4

Tapahtumakalenteri
Su 5.11. klo 13.00
Suomi100-konsertti:
Suomalaisia
rakkauslauluja sadan
vuoden ajalta
Perunkajärven kylätilassa,
Leirikeskuksentie 84.
Esiintyjät: Saaren kuoro,
Rovaniemen Mieslaulajat
ja Acro-Combo –
orkesteri.
Vapaa pääsy!
Kahvitarjoilu ja arpajaiset!
Järj. Perunkajärven
kyläyhdistys ja
Rovaniemen
kulttuuritoimi. Yht. hlö
Hillevi Vitikka 040
5415186
La 2.12. Pikkujoulu:
ohjelmineen ja
ruokailuineen Suomi100juhlan merkeissä
Perunkajärven kylätilassa.
Järj. Perunkajärven Maaja kotitalousseura ry. Yht.
hlö Veli Tervo 040
7642920. Aika tarkentuu
myöhemmin.
Ma 4.12. klo 18.00
Suomi 100 –juhla:
Vikajärven koulun ja
Sodankyläntien kylien
yhteinen
juhlavuodenvuoden
tapahtuma. Tilaisuudessa
mm. koululaisten
ohjelmaa ja Lapin
Käsikellojen esityksiä
La16.12. klo 17.00
Kauneimmat
joululaulut:
Perunkajärven kylätilassa.
Järj. Rovaniemen srk ja
Perunkajärven
diakoniatoimikunta. Yht.
hlö Irma Aurala 040
7353700.
Su31.12 klo 23.00
Uudenvuoden
vastaanotto: Pirttiselän
laavulla. Yht.hlö Hillevi
Vitikka
Muuta: Vikajärven
koululla avoinna
kouluaikoina Virtupiste ja
kuntosali.
Lisätietoa ja opastusta
antaa Lilja Myllymäki.

Elävät kylät -hanke tuo ideoita ja
inspiraatiota Rovaniemen sivukylille

Marraskuu 2/2017

Kesällä 2017 käynnistyi Rovaniemen Neuvokkaan hanke Elävät kylät – kulttuurista voimaa
vapaaehtoistyöstä 2017 -2019. Hanketta rahoittaa Peräpohjolan Leader ja Euroopan maaseuturahasto. Hankkeessa perustetaan uusia kohtaamispaikkoja Rovaniemen kylien alueelle, innostetaan kylien asukkaita vapaaehtoistyöhön ja vahvistetaan
kylien vapaaehtoisten osaamista työpajoissa ja koulutuksissa.
Tavoitteena on lisätä kylätoiminnan ylisukupolvisuutta ja tuoda myös nuorille mahdollisuuksia osallistua kylien kulttuuri- ja
vapaaehtoistoimintaan.
Kulttuurikaverit, ohjelmarenkaan kulttuuriväärtit ja kohtaamispaikkojen vastuuhenkilöt ovat esimerkkejä nimikkeistä,
joilla vapaaehtoistyötä Neuvokkaalla tehdään. Jo aiemmin
kylien seitsemällä kohtaamispaikalla on ollut suuri merkitys
niiden kävijöille, joille yhteisiä tiloja tavata ja olla yhdessä on
rajallisesti. Nyt kylien asukkaiden tukena on hanketyöntekijä,
joka tuo panoksensa yhteisen toiminnan ideointiin, kehittämiseen ja uusien kohtaamispaikkojen perustamiseen.

Hyvinvointibussi ONNIn tulevaa
ohjelmaa Rovaniemen kylillä
Keskiviikkoisin
9.00–10.30 Misin kylän entinen koulu
(Misintie 823)
11.45–12.45 Vikajärven koulu (Liikekuja
3)
13.30–15.00 Perunkajärven entinen koulu
(Perunkajärven Leirikeskuksentie 84)
Torstaisin
9.00–11.00 Tiaisen kylän entinen koulu
(Sodankyläntie 5997)
12.00–13.30 Alanamman kylän entinen
koulu
(Harjukankaantie 25)
Viikko 44 (30.10.-3.11.)Hammaslääkäri
ma-ke ja pe, suuhygienisti to, kolesterolimittauksia ja kolesterolia koskevaa ravitsemus- ym. Ohjausta, fysioterapiaopiskelijoiden toteuttamaa ohjausta, neuvontaa ja
ryhmäliikuntaa, teemana tasapaino
Viikko 46 (13.-17.11.)Hammaslääkäri tipe, suuhygienisti ma fysioterapiaopiskelijoiden toteuttamaa ohjausta, neuvontaa ja

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

Aluelautakuntien uusi kausi uusin henkilöin

Kuva: Lohinivan ja Porokarin yhteisessä työpajassa
tutustuttiin syttöruusujen tekoon.

