluiden järjestämisestä omalla toimialueellaan tilaamalla
terveysneuvonnan ja kotihoidon palvelut perusturvalautakunnalta, perusopetuspalvelut koulutuslautakunnalta ja
kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut vapaa-ajanlautakunnalta. Lisäksi aluelautakunta vastaa oman toimialueensa
yleisestä kehittämistoiminnasta ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.
Merkittävin uusi toiminta hyvinvointipalvelujen tarjonta käynnistyi maaliskuussa. Hyvinvointibussilla nämä
palvelut tuodaan kylille palvelun tarvitsijoiden käytettäväksi. Palveluja tarjotaan Hyvinvointibussissa ja kylien
kokoustiloissa. Hyvinvointipalvelut ovat kylien asukkaat ottaneet käyttöön hyvin tyytyväisinä ja todenneet näin
kylien asukkaille toteutuvan palvelujen yhdenvertaisuus aikaisempaa paremmin ja tämä toiminta vähentää
jonotusta terveysasemilla. Hyvinvointibussin palvelutoiminnan mahdollistaa LIKELLÄ-hanke, jonka rahoitus on
suurimmalta osin ulkopuolista rahoitusta Lapin liiton kautta EU-rahoitusta ja pienellä osin Rovaniemen kylien
kehittämissäätiön ja kaupungin. Hanke on 3-vuotinen ja näin päättyy 2018.
Seuraava aluelautakuntamme avoin kokous järjestetään ke 1.6 klo 18.00 Vikajärven koululla. Siinä kokouksessa on
paljon sellaisia asioita joihin toivoisi kylien asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksen tekoja. Toivon tämän
kokousajan merkkaamaan kalenteriin. Tämän avoimen kokouksen käsiteltävistä asioista tiedotetaan lisää
myöhemmin.
Kyliltä tuli hoitokalastukseen avustushakemuksia yli kymmenen järven hoitamiseksi. Näihin Kylien
kehittämissäätiön varaama määräraha tulee todennäköisesti riittämään.
Aluelautakuntien kokeilu päättyy tämän vuoden lopussa. Valtuusto päättää 13.6.2016 Aluelautakuntien
jatkamisesta kokeiluajan jälkeen eli jatkaako 2017 vuoden alusta. Onneksi ennen valtuuston päätöstä valtuustolle
esitellään Lapin yliopiston toteuttama tutkimus aluelautakuntien vaikutuksista palvelujen kehittämiseen ja
yhdenvertaisuuden toteuttamiseen palvelujärjestämisessä. Lisäksi tutkimuksessa nostetaan esille mitä vaikutuksia
on aluelautakuntien lakkauttamisella.

Kiitokset kyliemme asukkaille ja aluelautakuntamme jäsenille entistäkin
aktiivisemmasta osallistumisesta Kyliemme palvelujen kehittämistyöhön.
Jaakko Huttunen
Sodankyläntien aluelautakunnan puheenjohtaja

ALUELAUTAKUNTIEN

AVOIMET KOKOUKSET

–

TULE JA VAIKUTA!

Aluelautakuntien kokoukset touko- ja kesäkuussa ovat avoimia kaikille. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. aluelautakuntakokeilun kokonaisarvioinnin tulokset ja jatkokehittäminen. Toivomme kokouksiin runsasta osanottoa ja
osallistumista. Tule ja vaikuta!
Sodankyläntien aluelautakunnan avoin kokous 1.6.2016 klo 18.00 Vikajärven koululla.
Tervetuloa!
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PALVELUJA

