Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Kyläkello
Alaounasjoen alueen kylien tiedote 1/2013

Marraskoski
Tapionkylä, Sinettä
Mäntyjärvi, Sonka
Lehtojärvi sekä
muut alueen kylät

Aluelautakunta tiedottaa
Aluelautakunnan
puheenjohtajan tervehdys

1/2013

Alaounasjoen
aluelautakunnan jäsenet

Hyvät jokivarren asukkaat
Rovaniemi
aloitti
kuluvan
vuoden
alussa
aluelautakuntakokeilun viidellä uudella alueella.
Alaounasjoen alue muodostui kylillä tehtyjen
esittelyiden ja asukkailta saatujen toiveiden
perusteella. Lautakuntien jäsenet valittiin tehtyjen
päätösten mukaisesti.
Aluelautakunnan toiminta on alkanut alueellamme
mittavan koulutuksen ja realistisella talouden
tilanteen
katsauksella.
Aluelautakunnan
toimintaedellytykset ovat varsin rajalliset. Kireä
taloustilanne sitoo koko hallinto-organisaation
erittäin tiukkaan talouden hoitamiseen yli tämän
valtuustokauden.
Aluelautakunnan merkittävimpänä tehtävänä näen
niukkuuden jakamisen mahdollisimman pienin
vaurion. Kaikkein heikommin toimeentulevien
eteen tulisi pystyä esittämään toimenpiteitä
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tähän ryhmään
kuuluvat työttömät, sairaat ja ikääntyvä väestö.
Nuorison
harrastusmahdollisuuksissa
on
alueellamme räikeä puutos. Koulullamme ei ole
jääliikuntamahdollisuutta. Tähän tulee saada
pikainen korjaus. Aluelautakunnan on yhdessä
oppilaiden ja vanhempien kanssa saatava tilanne
korjaantumaan.

Jäsen
Timo Eskelinen
Tarja Vaarala
Ilkka Kuusela
Kaija Maunula
Katariina Kemppe
Jarmo Haavikko

vara
Päivi Linnansaari
Pekka Kuoksa
Soile Elo-Kuusela
Lauri Vitikka
Antti Lilja
Niina Peteri

kylä
Sinettä
Sonka
Marraskoski
Tapio
Mäntyjärvi
Lehtojärvi

Ajankohtaista
aluelautakunnan toiminnasta
Kädessäsi on nyt Alaounasjoen alueen tuore
kylätiedote. Tiedote julkaistaan Alaounasjoen
aluelautakunnan
alueella
jokaiseen
kotiin
jaettavan julkisena tiedotteena 4-5 kertaa
vuodessa.
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset
uutiset
sekä
koulutusmateriaalit
löydät
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta
www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Alaounasjoen aluesihteeri Marjo Hettula palvelee
Sinetän kirjastolla:
16.4.2013 alkaen tiistaisin kello 10.00 – 14.00
marjo.hettula@rovaniemi.fi tai 016- 322 6055

Henkilökohtaisesti olen valmis kuuntelemaan koko
alueen asukkaiden ajatuksia, jotta voisimme
onnellisina elää ja toimia alueella. Ei pidä unohtaa
alueen yrittäjiä, jotka toiminnallaan ylläpitävät
alueemme hyvinvointia. Jokainen yrittäjä, joka
työllistää itsensä ja mahdollisesti muutaman
ulkopuolisenkin
luo
puitteet
palveluiden
pysymisestä
alueellamme.
Alueemme
luonnonvarojen hyödyntämiseksi tulisi luoda
mahdollisuuksia koko jokivarsien alueella.
Toimitaan yhdessä ja tulevaisuuteen panostaen
Timo Eskelinen
puheenjohtaja
Alaounasjoen aluelautakunta

Asukastoiminnan kehittämis-ja toimintatuet
on haettavissa 31.5.2013 saakka. Lisätiedot
www.rovaniemi.fi/kylät-ja kaupunginosat

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 mm. lakisääteisistä vapaa-ajan
palveluista ja alueellista kehittämistoiminnasta. Palvelujen järjestäminen laajenee vuosittain ja vuonna 2016 se
saavuttaa saman laajuuden kuin Yläkemijoen aluelautakunnalla. 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 osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia. Sen lisäksi 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
016-322 6801, 0400-872745
Osviitta, Rovaniemen kaupunki

