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KATSAUS

Rovaniemen kaupungin valtuusto on päättänyt, että aluelautakuntatoiminta jatkuu seuraavat neljä vuotta. Uudet
aluelautakunnan jäsenet valitaan toukokuun aikana.
Kuluneet neljä vuotta on ollut paikallisdemokratian ja omatoimisuuden opettelua ja muutoksen kyläläisten aktivoitumisesta
voi havaita. Viime vuoden aikana järjestettiin useita kylätilaisuuksia, harrastustoiminta oli tarjolla monipuolisesti vauvasta
vaariin ja yhteisiä retkiä järjestettiin.
Mielestäni seuraavan neljän vuoden suurin haaste on luoda alueellisia ja kyläkohtaisia kehittämishankkeita. Nyt on jo
käynnistymässä kylätaloihin kohdistuvia hankkeita, mutta haastavin, elinkeinojen kehittäminen, odottaa vielä ideoita ja
tekijöitä. Kylämatkailu on herättänyt kiinnostusta aluelautakuntien kehittämisseminaarissa ja Ranuantien alueella siihen on
potentiaalia. Matkailijat ovat kiinnostuneet siitä, miten aito ja paikallinen elää ja asuu. Luonnon läheisyys antaa siihen oman
lisänsä. Lisäksi matkailuliikenne Rovaniemen ja Ranuan eläinpuiston välillä odottaa pysäyttäjäänsä. Matkailijavirroista käy
kilpailu kaupungin palvelujen ja maaseudun luontoalueiden välillä, Ranuantien alueen yrittäjien ja asukkaiden kannattaa olla
siinä mukana. Avoimissa kehittämisilloissa asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä ja uuden aluelautakunnan synnyttyä,
myös puheenjohtajaan.
Muutkin elinvoimaa ja yrittäjyyttä kehittävät ideat ovat tervetulleita
aluelautakunnan käsiteltäväksi. Kehitystoimintaa on käytettävissä sekä
Kylien kehittämissäätiön avustukset ja Peräpohjolan Leaderin hankevarat.
Pistetään siis yhdessä toimeksi.
Taru Palokangas

Kuva: Rovaniemen kaupunki / Määttä Susanna

TERVEYDENHOITAJA

OTTAA VERINÄYTTEITÄ

ONNI-AUTOSSA

ONNI-autossa otetaan lääkärin lähetteellä yleisimpiä verinäytteitä (mm. vuosikontrolli-, kilpirauhas- ja
verenkuvanäytteitä) 18.4.2017 alkaen aina kun terveydenhoitaja on mukana (eli parillisilla viikoilla viikkoon 22 asti).
Huomiotavaa:
•Verinäytteisiin tarvitaan aina lääkärin lähete
•LKS:n lähetteeseen tarvitaan paperilähete (ota mukaan ONNI-autoon)
• Yksityislääkärin tekemät lähetteet (= itsemaksettavat verikokeet) otetaan vain LKS:n
laboratoriossa. (Varaa aika puhelimitse tai netin kautta).
Huom! Sairaanhoitaja-/terveydenhoitaja-opiskelijat mittaavat kolesterolia ONNIssa seuraavan
kerran alkusyksyllä. Tarkka ajankohta ilmoitetaan syyskauden alussa viikon 32 jälkeen. Jos sinulla on
kysyttävää verikokeista (esim. pitääkö olla ravinnotta), voit soittaa parittoman viikon torstaina klo 12
-15 ONNI-auton terveydenhoitaja Teija Rauhalalle (p. 050-3707 346), tai poiketa ONNI-autoon
kysymään.
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.
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Valtuustokauden 2013-2017 päättyessä päättyy myös Rovaniemen kuuden aluelautakunnan työkausi. Kaupunginvaltuusto
päätti jatkaa aluelautakuntakokeilua myös seuraavan valtuustokauden, mikä merkitsee sitä, että kylien väki kokoontuu
(toivottavasti sankoin joukoin) tekemään esityksensä oman alueensa aluelautakuntien jäsenistä.
Aluelautakuntatyö on ollut kaikille mukana olleille oppimisprosessi. Uuden oppimiseen kuuluu sekä onnistumisen iloa että
turhautumisen tunteita. Näitä molempia tarvitaan, jotta syntyy uutta.
Aluelautakuntien työssä on tehty näkyväksi ne olosuhteet, joissa Rovaniemen kylien asukkaat elävät. Vankalla
paikallistuntemuksella on tehty päätöksiä, jotka edistävät ihmisten hyvää arkea. Vaikeita päätöksiäkin on jouduttu tekemään
ja - kuten demokratiaan kuuluu - niistä on kannettu vastuu. Yhteisen hyvän ja yksilöllisten tarpeiden yhteensovittaminen ei
ole päätöksentekijän helpoimpia tehtäviä aluelautakuntatyössäkään.
Rovaniemen aluelautakuntakokeilua on arvioitu varsin perusteellisesti ja monipuolisesti. Aluelautakuntien jäsenet halusivat
päätöksentekoprosessiin entistä enemmän avoimuutta ja vuoropuhelua; asioista pitäisi kyetä keskustelemaan jo valmistelun
alkuvaiheessa. Aluelautakuntien itsearvioinnissa nostettiin toistuvasti esille ajatus, että olisi viisasta käyttää aikaa ja vaivaa
ihmisten huolien ja toiveiden kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen sen sijaan, että päätöksentekoon tuodaan valmiita
ratkaisuja. On todennäköistä, että näin toimien tuloksena on päätöksiä, jotka ihmisten on helpompi hyväksyä, vaikka ne eivät
välttämättä vastaisikaan heidän toiveitaan.
Aluelautakunnat saivat arvioinnissa parhaan ”arvosanan” oman alueensa yleisestä kehittämisestä. Tässä tehtävässä
onnistumisen ehdoton edellytys on ollut Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tuki. Aluelautakunnat ovat käynnistäneet
toimintakaudellaan myös hankkeita, joilla kylien kehittämiseen on saatu ulkopuolista rahoitusta. Tätä työtä on hyvä
seuraavalla kaudella jatkaa ja tehostaa. Kehittämisen painopistettä on syytä siirtää entistä enemmän työn ja yrittämisen
edellytysten luomiseen kylissä.
Kiitän lämpimästi Rovaniemen aluelautakuntia rakentavasta yhteistyöstä ja toivotan aloittaville aluelautakunnille rohkeutta ja
intoa tehdä työtä kylien asukkaiden hyväksi.
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja

