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* Aluelautakuntien kokeilu on päättymäisillään. Aluelautakuntien kylillä asuville on hyvä kertoa
näyttääkö aluelautakuntien työt jatkuvan kokeilun päätyttyä.
* Valtuusto päättikin 13.6.2016 yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti seuraavaa ”Rovaniemen
kaupungin toimielinorganisaatiossa on alueellisia toimielimiä, jotka toimivat kokeiluna vuoden 2021
loppuun. Valtuusto päättää alueellisten toimielinten määrästä, valinnasta, kokoonpanosta ja tehtävistä
vuoden 2016 loppuun mennessä osana Rovaniemen kaupungin organisaatiouudistusta 2017.” Em.
asioiden valmistelu valtuusto päätettäväksi aloitettiin työseminaarilla 10.8., johon itsekin osallistuin.
* Kaupunginhallituksen esitys perustui Lapin yliopiston toteuttamaan aluelautakuntien ulkoiseen
arviointiin, FCG Konsultointi Oy:n toteuttamaan arviointiin aluelautakuntamallin talouden näkökulmasta
ja maaseutuvaikutusten arviointiin (MVA) sekä itsearviointiin ja toteutettuihin haastatteluihin. Nämä
edellä mainitut arvioinnit osoittivat aluelautakuntien toiminnan onnistuneen kyseisten kylien
toimintojen kehittämisessä ja vastuulleen kuuluvien palvelujen järjestämisessä siinä määrin, että on
edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ja edelleen kehittämiselle.
* Aluelautakuntamme seuraava kokous pidetäänkin ke 9.11. Vikajärven koululla klo 18.00.
* Likellä-hankkeen hyvinvointibussi ONNIn hyvinvointipalvelut käynnistyivät alueellamme ma 22. ja ke
24. elokuuta. Mahdolliset muutokset toteutettuihin aikatauluihin ja pysähdyspaikkoihin tulen
ilmoittamaan kyläyhdistyksille ja aluelautakunnan jäsenille viimeistään edellisellä viikolla, jotta he voivat
hyvinvointipalvelun tarjonnasta tiedottaa kylillä.
* Hoitokalastus jatkettiin edelleen toimialueemme järvissä. Kylien kehittämissäätiö avustaa kyläalueiden
anomuksien perusteella tänä vuonna kahdentoista järven hoitokalastusta, joista toiminta-alueemme
järviä ovat Venejärvi, Köyryjärvi ja Alasäynäjäjärvi.
* Yksityisteiden kunnostamisessa yhdenvertaista palvelun toteutumista odotamme. Yhdenvertaisuuslain
edellyttämää selvitystä valmistellaan kaupungilla. Selvityksessä tulee ilmetä esimerkiksi onko
teknisenlautakunnan toteuttamat yksityisteiden kunnostamiset toteutettu yhdenvertaisuuslain
edellyttämällä tavalla.

* Toivon kyliemme kotitalouksia lähettämään palautetta s-postilla tai soittamaan Postin jakelussa
mahdollisesti tapahtuneista muutoksista /heikennyksistä. Voimme tarvittaessa lautakuntana vaatia
Postilta korjauksia niiltä osin joissa yhdenvertaisen palvelun tuottaminen
palvelujen tarvitsijoille ei ole toteutunut.
Aktiivista osallistumista kylillä järjestettäviin tapahtumiin toivoen!
Jaakko Huttunen
Sodankyläntien aluelautakunnan pj.
jaakkoj.huttunen@pp.inet.fi puh. 0405513107
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LÄHIPALVELU

