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Keväinen tervehdys aluelautakuntamme kylien asukkaille. Aluelautakunnan toinen kokeiluvuosi on
toteutettu yhteisten suunnitelmiemme mukaisesti. Kokouksia pidettiin eri kylillä yhteensä 8 ja niistä 2
toteutettiin avoimina kokouksina. Asioiden valmistelijoiden ja esittelijän kanssa olemme käyneet
runsaasti kehittämiskeskusteluja ja neuvotteluja jotka ovat edesauttaneet kokousten asioiden
päätösvalmiutta yhteisesti hyväksyttyihin päätöksiin.
Kaupunki on järjestänyt kiitettävästi koulutusta lautakunnan jäsenille ja lautakuntien puheenjohtajien
yhteiset säännölliset neuvottelut ovat antaneet merkittävän toimintatuen aluelautakuntien työlle ja
antanut ohjeistusta / linjausta esittelijäntyölle. Näin toimien koemme toteuttavamme merkittävää
kokeilua lautakuntien jäsenten, esittelijän ja muiden valmistelijoiden kanssa, jonka tavoitteena on
aluelautakuntakokeilun onnistuminen.
Toivomuksina varmasti kaikilla aluelautakunnilla ja toimialalautakunnilla on aikaisempaa läheisempi /
yhteistyökykyisempi toiminta valtuuston tahdon toteuttamiseksi, jossa yhdenvertainen palvelujen
tuottaminen toteutuu.
Yksityisteiden yhteyksissä vakituisesti asuvat ovat olleet eri alueilla eriarvoisen kohtelun varassa.
Tekninen lautakunta on nyt vaatinut yksityistiekäytännöt uuteen valmisteluun, jossa huomioidaan
yhdenvertaisen palvelun toteuttaminen.
Alueemme aikuisväestön terveyspalvelujen käynnistäminen on valmistelussa ja aluksi käynnistynee
kokeiluna Palvelukylän Vikajärven koululla.
Kylien yhdistykset ovat voineet aikaisemman käytännön mukaisesti hakea kylien kehittämissäätiön
myöntämää kylien kehittämisrahaa, joiden jaosta päätettiin aluelautakuntamme huhtikuun 22 päivän
kokouksessa.
Nyt kaupunki on toteuttanut pitkään toivotun viemäröinnin alueemme palvelukylälle Vikajärvelle.
Viemäröinnin piiriin saatiin näin 6 kaupungin rakennuspaikkaa (tonttia) upealta kalaisan Raudanjoen
ja Vikajärven ranta-alueelta läheltä koulu- ja kauppapalveluja. Rakennuspaikat (tontit) ovat jo
haettavissa ja ne esitellään 6.6 Vikajärvipäivän yhteydessä mahdollisille rakentajille. Yksityisten
rakennuspaikkoja viemäröinnin toiminta-alueella on 9 ja näistä 5 on jo rakennettuja.
Tässä lehdessä on erittäin tärkeää ajankohtaista tietoa miten jätteiden käsittely- ja lajitteluvelvoitteet
muuttuvat 2016 alusta. Toivon toiminta-alueemme asukkaiden ottavan nämä ohjeet ja
mahdollisuudet vakavasti. Todennäköistä on, että jätteiden keräily kustannukset entisestään
nousevat. Suositeltavaa on kotitalouksien ottavan käyttöön kompostoinnin ja näin päästä pienempiin
jätekustannuksiin.

Kiitokset kyliemme asukkaille ja aluelautakuntamme jäsenille
aktiivisesta yhteydenpidosta ja hyvästä yhteistyöstä.
Tapahtumarikasta tulevaa kesänaikaa toivottaen.
Jaakko Huttunen
Sodankyläntien aluelautakunnan puheenjohtaja
puh. 040 551 3107
jaakkoj.huttunen@pp.inet.fi

