Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Kairankello
Sodankyläntien suunnan kylien tiedote 1/2013

Alanampa, Misi, Niesi,
Olkkajärvi, Perunkajärvi,
Tiainen, Vika, Vikajärvi,
Ylinampa sekä muut alueen
kylät

Aluelautakunta tiedottaa
Puheenjohtajan tervehdys
Keväinen tervehdys aluelautakuntamme
kylien asukkaille.
Olemme osallisina neljän aluelautakunnan kanssa
Rovaniemen käynnistämässä vuosien 2013 - 2016
kestävässä aluelautakuntakokeilussa. Alueessamme
on yhdeksän (9) kylää. Kyläläisten esityksistä valtuusto valitsi lautakunnan jäsenet. Heidän ja kylien
nimet näkyvät viereiseltä palstalta.
Lehden tavoitteena on tuoda jokaiseen kotitalouteen ajankohtaista tietoa lautakunnan toteutetuista
ja tulevista tehtävistä sekä tapahtumakalenterin.
Tehtävänämme on vuoden 2013 aikana laatia
jokaiselle kyläalueelle kehittämissuunnitelma.
Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää kaikkien
kyläläisten osallistumista kylänsä kehittämistyöhön
Lisäksi toivon osallistumaan tähän työhön myös
alueelliset yrittäjät ja toiminta-alueemme ulkopuoliset tapahtumien järjestäjät sekä Metsähallituksen
ja Suomen armeijan alueelliset toimijat.
Aluelautakunta on kokoontunut 6.2 ja 20.3 ja seuraava kokous pidetään 22.5 Perunkajärvellä.
Koulutusta jäsenille ja varajäsenille kaupunki on
järjestänyt runsaasti.
Kyliltämme on lähetetty ennakkotietoja yli 20:n
kylätapahtuman järjestämisestä. Toivon, että
kyliltämme osallistuttaisi runsaasti moniin tapahtumiin ja näin eri kyliemme väki tutustuisi entistä
enemmän toisiinsa ja alueiden tuntemus lisääntyisi.

Jaakko Huttunen
puheenjohtaja
Sodankyläntien
aluelautakunta

Meillä on mielenkiintoinen, mutta hikinen tehtävä.
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Ajankohtaista aluelautakunnan
toiminnasta
Kädessäsi on nyt Sodankyläntien suunnan tuore
kylätiedote. Tiedote julkaistaan Sodankylätien
suunnan aluelautakunnan alueella jokaiseen kotiin
jaettavan julkisena tiedotteena 3-4 kertaa
vuodessa.
Aluesihteeri Eija-Riitta Jauhiaisen tavoittaa 016322 6556 tai eija-riitta.jauhiainen@rovaniemi.fi
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset
sekä koulutusmateriaalit löydät Rovaniemen
kaupungin
verkkosivuilta
osoitteesta
www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat

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 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 osallistumisja 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
016-322 6801, 0400-872745
Osviitta, Rovaniemen kaupunki