ON YHDENVERTAISUUSKYSYMYS

Aluelautakunnat järjestivät syyskautensa aluksi yhdessä perusturvapalvelujen kanssa asukastilaisuuksia,
joissa suunniteltiin kylien ikäihmisten lähitulevaisuuden asumispalveluratkaisuja. Perusturvalautakuntahan
on linjannut, että Rovaniemen kaupunki vähentää tulevina vuosina ympärivuorokautisia laitospaikkoja sadalla
paikalla ja palvelujen painopistettä siirretään omaehtoiseen kotona asumiseen ja kuntoutukseen.
Perusturvapalvelut ansaitsevat kiitoksen askeleen ottamisesta oikeaan suuntaan; tasavertainen vuoropuhelu
asukkaiden kanssa on suunnitteluosallisuutta parhaimmillaan.
Asukastilaisuuksien viesti oli selkeä ja linjassa kaupungin lähipalveluperiaatteiden kanssa: turvallinen kotona
asuminen on sosiaalinen perusoikeus, joka kuuluu jokaiselle asuinpaikasta riippumatta. Turvallisesta kotona
asumisesta keskusteltaessa oltiin perusasioiden äärellä: turvaa tuo se, että tie kotipihaan on aurattu, että
puhelinyhteydet toimivat ja että naapuriapua on tarvittaessa saatavilla. Myös yksinäisyyden torjuntaan
mietittiin keinoja. Oman toimintakyvyn ylläpidostakin puhuttiin: hyvä ravinto ja liikunta ovat parasta
ennaltaehkäisyä. Ikääntyvän ihmisen kotona asumista on kuitenkin tuettava siinä vaiheessa, kun hänen
toimintakykynsä heikkenee: tarvitaan kotiin tuotettavia palveluja.
Rovaniemen kyläalueiden näkökulmasta lähipalvelu lisää asukkaiden yhdenvertaisuutta vähentämällä
alueellisista erityisolosuhteista johtuvia eroja heidän mahdollisuuksissaan käyttää tarvitsemiaan palveluja.
Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain henki on läsnä tässä Rovaniemen kaupungin
lähipalveluperiaatteessa.
Taloudellisesti niukkoina aikoina lähipalvelun käsite joutuu tarkkaan syyniin, kun palvelujen järjestämisessä
haetaan kustannustehokkuutta. Täyttyykö lähipalvelun määritelmä, jos tavoitat ikäihmisten palveluneuvojan
vaikkapa Skypen kautta? Onko pyörien päällä kylään tuleva palvelu lähipalvelua? Onko lähipalvelua se, että
päivätoimintaan osallistuminen merkitsee parin tunnin taksimatkaa?
Lähipalveluperiaatteiden lähtökohtana on monikanavaisuus: perinteisen lähipalvelupisteen (kuten esim.
seniorineuvolan) lisäksi puhutaan sähköisistä palveluista, itsepalvelupisteistä, liikkuvista palveluista ja
kuljetuspalveluista, mutta edelleen myös kotiin tuotettavista palveluista. Palveluiden tulee olla
saavutettavissa eri keinoin. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on myönteinen palvelukokemus – tunne
hyvästä, yhdenvertaisesta kohtelusta. Kylien palveluiden turvaamiseksi ja uudistamiseksi tarvitaan vahvaa
yhteistyötä myös yritysten ja järjestöjen kanssa, joita tulee asukkaiden ohella ottaa mukaan palvelujen
suunnitteluun.
Toivotankin asukkaat, järjestöt ja yritykset
tervetulleiksi
aluelautakuntien
avoimiin
suunnittelutilaisuuksiin,
joissa
laaditaan
”kehittämisen tiekartta” tulevalle valtuustokaudelle
2017-2021.
Oman
alueenne
tilaisuudesta saatte lisätietoa toisaalta tässä
tiedotteessa.

