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Ajankohtaista alueelta

Puheenjohtajan tervehdys
Etäältä kasvokkain
Olemme tulevaisuudessa siirtymässä ja osittain jo siirtyneet etäpalveluiden piiriin arkisten asiointien suorittamisessa.
On sitten kysymyksessä pankkiasiointi, veroilmoituksen täyttäminen, vero-oikaisu tai ajanvaraus eri viranomaisten luokse joko fyysiseen
tapaamiseen tai kuvapuhelimen välityksellä tapahtuvaan neuvonpitoon hoito-ohjeiden saamiseksi.
Etäpalvelu on muuttumassa lähipalveluksi
Yhä useampi valtion virasto on lopettanut tai lopettamassa asiakaspalvelupisteitään. Ovet on lyöty lukkoon. Yhteys työntekijöihin
mahdollistuu vain netin välityksellä tai puhelimitse eikä puheluusi vastaaja todennäköisesti edes käy keskustelua kanssasi Rovaniemeltä
vaan Espanjan Fuengirolasta.
Rovaniemen kaupungissa on ennakoitu tulevaa palveluiden muutosta. Palvelukyliin monipalvelutiloihin on sijoitettu etäpalvelupisteitä.
Muurolan palvelukylässä etäpalvelupiste on sijoitettu kirjastoon omaan huoneeseen, jossa on mahdollista asioida yksin tai pitää
vertaisryhmätapaamisia kuvakameran välityksellä. Etäpalvelupisteestä voit hoitaa ajanvarauksia sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.
Käydä kuvakameran välityksellä keskusteluja itseäsi ja perhettäsi koskevista asioista oman työntekijäsi kanssa tai saada psykologista
apua elämää hiertäviin pulmiin. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat yhden klikkauksen takana. Palvelut ovat kaikkien ulottuvilla
kirjaston aukioloaikoina. Kirjaston virkailijat tutustuttavat sinut laitteisiin ja niiden käyttöön. Yksityisyytesi on turvattu asioidessasi Virtupisteen välityksellä viranomaisissa. Varattuasi tilan et tule häirityksi vaan voit keskittyä omaan asiointiisi.
Kelan ja te-keskuksen palvelut ovat tulevia nettipalveluja. Useilla järjestöillä on kuvakameran välityksellä käytäviä hoitoa ja tukea antavia
palveluita Suurin osa niistä on täysin maksuttomia käyttäjälle. Voit saada tarvitessa ohjausta ja vertaistukea kuvakameran välityksellä.
Lapin ensi- ja turvakoti tarjoaa rytmi-ryhmää kotiunikoulun tueksi itkuvauvan vanhempien ja vauvan avuksi. Kriisikeskus tarjoaa
keskusteluapua kaikissa elämänkriiseissä: menetettyäsi läheisen ihmisen, parisuhdeongelmissa, vakavan sairauden tai onnettomuuden
kokemuksissa. Turvakodin jälkihuoltotyö tukee asiakasta väkivallattomaan elämään kotiutumisen jälkeen.
Tukea päihteettömään vanhemmuuteen raskausaikana ja lapsen ollessa pieni. Suunnitelmat tehdään yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan
palveluverkoston kanssa. Miestyön keskus antaa ammatillista apua miehille. Syitä avun hakemiseen voivat olla parisuhdeongelmat,
erokriisi, isyyteen ja vanhemmuuteen liittyvät asiat sekä väkivalta joko tekijänä tai kokijana. Vertaisryhmiä 18–25 -vuotiaille nuorille.
Nettiturvakoti tarjoaa apua, selviytymiskeinoja, tietoa, keskustelua ja neuvontaa.
Kiitos kävijät ja tekijät. Teimme yhdessä mukavan Muurolan kevättapahtuman.
Muurolan lukion kannatusyhdistyksen hallitus taustajoukkoineen kiittää teitä kaikkia.
Valoisaa kevättä!
Sirkka-Liisa Kemppainen
Alakemijoen aluelautakunnan pj.