AKTIIVINEN JA KEHITTYVÄ SODANKYLÄNTIEN SUUNTA
Kylillä kiertävä monipalvelubussi, jossa hoituvat niin pankkipalvelut, reseptien uusimiset kuin terveyspalvelujen
näytteenotto. Samalla voisi vaikkapa lainata hyvää lukemista, ostaa itsehoitolääkkeet ja tulostaa asiointiin liittyvät
lomakkeet. Kuitua joka savuun ja puhelinmastojen katvealueet kuntoon. Oman alueen palvelupiste Vikajärvelle ja
asiointikyytien kehittäminen mm. kylätaksiliikenteellä. Kevyen liikenteen väylä, nopeusrajoitusten tarkistaminen
sekä teiden aukipito asutuille taloille turvallisen ja sujuvan arjen parantamiseksi. Tässä asukkaiden esittämien
kehittämistekojen kärkeä 20. maaliskuuta Vikajärven koululla pidetystä Sodankyläntien suunnan asukaskokouksesta.
Ja väkeä oli jälleen hienosti paikalla!
Sodankyläntien suunta on aktiivisten kylien alue. Tämä vahvistuu katsomalla esimerkiksi kädessäsi olevan kylätiedotteen
tapahtumakalenteria. Yhteisiä iltamia, kesätapahtumia, pihakonsertteja, retkiä, kyyditysten kehittämistä esitettiin myös
jatkossa pitämään yllä asukkaiden kohtaamisia ja yhdessä tekemistä. Mökkiläiset ovat tervetulleita kylien
aktiviteetteihin. Sodankyläntien suunnan elinkeinojen kehittämisen uusiksi avauksiksi esitettiin mm. mehiläistarhausta
hillasoille ja vanhojen pakettipeltojen kukkaniityille. Kylien omille tuotteille toivottiin myyntitoiminnan käynnistämistä.
Asukkaiden kehittämisehdotukset ovat osa Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelman 2013-2020 sekä toukokuussa
käynnistyvän, Sodankyläntien aluelautakunnan kehittämissuunnitelman 2013-2016 valmistelua. Maaseudun sekä kylien
kehittäminen halutaan nostaa nyt uudelle tasolle. Ohjelmalla täsmennetään maaseudun kehittämisen tavoitetila sekä
konkreettiset aikataulutetut toimenpiteet mm. palvelujen, elinkeinojen, maankäytön sekä asiointi- ja
tietoliikenneyhteyksien osalta.
Sodankyläntien 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. Oman asuinalueen ja kylien kehittäminen on lähtenyt positiiviseen vireeseen Sodankyläntien suunnalla.
Tällä mielellä saamme ratkaisuja myös vaatiiviin haasteisiin!
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
Vikajärven kyläkirjasto avoinna
3.6. - 27.6.2013 to 16 - 19
heinäkuu suljettu
8.8. alkaen ma 9-12 ja to 16 - 19

Vuoden Lappilainen Kylä 2013kilpailu
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry etsii
vuoden 2013 Lappilaista kylää. Vikajärven kylä valittiin
Vuoden Lappilaiseksi kyläksi vuonna 2008.
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 kyläasiamies Pirjo Riskilä,
040-1495919 lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

PIKAKULJETUS ROVANIEMI OY Voimassa 3.6.-7.8.2013
YLINAMPA - ROVANIEMI M-P
Yli-Nampa n. 6:50
Ala-Nampa n. 6:55
Rättiselkä n. 7:00
Vikajärvi n. 7:05
Vaattunki n. 7:10
T= tarvittaessa
Olkkajärvi n. 7:15
J = Vain matkustajien kyydistä
jättö
Apukka n. 7:17
Lamminperävaara n. 7:20
Anttirautio n. 7:23
Napapiiri, Joulupukin pajakylä n. 7:25
Rovaniemi lentoasema n. 7:30 T
Rovaniemi linja-autoasema n. 7:40 J
Rovaniemi rautatieasema n. 7:45 T
Lapin keskussairaalan. 7:55 T

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

Seuraava kylätiedote ilmestyy vk 31
Aineisto kylätiedotteeseen lähetetään
Topakka-hankkeen Päivi Skantsille
24.6.2013 mennessä
paivi.skantsi@rovaniemi.fi

Kylien tapahtumakalenteri touko-heinäkuu 2013
Ajankohta
28.5

Tapahtuma
Tienvarsien siivous ja pysäkkikukkien
laitto

Kylä/paikka
Vikajärvi, Vika ja
Olkkajärvi

Koulun päättäjäiset
Vikajärvipäivän ja Vapa-Kalastajien
tapahtuma
Jäsentenvälinen hirvikävely

Vikajärvi
Vikajärvi ja
Vikaköngäs
Misi, ampumarata

Koskenlaskun Euro-cup ja SMkilpailut
Virkistyspäivä Misin metsätorpalla.
Myyjäiset, kirppari, kahvia, pullaa,
makkaraa, arvontaa. Vapaa pääsy
Juhannus- ja kyläjuhla
Ohjelmaa ja mahdollisia vieras
esiintyjiä. Vapaa pääsy
Juhannusaaton iltaseurustelu
Vapaa pääsy

Vikaköngäs

Misin Kalastus- ja Metsästysseura ry
Virpi Vikajärvi 040-7198 157
Safartica ja Pohjolan safart

