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Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston
kylävierailu Narkauksessa
Aika:
24.4.2019 klo 11.00-12.30
Paikka:
Narkauksen kylätalo
Läsnä:
Raili Kerola, vanhusneuvosto
Eini Marja Tennilä, vanhusneuvosto
Kari Puolakka, vanhusneuvosto
Lasse Aro, vanhusneuvosto
Päivi Saarijärvi, Narkaus
Mikko Jääskeläinen, Saari-Kämä
Risto Jääskeläinen, Saari-Kämä
Orvokki Lohela, Narkaus

Maija Jääskeläinen, Saari-Kämä
Martta Mehtälä, Kivitaipale
Toivo Mehtälä, Kivitaipale
Pekka Saarijärvi, Narkaus
Aune Vanhala. Narkaus
Riina Koskiniemi, vanhusneuvoston
sihteeri

Vanhusneuvosto vieraili huhtikuussa kuulemassa Ranuantien alueen vanhusten
asioita ja mietteitä Narkauksen kylätalolla. Tilaisuuden aluksi Päivi Saarijärvi kertoi
Narkauksessa toimivasta kyläyhdistyksestä ja kylätalosta, jota yhdistys on
kunnostanut vuosien varrella. Kylätalo on kyläläisten yhteinen kohtaamis-, harrastusja tapahtumien pitopaikka. Talo on tärkeä kylän hyvinvoinnin edistäjä. Päivi toimii
myös Ranuantien aluelautakunnan puheenjohtajana ja Narkauksen
kyläyhdistysaktiivina. Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Raili Kerola esitteli tämän
jälkeen paikalla olleet vanhusneuvoston edustajat, sekä kertoi laajemmin neuvoston
kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta. Alkupuheiden jälkeen käytiin avointa
keskustelua.
Keskustelun teemoiksi nousivat Onni-auton palvelut, Rovaniemen kansalaisopiston
toiminta, linja-autojen liikennöinti keskustan suuntaan ja ilmaisjakelulehtien jakelu.
Onni-auton palvelut ovat kyläläisille tärkeitä ja etenkin auton vakiohenkilökunta eli
terveydenhoitaja ja kuljettaja saivat kyläläisiltä paljon kiitosta. Onni-auton toiminta on
vuoden vaihteen jälkeen siirtynyt Likellä –hankkeen päätyttyä Rovaniemen
kaupungin perustoiminnaksi. Tämän seurauksena auton käyntikerrat ovat
harventuneet, käyntiajat muuttuneet ja lisäksi ammattikorkeakoulun opiskelijoita on
ollut auton mukana harvemmin. Nämä muutokset harmittivat kyläläisiä ja toivottiin,
että palattaisiin hankkeen aikaisiin käytäntöihin. Onni-auton toiminnasta ollaankin
järjestämässä loppukevään aikana toimijoiden ja asiakkaiden yhteinen
kehittämistapaaminen.
Rovaniemen kaupungin suunnitelma kahden kansalaisopiston yhdistämisestä
huoletti kyläläisiä. Pelkona on, että kansalaisopistotoiminnan jatkuminen pelkästään
Rovalan järjestämänä vähentää kursseja kyläalueilla ja, että kurssien hinnat
nousevat. Tällä hetkellä kuitenkin lupauksena on ollut, että kylillä kurssit jatkuvat
kuten ennenkin. Kyläläiset korostivat, että esimerkiksi kylätaloa on varusteltu
kansalaisopiston kurssien mukaan esimerkiksi erilaisin kaluste- ja tavarahankinnoin.
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Linja-auto vuorot keskustan suuntaan ovat viime aikoina harventuneet Ranuantien
suunnalta päin. Kyläläiset kertoivat, että esimerkiksi työmatkojen kulkeminen linjaautovuoroilla ei ole enää mahdollista ja jotkut vuorot eivät enää pysähdy kaikilla
pysäkeillä vaikka ihminen olisi siellä odottamassa. Tähän asiaan kyläläiset
haluaisivat parannusta. Myös ilmaisjakelulehtien osalta tilanne on muuttunut
huonompaan suuntaan. Lehteä jaetaan pääosin kimppalaatikoihin ja usein paljon
myöhemmin kuin lehden julkaisupäivänä. Kyläläiset ovat olleet aktiivisia tässä
asiassa ja selvittäneet miten asiaan saataisiin parannusta, mutta ainakaan vielä
siihen ei ole saatu muutosta.