Alaounasjokea kehitetään yhdessä
Yhteispalvelubussi, monipalvelukuljetukset sekä jokiveneliikenteen ”jokitakseja” Ounasjoelle. Kotitalkkarit,
hyvinvointi-tv ja ympäristönhoitotöiden käynnistäminen. Yhdistys- ja verkostoitumisen pienryhmäkoulutuksia
omalle alueelle. Siinä kehittämisehdotusten kärkeä 12. maaliskuuta Marraskosken Erän kämpällä pidetystä
Alaounasjoen asukaskokouksesta. Elinkeinojen kehittämisen osalta kaivattiin puolestaan enemmän vetovastuuta
toimiville yrittäjille, yritysneuvonnan kehittämistä yhden luukun periaatteella sekä tervettä tulevaisuuden
tavoitetilaa. Uusia suuralueen kehittämistekoja suunnittelivat Alaounasjoen aluelautakunta, asukkaat ja yrittäjät.
Kehittämisehdotukset ovat osa Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelman 2013-2020 sekä toukokuussa
käynnistyvän ja asukkaiden kanssa yhdessä tehtävän Alaounasjoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman 20132016 valmistelua.
Rovaniemeä kehitetään ja myös maaseudun sekä kylien kehittäminen halutaan nostaa uudelle tasolle. Rovaniemen
kaupungin maaseudun kehittämisohjelmalla 2013-2020 täsmennetään kehittämistyön painopisteet eli se mitä
kehittäminen tarkoittaa mm. palvelujen, elinkeinojen kehittämisen, maankäytön sekä asiointi- ja
tietoliikenneyhteyksien osalta. Alaounasjoen ja muiden aluelautakunta-alueiden kehittämissuunnitelmat vuosille 20132016 perustuvat maaseutuohjelmaan. Oman suuralueen ja kylien kehittämisen toimet laitetaan tärkeysjärjestykseen ja
aikataulutetaan. Kehittämiseen haetaan aktiivisesti myös ulkopuolisia hankerahoituksia. Maaseutuohjelma valmistuu
kesäkuussa 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.
Toukokuussa käynnistyvistä aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien työpajoista tiedotetaan erikseen sanomalehti
uudessa Rovaniemessä ja kaupungin rovaniemi.fi –sivustolla.
TOPAKKA-terveisin
Toimivat lähipalvelut lähidemokratian avulla -hanke
Maarit Alikoski
projektipäällikkö
maarit.alikoski@rovaniemi.fi
050 374 8495

Päivi Skantsi
projektityöntekijä
paivi.skantsi@rovaniemi.fi
016-322 8205, 050-576 8098

Ajankohtaista alueelta
Kyläkirjasto tiedottaa
Sinetän kirjasto on auki:
22.4. -31.5.2013 tiistaisin kello 8.00 – 15.15 ja torstaisin 11.45 – 19.00
1.6. – 30.6.2013 tiistaisin kello 16.00 – 19.00
1.7. - 12.8.2013 kirjasto on suljettu
Tapionkylän ja Meltauksen kirjastot pidetään suljettuna 22.4. – 12.8.2013 välisenä aikana.
Kirjastoautojen pysäkkiaikoja on lisätty Tapionkylään ja Meltaukseen.
Lisätietoja Seppo Ylijurva, seppo.ylijurva@rovaniemi.fi, p. 0400 236 685

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.
Lisätietoja: Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä, 0401495919 http://lapinkylatoiminta.lappi.fi tai
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

Kylätiedotteelle nimi
Tämä kylätiedote on Alaounasjoen ensimmäinen
ja työnimeltään Kyläkello. Tiedote on kuitenkin
uusi ja ansaitsee oman omaperäisen sekä
tunnettavan nimen.
Anna ajatuksen lentää, luovuutesi kukkia ja keksi
tiedotteelle uusi hauska hyvin aluetta kuvaava
nimi. Uusi nimi otetaan käyttöön seuraavasta
kylätiedotteesta alkaen.
Lähetä
nimiehdotuksesi
sekä
yhteystietosi
aluesihteeri Marjo Hettulalle 31.5.2013 mennessä.
Aluelautakunta valitsee ja palkitsee nimikilpailun
voittajan . Lisäksi kaikkien osallistujien kesken
arvotaan 3 tuotepakettia.