Ajankohtaista alueelta
Oppimista, luottamusta ja sinnikkyyttä
Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kolmas vuosi on käynnistynyt. Tämän vuoden alusta lähtien aluelautakunnat
huolehtivat omalla alueellaan terveysneuvonnan, kotihoidon, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan
palveluista. Aluelautakuntien tulee ohjata, seurata, valvoa ja arvioida näiden palvelujen toteuttamista. Näiden tehtävien
lisäksi aluelautakunnat vastaavat oman alueensa yleisestä kehittämistoiminnasta ja asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista.
Kokeilun alkupuoli on ollut oppimisen aikaa. Aluelautakuntien jäsenet ovat opetelleet tuntemaan oman roolinsa
päätöksentekijänä, kaupunkiorganisaation viranhaltijat ovat totutelleet uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja kylien
asukkaat ovat olleet ”kuulolla” aluelautakuntien suuntaan. Tämä oppimisprosessi jatkuu ja – toivottavasti – syvenee.
Tiivis ja toimiva keskusteluyhteys kokeilun eri osapuolten kesken on aluelautakuntatoiminnan ehdoton edellytys.
Toimialalautakuntien ja aluelautakuntien selkeä työnjako ja säännöllinen yhteistyö lisäävät keskinäistä luottamusta
tilanteessa, jossa talous asettaa yhä tiukemmat reunaehdot kuntalaisten palveluiden järjestämiselle. Aluelautakunnat
voivat tuoda päätöksentekoon arvokasta paikallistuntemusta: tähän tehtävään lautakunnat tarvitsevat ehdottomasti
asukkaiden apua.
Aluelautakunta-alueet ovat erilaisia rakenteiltaan ja osin palvelutarpeiltaankin. Rovaniemen kylillä on jokaisella oma
toimintakulttuurinsa. Tämän monimuotoisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä vaatii
sinnikkyyttä ja kykyä nähdä kylien arki asukkaan näkökulmasta. Aluelautakuntatyö on parhaimmillaan yhteisöllistä
vastuunottoa, tervettä ”sekaantumista omiin asioihin”.
Kylien kehittämissuunnitelmiin tutustuminen on hyvä tapa aloittaa tämä omiin asioihin sekaantuminen; niiden pohjalta
on käynnistynyt useita kehittämishankkeita, joista toivottavasti löytyy ratkaisuja kylien lähipalveluiden turvaamiseen
tulevaisuudessa. Valtuusto saa tänä keväänä hyväksyttäväkseen lähipalveluiden järjestämisperiaatteet, jotka ohjaavat
päätöksentekoa myös aluelautakunnissa. Lautakunnat antavat lausuntonsa näistä periaatteista toukokuussa. Olkaapa
yhteydessä kylänne edustajaan aluelautakunnassa – myös tässä asiassa.
Yhteistyöterveisin,
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja,
meeri.vaarala@rovaniemi.fi,
puh. 040 568 9361

Alueiden verkkosivut uudistuvat
Rovaniemen kaupungin verkkosivujen Kylät- ja kaupunginosat -osiota uudistetaan kevään aikana.
Pilottivaiheessa muokattiin uusiksi Alaounasjoen alueen sivut, ja myöhemmin keväällä sama tehdään muiden
alueiden sivuille.
Uudistetuille sivuille kootaan kaikki alueella järjestettävät kaupungin palvelut sekä kaikki kaupungin
tarjoamat sähköiset asiointimahdollisuudet. Lisäksi kylillä on, kuten ennenkin, omat sivunsa, joiden sisältöön
kyläläiset itse voivat vaikuttaa.
Samalla avasimme kyläläisille tarkoitetun markkinapaikan yksityishenkilöiden ilmoitteluun. Rovaniemen
kaupungin tapahtumakalenteriin on myös luotu uusi kategoria kylien tapahtumille. Myöhemmin keväällä
avautuu kylätilojen sähköinen varauskalenteri.
Uudistuksista tiedotetaan tarkemmin sitä mukaa kun ne etenevät. Kaikki jo tehdyt uudistukset sekä kyliin ja
kaupunginosiin liittyvät tiedotteet löytyvät osoitteesta: www.rovaniemi.fi/asukastoiminta
Jani Ekblom
Viestintäsuunnittelija
puh. 050 463 5302
jani.ekblom@rovaniemi.fi

