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Sodankyläntien suunnan kylien tiedote 2/2015

Ajankohtaista alueelta

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin
Alanampa, Misi, Niesi,
Olkkajärvi, Perunkajärvi,
Tiainen, Vika, Vikajärvi,
Ylinampa ja muut alueen kylät

Sodankyläntien aluelautakunnan puheenjohtajan tervehdys
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Syystervehdys aluelautakuntamme kylien asukkaille. Aluelautakunnan kolmas kokeiluvuosi on toteutettu yhteisten
suunnitelmiemme mukaisesti. Tänä vuonna meidän palvelujen järjestämisvastuu laajeni koskemaan terveysneuvonnan ja
kotihoidon palvelut. Nämä järjestämisvastuut tulivat aikaisempien lisäksi, joita ovat perusopetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-,
liikunta- ja nuorisopalvelut. Näiden lisäksi aluelautakuntamme vastaa oman toimialueensa yleisestä kehittämistoiminnasta ja
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.
Syyskuussa saatiin aloitettua terveydenhoitajan vastaanotto aikuisväestölle kaksi kertaa kuukaudessa Vikajärven koululla. Tämä
palvelu on päätetty käynnistää kokeiluna. Tämän johdosta suosittelen käyttämään palvelua, ettei palvelun tarjoamista
lakkautettaisi. Vastaanottoajat ovat kuukauden ensimmäinen ja kolmas torstai klo 8.30 – 10,00. Hyvinvointibussin toiminta
käynnistyy vuoden alusta. Tarvittava rahoitus on saatu Lapin liitolta.
Kylien nuorten kesätyöllistämiskokeilusta saadut palautteet kannustavat tätä työllistämismuotoa jatkamaan ja laajentamaan.
Tavoitteeksi kaupungin tulee ottaa kesätyöllistämisessä jokaiselle nuorelle kesätyön järjestäminen.
Palvelu ja työosuuskunta Rovaniemen Raito on pitänyt perustavan kokouksen 11.11.2015. Tavoitteena osuuskunnalla on
lähipalvelujen tarjoaminen kotitalouksille ja työllistää työttömiä.
Kyläyhdistyksien toimintaa on tuettu kehittämis- ja toiminta-avustuksilla. Asukkaiden omaehtoista liikuntaharrastusta on tuettu
kuljetuksin. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on tuettu järjestämällä asukastilaisuuksia asumisen
turvallisuuden lisäämiseksi ja hankkeiden rahoittamisesta yhdistyksille ja yrityksille.
Aloitteita on tehty kyläyhdistyksien ja yksityisten henkilöiden esityksistä liikenneturvallisuuden ja julkisen liikenteen
kehittämiseksi. Aloitteista useat ovat saaneet myönteisiä päätöksiä.
Kokouksia pidettiin tämän vuoden aikana eri kylillä yhteensä 7 ja niistä 1 toteutettiin avoimena kokouksena.
Kaupunki on järjestänyt kiitettävästi koulutusta lautakunnan jäsenille ja lautakuntien puheenjohtajien yhteiset säännölliset
neuvottelut ovat antaneet merkittävän toimintatuen aluelautakuntien työlle. Näin toimien koemme toteuttavamme
merkittävää palvelutehtävää, jonka tavoitteena on aluelautakuntakokeilun onnistuminen.
Toivomuksina varmasti kaikilla aluelautakunnilla on toimialalautakunnille, että voitaisiin toteuttaa aikaisempaa
yhteistyökykyisempää toimintaa valtuuston tahdon toteuttamiseksi, jossa yhdenvertainen palvelujen tuottaminenkin toteutuu.
Yksityisteiden yhteyksissä vakituisesti asuvat ovat maaseutualueilla edelleen eriarvoisen kohtelun varassa. Teknistä lautakuntaa
olen vaatinut ottamaan yksityistiekäytännöt uuteen valmisteluun ja huomioimaan yhdenvertaisen palvelun
toteuttamisvelvoitteen, jota tämän vuoden alusta voimaan tullut uusi yhdenvertaisuuslaki velvoittaa toteuttamaan palvelun
tarvitsijoille. Velvoite koskee myös palveluja jotka eivät ole lakisääteisiä.
Nyt kaupunki on toteuttanut pitkään toivotun viemäröinnin Vikajärvelle. Viemäröinnin piiriin saatiin
6 kaupungin rakennuspaikkaa (tonttia) upealta kalaisan Raudanjoen ja Vikajärven ranta-alueelta
läheltä koulu- ja kauppapalveluja. Rakennuspaikat (tontit) ovat jo haettavissa mahdollisille
rakentajille. Yksityisten rakennuspaikkoja viemäröinnin toiminta-alueella on 9 ja näistä 5 on jo
rakennettuja.