Hankkeen toiminnan sisältöjen suunnittelussa kuunnellaan kyläläisten toiveita. Vaikkapa Kädentaidot ja musiikki tuovat iloa ja yhteisöllisyyttä ikäihmisten ja muidenkin kyläläisten arkeen.
Uudet mediavälineet, kuten älypuhelimet, mahdollistavat valo- ja videokuvauksen entistä helpommin yhtenä kulttuurin harrastamisen muotona. Kylien luontoympäristö on ehtymätön
hyvinvoinnin lähde ja sitä hankkeessa hyödynnetään. Jos haluat lisätietoja, sinua kiinnostaa
vapaaehtoistyön tekeminen omalla kylälläsi tai toivot kylällesi omaa kohtaamispaikkaa, ole
rohkeasti yhteydessä hanketyöntekijään.
Elävät kylät -hanketyöntekijä

Sanna-Mari Suopajärvi
p. 044 – 241 4508
sanna-mari.suopajarvi@rovaniemenneuvokas.fi

Nähdään kylillä!

KAIRANKELLO

Tässä numerossa:
Hoitokalastukselle tukea
Tunnelmia Suomi 100tapahtumista

2
2

Maaseutuyrityksille jaossa yritysseteleitä

2

Tontti-illat toivat ostajat ja
myyjät yhteen

2

Alueellisten palveluiden
uusi tiimi esittäytyy

3

Viikko 48 (27.11.-1.12.)Hammaslääkäri
ti-pe, suuhygienisti ma, ikäihmisten palveluohjaaja

Kylät viestivät– RoiKylät
vetovoimaisiksi verkossa

3

Elävät kylät –hanke

Viikko 50 (11.-15.12.)
Fysioterapiaopiskelijoiden toteuttamaa
ohjausta, neuvontaa ja ryhmäliikuntaa,
teemana kestävyys

Tapahtumakalenteri

4
4
4

ryhmäliikuntaa, teemana liikkuvuus

ONNIssa on joka viikko myös terveydenhoitajan vastaanotto. Ohjelmaan saattaa
tulla muutoksia a/tai lisäyksiä. Lisätietoja
ohjelmasta, reiteistä ja aikatauluista:
www.rovaniemi.fi/likella
Lisätietoja:
projektipäällikkö Eiri Sohlman, puh. 0400
273 371, eiri.sohlman@lapinamk.fi
ONNI-auto on osa LIKELLÄ – kiertävät
lähipalvelut lappilaisille -hanketta, jossa
kehitetään uudenlaisia tapoja tuoda palveluja lähemmäs asukkaita. LIKELLÄ-hanke
on EU:n Euroopan aluekehitysrahaston
rahoittama.

ONNI-bussin aikataulu

Jaakko Huttunen

Uusi valtuustokausi
käynnistyi 1.6.2017 ja
valitut luottamushenkilöt aloittivat työnsä.
Aluelautakunnat toimivat kokeiluna ajalla
1.6.2017–31.5.2021.
Valtuusto päätti äänestyksien jälkeen
20.2.2017, aluelautakuntien työn jatkamisesta 17 § mukaisesti