Ajankohtaista jäteasiaa
Rovaniemeläisten jätteistä energiaa
Napapiirin Residuumin toimialueella siirrytään jätteenpolttoon tämän vuoden marraskuussa. Tavallisen asukkaan
elämässä muutos voi näyttäytyä hyvinkin vaatimattomasti, sillä näkyvin muutos tulee olemaan kerättävien jätelajien
nimien muutos. Sekajäte-nimitys jää historiaan ja tilalle tulee polttokelpoinen jäte. Kaikki jäte ei ole palavaa, joten
isommissa asuinkiinteistöissä on syytä varata jäteastia myös kaatopaikkajätteelle. Pienempien talouksienkin
kannattaa harkita omaa astiaa tai muuta säilytyspaikkaa kaatopaikkajätteelle, josta ne voi toimittaa sopivin välein
kaatopaikalle tai jäteasemalle.
Muutosten alullepanijana on Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013), jossa säädetään orgaanisen jätteen
kaatopaikkasijoituskiellosta. Kielto astuu voimaan 1.1.2016 ja se tarkoittaa, ettei Suomen kaatopaikoille voi sijoittaa
sen jälkeen jätettä, joka sisältää orgaanisia aineita. Eloperäisen jätteen lisäksi esimerkiksi hyötykäyttöön
soveltumattomat pahvit, rakennusjätteet, kaikki orgaaniset muovit, kumit ja erilaiset tekstiilit täytyy käsitellä muulla
tavoin. Tässä muutoksessa ekopisteiden käyttö, kompostointi ja muut erilliset jätteiden keräykset korostuvat.
Residuumin toimialueen noin 70 000 asukkaan sekajätteiden kustannustehokkain sekä ympäristöystävällisin
käsittelymuoto on jätteiden energiahyödyntäminen jätteenpolttolaitoksessa. Omin päin jätteenpolttoon ei kannata
ryhtyä, sillä omassa tulipesässä poltettujen jätteiden savukaasupäästöjä ei puhdista mikään. Päästöt pääsevät
leijailemaan piipun kautta lähialueiden ilmaan sekä maaperään ja voivat tulla vastaan esimerkiksi omalla lautasella
lähialueen ruokien mukana. Jätteiden poltto omassa takassa tai saunan kiukaassa rasittaa myös tulipesien piippuja ja
arinoita.
Jätteenpolttoon siirtymisestä ei tule juurikaan muutoksia jätehuoltokustannuksiin. Vaikka jätteidenpoltosta saadaan
polttolaitoksissa energiaa, se on käsittelymuotona toistaiseksi niin kallista, että jätteen tuojalta peritään
jätteenpolttolaitoksella painon perusteella käsittelymaksu. Myös pitenevät kuljetusmatkat tulevat aiheuttamaan
enemmän kustannuksia kuin kaatopaikkakäsittely, sillä lähin polttolaitos Suomessa löytyy Oulusta. Polttoon ei
kannata ohjata mitään jätteitä, joilla on kierrätysarvoa uusiomateriaalien valmistuksessa tai jätteitä jotka eivät pala.
Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet sekä vaaralliset jätteet lajitellaan siis jatkossakin erilleen muusta jätteestä, jolloin ne
voidaan ohjata erilliskeräyksen kautta hyötykäyttöön tai asianmukaiseen käsittelyyn.
Jätteenpolttoon siirtymisen muutokset näkyvät eniten jäteasemilla asioidessa. Isoin rutistus on edessä Alakorkalon
jäteasemalla, jonka toinen muutosvaihe aloitetaan alkukesällä. Jäteasemalle rakennetaan käsittely- ja lastaustiloja
polttokelpoiselle jätteelle ja kaatopaikkajätteelle. Kotitalouksien jäteastiat tyhjentävät jäteautot tuovat jatkossa
polttokelpoiset jätteet jäteasemalle, jossa jäte lastataan rekka-autoihin. Rekoilla jätteet kuljetetaan suoraan
polttolaitokselle.
Polttokelpoisen jätteen tavoin myös syntypaikkalajittelemattomien jätteiden vastaanotto ja käsittely siirtyy
kaatopaikalta jäteasemalle. Jätteistä lajitellaan koneellisesti erilleen kaikki hyödyntämiskelpoinen aines, jonka jälkeen
hyötykäyttöön kelpaamaton palava jäte murskataan ja kuljetetaan niin ikään rekkakyydillä polttolaitokselle
energiahyödyntämistä varten. Polttoon tai hyötykäyttöön kelpaamaton, epäorgaaninen jäännös sijoitetaan
kaatopaikalle.
Paljon on jo valmiinakin. Ensimmäisessä vaiheessa Alakorkalon jäteasemalle valmistui marras- joulukuussa 2014
Ekokieppi, johon ohjautuu miltei kaikkien jäteasemalla vastaanotettavien veloituksettomien jätteiden vastaanotto.
Lisätietoa jätehuollon ajankohtaisasioista kuten jätteenpoltosta, biokaasulaitos -hankkeesta samoin kuin kaikkien
kesän jätteiden keräyskierrosten aikataulut löydät vappuviikolla jaossa olevasta asiakaslehdestämme.
TIETOIKKUNA:
• Jäteasetus kieltää orgaanisen jätteen sijoittamisen kaatopaikoille 1.1.2016 lähtien
• Sekajäte jakautuu jatkossa kahteen jätelajiin: Polttokelpoinen jäte ja Kaatopaikkajäte
• Muutos astuu suunnitelman mukaan voimaan Rovaniemellä 1.11.2015
• Lisätietoa: Jäteneuvonta numerossa: 0800 120 230