Kiitokset kyliemme asukkaille ja aluelautakuntamme jäsenille aktiivisesta yhteydenpidosta ja
hyvästä yhteistyöstä. Tapahtumarikasta tulevaa Joulunaikaa toivottaen.
Jaakko Huttunen, Sodankyläntien aluelautakunnan pj.
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Kylä
Vikajärvi
Perunkajärvi
Olkkajärvi
Ylinampa
Niesi
Misi
Tiainen
Alanampa
Vika

Varsinainen jäsen
Jaakko Huttunen pj
Hillevi Vitikka vpj
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varajäsen
Taina Pöykkö
Veli Tervo
Aarne Hyötylä
Seppo Ylinampa
Arja Suopajärvi
Kaisa Mestari
Markku Poikela
Anna-Liisa Holm
Tuomo Harju

Ajankohtaista alueelta

Tärkeitä puhelinnumeroita – leikkaa irti ja ota talteen!!

MUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ
Olemme muutaman vuoden sisällä tarkasti selvillä siitä, millaisena sote-uudistus toteutuu. Uudistus vienee ”parhaimmillaan”
kaksi kolmasosaa Rovaniemen kaupungin budjetista jonkinlaisen ylemmän hallintotason päätettäväksi. Miten käy kylien sotepalvelujen tässä muutoksessa? Yksi skenaario on se, että suuret ja kaukaiset sote-tuotantoalueet tilaavat palveluja vain kunnalta
ja suurilta kaupallisilta toimijoilta ja kylien oma hoivapalveluiden osaaminen ja yrittäjyys jää käyttämättä. Kylien tulevaisuuden
kannalta olisi erittäin tärkeää, että uusi sote-järjestelmä sallisi ja jopa rohkaisisi kylätason mikroyrittäjyyttä.
Yhden tulevaisuusvision mukaan Suomen vanheneminen merkitsee eittämättä sitä, että varsinkin maaseutu muuttuu
väestörakenteensa vuoksi palvelutaakaksi. Toisen vision mukaan ikäihmisten suuri määrä merkitsee varmaa kysyntää hoiva- ja
hoitoalan (mikro)yrityksille. Tämä kehityssuunta voisi merkitä myös sitä, että maaseudulla tarvitaan paljon nuoria käsiä
hoivaajiksi.
Rovaniemen aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien kärkitavoite on vahvistaa Rovaniemen maaseutualueen elinvoimaa uuden
työn ja yrittäjyyden kautta. Valmistelussa onkin monialaosuuskunta, joka olisi oiva vastaus tähän lisääntyvään ikääntyvän väestön
hoidon ja hoivan tarpeeseen.
Edellä kuvattu antaa viitettä siihen, millaisia vaihtoehtoja sote-uudistuksen jälkeisellä ”uudella kunnalla” on valittavanaan.
Kunnan ja sen maaseutualueen elinvoiman ja asukkaiden kannalta parempi vaihtoehto on ”läheisyyden ekonomia”. Rovaniemen
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tänä vuonna lähipalveluperiaatteet, joista Rovaniemen aluelautakunnat antoivat myös oman
lausuntonsa. Näihin lähipalveluperiaatteisiin olisi jokaisen kuntalaisen suotavaa tutustua.
Lappilaisen maaseudun elinvoimaan vaikuttaa useita muitakin ilmiöitä kuin oma sote-uudistuksemme. Kulunut syksy on
osoittanut, että maailmassa voi tapahtua suuria muutoksia äärettömän lyhyessä ajassa. Turvallinen elin- ja asuinympäristö
saattaa olla kylien kilpailuvaltti hyvinkin läheisessä tulevaisuudessa - lähienergiasta ja puhtaasta lähiruuasta puhumattakaan.
Näihin kylien vahvuuksiin Rovaniemen aluelautakunnat ovat tarttuneet aluelautakuntakokeilun aikana omassa
kehittämistoiminnassaan – on päästy hyvään alkuun
Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kolmas vuosi on päättymässä ja alkaa olla arvioinnin aika.
Päättäjille, kaupungin johdolle ja asukkaille tarjotaan mahdollisuus osallistua arviointiin.
Arviointiraportti on kaupunginhallituksen käsittelyssä keväällä ja valtuusto päättää
rovaniemeläisen lähidemokratiamallin jatkosta kesän korvalla.
Hyvän syksyn toivotuksin
Meeri Vaarala, alueellisten palvelujen johtaja