äänin; kaupungin hallituksen esitys 13 minun
esitykseni 33 ja 13 äänesti tyhjää. Näin esitykseni tuli valtuuston
päätökseksi. Nämä valtuutettujen antamat
äänet on tarkistettavissa pöytäkirjan liitteeltä
5. Valtuusto valitsi kaikki aluelautakunnan jäsenet ja varajäsenet kylien
esityksien mukaisesti.
Aluelautakunnat vastaavat toimivaltansa
rajoissa alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen
liittyvistä tehtävistä sekä perusopetus-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa
-ajan palveluista val-

tuuston talousarviossa
hyväksymien määrärahojen puitteissa. Aluelautakuntien yleisenä tehtävänä
ovat alueen elinympäristön ja elinkeinojen kehittämistehtävät sekä alueen
asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Aluelautakunnat antavat lausunnon toiminta-alueensa
yleis- ja asemakaavojen
muutoksista.
Aurinkoisia syyspäiviä
toivoen!
Jaakko Huttunen,
Sodankyläntien aluelautakunnan pj.
p. 0405513107,
jaakkoj.huttunen@pp.inet.fi

Sodankyläntien aluelautakunnan kokoonpano 1.6.2017-31.5.2021:
Vikajärvi: Jaakko Huttunen (puheenjohtaja), varajäsen Lilja Myllymäki
Perunkajärvi: Hillevi Vitikka (1. varapuheenjohtaja), varajäsen Veli Tervo
Niesi: Seppo Suopajärvi, varajäsen Arja Niesniemi
Tiainen: Heli Saraniemi, varajäsen Aulis Saraniemi
Ylinampa: Marjut Kuivalainen, varajäsen Seppo Ylinampa
Alanampa: Juha Seurujärvi, varajäsen Anna-Liisa Holm
Misi: Kaisa Mestari, varajäsen Juhani Kallanvaara
Vika: Kimmo Virtanen, varajäsen Tuomo Harju
Olkkajärvi: Rauni Korva-Hyötylä, varajäsen Ulla Eskelinen

ROVANIEMEN KAUPUNKI/ALUEELLISET PALVELUT
www.rovaniemi.fi/kylat-ja-kaupunginosat

2

3

Tekijänaisten kyläusko

Hoitokalastukselle tukea
Järvien hoitokalastukseen myönnettiin järvialueille seuraavasti: Alaounasjoen aluelautakunnan alueen Kuoksa-, Lehto-, Marras- ja Palojärvelle. Yläounasjoen aluelautakunnan
alueen Törmänkijärvelle. Ranuantien aluelautakunnan alueen Narkaus- ja Siikakämäjärvelle. Sodankyläntien aluelautakunnan alueen Kaita-, Köyry-, Nampa-, Niesi-, Olkkaja Junkuajärvelle.

Edellä mainittujen lisäksi Kehyskylä alueen Kursunkijärvelle. Järvien hoitokalastusta on nyt toteutettu ympäri Rovaniemeä yhteensä noin 30 eri järvessä. Nyt voi jo sanoa
tällä työllä olevan merkittävä vaikutus kylien asukkaiden
virkistyskäyttöön ja kotitarvekalastukseen. Lisäksi sillä on
myönteinen vaikutus kalastusmatkailun lisääntymiseen.
Jaakko Huttunen

Suomi 100 -tapahtumien tunnelmia
Toiminta-alueemme useilla kylillä järjestettiin Suomi 100 - tapahtumia. Osallistuin Vikakönkäällä toteutettuun Suomi 100 tapahtumaan joka oli hyvin monipuolinen ohjelmaltaan. Nuorille oli Vapa-päivän kalastuskilpailu johon osallistui n. 100 nuorta ja
kalaa tuli aikaisempaa enemmän. Kyläyhdistyksen teema oli KOTI MAALLA – LUONTO LÄHELLÄ.
Saman aikaisesti Metsähallitus vietti valtakunnallista luonnon päivää teemalla RAKASTU KESÄYÖHÖN 17.6.2017. Metsähallituksen luontopalvelut yhdessä kyläyhdistyksen kanssa sopi tapahtumassa toteuttaa Vikakönkään riippusillan vihkimisen YSTÄVYYDEN SILLAKSI. Tämän tapahtuman valmisteluun osallistuivat Vikajärven käsityökerho useiden viikkojen ajan valmistamalla sillan koristeeksi 97 suomen lippua ja yhtä paljon kukkakoristeita. Minä osallistuin myös tilaisuuden suunnitteluun ja
mainostamiseen Metsähallituksen taitavien asiantuntijaedustajien kanssa ja lisäksi huolehdin tilaisuuden ohjelman laatimisesta ja
opasteiden sijoittelun.
Tilaisuuden avauspuheen piti Metsähallituksen puistomestari Timo Reinvuo ja juhlapuheen Rovaniemen kaupunginjohtaja
Esko Lotvonen. He yhdessä kyläyhdistyksen puheenjohtaja Aarre Hyötylän kanssa leikkasivat sillan avausnauhan. Musiikista
vastasi VPK:n puhallinorkesteri. Tilaisuuden juonsi kulttuuri- tuottaja Eija-Riitta Jauhiainen. Tilaisuuden juhlistamiseksi kaikille tarjottiin koivunmahlaa, jota olin Raudanjoen rantakoivuista valuttanut riittävästi.