Meeri Vaarala
Alueellisten palvelujen johtaja

Kuva: Aarno Torvinen, Rovaniemen kaupunki
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SYKSY

ON TUONUT UUTUUKSIA JA MUUTOKSIA

ONNI-AUTON

TOIMINTAAN

Syksy on tuonut uutuuksia ja muutoksia Rovaniemeä parillisina viikkoina kiertävän hyvinvointibussin, eli
ONNI-auton toimintaan.
ONNIn aikataulu ja reitti Sodankyläntien
alueella:
Maanantaisin 14.11., 28.11. ja 12.12.
10.00–11.00 Tiaisen kylän entinen koulu
(Sodankyläntie 5997)
11.20–12.20 Alanamman kylän entinen koulu
(Harjukankaantie 25)
13.00–14.00 Vikajärven koulu (Liikekuja 3)

Keskiviikkoisin 16.11., 30.11. ja 14.12.
9.00–10.45 Misin kylän entinen koulu (Misintie 823)
12.30–13.30 Vikajärven koulu (Liikekuja 3)
14.10–15.10 Perunkajärven entinen koulu (Perunkajärven Leirikeskuksentie 84)

Kuva: Jorma Kiviniemi

ONNI-auton palveluita syyskaudella:
Syyskuusta lähtien
ONNI-autossa on vakituisesti terveydenhoitajan vastaanotto. Vastaanotolla hoituvat verenpaineen ja
pulssin mittaus, verensokerin mittaus, painon mittaus, INR-mittaus (Marevan-annostelu), pikahemoglobiinin mittaus, kolesterolin mittaus (viikolla 46), korvien katsominen ja jatko-ohjeistus
pehmittämisen/huuhtelun suhteen, Cohemin/muut injektiot, rokotteiden antaminen, painokontrollit,
yleinen terveysneuvonta ja ohjaus: diabetes, astma, ruokavalio yms. ja akuuteissa tilanteissa lääkärin
konsultaatiot.
14.11. ja 16.11.
-Kolesterolimittauksia (terveydenhoitajaopiskelijoiden suorittamina)
-Ravitsemusneuvontaa (sairaanhoitajaopiskelijoiden toteuttamana)
28.11. ja 30.11.
-Ikäihmisten palveluneuvoja (ohjaa ja neuvoo mm. kotihoidon palve-luissa, palveluasumiseen liittyvissä
asioissa, yli 65-vuotiaiden omaishoidontukiasioissa, palveluseteliasioissa, veteraaniasioissa, ateria-,
kuljetus- ja turvapalveluissa ja yksityisissä siivous- ja kodinhoitopalveluissa)
-Influenssarokotteiden antaminen.
12.12. ja 14.12.
-Influenssarokotteiden antaminen.
ONNI-auton palvelutarjontaan voi tulla muutoksia ja/tai lisäyksiä. Ajantasainen
ohjelma ja mahdolliset muutokset reiteissä ja aikatauluissa löytyvät osoitteesta
www.rovaniemi.fi/likella.
ONNI-auto on osa EU:n Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa LIKELLÄ-hanketta.
Lisätietoja:
projektipäällikkö Eiri Sohlman, puh. 0400 273 371, eiri.sohlman@lapinamk.fi
ONNI-auton puh. (vastaa vain auton kiertäessä Rovaniemellä): 040 19 88 160
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KYLIEN RAITO ETENEE
Osuuskuntatoiminta elää uuden tulemisen aikaa. Pienosuuskuntia perustetaan vuosittain yli 200 ja
osuuskuntien yhteismäärä Suomessa ylitti juuri 5000 rajan. Usko osuuskuntien työllistävään vaikutukseen on
vankka valtakunnan tasolla.
Osuuskuntatoiminnan käynnistäminen kylien alueella on myös aluelautakuntien kehittämistoiminnan tavoite.
Tavoitteena on turvata ja uudistaa kylien heikkenevää palvelutarjontaa ja työllistymismahdollisuuksia sekä
edistää yhteistä tahtotilaa kylien elinvoiman kehittämiseksi. Tässä tehtävässä on aloittanut toimintansa myös
Palvelu- ja työosuuskunta Rovaniemen RAITO. Uuden työn ensiaskeleet on otettu ja osuuskunnan ovi on avoin
uusille jäsenille!