Virtu-palvelupiste on sähköisen asioinnin paikka, jossa voi käyttää kuvapuhelinpalveluita, internetissä olevia
palveluita sekä kopioida ja skannata asiakirjoja. Virtu-palvelupiste on kaupungin tiloissa ja sen voi varata
omaan käyttöönsä. Kirjaston aukioloaikoina nettipalvelut ovat normaalisti käytössä

Virtu-palvelupiste
Muurolan kirjasto
Koulukaari 10
97140 Muurola

Palvelupisteestä löydät:
– tietokoneen, web-kameran ja pöytämikrofonin
– Arctic communicator – kuvapuhelinohjelman
– dokumenttikameran
- monitoimitulostimen
Sähköisen kalenterin ajanvaraus:
– ma 12.00 - 18.00
– ti 10.00 – 15.00
– ke 10.00 – 15.00
– to 12.00 – 18.00
– pe 10.00 – 12.00

Palvelupisteen varaaminen:
Varaus tapahtuu sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta.
Voit varata Virtu-palvelupisteen myös soittamalla
Osviittaan (puh. 016 322 6800).
Lisätietoa: http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi

Kaupungin ajankohtaiset
OSUUSKUNTA-INFO KIINNOSTUNEILLE keskiviikkona 11.6.2014 klo 17.00–19.00, Tiroli-sali, Rovakatu 2 (käynti Hallituskadun
puolelta)

Kaikkien aluelautakunta-alueiden kylien yhteisen osuuskunnan valmistelu etenee.
Osuuskunnasta kiinnostuneille järjestetään avoin infotilaisuus keskiviikkona 11.6.2014. Tavoitteena on perustaa monitoimialaosuuskunta, joka tuottaa kylien asukkaiden sujuvaa arkea, hyvinvointia ja kotona-asumista tukevia palveluja.
Tätä tarkoitusta varten kylien alueella toteutettiin Lapin liiton, Rovaniemen kaupungin ja RovaTokka ry:n yhteistyönä
palvelutarpeita ja palvelujen tuottamishalukkuutta selvittävä kysely. Osuuskunnan perustamisesta kiinnostuneita eri
toimialojen yrittäjiä, asiantuntijoita sekä työpaikkaa ja sivuelinkeinoa suunnittelevia ilmoittautui myös runsas joukko.
Osuuskunta -palvelutarpeiden vastauksia saatiin reilu 300. Vastaukset tilastoidaan ja kirjoitetaan raportiksi. Vastausten
perusteella kylien palvelutarpeista vajaa kolmannes kohdistuu kotiin annettaviin palveluihin (ateria-, siivous- ja
tietotekniikkapalvelut). Samoin vajaa kolmannes kulkemiseen liittyviin palveluihin (asiointi-, kauppa-apu- ja saattaja-apu).
Kylätalkkaripalvelujen pienkorjaukset, polttopuiden teko sekä lumenluonti ja nurmikon leikkuu oli määrällisesti myös vajaa
kolmannes palvelutarpeista. Ohjatun ikäihmisten päivätoiminnan sekä lasten ja nuorten kerhotoiminnan tarve oli hieman yli
10 %. Hoiva- ja sijaishoivapalveluja kaivattiin sekä yksittäisiä muita palveluja. Osuuskunnan valmisteluun on saatu
kehittämistukea Peräpohjolan Kehitys ry:ltä. Touko-kesäkuussa käynnistetään osuuskunnan liikeidean kannattavuuden
tarkastelu yhteistyössä Pro Agria Lapin kanssa.
Kylillä tarvittavien palvelujen tuottaminen osuuskunnan kautta tuo palvelut lähelle niiden tarvitsijoita. Se tukee asumista
omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja työllistää kyläläisiä. Kylät pysyvät asuttuina ja elinvoimaisina!
Tervetuloa osuuskunta-infoon!
Maarit Alikoski, asukasasiamies
ROVANIEMEN KAUPUNKI
050 374 8495, maarit.alikoski@rovaniemi.fi
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston suunnitelmat ovat jo uudessa kaudessa
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston 39. lukuvuosi on päättymässä ja olemme valmistautumassa uuteen kauteen. Ensi
lukuvuosi on meillä juhlavuosi.
Olemme tiedustelleet kevään aikana aluelautakunnilta, kyläyhdistyksiltä, asiakkailta ja opettajilta tulevan lukuvuoden
kurssitoiveita. Niitä pyrimme toteuttamaan resurssien mukaan ensi lukuvuoden aikana.
Taloudellinen tilanne ja supistamiset, lakkautukset, toimintojen yhdistämiset ja yt- neuvottelut ovat päivittäisiä, mutta mikä on se
voimavara, jolla jaksamme viedä asioita eteenpäin? Onko se sitä, että välillä on mukavaa yhdessäoloa ja mukavaa tekemistä sekä
tilaisuuksia esitellä toisille uusia opittuja taitoja ja tuotoksia, kuten kevään aikana kyläkeskuksissa toteutetut näyttelyt sekä
teatteri- ja musiikkitilaisuudet.
Opetuksen kustannukset ovat olleet esillä lukuisia kertoja tämän vuoden aikana. Toimintamme perustuu mm. alueellisesti
toimivien opettajien hyödyntämiseen, suunnitelmalliseen opetuksen tarjontaan ja tehokkaaseen koulutilojen käyttöön sekä
yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Laatu- ja kehittämisrahalla on tuettu asukkaiden tietoteknistä osaamista ja aktiivista
kansalaisuutta sekä osallisuutta mm. toukokuun ympäristörakentamisen viikonloppukursseilla Hirvaalla ja Songassa.
On esitetty, että onnellisuus rakentaa kestävää hyvinvointia. Hyvinvointivaltion kehittäminen sekä talouskasvun edistäminen ovat
vain välineitä hyvinvoinnin parantamiseksi. Arjen hallinnan ja hyvinvoinnin lisäämisessä kansalaisopistotyö voi olla monella
tavalla mukana. Hyvinvointi ei kasva pelkästään yhteiskunnan palveluja lisäämällä. Olennaista on, että ihmiset itse osallistuvat
hyvinvointinsa luomiseen ja ylläpitämiseen. Tätä tukee laki vapaasta sivistystyöstä, jonka mukaan koulutuksen tulisi olla helposti
lähestyttävää ja sellaista, että mahdollisimman monilla olisi matala kynnys osallistua.
Toimintamme merkitystä tukee myös Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jonka mukaan luovat harrastukset edistävät töissä
selviämistä. Monet työpaikat kannustavat työntekijöitään huolehtimaan fyysisestä kunnostaan ja osallistumaan
kulttuuriharrastuksiin esim. musiikin harrastamisella on paljon hyviä vaikutuksia, jotka on todettu myös tiedon käsittelyä
mittaavissa testeissä niin aikuisilla kuin lapsilla. Vaikutuksia näkyy myös niillä, jotka käyvät usein konserteissa.
Lämmin kiitos kuluneesta kaudesta ja hyvää kesää kaikille
Riitta Pietarila
Kaupungin kansalaisopiston rehtori