Kuva: Jani Ekblom

Tärkeitä puhelinnumeroita – leikkaa irti ja ota talteen!!

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
112 Suomi -mobiilisovellus hätäpuhelujen paikannukseen nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa. Se mahdollistaa soittajan
sijaintitiedon välittymisen automaattisesti hätäkeskuspäivystäjälle. Yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa tehty sovellus on
ladattavissa ilmaiseksi Android- ja iPhone -puhelimille, ja se ilmestyy myös Windows-puhelimille lähiaikoina. Hätäkeskuslaitos
suosittelee sovelluksen lataamista.
LKS:n päivystys

päivystysasioiden puhelinneuvonta

016 322 4800

Myrkytystietokeskus

24 h

09 471 977 tai 09 4711 (vaihde)

Pikapoli, Sairaalakatu 1

ma-to 8 - 15 ja pe tai arkipyhän aatto 8 - 14

Ei puhelinasiointia

Auttava Puhelin

ma-ti klo 13–21 ja ke-pe 17–21

0203 16116

Lapin Ensi- ja turvakoti, kriisikeskus

ma- pe klo 8 - 18

040 553 7508

Lastensuojelun päivystys

ma- pe 8 - 16

040 726 6965

Lastensuojelun päivystys

virka-ajan ulkopuolella Lapin Ensi- ja turvakoti

040 584 0021 tai 112

Rikosuhripäivystys

Aluejohtaja Päivi Alanne-Kunnari

0400 979 175

Tien käyttäjän linja

24 h

0200 2100

Napapiirin Residuum

ma-pe 9-15, Jäteneuvonta kotitalouksille

0800 120 230 tai neuvonta(at)residuum.fi

Ajankohtaista alueelta
UUTTA TYÖTÄ JA PALVELUJA KYLILLE
Aluelautakunnat hakivat ratkaisuja uuden työn luomiseen Arktikumin kehittämisseminaarissa kylien uudistamis- ja
kasvuhankkeista sekä nuorten kesätöiden kehittämisestä.
Lautakunnat voivat jatkossa olla aktiivisemmassa roolissa kylien uusien kokeilujen edistäjinä. Palveluseteliä ja Kotiapukuponkia
kehittämällä saadaan työn lisäystä alueiden yrittäjille ja työtä vailla oleville. Nuorten työpolkuja ja tutustumista yrittämiseen
voidaan avata yhdistysten, järjestöjen ja oman alueen yrittäjien kanssa. Nuorten perinteiset kesätyöhaut käynnistyvätkin heti
vuoden vaihteen jälkeen. Kylien työtehtävien kartoitus kannattaa käynnistää nyt: missä tarvitaan apua? Mihin työhön voidaan
palkata ensi kesänä kylien nuoret? Yksi tapa on ikäihmisten avoimen iltapäivätoiminnan kehittäminen. Toiminnalle on tarvetta.
Rovaniemen kylien palvelu- ja työosuuskunta RAITO perustettiin 11.11.2015. Osuuskunnan
perustajajäseneksi liittyi heti seitsemän jäsentä ja uusia on ilmoittautunut.
Palvelu- ja työosuuskunta on monitoimialainen. Sen toimialana on tuottaa arjen hyvinvointia
ja kotona asumista tukevia palveluja: siivous-, tietotekniikka-, piha-, remontti- ja puuhuolto,
ohjattu virike- ja harrastetoiminta, matkailun ohjelmapalveluja, ympäristönhoitoon liittyviä
sekä tapahtumapalveluja. RAITO:n perustajajäsenten jatkokokous pidetään maanantaina
23.11. Kauppatorin asukastuvalla (Pohjolankatu 4-6) klo 17. Uusilla työstä tykkäävillä on
mahdollisuus liittyä osuuskunnan perustajajäseneksi.
Tervetuloa!
Maarit Alikoski, asukasasiamies
Puh. 050 374 8495