NUORISOPALVELUJEN

TOIMINTA LÄHTEE LIIKKEELLE KESÄLLÄ

2017

Rovaniemen
nuorisopalvelut
kokeilevat
liikkuvaa
toimintamuotoa koululaisten kesälomalla 6.6.-6.7. välisenä
aikana. Toiminnan tuo eri alueilla asuvien rovaniemeläisnuorten
lähelle monipuolisesti toimintavälineillä lastattu ja Rolleriksi
nimetty pakettiauto, jota kuljettavat koulutetut nuorisoohjaajat. Rollerin reitin ja toiminnan suunnittelu on parhaillaan
käynnissä. Tarkoitus on käydä nuorten kokoontumispaikoilla
Rovaniemen kylissä ja keskustan tuntumassa sekä
joissakin kesätapahtumissa.
Rollerista tiedotetaan tarkemmin ennen kesää koulujen
Wilmassa sekä Rovaniemen nuorisopalvelujen verkkosivuilla www.rovaniemi.fi/nuti, sekä nuorisopalvelujen Facebook- ja
Instagram-tileillä.
Jos haluat lisätietoja Rollerista tai sinulla on ehdotuksia sen toimintaan liittyen, ota yhteyttä nuorisotoiminnan
koordinaattoriin Nina Ekonojaan, puh. 040 5511 361 / nina.ekonoja@rovaniemi.fi.
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NARKAUSPÄIVÄ

LA

10.6.

KLO

12-16 NARKAUKSEN

KYLÄTALOLLA

NARKAUSPÄIVÄ
Perinnettä ja nykyaikaa
la 10.6.2017 klo 12.00-16.00
Narkauksen kylätalolla
Narkauspäivä järjestetään jo kolmannen kerran kylätalollamme. Tämän vuoden teemana ovat perinteet ja nykyaika, niin
kädentaidollisesti kuin kokemuksellisten elämyksien kautta.
Päivän mittaan
* Kalastuskunta järjestää kylätalon rannassa nuotanvetonäytöksen.
* Laavulla nautiskellaan seurustelun lomassa kyläyhdistyksen tarjoamina nokipannukahvia, tikkupullaa ja makkaraa.
* Pihapiirissä tuoksuvat herkulliset rieskat, joita voi lunastaa mukaan pikkurahalla.
* Lastenkulttuuria lapsille ja lapsenmielisille aikuisille – KOLME VARISTA -lastenmusiikkiyhtye esiintyy
* Perinteisiä kädentaitoja
* Kesäisten juhlien järjestämiseen sopivaan Seurantaloomme pääset tutustumaan ohjatulla tutustumiskäynnillä –
kyläyhdistys vuokraa taloa kohtuulliseen hintaan!
* KamatKiertoon – omat ylimääräiset kamat voit tuoda
yhteiseen kierrätyspöytään, josta voit löytää myös
itsellesi jotain uutta – omat jäljelle jääneet kamat
jokainen huolehtii itse pois
* Kirpparipöydän voit varata ilmaiseksi Katjalta numerosta
0400 391 656, voit ottaa myös oman pöydän mukaan tai
myydä tavaraa vaikka suoraan peräkärrystä.
* Muuta mukavaa ja vapaata seurustelua - Tervetuloa!