Ajankohtaista jäteasiaa
POLTTOKELPOINEN JÄTE, käytössä 1.11.2015 alkaen
kelpaa
• muovit, esim. leipäpussit, muovirasiat,
elintarvikepakkaukset
• biojätteet (jos ei kompostoida tai erilliskerätä)
• kahvipaketit, sipsipussit
• kissan- ja koiranruokapussit
• rikkinäiset kengät, vaatteet ja muut tekstiilit
• vaipat, terveyssiteet
• levyt (vinyyli- ja cd-levyt, videokasetit)
• imurin pölypussit, tupakantumpit
• kumi- ja nahkatuotteet, vaahtomuovit
• styroxit, pienet määrät sahanpurua
• likainen paperi, kartonki ja pahvi (ekopisteisiin
kelpaamaton)
KAATOPAIKKAJÄTE, käytössä 1.11.2015 alkaen
Kaatopaikkajätteen keräysvälineeseen saa laittaa vain
kooltaan ja määrältään pieniä jätteitä.
kelpaa:
• hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet
• kaakelit, kristallit, peililasit
• keramiikka-, posliini- ja lasiesineet ja -astiat
• tuhkat (vain hyvin jäähtynyt)

ei kelpaa
• käymäläjätteet
• erityisjätteet
• moottoriajoneuvon renkaat
• sähkölaitteet
• kivi- ja maa-ainekset, hiekoitushiekat
• räjähdyksen vaaraa aiheuttavat jätteet
• vaaralliset jätteet
• hyötyjätteet (paperi, kartonki, metalli, lasi, puu- ja
puutarhajäte)
• rakennus- ja purkujätteet
• palamaton jäte (esim. keramiikka, hehkulamput,
sulakkeet, kissanhiekka jne.)
• nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
ei kelpaa:
• biojäte
• poltettava jäte
• moottoriajoneuvojen renkaat
• vaaralliset jätteet
• sähkölaitteet
• hyötykäyttöön kelpaavat jätteet (lasipakkaukset, metalli,
paperi, kartonki, pahvi)
• rakennus- ja purkujätteitä
• nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
• käymäläjätteitä
• erityisjätteitä
• kivi- ja maa-aineksia, hiekoitushiekkaa
• palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä

Jäteöljyn keräys Sodankyläntien suunta 19.5.2015
Käyrämö, baarin piha, Sodankyläntie 6789
Tiainen vanha koulu, Sodankyläntie 5997
Ylinampa ekopiste, urheilukentän vieressä
Vikajärvi, koulun urheilukentän ekopiste, Liikekuja 3
Misin ekopiste, Kieliseljäntie 22