Misi, Misin
Metsätorppa

Misin Kyläseura ry, siht Kaija Kulppi 040
7510 373 pj Onerva Paldan 040 7440 951

Misi, Majatalo Misi

Kyläläisten järjestämä tapahtuma. Misin
Kyläyhdistys ry pj. Edvard Kulppi
040 7150 806
Juhannuskokko, laulantaa/karaoke,
mukavaa seurustelua ja muuta ohjelmaa
040 7150 806 info@majatalomisi.fi

Majatalo Misi

13.7. klo 11

Juhannuspäivän ateria ja
iltaseurustelua
Vapaa pääsy
Juhannuspäivän tanssit Aipan
karaoken tahdissa
Pietarinpäivän juhlat
Jumalanpalvelus, mukana Tauno
Savioja ja Jouttikeron kuoro
- kirkkokahvit
- näytelmäteatteri Sakin, Perähikiä
esitys Vapaa pääsy
Lasten juoksukilpailut, saappaan
heittoa Arvontaa, kahvia. Pullaa ym.
Palkintojen jako Vapaa pääsy
Jäsentenvälinen hirvikävely

13.7. klo 14

Vetouistelukipailu

Mammanlampi

13.7. klo 21-01

Tanssit Misin Metsätorpalla Buffetti
ja arvontaa. Levymusiikkia
Pääsymaksu 3€

Misi

20-21.7 klo 12
(molempina
päivinä)

Liikunnalliset tapahtumapäivät
lauantai avoin beach volley tyrnaus,
tarkkuus ja voimailu kisoja
sunnuntai yleisurheilukilpailut
(lapset ja aikuiset)
Martan päivä -tapahtuma
-kaikille avoin tapahtuma
-makkaran ja lättyjen paistoa,
jutustelua ja yhdessä oloa
Tanssit Misin Metsätorpalla Buffetti
ja arvontaa. Levymusiikkia
Pääsymaksu 3€
Rantatapahtumapäivä Soutukilpailut,
tikkakisa, ruokailu ja kahvit + kylän
näytelmäryhmä

Perunkajärvi
Leirikeskuksen
urheilukenttä

Urheiluseura Perungan Pojat Ry
Molempina päivinä buffetti ja arvontaa

Ylinampa, koulun
rannassa laavulla
(sadekelillä
Marttatuvalla
Misi

Ylinamman Martat ry
pj. Liisa Suopajärvi p. 0400-820104

1.6
8.6 klo 10-16
8.6. klo 10.00
14.6. klo 18.00
16.6. Klo 13 – 16

21.6. klo 15 – 18

21.6. klo 18 – 02

22.6. klo 14 -

22.6 klo 21-01
30.6. klo 11

6.7. klo 12

26.7. klo 18.30

27.7. klo 21-01

27.7 klo 11 – 15
Pääsylippu 10€
sis. ohj. ja
ruokailun

Misi, Majatalo Misi

Lisätiedot
Vikajärven seudun kylät Ry
Talkookahvit ja makkarat Vikakönkäällä
klo 20 pj. Taina Pöykkö 040-5295803
Vikajärven koulutoimi
Vikajärven seudun kylät Ry

Eetun Tuvalla

Ateria + juoma 25 €/hlö. Ilmoittaudu ja
varaa pöytä 040 7150 806
info@majatalomisi.fi
EetuTervo

Alanamman vanha
koulu

Juha Seurujärvi
040 8465 498

Misi, urheilukenttä

Misin Kyläseura ry
Kaija Kulppi siht. 040 7510 373
Onerva Paldan, pj. 040 7440 951
Misin Kalastus- ja Metsästysseura ry:
Virpi Vikajärvi puh. 040 7198 157
Misin Kalastus- ja Metsästysseura ry:
Virpi Vikajärvi puh. 040 7198 157
Misin Kyläseura ry
Kaija Kulppi siht. 040 7510 373
Onerva Paldan, pj. 040 7440 951

Misi, ampumarata

Perunkajärvi Pekka
Kuoksan
saunarannassa

Misin Kyläseura ry, siht. Kaija Kulppi
040 7510 373 pj. Onerva Paldan,
040 7440 951
Perunkajärven maa- ja kotitalousseura