Ajankohtaista alueelta
Liikunnan riemua Muurolan
päiväkodissa
Muurolan
päiväkoti
on
vuosikymmenet
profiloitunut liikuntaan. Olemme saaneet
tänäkin keväänä jälleen nauttia kahden
kuukauden ajan liikunnan riemusta. Jo 3vuotiaasta alkaen, 40–50 lapsella on ollut
mahdollisuus luistella ja hiihtää päivittäin
päiväkodin välittömässä läheisyydessä.
Lämmin kiitos Alakemijoen VPK:lle, Martti
Kemppaiselle ja Jorma Nätyngille, jotka olette
mahdollistaneet meille tämän nautinnon.
Aurinkoista ja liikunnallista kevään jatkoa,
toivottaa Muurolan päiväkodin väki

Kevättohinaa Hirvaalla
Helmikuussa Hirvaan Vanhemmat ry osallistui koulun Meininkivarttiin ja palkitsi
kuusi oppilasta, jotka ovat käytöksellään ja toiminnallaan osoittaneet hyvää
toveruutta ja kykyä olla kaikkien kaveri. Palkitut saivat diplomin ja pääsylipun
HopLoppiin. Maaliskuussa Hirvaan kyläyhdistys ry järjesti Alakemijoen
aluelautakunnan
myöntämällä
kehittämistuella
järjestyksenvalvojan
peruskoulutuksen. Nyt Alakemijoella on ainakin kahdeksan koulutettua
järjestyksenvalvojaa kylien tulevia tapahtumia varten.
Kirpputori- ja kevättapahtuma Kevätkirppu veti huhtikuun alussa koulun
liikuntasalin täyteen myyjiä. Hernekeitto maistui ja Hyvä kiertoon-keräyksen
avulla saatiin paljon käyttökelpoisia leluja ja pelejä Hirvaan päiväkodin, eskarin,
iltapäiväkerhon ja koulun käyttöön. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille! Hirvaan
Martat
järjestivät
huhtikuussa
luentotilaisuuden
ravitsemusja
liikuntasuorituksista "Vinkkejä viisaisiin valintoihin". Luennoitsija Eeva Maija
Laurila sai innostettua tarkkailemaan ja muokkaamaan ruokailu- ja
liikuntatottumuksiaan. Toukokuussa Hirvaalla harjoiteltiin valssin ja foksin alkeita
yhdessä Napapiriin seuratanssijoiden kanssa ja 17.–18.5. rakennetaan pajuporo
Hirvaan maamerkiksi nelostien laitaan yhdessä Rovaniemen kaupungin
kansalaisopiston kanssa. Kesällä talkoillaan perinteisesti kylän yhteiset
virkistysalueet kuntoon ja valmistaudutaan elokuisiin Hirvasojan luontopolun
avajaisiin.
Nähdään siis satumaisissa merkeissä elokuussa,
Satu Söderlund