LÄHEMMÄS ASUKKAITA

– HYVINVOINTIBUSSI

JA

LIKELLÄ-HANKE

Maaliskuussa Rovaniemellä käynnistyi LIKELLÄ – kiertävät lähipalvelut lappilaisille -hanke,
jossa kehitetään uudenlaisia tapoja tuoda palveluja lähemmäs asukkaita.
Hankkeen myötä Rovaniemellä kiertää joka toinen viikko hyvinvointibussi viidellä eri reitillä
Yläounasjoen, Ranuantien, Sodankyläntien ja Yläkemijoen alueilla. Hyvinvointibussi tarjoaa
yhdessä palvelupisteessä useampia erityyppisiä palveluja.
Maalis- ja huhtikuussa hyvinvointibussissa on tarjottu terveysmittauksia (esim. verenpaine,
hemoglobiini, kolesteroli ja verensokeri) ja terveysneuvontaa. Bussin mukana on kiertänyt
myös Lapin ammattikorkeakoulun vanhustyön, sairaanhoidon ja fysioterapian opiskelijoita
pitämässä mm. liikuntatuokioita ja antamassa ravitsemusneuvontaa.
LIKELLÄ-hankkeessa terveys ja hyvinvointi pyritään näkemään laaja-alaisemmin kuin vain
terveys- ja sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Hyvinvointibussin ja kylätalojen palveluvalikoima
tulee laajenemaan vaihe vaiheelta.
– Olemme käyneet keskusteluja mm. teatterin, kirjaston ja järjestöjen edustajien kanssa siitä, miten he voisivat
osallistua hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen. Todella mielenkiintoisia ja tuoreita ideoita on tullut esiin
keskusteluissa. Näitä ideoita aletaan ottaa käyttöön syksyn toiminnan käynnistyessä viikolla 34, hankkeen
projektipäällikkö Eiri Sohlman sanoo.
Koko LIKELLÄ-hankkeen uudenlainen palvelumalli kehitetään vuorovaikutuksessa asukkaiden eli palvelun
käyttäjien kanssa. On siis tärkeää, että palveluista annetaan palautetta.
Hankkeella edistetään palvelujen saatavuutta etenkin harvaan asutuilla alueilla. Tavoitteena on lisätä asukkaiden
arjen hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta ja näin tarjota paremmat mahdollisuudet elää maaseudulla. Hanke
edistää toimintamalleja, joissa ihmisten ei tarvitse liikkua palveluiden luokse, vaan palvelut tulevat lähemmäksi
ihmistä ja palvelujen saatavuus paranee. Näin kylille syntyy uudenlaista elinvoimaa.
LIKELLÄ-hanke on EU:n Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama.
Lisätietoja hankkeesta:
projektipäällikkö Eiri Sohlman, eiri.sohlman@lapinamk.fi, p. 0400 273 371, www.rovaniemi.fi/hyvinvointibussi

ROVANIEMEN

KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KYLIEN YRITYSTEN JA ASUKKAIDEN TUKENA

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö aloitti toimintansa vuonna 2006. Säätiön varoja käytetään Rovaniemen
maaseutualueiden yritysten elinkelpoisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Suurimmat määrärahat on
ohjattu aluelautakuntien kautta käytettäväksi asukkaiden ja kylien kehittämistoimintaan. Merkittävä osa varoista
on ohjattu myös maaseutualueella toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.
MAASEUTUYRITYSTEN YRITYSSETELIT
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö myöntää maaseutualueella toimiville yrityksille yrityssetelit. Tukea
myönnetään pieninvestointeihin, asiantuntijakustannuksiin, lisäkoulutukseen ja markkinointitoimenpiteisiin. Tuen
suuruus on 40 % maksetuista toteutuneista kustannuksista, enintään 1600 euroa. Arvonlisäverottomat
kustannukset voivat koostua useammasta eri tukikelpoisesta erästä, joiden yhteismäärä on enintään 4000 euroa.
Tukea voi saada joka toinen vuosi. Poikkeuksena ovat aloittavat yritykset, joille tukea voidaan myöntää kolmena
ensimmäisenä toimintavuonna.
Tarkemmat ohjeet ja hakukaavakkeet löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta: www.rovaniemi.fi/
kylienkehittämissäätiö. Lisätietoja antaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies Heli Välikangas, puh.
016 322 6035, heli.valikangas@rovaniemi.fi.
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KEVÄTKEIKAUS-HYVINVOINTITAPAHTUMA ROVANIEMEN