Runo

Ohjeistus
Päättäjät sitten sen laati,
että tuli eri kylien raati.
Ehdotuksista monista tehtiin rinki,
joku niistäkin jo tinki.
Päätettävä on asioista oivista,
eikä tapella valtavoimista.
Sekavaa on talouden lähteet,
jääkö kyliin vain pelkät tähteet.
Usealta taholta tukea voi anoa,
ymmärrettävästi tämänkin voi sanoa.
Avustuksia tapahtumiin voi kysyä,
mutta pitää budjetissa pysyä.
Pitääkö kaikki kaartaen kiertää, senkö takia
monilla asioissa hiertää.
Monet saavat viellä osaamistaan näyttää
ja monia kaavakkeita täyttää.
Päättäjätkin voivat vaatia
ja selvät lomakkeet laatia.
Auttaako edes yhtä pientä,
eihän tässä olis muuten mieltä.
Hyväkin asia vesittyy
jos henkilökemiat eriytyy.
Kaikki voitava kun yhdessä tehdään
ja asioita eteenpäin viedään.
Demokratiaa kyliin on saatava
ja kaikille rauha taattava.
Turvallisuudesta emme voi tinkiä,
vaikka ei olis kylärinkiä.
Kuunneltava on sitä hiljaista
ja tehtävä ennenkuin lapsi ehtii kiljaista.
Löydettävä on kuitenkin kultainen keskitie
ja katsottava mihin se vie.
Kaisa Mestari
aluelautakunnan varajäsen
Sodankyläntien suunta

Kylien tapahtumakalenteri
Huhtikuu

Toukokuu

Ajankohta
pe 19.4 klo
12.00
ti 23.4. klo
18.00

Tapahtuma
Porinapiiri, Sinetän
kyläkrouvi
Sonka Napapiirin
Kyläyhdistys ry:n
vuosikokous

Kylä
Sinettä

Lisätiedot
Sinetän kyläyhdistys ry

Sonka, kylätalo

30.4 klo 1015.00

Markkinat K-Market
Pekkalan pihassa

Sinettä

toukokuu

kyläraitin siivous

Sinettä

Tapahtumista tarkempia
tietoja löytyy
myöhemmin www.sonka.fi
sivuilta, ilmoituksista ja
mainoksista
Voit tulla myymään
tuotteitasi. Ota yhteys
timo.eskelinen@rovaniemi.fi
kts. ilmoitukset lehdissä

pe 3.5 klo 12.00

Porinapiiri, Sinetän
kyläkrouvi
kevätkonsertti

Sinettä

Sinetän kyläyhdistys ry

la 4.5. klo
15.00
4.-5.5

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Perinnemetsätyönäytös

Lehtojärvi,
Lehtopirtti
Sinettä

su 12.5. klo
13.00

Äitienpäivälounas
kylätalolla

Sonka, kylätalo

Ilmoitukset Lapin Kansa ja
Uusi Rovaniemi
Miesten kokkikoulu valmistaa
ja tarjoilee maittavaa
ruokaa

su 12.5. klo
12.00
su 12.5 klo
14.00

Äitienpäivät

Osallistua voivat kaikki äidit
aluelautakunnan kylistä ja
Ounasjokivarresta

la 25.5 klo
12.00
kesäkuu

Tienvarsien
siivoustalkoot
Taimenvaihtopäivät

Lehtojärvi,
Lehtopirtti
Marraskoski,
Marraskosken
Erän kämppä
Honkapolku 1
Lehtojärvi
Sinettä

kts. ilmoitukset

la 29.6.2013

Kansainvälinen ilta

Sonka,
Oitolanranta

heinäkuu

Yhteislaulutapahtuma

Sinettä

Jutajaisvieraiden ja Songan
Eurooppakerhon
kanssa ulkomaista
ruokaa, puhetta, porinaa ja
yhdessäoloa
kts.ilmoitukset

13-14.7.2013

Tervajuhla

Sonka,
Oitolanranta

la 24.8. klo
18.00

Loimulohta ja teatteria
-tapahtuma

Sonka,
Oitolanranta

elokuu

Onkitapahtuma

Sinettä

äitienpäiväjuhla

teatteria, tervanpolttoa,
ruokaa, kisailuja
ym. kesäistä toimintaa
teatteria hengen ravinnoksi
ja kokkikoulu valmistaa
ruokaa vatsan täytteeksi
kts.ilmoitukset

Seuraava kylätiedote ilmestyy viikolla 24
Kylien tapahtumat ja muu materiaali toimitettava
marjo.hettula@rovaniemi.fi 31.5.2013 mennessä