RAITO PALVELEE JA

KEHITTÄÄ

Maaliskuussa 2016 rekisteröity Palvelu- ja työosuuskunta Rovaniemen RAITO on lähipalvelujen ja
lähityöllistämisen monialaosuuskunta. Toiminta perustuu paikallisuuteen, läheisyyteen ja luotettavuuteen.
Osuuskunnan toiminta on suunnattu ensisijaisesti Rovaniemen kylien alueelle ja kylien kehittämiseen.
Osuuskunnassa on kolmetoista jäsentä: eri palvelualojen osaajia sekä yhdistysjäsen Rovaniemen RovaTokka
ry.
RAITO on osuuskunta, joka tarjoaa arjen hyvinvointia ja kotona asumista tukevia palveluja. Osuuskunta auttaa
kylillä palveluja ja työtä tarvitsevia kohtaamaan toisensa. Osuuskunnan kautta löydät tekijän moneen
palvelutarpeeseen ja työhön: vaikkapa siivoukseen, ikkunanpesuun, kotiin tuotettavaan atk-apuun tai
kylätalkkarin töihin. RAITOsta voi tilata myös arkea virkistäviä ryhmätoimintoja ja päivätoimintaa.
Osuuskunnan kautta saatava lähipalvelu voi olla se pieni, mutta ratkaiseva palanen, kun mietitään ikääntyvän
turvallista kotona asumista ja sitä tukevia palveluita.
Rovaniemen RAITO edistää myös kylien nuorten työllistymistä. Asiassa otettiin ensimmäinen askel
palkkaamalla kaupungin kesätyösetelillä nuori kyläavustajaksi Ala-Nampaan heinäkuun ajaksi. Kyläavustaja
Kalle Seurujärvi teki töitä kuukauden aikana neljässä kotitaloudessa. Vanhusten nurmikot leikattiin ja puut
pilkottiin, räystäspellit asennettiin kohdilleen ja autotallin katto saatiin vihdoin korjattua. Monta muutakin
tarpeellista työtä tuli tehtyä ja mukavia olivat myös lounastauon yhteiset juttuhetket. Kyläyhdistyksen uusi
ilmoitustaulukin ehdittiin rakentaa kesätyörupeaman aikana. Asiakkaat olivat tyytyväisiä ja ilahtuneita, että
nuorten kesätyöllistämisellä huomioidaan vanhuksetkin. Osa asiakkaista oli tuumannut, että iästään
huolimatta olivat oppineet nuorelta kyläavustajalta jotain uuttakin.
RAITO jatkaa kylien nuorten kesätyöllistämistä. Kesän 2017 kyläavustajien töiden metsästys polkaistaan
nuorten kanssa käyntiin vuoden vaihteen jälkeen tammi-helmikuussa. Asiasta tiedotetaan erikseen.
Nuoria osaajia ja tekijöitä on RAITOssa mukana muutenkin. Osuuskunnan liikemerkin, pororaitoa ja jokivarsia
kuvaavan symbolin ovat suunnitelleet Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa palvelumuotoilua opiskelevat
Tea Nevanperä ja Emma Napari. Osuuskunta RAITOn jäseneksi liittyivät syyskuussa myös taiteiden
tiedekunnassa suunnittelua opiskelevat Riina Kittilä ja Tiina Jaakkola. He työstävät parhaillaan lappilaisia
tekstiilejä, vanttuita ja huiveja myyntiin Japanin 2016 joulumarkkinoille.
RAITO on kutsuttu kumppaniksi myös Lapin keskussairaalan kuntoutus- ja kehittämisyksikön hallituksen
kärkihankkeen hankehakuun. Hankkeessa luodaan pilottia osatyökykyisten työelämäosallisuuden
parantamiseksi. Tavoitteena on järjestää toimintaa ja työtä kylien alueella. Asian etenemisestä saadaan lisää
tietoa syksyn kuluessa.
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JÄSENEKSI RAITOON!
Haluatko työllistää itsesi, hankkia lisäansioita tai tehdä muuten sopivasti töitä? RAITOn jäsenenä voit tehdä
työtä lähellä ja helposti. Osuuskuntatoiminnan tarjoamien verkostojen avulla pääset kokeilemaan itsesi
työllistämistä, uutta työtä ja yrittämistä turvallisesti ja helposti. Voit keskittyä työhön, osuuskunta antaa
tukea markkinointiin, viestintään ja laskutukseen. Ota yhteyttä, kerromme lisää!
Rovaniemen RAITO, p. 040 96 30 472
Maarit Alikoski
hallituksen pj.