Kirjastojen aukioloajat kesällä

Muurolan neuvolan kesäajat:

Muurolan kirjasto ajalla 1.6.–31.8.2014
- ma ja to klo 13.00 – 19.00, juhannusaaton aattona klo 10.00 –
16.00
- ti, ke, pe klo 10.00 – 16.00

– Avovastaanotto klo 8.00 -9.00 ma ja to (ei ke),
ajalla 30.6.- 8.8.2014 (viikot 27–32)
– Äitiys- ja lastenneuvola ajalla 30.6.- 8.8.2014 (viikot 27–32)
sovitusti ajanvarauksen mukaan.

Hirvaan kirjasto ajalla 1.6.- 29.6.2014
- ti klo 16.00 – 19.00
- ajalla 30.6.- 1.8.2014 suljettu loman vuoksi

Muurolan hammashoitolan kesäajat:
- ajalla 23.6-10.8.2014 suljettu

Kirjastoautot lomailevat ajalla 30.6. – 3.8.2014

Kylien palvelu- ja työmatkaliikenne kesäaikana
Kylien palveluliikenne
Kyyti tilataan MPK:sta 016-322 6900. Tilaukset on tehtävä edellisenä päivänä klo 17.00 mennessä.
Reitit ajetaan vain jos on tullut tilauksia.
PALI 5: Muurola-Aavasaksantie-Pisantie-Jaatila-Rovaniemi-Saarenkylä (Pikakuljetus Rovaniemi Oy)
Maanantaisin Muurolasta klo 8.30 ja paluu Saarenkylästä klo 13.05.
Reitti: Muurola-Aavasaksantie-Pisa-Kemintie-Jaatilansaari (tarvittaessa)-Kemintie-Niskanperä-Rovaniemen keskusta-LKS (tarvittaessa)- Saarenkylän
terveysasema ja takaisin samaa reittiä
PALI 11: Muurola-Rovaniemi-Saarenkylä (LKM Trade Oy)
Perjantaisin Muurolasta klo 11.30 ja paluu Saarenkylästä klo 13.45.
Reitti: Muurola-Kemintie-Rautiosaari (tarvittaessa)-Kemintie-Niskanperä- Rovaniemen keskusta-LKS (tarvittaessa)-Saarenkylä ja takaisin
Kylien työmatkaliikenne
Rovaniemi – Muurola – Rovaniemi (LKM Trade Oy).
Liikennöidään lauantaisin ja sunnuntaisin sekä juhlapyhien aattoina ja juhlapyhinä. Lähtö Rovaniemeltä klo 6.10.
Reitti: Rovaniemi rautatieasema klo 6.10 – Ratakatu – Lapinkävijäntie – Hallituskatu – Poromiehentie – Ruokasenkatu – Valtakatu – Yliopistonkatu Ylikorvantie – Opintie – Jokiväylä – Väylätie – Viirinkankaantie – Pappilantie – Alakorkalontie - Valtatie n:o 4 – Totontie – Muurola (sairaala) ja samaa reittiä
takaisin Muurolasta n. 7.05
Rovaniemi – Muurola – Rovaniemi (LKM Trade Oy)
Liikennöidään maanantaista sunnuntaihin. Lähtö Rovaniemeltä klo 20.15 ja Muurolasta klo 21.10.
Reitti: Rovaniemi rautatieasema klo 20.15 – Ratakatu – Lapinkävijäntie – Hallituskatu – Poromiehentie – Ruokasenkatu – Valtakatu – Yliopistonkatu Ylikorvantie – Opintie – Jokiväylä – Väylätie – Viirinkankaantie – Pappilantie – Alakorkalontie - Valtatie n:o 4 – Totontie – Muurola (sairaala) ja samaa reittiä
takaisin Muurolasta klo 21.10