Käsityökerholaisten koriste
ja ystävyyden lukko

Yrityssetelit haettavana
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö myöntää kaikille
maaseutualueella toimiville
yrityksille yrityssetelit. Yrityssetelin piiriin otettiin tänä
vuonna myös alkutuotannon
harjoittajat. Tukea myönnetään pieninvestointeihin, asiantuntijakustannuksiin, lisäkoulutukseen ja markkinointitoimenpiteisiin. Tuen suuruus
on 40 % maksetuista toteutuneista kustannuksista enintään
2 000 euroa. Arvonlisäverottomat kustannukset voivat
koostua useammasta eri tuki-

kelpoisesta erästä, joiden yhteismäärä on enintään 5 000 euroa.
Tukea voi saada joka toinen vuosi,
eli vuonna 2017 tukeen oikeutettuja ovat ne yritykset, jotka eivät
saaneet tukea vuonna 2016. Poikkeuksena ovat aloittavat yrittäjät,
joille tukea voidaan myöntää kolmena ensimmäisenä toimintavuonna. Tarkemmat ohjeet ja hakukaavakkeet löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta. Lisätietoja asiasta antaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies Heli Välikangas puh. 0400-696 834,
heli.valikangas@rovaniemi.fi.

HELI VÄLIKANGAS – ”Yhteistyöllä tuloksia”
JOHTAA ALUEELLISTEN PALVELUJEN YKSIKKÖÄ

RIINA KOSKINIEMI – ”Carpe Diem— Tartu hetkeen”
TOIMII ALUELAUTAKUNTIEN SIHTEERINÄ









aluelautakuntien alainen toiminta

päätösten valmistelu- ja täytäntöönpano
ohjaus, neuvonta ja tiedotus

kehittäminen ja päätöksenteon valmistelu
esittelijä aluelautakunnissa
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja

Heli Välikangas kertoo, kuinka hän kaivoi lumihangesta tervasen
kelon ja pilkkoi sen nuotion sytykkeeksi. Heli toimii. On se uskottava!
Heli innostuu kokemuksistaan ja ideoista, jotka ovat muuttuneet
teoiksi. Napapiiri, yrittäjät, kädentaitajat, tuotekehittäminen,
messut ja muut mahdollisuudet vilahtelevat puheissa.
Rovaniemen matkailu kasvaa. Tekemisillä on nyt kiire. Ymmärrämmekö kuinka hieno
ympäristö meillä on täällä
elettävänä? Paikallisilla
tuotteilla on kysyntää.
- Meillä on nyt uusia palveluja, asiantuntija-apua ja
rahoitusmahdollisuuksia
Heli Välikangas
tuotteiden myyntikunnostamiseksi. Yhteistyössä rakennettuja esimerkkejä on jo. Yksi sellainen on yrityshanke Takomo, kertoo Heli.

Suomi 100 –tapahtuma Vikakönkäällä 17.6.2017

Ystävyyden sillan avausleikkaus

Alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas ja aluesihteeri Riina Koskiniemi vievät
suunnitelmia mielellään maaliin. Kaksikko aloitti uusissa tehtävissä elokuun alussa.