KYLILLÄ

Toukokuun puolivälissä, viikolla 20, Rovaniemen kylillä järjestetään Kevätkeikaus-hyvinvointitapahtuma.
Tapahtuma on hyvinvointibussia kehittävän LIKELLÄ-hankkeen kevätkauden päätapahtuma.
Kevätkeikauksen aikana hyvinvointibussin kaikilla pysähdyspaikoilla on terveydenhoitajan vastaanotto normaalisti.
Lisäksi mukana kulkee Lapin AMK:n sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja-opiskelijoita, jotka toteuttavat bussin
käynnin aikana terveystapahtumia sekä haastattelevat asukkaita hyvinvointibussin syksyn toimintaan liittyen.
Kevätkeikaus järjestetään sellaisilla hyvinvointibussin pysähtymispaikoilla, joissa on käytettävissä lämmin tila
(kylätalo/-tila tai koulu). Hyvinvointi-bussin tarjoamien palvelujen lisäksi Kevätkeikauksissa on kylillä toimivilla
yhdistyksillä ja yrittäjillä mahdollisuus järjestää omaa ohjelmaa tai aktiviteetteja.
Kevätkeikaus — hyvinvointibussi Sodankyläntien alueella 16.5.2016 ja 18.5.2016
Maanantai 16.5.2016
9.00–11.00 Tiaisen kylän entinen koulu (Sodankyläntie 5997)
11.20–12.20 Alanamman kylän entinen koulu (Harjukankaantie 25)
– Kahvittelua, pienimuotoista toimintaa ja arvontaa (järjestää Namman Riista
ry.).
13.00–14.00 Vikajärven koulu (Liikekuja 3)
14.15–15.15 Omekan toimitalo (Olkkajärventie 299)
Keskiviikko 18.5.2016
9.00–10.45 Misin kylän entinen koulu (Misintie 823)
12.30–13.30 Vikajärven koulu (Liikekuja 3)
– Koululaiset järjestävät yhteislaulua, poloneesia ja piirivalssia.
14.10–15.10 Perunkajärven entinen koulu (Perunkajärven Leirikeskuksentie 84)
– Kahvittelua, curlinkia, yhteislaulua ja mahdollisesti makkaranpaistoa alkaen klo
13

HYVINVOINTIBUSSIN

REITIT JA AIKATAULUT

—

LEIKKAA TALTEEN!

Sodankyläntien alue
Viikko 20: 16.–20. toukokuuta
Viikko 22: 30. toukokuuta–3. kesäkuuta
Maanantaisin
9.00–11.00 Tiaisen kylän entinen koulu (Sodankyläntie 5997)
11.20–12.20 Alanamman kylän entinen koulu (Harjukankaantie 25)
13.00–14.00 Vikajärven koulu (Liikekuja 3)
14.15–15.15 Omekan toimitalo (Olkkajärventie 299)

Hyvinvointibussin puhelin
040 19 88 160
Vastaa vain hyvinvointibussin kiertäessä
Rovaniemellä!

Keskiviikkoisin
9.00–10.45 Misin kylän entinen koulu (Misintie 823)
12.30–13.30 Vikajärven koulu (Liikekuja 3)
14.10–15.10 Perunkajärven entinen koulu (Perunkajärven
Leirikeskuksentie 84)
HUOM! Viikon 22 jälkeen hyvinvointibussi on kesätauolla. Hyvinvointibussi kiertää kesälomien jälkeen jälleen
elokuussa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla: www.rovaniemi.fi/
hyvinvointibussi
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TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

To 19.5.2016
klo 19

Kappeli Soi— Putaan Pelimannien kevätkonsertti. Vapaa Jouttikeron
pääsy.
kappelissa

La 11.6.2016
klo 10-15

Tervetuloa Vikajärvelle kylään! Perinteinen Vikajärvipäivä, Nuorten vapakalastuspäivä ja valtakunnallinen
Avoimet Kylät -tapahtuma. Lisätietoja tapahtumasta
myöhemmin ilmoitustauluilla ja Facebook/Vikajärven
seudun kylät.