SODANKYLÄNTIEN

Päivi Linnansaari
hallituksen sihteeri
KEHITTÄMISSUUNNITELMA

2017—2021

Mikä on tärkeintä Sodankyläntien kylien kehittämisessä?
Mitkä ovat alueen tavoitteet ja miten ne saavutetaan?
Ja mitä uutta teemme alkavalla kaudella yhdessä?

SODANKYLÄNTIEN ALUEEN KYLIEN YHTEINEN TYÖPAJA
Keskiviikkona 9.11.2016 klo 17.00 Vikajärven koululla (Liikekuja 3)
Sodankyläntien kehittämissuunnitelma 2013–2016 uudistetaan ja alkavaan kauteen käydään myös
yhdessä kumppaneiden kanssa. Alueelliset palvelut toimii kylien kehittämisessä yhteistyössä
vapaaehtoistoiminnan-keskus Neuvokkaan, SPR:n Pärjätään yhdessä-, Leader Peräpohjolan Virtaa
jokivarsille- sekä Lapin liiton Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeiden kanssa.
Tule, kerro ja keskustele! Nyt osallistutaan ja vaikutetaan.
TERVETULOA! KAHVITARJOILU!
Rovaniemen kaupunki, Vapaaehtoistoiminnankeskus Neuvokas, SPR, Lapin liitto
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PAKSUKAINEN & PAKSUKAINEN — HIDASTA

KOMEDIAA

TIAISEN

KYLÄTALOLLA

13.11.

Sunnuntaina 13.11. klo 14 Tiaisen kylätalolla on Lentävän Poron Teatterin esitys Paksukainen &
Paksukainen – hidasta komediaa. Näyttelijät Jussi Jokinen ja Janne Suopajärvi haastavat itsensä yleisön
antamasta sanasta ja improvisoivat roolihahmot ja koko tarinan. Esityksen säestää niin ikään
improvisoiden kapellimestari Otto Siekkinen. Esitykseen on vapaa pääsy. Klo 13 alkaen Tiaisen Kyläseura
tarjoaa isänpäiväkahvit. Tilaisuuden järjestää Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimi ja Tiaisen Kyläseura
ry. Lisätiedot: Heli Saraniemi, puh. 040 744 8910.

Kuva: Lentävän Poron Teatteri

SEURAKUNNAN

TAPAHTUMAKALENTERI

Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

5.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu

Jouttikeron kappeli

Topi Litendahl

8.11. klo 17 Virsi-ilta

Jouttikeron kappeli

Sanna Peltola

13.11.
klo 18

Isänpäivän konsertti

Jouttikeron kappeli

Jouko Viita-aho, laulu,
Leena Viita-aho, runot,
Mauri Miettunen urut
ja piano. Vapaa pääsy.

20.11.
klo 13

Sanajumalanpalvelus

Jouttikeron kappeli

Tuomo Korteniemi

26.11.
klo 10

Sanajumalanpalvelus

Misin koulu

27.11.
klo 13

Sanajumalanpalvelus

Perunkajärvi

Topi Litendahl

27.11.
klo 13

Messu

Jouttikeron kappeli

Aki Hätinen
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Kuva: Petri Uutela / Rovaniemen kaupunki

KIRJASTOAUTON

AIKATAULUT

31.12.2016 ASTI

Reitti

Aika

Ajopäivä(t)

Isopalontie 6

To klo 15.45-16.00 3.11., 24.11., 15.12.

Järvikankaantie 11

To klo 13.25-13.40 3.11., 24.11., 15.12.