13.30–14.00
14.20- 14.50
15.10–15.40
16.00–16.30
18.00–18.30

Vaarallisten jätteiden keräys Sodankyläntien suunta 2.6.2015
Misin ekopiste, Kieliseljäntie 22
Vikajärven ekopiste, koulu, Liikekuja 3
Käyrämö, baarin piha, Sodankyläntie 6789
Tiainen, Niesintien ja Sodankyläntien risteys
Ylinamman ekopiste, urheilukenttä
Alanampa, P-paikka, Sodankyläntie 3853
Perunkajärven ekopiste, Perunkajärven itäpuolentie 1
Olkkajärvi, Veneenlaskupaikka, Sodankyläntie 1655

8.30–8.45
9.15–9.40
10.15–10.30
11.20–11.35
11.50–12.05
12.15–12.30
13.10–13.40
14.05–14.20

Jäteneuvonta
palvelee ilmaiseksi
0800 120 230
arkisin klo 9-15
www.residuum.fi

Kiertävä jätteen keräys Sodankyläntien suunta 9.6.2015
Niesin ykp, Niesintie 1885
Vikajärvi, ekopiste, koulu, Liikekuja 3

17.00 – 17.15
18.00 – 18.15

• Otetaan vastaan:
• rakennus- ja sekajätettä esim.: huonekalut, erilaiset tekstiilit, lavuaarit ja wc-pytyt, tyhjät muovikanisterit
• veloituksetta romumetallia esim.: kiuas, polkupyörä, ruohonleikkuri sekä erilaiset metalliset osat ja esineet
• veloituksetta kodin tavanomaisia sähkölaitteita esim.: TV, tietokone, mikro, imuri

Ajankohtaista jäteasiaa

Ajankohtaista alueelta
Työpaja ”Kirjastopalveluiden kehittäminen”
Sodankyläntien aluelautakunta-alueella pidetään
3.6.2015 klo 17.00 – 18.00 Vikajärven koululla.
Työpajan aiheena on pohtia, miettiä, ideoida sitä miten
Sodankyläntien alueen kirjastopalvelut tulevaisuudessa järjestetään.
Sodankyläntien aluelautakunta toivoo runsasta osallistumista työpajaan
– kaikilta alueen 9 kylältä.

Tervetuloa mukaan!
Sodankyläntien aluelautakunnan kokouksessa 22.4.2015 käsiteltiin kirjastopalveluiden kehittämistä Sodankyläntien
alueella. Vs. kirjastotoimenjohtaja Salla Erho esitti, että Rovaniemen kaupunginkirjastossa pyritään kokonaisratkaisuun,
jossa kirjastoautopalvelu korvaa suuren osan nykyisistä kyläkirjastoyksiköistä. Sodankyläntien aluelautakunta päätti, että
aluelautakunta kuulee alueen asukkaista ennen päätöksentekoa.

Suun terveydenhuolto tiedottaa:
Suun terveydenhuollon kutsukäytäntö on muuttunut. Jatkossa alle 15-vuotiaille postitetaan koteihin kehotus varata aika
suun terveydenhuoltoon henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaisin määräajoin. Ajan varaamiseksi voitte olla
yhteydessä suun terveydenhuoltoon joko soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen tai käymällä hammashoitolassa. Kun
aika varataan itse, on todennäköisempää, että se sopii. Näin vältytään turhilta ajan vaihdoilta sekä vähennetään
peruuttamattomia poisjääntejä. Kuljetuskoululaisille (koululaiset, joille järjestetään yhteiskuljetus hammashoitolaan)
lähetään edelleen valmiit ajat.
15 vuotta täyttäneille ei lähetetä kutsua vaan he varaavat ajan viimeisimmällä käynnillä sovitun yksilöllisen hoitovälin
mukaan. Mikäli joudutte perumaan jo kertaalleen varatun ajan, huolehdittehan uuden ajan sopimisesta itse. Varattu
aika tulee perua edellisenä päivänä klo 14 mennessä. 15 vuotta täyttäneiltä peritään peruuttamattomasta käynnistä
asiakasmaksu-asetuksen mukainen maksu 39,60 €.
Ajanvarausasioihin liittyen keskitetyn ajanvarauksen puhelinnumero on 016 322 4630.
Asiasta antaa lisätietoja:
Ylihammaslääkäri Merja Palokangas, 016 322 2431
Osastonhoitaja Katariina Kettunen 016 322 4629.