Kuva: Kolme varista –lastenmusiikkiyhtye

Lähtolaukauksena Narkauspäivälle on kylän pysäkkikatoksen ja sen ympäristön kohentaminen. Näin ohikulkijat huomaavat
paremmin kylämme ja saamme ajantasaisen tiedotuspaikan niin kyläläisille kuin vierailijoillekin.
Suunnitteilla on maalata katoksen eteen räsymatto, jota varten tarvitsemme maaleja, jotka kestävät ulkokäytössä. Jos omistat
kierrätykseen soveltuvia maalipurkin jämiä, puolikovia siveltimiä ja teloja, otamme niitä mielellämme vastaan kevään aikana
kylätalolla ja kierrätämme ne pois käytön jälkeen.
Talkoopäivänä kaikki ovat tervetulleita yhdessä kohentamaan näkyvyyttämme, laitetaan
vasarat ja sahat laulamaan ja sutit soimaan. Päälle keitetään kahvit ja paistetaan
makkarat.
Talkoopäivä tarkentuu kevään aikana ja ilmoitetaan sen varmistuttua.

Terveisin
Narkaus-Kämän kylät ry:n kanssa yhteistyössä
Kivitaipaleen martat, Narkauksen kalastuskunta, Narkaus-Kämän Erä ry, Ranuantien
aluelautakunta ja Lappilaiset kylät ry
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AJANKOHTAISTA

KIERRÄTYSASIAA KESÄLLÄ

2017

Ajankohtaista asiaa kierrätyksestä sekä aikataulut ja tiedot Rovaniemen jätteiden
keräyskierroksista Napapiirin Residuum Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.residuum.fi.
MAKSUTON Jäteöljyjen keräyskierros 16.-18.5.2017
MAKSUTON Vaarallisten jätteiden keräyskierros 29.5.-5.6.2017
Kiertävä jätteenkeräyskierros 17.5.-23.8.2017
Nettisivuosoite Rovaniemen keräysten ohjeistuksiin ja aikatauluihin: https://urly.fi/L4K

TULOSSA

HALKOTALKOOT

KIVITAIPALEESSA

TOUKO-KESÄKUUSSA

Kivitaipaleen kyläyhdistys järjestää halkotalkoot nuorisoseuralla touko-kesäkuun aikana. Talkoillaan yhdessä halot
nuorisoseuran kodalle, valaistun ladun tulipaikoille ja kyläyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Ajankohta tarkentuu kun
lumet ovat sulaneet ja sää on talkoille sopiva. Seuraa Kivitaipaleen Facebook sivuja ja ilmoitustauluja.
Lisätietoja: Henna Lukkariniemi, Kivitaipaleen kyläyhdistyksen sihteeri, puh. 040 967 2881 tai sähköpostilla
kivitaipale.yhdistys@gmail.com.

TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

La 20.5.2017
klo 10.00

Narkauksen kylätalolla siivoustalkoot la 20.5.2017
alkaen klo 10

Narkauksen
kylätalo

Su 21.5.2017
klo 10

Narkauksen seurantalolla siivoustalkoot su 21.5.2017
alkaen klo 10

Narkauksen
seurantalo

KIVITAIPALEEN

TUNNELMIA HUHTIKUULTA

Lisätietoja

2017

Sarjahiihdot valaistulla ladulla Ranuantien kylien lapsille. Näissä
kisoissa kaikki palkittiin :) Huhtikuu 2017.

Pääsiäistrullit olivat liikkeellä Kivitaipaleessa. Huhtikuu 2017.
Kivitaipaleen koko perheen pilkkitapahtuma aurinkoisessa säässä.
Tapahtumassa pilkittiin, hurjasteltiin koiravaljakon rekiajelulla ja
lasten moottorikelkoilla, paistettiin makkaraa, nautittiin
munkkikahveista ja hyvästä seurasta. Huhtikuu 2017.

Rovaniemen kaupunki/Alueelliset palvelut
www.rovaniemi.fi/kylat-ja-kaupunginosat