Niesiniementie 16

To klo 16.05-16.20 17.11., 8.12.

Niesintie 314

To klo 17.10-17.30 17.11., 8.12.

Niesintie 462

To klo 15.30-15.45 17.11., 8.12.

Niesintie 2175

To klo 16.25-16.45 17.11., 8.12.

Olkkajärventien ja Kulpintien risteys

To klo 18.45-19.15 17.11., 8.12.

Perunkajärventie 2038

To klo 13.05-13.20 3.11., 24.11., 15.12.

Perunkajärven itäpuolentie 769

To klo 14.15-14.30 3.11., 24.11., 15.12.

Perunkajärven itäpuolentie 801

To klo 14.00-14.15 3.11., 24.11., 15.12.

Pieskan risteys

To klo 14.35-14.50 17.11., 8.12.

Pirttijärventie 613

To klo 16.10-16.25 3.11., 24.11., 15.12.

Rotkontien ja Käpykankaantien risteys

To klo 17.50-18.10 17.11., 8.12.

Sodankyläntie 2839

To klo 14.05-14.20 17.11., 8.12.

Sodankyläntie 3365

To klo 18.20-18.35 17.11., 8.12.

Vikajärven kauppa

Ma klo 18.00-19.00 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.

Vikajärven koulu

To klo 11.00-12.30 3.11., 24.11., 15.12.

SODANKYLÄNTIEN KAIRANKELLO 2/2016
TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

La 12.11.

Hirvipeijaiset Perungan Erämiehet ry:n
jäsenille, maanomistajille ja kyläläisille
ystävineen.

Perunkajärven Perungan Erämiehet
Leirikeskus
ry. Yht.hlö Esa Tervo

Su 27.11.
klo 13

Adventtilaulut. Seurakunnan ja
diakoniatoimikunnan järjestämä.

Perunkajärven Yht.henk. Irma Aurala,
Leirikeskus
puh. 040 735 3700

To 1.12. ja Kuntopiiriä ja lihashuoltovinkkejä. Vetäjänä
Tiaisen entisen Lisätiedot: Heli
to 8.12. klo Mirva Patronen Rovaniemen kaupungin
koulun
Saraniemi, puh. 040
13.30-14.30 liikuntapalveluista. Järjestäjinä Rovaniemen
kuntosali
744 8910
kaupungin liikuntapalvelut ja Tiaisen Kyläseura
ry.
La 3.12.

Maa- ja kotitalousseuran järjestämä
ohjelmallinen joulujuhla ruokailuineen.
Maksullinen ja lähinnä kyläläisille ystävineen.

Perunkajärven Yht. hlö Veli
Leirikeskus
Tervo, puh. 040 764
2920

Su 11.12.
klo 12

Puurojuhla. Joulupukki vierailee, pikku paketti Tiaisen
Lisätiedot: Heli
mukaan. Tapahtuma on ilmainen. Järjestäjänä entinen koulu Saraniemi, puh. 040
Tiaisen Kyläseura ry.
744 8910

La 17.12.
klo 15 alk.

Perinteiset joulumyyjäiset. Ilmaiset pöydät!
Kahvio ja arvontaa! Järjestäjänä kyläyhdistys.

Perunkajärven Yht.hlö Hillevi Vitikka,
Leirikeskus
puh. 040 541 5186

La 17.12.
klo 17

Kauneimmat joululaulut. Esiintyjinä Topi
Litendal ja Tarja Alakörkkö sekä Putaan
pelimannit. Seurakunnan ja diakonitoimikunnan järjestämä.

Perunkajärven Yht.hlö Irma Aurala,
Leirikeskus
puh. 040 735 3700

La 31.12.
klo 23 alk.

Uuden Vuoden vastaanotto

Pirttiselän
laavu

Yht.hlö. Jukka Perunka,
puh. 0400 273 347

Kuva: Timo Lindholm / Rovaniemen kaupunki

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