Sodankyläntien suunnan aluelautakunnan jäsenet 2015
Kylä
Vikajärvi
Perunkajärvi
Olkkajärvi
Ylinampa
Niesi
Misi
Tiainen
Alanampa
Vika

Varsinainen jäsen
Jaakko Huttunen pj
Hillevi Vitikka vpj
Rauni Korva-Hyötylä
Anni Jaakkola
Seppo Suopajärvi
Antti Pakonen
Heli Saraniemi
Juha Seurujärvi
Juhani Tulppo

sähköpostiosoite
jaakkoj.huttunen@pp.inet.fi
hillevi.vitikka@pp.inet.fi
rauni.korva-hyotyla@pp.inet.fi
aapa68@luukku.com
hsaraniemi@gmail.com
seuru@hotmail.com
juhani.tulppo@gmail.com

varajäsen
Taina Pöykkö
Veli Tervo
Aarne Hyötylä
Seppo Ylinampa
Arja Suopajärvi
Kaisa Mestari
Markku Poikela
Anna-Liisa Holm
Tuomo Harju

Ajankohtaista alueelta
Ryhtyisinkö ikäihmisten perhehoitajaksi?
Mitä on perhehoito?
Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja muuta huolenpitoa perhehoitajan kotona.
Kunta arvioi ja hyväksyy perhekodin soveltuvuuden perhehoitotoimintaan. Kunta ja perhehoitaja tekevät
toimeksiantosopimuksen ja kunta maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen. Hoitopalkkiot vaihtelevat kunnittain, esim.
vuonna 2014 noin 800 eurosta 1200 euroon, kulukorvaukset 500 eurosta 728 euroon kuukaudessa. Lyhytaikaisen hoidon
palkkio maksetaan vuorokausihinnan mukaan. Erikseen korvattavat kustannukset – mikäli niitä on – tulevat kuukausittaisen
kulukorvauksen lisäksi. Perhehoitajalle maksetaan käynnistämiskorvaus perhehoidon aloittamisesta aiheutuviin
välttämättömiin kuluihin.
Kenelle perhehoito on tarkoitettu?
Perhehoito sopii ikäihmisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa, mutta eivät pärjää omassa kodissaan ja joiden elämänlaatu on
heikkoa tukipalveluista huolimatta. Perhehoitoon voi tulla muistisairauden alku- tai keskivaiheessa. Perhehoito sopii myös
turvattomuutta tai yksinäisyyttä kokeville korkean iän saavuttaneille henkilöille. Toipilasvaiheessa esim. leikkauksen tms.
toimenpiteen jälkeen perhehoitokoti voi olla erinomainen toipumispaikka. Omaishoidossa oleville ikäihmisille omaishoitajan
vapaan aikana voi olla matalampi kynnys tulla perhehoitoon kuin varsinaiseen laitoshoitoon.
Valmennusta perhehoitajaksi aikoville
Ikäihmisten
perhehoitajaksi
alkava
suorittaa
ennen
työn
aloittamista
ennakkovalmennuksen, jonka tarkoituksena on taata jokaiselle ikäihmiselle
mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen ja antaa perhehoitajuutta
harkitseville mahdollisuus saada ennalta riittävästi tietoa tehtävästä. Ensimmäinen
valmennusryhmä on aloittanut Rovaniemellä tänä keväänä.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
palveluesimies Maija Kaikkonen
puh. 040 406 8793/sähköposti maija.kaikkonen@rovaniemi.fi