Ystävyyden silta koko komeudessaan
Kuvat ja teksti Jaakko Huttunen

Tontti-illat
Useilla kaupungissa asuvilla perheillä on toive maalle muuttamisesta. Kun
rakentamattomia tontteja
kylillä on lähes 2000, ryhtyivät aluelautakuntien ja
kyläseurojen aktiivit yhdessä Rovaniemen kylien
kehittämissäätiön kanssa
houkuttelemaan tonttitreffeille. Ohjelmallisiin
tontti-iltoihin kuudessa
Rovaniemen palvelukylässä osallistui 400 kiinnostunutta. Mahdollinen kaupankäynti jätettiin heidän
välisekseen.

Lokakuun alussa yksityisten
tonttien tonttipörssissä oli
myynnissä 31 tonttia, kun niitä
oli ennen tontti-iltojen järjestämistä ainoastaan 11. Tonttipörssiin tulee lisää tontteja
päivittäin. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa:
https://www.rovaniemi.fi/fi/
Palvelut/Rakentaminen/Tontit

Kyläusko vahvistuu, kun aluesihteeri Riina Koskiniemi esittelee tahdonvoimaansa. Esimerkkinä käy edellisillan 15km Korkalovaara – 3 sillan lenkki – Korkalovaara -kävely. Samalla tarmolla Riina uudistaa nyt kylien tiedotuslehtiä.
-On hyvä juttu kertoa erilaisista kyliä aktivoivista hankkeista. Kylissä asuu
omatoimisia, innokkaita ihmisiä, jotka keksivät uusia ratkaisuja maailman
muuttuessa. Se antaa uskoa omalle työlle, sanoo Riina.
Aina monipuolisiin töihin innokkaasti tarttuneen Riinan ajatusmaailma
tuntuu kylillä asuvien kanssa samanlaiselta: periksi ei anneta. Riina haluaa
saada ihmiset toimimaan yhteen ja tarttumaan toimeen. Siihenkin on uskottava!
Alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas:
Puhelin:
0400-696 834, 016-322 6035
Sähköposti:
heli.valikangas@rovaniemi.fi
Aluesihteeri Riina Koskiniemi
Puhelin:
050 349 6106 / 016 322 8311
Sähköposti:
riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Riina Koskiniemi

kuvat ja teksti Eija Pajula

KYLÄT VIESTIVÄT— kolmetoista digitekoa RoiKylien
vetovoimaistamiseksi
Rovaniemi on kylien kaupunki. RoiKylien digipilotit päivittävät nyt maaseutumielikuvia. Digipilotit uudistavat nettisivujaan,
aktivoivat some-kanaviaan, opettelevat tuottamaan sisältöjä ja tutustuvat uusiin verkkopalveluihin ja -teknologioihin. Pilottikylät Alanampa, Autti, Lehtojärvi, Lohiniva, Marraskoski, Narkaus, Perunkajärvi, Pirttikoski, Porokari, Sinettä, Sonka, Vikajärvi ja Vanttauskoski tuovat kylänsä näkyvimmiksi kyläviestintähankkeessa vuonna 2018.
– Yhdessä opettelemme. Saamme ammattilaisohjausta ja digiopastusta. Näin pystymme käyttämään laitteita,
julkaisujärjestelmiä ja ohjelmia mahdollisimman monipuolisesti, sanoo hankkeen projektipäällikkö Eija Pajula.
Kun RoiKylät ottavat sähköisen viestinnän paremmin haltuun ja terävöittävät perinteistä viestintäänsä, kylätietoisuus lisääntyy. Osallisuus ja vaikuttaminen voimistuvat. Kyläyhdistysten toimintasuunnitelmat uusiutuvat. Kylät alkavat kiinnittää
enemmän huomiota vieraanvaraisuuteen ja matkailuimago alkaa kehittyä ja kasvaa.
Heti valmis - aina varma on Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen ja asukastoiminnan kyläviestintähanke, joka tukee
kyliä viestinnässä. Tavoitteena on paitsi parantaa kylien sisäistä ja välistä viestintää, myös edistää kylien välistä yhteistyötä ja
HETI VALMIS – AINA VARMA -kyläviestintähanke

lisätä yhteisöllisyyttä. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun.
Lisätietoja:
Eija Pajula, projektipäällikkö, 0400 901 766,
eja.pajula@rovaniemi.fi