Kuva: Rovaniemen kaupunki

Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka tarkoituksena on sen jäsenistön taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla taloudellista toimintaa siten,
että osuuskunnan jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunnalla ei ole kiinteää osuuspääomaa, vaan se vaihtelee
jäsenmäärän mukaan. Jäseneksi voi periaatteessa liittyä kuka tahansa. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määritellä jäsenyyden edellytyksiä.
Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnassa samankaltaista valtaa kuin osakeyhtiön osakkeenomistajat.
Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Perustajat liittyvät samalla osuuskunnan
jäseneksi. Osuuskunta perustetaan laatimalla sille perustamissopimus. Osuuskunnan tarkoitus on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi
harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta
järjestää (OKL). Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Jäsen vastaa osuuskunnan velvoitteista
ainoastaan osuuskuntaan sijoittamallaan summalla (eli erilaisilla osuusmaksuilla). Kirjalliset jäsenhakemukset osoitetaan osuuskunnan hallitukselle,
joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Maarit Alikoski
asukasasiamies

Päivi Linnansaari
Rovaniemen Rovatokka ry
puheenjohtaja

Suvimaria Saarenpää
Rovaniemen Rovatokka ry
sihteeri

Nuorten Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ja yksilöllisen kohtaamisen

palveluohjaamo. Ohjaamossa etsitään yhdessä ratkaisuja nuoren elämäntilanteeseen ja nuori saa
työhön ja koulutukseen pääsyä edistävät palvelut yhden ohjaamon ohjaajan kautta. Ohjaamo palvelee
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä kaikkia niitä nuoria, jotka tarvitsevat nopeaa
tietoa ja apua tai pidempiaikaista ohjausta yksilöllisiin tarpeisiinsa. Ohjaamo toimii Euroopan
sosiaalirahaston tuella.
Asiakastyössä voidaan ottaa myös nuoren vanhemmat, kaverit ja huoltajat tiiviisti yhteistyöhön mukaan.
Ohjaamossa tehdään yhteistyötä laajassa verkostossa muun muassa TE-palvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, etsivän
nuorisotyön ja oppilaitosten kanssa, mikä mahdollistaa katkeamattoman palvelupolun nuorelle. Ohjaamosta nuori saa apua
muun muassa seuraaviin asioihin: sujuvaan arkeen ja asumiseen, raha-asioihin, paperiviidakossa selviämiseen, työpaikan
etsimiseen ja työnhakuun sekä erilaisten koulutusmahdollisuuksien miettimiseen ja opintopolkujen rakentamiseen.
Soita ohjaajille!
Ohjaaja Joni Mäkitalo, 050 5725309
Ohjaaja Tiina Hukkanen, 050 3446708
Opinto-ohjaaja Kati Pakarinen, 020 7984546

Ohjaaja Paula Väänänen, 050 4354087
Ohjaaja Kim Kreus, 044 733 9711
ohjaamo@rovaniemi.fi

Kylien tapahtumakalenteri
Aika

Tilaisuus

Paikka

Lisätiedot

28.11.2015
klo 11.00 - 15.00

Jouluinen kädentaitopaja. Tekemistä
yhdessä ja erikseen. Meidän kyläteema porukalla tai ryhmissä.