Vikajärvi, Vikakönkään laavualue

La 11.6.2016
klo 12-16

Koko kansan kirpputori. Kahvila auki.

Tönölä/Yli-Nampa Pöytävaraukset p. 040 518
4722 (5e/pöytä)

La 25.6.2016

Juhannustanssit karaoken merkeissä.

Perunkajärvi,
Eetun Tuvalla

Su 3.7.2016
klo 11.00

Pietarin päivä. Rovaniemen seurakunnan kanssa
Namman riistan
Jumalanpalvelus, kirkkokahvit ja kyläseuran järjestämää toimitalolla
ohjelmaa.

La 16.7.2016
klo 10-15

Liikuntapäivä.

Perunkajärven
Leirikeskus ja
urheilukenttä.

La 23.7.2016
klo 12-16

Makkaranpaistoa ja lättykahvit.

Tönölä/Yli-Nampa

La 30.7.2016
klo 12-15

Rantatapahtuma. Soutukilpailu, tikkakisa, puffetti ja
arpajaiset.

Perunkajärvi,
Pekka Kuoksan
ranta.

Järjestäjä: Perunkajärven
Maa- ja kotitalousseura.
Yhdyshlö. Veli Tervo, p. 040
764 2920.

Kesällä

Ongintakilpailu rannalta. Aika ja paikka ilmoitetaan
Lapin Kansan seuratoimintapalstalla.

Tiainen

Järjestäjä: Tiaisen Kyläseura
ry.

Heinä-elokuu

Diakoniatoimikunnan järjestämä nuotioilta.

Perunkajärvi

Yhdyshlö. Irma Aurala, p.
040 735 3700

Elokuussa

Musiikkituokio, tarkempi ajankohta ilm. myöhemmin.

Tönölä/Yli-Nampa

La 17.9.2016
klo 12-17

Korjataan ja paikataan vaatteita, ommellaan ratkenneet Tönölä/Yli-Nampa
saumat ja poikki menneet ripustuslenkit. Paikalla
ompelukoneet ja saumuri sekä opastusta.

Järjestäjä: Eetu Tervo, p.
040 752 9412

Järjestäjä: Urheiluseura
Perungan Pojat. Yhdyshlö.
Veli Tervo, p. 040 764 2920

Tiaisen koulun kuntosalilla kuntopiiriä ja lihashuoltovinkkejä
Ohjaaja Rovaniemen kaupungin liikuntapalveluista, liikunnanohjaaja Mirva Patronen. Ajat: 12.5.16 klo 14.00-15.00
ja 1.6.16 klo 14.00-15.00. Lisätiedot: Tiaisen kyläseura ry/Heli Saraniemi, p. 040 744 8910.
RoiSpelit Putaan Pelimannien kunniaksi 20.–22.5. Pohjanhovissa
Pelimannitansseja, jameja, konsertteja, pelimanniseurat ja vaikka mitä mukavaa pelimannimeininkiä. Tapahtumassa Putaan pelimannit juhlistaa ystäväpelimannien kanssa 40-vuotista taivaltaan. La 21.5. klo 17 alkaa Pohjanhovissa Pelimanniseurat ja Putaan Pelimannien 40-vuotisjuhlakonsertti on Pohjanhovissa su 22.5. klo 13 alkaen.

Rovaniemen kaupunki/Alueelliset palvelut
www.rovaniemi.fi/kylat-ja-kaupunginosat