Kylien tapahtumakalenteri kesä – elokuu 2014
.
Ajankohta

Tapahtuma

Kylä

Lisätiedot

la 7.6.2014
klo 13.00

Hirvasojan
kevätsiivous ja
taimienvaihtopäivä

Hirvasojan
laavu

Kahvitarjoilu.
Raivausta, roskien polttoa ja penkkien tekoa.
Hirvaan kyläyhdistys ry, p. 0400 650 429
www.hirvas.com (varmista ajankohdat nettisivuilta).

la 14.62014
klo 13.00

Tuomiojan
siivoustalkoot

Tuomioja

pe 20.6.2014
klo 19.00
la 9.8.2014
klo 13.00

Juhannuskokko

Jaatilan
Lauantairanta
Hirvasojan
laavu

la 16.8.2014

Hirvasojan
luontopolun
avajaiset:
Satumetsä-teema

Hirvasojan
avajaisten
valmistelutalkoot

Hirvasojan
laavu

Maks. /
ilm.
Ilmainen

Ajo-ohjeet

Kahvitarjoilu.
Raivausta, wc:n tekoa, pöydän korjausta, polttopuiden
pilkkomista.
Hirvaan kyläyhdistys ry, p. 0400 650 429
www.hirvas.com (varmista ajankohdat nettisivuilta).
Jaatilan kylät ry

Ilmainen

Hirvasmyllyntie,
97130 Hirvas

Kahvitarjoilu.
Info-taulun ja polun taulujen pystytys ym.
valmistelutyöt
Hirvaan kyläyhdistys ry, p. 0400 650 429
www.hirvas.com (varmista ajankohdat nettisivuilta).
Koko perheen tapahtumat. Kahvio.
Satumetsä- ja satuhahmo-teema.
Hirvaan kyläyhdistys ry, p. 0400 650 429
www.hirvas.com (varmista ajankohdat nettisivuilta).

Ilmainen

Kemintie 1649,
97130 Hirvas

Ilmainen

Kemintie 1649,
97130 Hirvas

Kemintie 1649,
97130 Hirvas

Ilmainen

Parempaa kuntoa ja jaksamista, hyvää mieltä sekä varmasti
myös sinulle sopivaa kuntoilua!
UniFit Oy:n suositut kahvakuulailut Hirvaalla jatkuvat läpi
kesän, tule mukaan!
Lisätietoja
osoitteesta: unifitoy.blogspot.fi ja
sähköpostista unifit.oy@gmail.com"

Vuoden Lappilainen Kylä 2014 – kilpailu
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry etsii vuoden 2014 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.
Kilpailu tapahtuu seuraavasti: Tulosta hakulomake osoitteesta http://lapinkylatoiminta.lappi.fi tai pyydä se sähköpostilla osoitteesta
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi. Toimita täytetty lomake mahdollisine liitetiedostoineen 30.6.2014 mennessä osoitteeseen:
Lappilaiset Kylät ry, Ukkoherrantie 15 B 18, 96100 ROVANIEMI
***************************************************************************************************************************************************

Tapahtumia:

Lapin kylätoimintapäivät pidetään 25–26.10. 2014 Kemijärven Suomulla. Lisätietoja: kyläasiamies Pirjo Riskilä, puh. 040 149 5919.
Maailmankylä tapahtuma 27–29.6.2014, Ylitornion Kantomaanpäässä. Lisätietoja: http://kantomaanpaa.fi/maailmankylat1

Veloitukseton vaarallisten jätteiden keräys:

Kiertävä jätteenkeräys:

ALAKEMIJOEN SUUNTA 2.6.2014
Pisa, entinen ala-aste
Leipeen ykp, hautausmaan p-paikka, Pisantie 471
Jaatilan ep, Kemintie 3907
Muurolan ep, Mäkipuistontie 7
Hirvaan ep, koulu, Kemintie 1504
Rautiosaaren koulu, Huhtavainiontie 4

Alakemijoen alue 17.7.2014
Jaatilan ep, Kemintie 3907
Muurolan ep, Mäkipuistontie 7

esim. ajoneuvojen akut, maalit, paristot jne.

ykp = yhteiskeräyspiste

ep = ekopiste

klo 9.00–9.10
klo 9.30–9.40
klo 9.50–10.20
klo 10.50–11.20
klo 11.35–11.55
klo 12.15–12.30

esim. kodin vanhat sähkölaitteet ja romumetalli
klo 17.00–18.00
klo 19.00–20.00

Napapiirin Residuum Oy
veloitukseton jäteneuvonta
puh. 0800 120 230 (ark. klo 9-15)
neuvonta@residuum.fi
www.residuum.fi