Tiaisen vanha koulu

Mahd. huovuttaa, muotoilla savea, maalata jne. Materiaalit
tekemiseen löytyvät paikan päältä. Maksuton tapahtuma.
Soveltuu kaiken ikäisille Mukaan tarvitaan hyppysellinen
rohkeutta, jonnin verran innostusta ja omat eväät päivään!
Ohjaajana Minna Rimpiläinen Järj. kulttuuritoimisto. Lisätietoja
Minna Rimpiläinen puh. 0440 197 496,
minna.rimpilainen@pp.inet.fi

29.11.2015
klo 17.00

Adventtilaulut

Perunkajärven
leirikeskus

5.12.2015
klo 18.00

Pikkujoulu kylänväelle vieraineen

Perunkajärven
leirikeskus

12.12.2015
klo 15.00 -17.00
12.12.2015
klo 17.00

Joulumyyjäiset

Perunkajärven
leirikeskus
Perunkajärven
leirikeskus

16.12.2015
klo 18.00

Vikajärven koulun joulujuhla ja
Kauneimmat joululaulut

Vikajärven koulu

Jouluinen ohjelma ruokailuineen, illalliskortti 10 €.
Järj. Perunkajärven maa- ja kotitalousseura.
Tied. Veli Tervo puh. 040 764 2920
Vapaa pääsy. Järj. Perunkajärven kyläyhdistys ry.
Tied. Hillevi Vitikka puh. 040 541 5186
Mukana: Topi Litendahl, Tarja Alakörkkö ja Putaan Pelimannit.
Järj. Rovaniemen Seurakunta ja kylän diakoniatoimikunta.
Tied. Irma Aurala puh.040 735 3700
Ilmainen kahvitarjoilu. Tervetuloa!

31.12. klo 23
alkaen
2.4.2016 klo
12.00 -15.00

Uudenvuoden vastaanotto
ilotulituksineen! Kokko palaa myös!
"Nampasaaren Kiepasun" , koko
perheen ulkoilutapahtuma

Pirttiselän laavulla
/ näkötornilla
Alanampa-järven
rannassa,

Järj. Perunkajärven kyläyhdistys ry.
Tied. Hillevi Vitikka puh. 040 541 5186
Leikkimielistä ohjelmaa aikuisille ja lapsille; mm. hiihtokilpailu,
nuotiolla makkaranpaistoa, buffetissa kahvia, mehua,

Kauneimmat joululaulut

AIVOREENI RYHMÄ VIKAJÄRVEN KOULULLA
ke klo 10.–11.30.
Kokoontumiset seuraavina keskiviikkoina:
24.2, 23.3, 20.4 ja 25.5.
Muistipulmia ei tarvitse hävetä. Kaipaatko vertaistukea tai virkistystä, muistitietoa tai juttuseuraa? Muistikuntoutus
ryhmä on tarkoitettu muistisairauteen sairastuneille sekä heille jotka kokevat muistipulmia.
Lapin Muistiluotsin Muistitupa tarjoaa sinulle kaikkea tätä,
ilmoittaudu rohkeasti mukaan 11.–27.1.2016
ryhmätoiminnan ohjaaja Mirvalle p. 0400 742 319.

Uusi ennätys Vikakönkäällä
Vikakönkäällä vietettiin perinteinen
Vikajärvipäivä,
nuorten
Vapakalastuspäivä ja valtakunnallinen
Avoimet Kylät – tapahtuma.
Vapakalastuspäivän kilpailuun osallistui
111 nuorta, joka oli uusi osallistuja
ennätys.
Aikaisempi
vuosina
osallistujamäärät ovat vaihdelleet 70 –
80 nuorta.

Kuva: Jaakko Huttunen