Oman kylän nuoret kesätöihin
Tehkää hyvä työ, ja ottakaa nuori kesätöihin hoitamaan perinteiset aidanmaalaustalkoot, lastenhoitajaksi tai
ikkunanpesuhommiin. Juuri käynnistyneen kesätyö-kampanjan säännöt yksinkertaisuudessaan:
Työn tilaaja/sponsori
Nuorten työllistäjänä tai sponsorina voi toimia rovaniemeläinen yritys, yksityinen henkilö tai yhdistys, esim. 5
perheen porukka.
Yhden nuoren työllistämisen hinta tilaajalle on 21,70 €/päivä ja 217,00 €/10 päivää (sis. ALV. 24%).
Kampanjaan voi osallistua myös sponsorina jos itsellä ei ole tarjota työtehtäviä.
Työntekijä
Työntekijä on Rovaniemen kaupungilta kesätyösetelin saanut nuori eli 1998 tai 1999 syntynyt nuori. Maksettava
summa on täysin kotitalousvähennyskelpoinen.
Kun nuori on työskennellyt yhteensä 10 työpäivää (6 tuntia / päivä), hänelle maksetaan 360 € palkka sekä
lomakorvaus.
Osa palkkiosta koostuu Rovaniemen kaupungin kesätyöläisille maksamasta tuesta.
Palkkasummasta pidätetään työntekijän ansiotulovero hänen veroprosenttinsa mukaisesti.
Palkkio on Avaintyönantajien työehtosopimuksen mukainen kesäharjoittelijan palkka.
Työnantaja
-Virallisena työnantajana ja koordinaattorina toimii Sijaishaltija Oy, joka ei tavoittele kampanjalla tai nuorten
työllistämisellä voittoa.
Meidän täytyy yhdessä opettaa kylän nuoret työntekoon. Työllistetään nuoret yhdessä!
Kampanjan nettisivut: www.pikaduuni.fi/kesaduuni
Lisätietoja kampanjasta: Heidi Alariesto, heidi.alariesto@sijaishaltija.fi puh. 045 313 3533

Kylien tapahtumakalenteri
Ajankohta

Tapahtuma

Paikka

Lisätiedot

La 6.6.2015 klo 10.00-15.00

Vikajärvi-päivät ja VAPA-päivän
kalastustapahtuma

Vikaköngäs

Kirpputori

Vikajärven koulu

Nuorisolle (alle 18 v.) maksuton
kalastusoikeus.
Kilpailuja, paikallisia yrittäjiä, ym. hauskaa
ajanvietettä. Tarjolla makkaraa, kahvia,
teetä, nisua ja mehua.
Rakennustonttien esittely.
KAIKILLE VAPAA PÄÄSY. TERVETULOA!

20.6.2015

Juhannuspyhän tanssit, ViihdeHuhtalan kera

Eetun tupa,
Perunkajärvi

Järj. Vikajärven Seudun Kylät ry, Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
sekä Lapin Vapaa-ajankalastajat
Yhd. henkilö Eetu Tervo puh. 040 752 9412
Tansseja, karaoke- ja lauluiltoja kesän
aikana myöhemmin ilmoitettavina
ajankohtina

19.7.2015 klo 12.00

25.7. klo 12.00

PerPon perinteiset kesäkisat
yleisurheilu- ja beach volley-kisojen
merkeissä
Rantatapahtuma;
soutu- ja tikkakisat, runoa ja lauluja.

Leirikeskuksen
urheilukentällä

Yhd.hlö Veli Tervo. puh 040 764 2920

Pekka Kuoksan rannassa

Ohjelmamaksu sisältää pientä
purtavaa. Järj. Maa- ja kotitalousseura.
Yhd.hlö Veli Tervo puh 040 764 2920

Heinä-elokuussa
erikseen ilmoitettavana
ajankohtana

Onkikilpailut

Heinä-elokuussa

Rannalta ongintakilpailu

Tiainen

Tarkempi aika/paikka ilmoitetaan Lapin
Kansan seuratoiminta palstalla. Järj. Tiaisen
kyläseura ry

Elokuussa
erikseen ilmoitettavana
ajankohtana

Raudasjoen kalastusalueen
kalastustapahtuma markkinoineen

Eetun tupa

Järj. Keski-Perunkajärvenkalavesien
osakaskunta. Yhd.hlö Eetu Tervo puh.
040 752 9412

Vikajärven perinteinen perheiden
hiihtotapahtuma, jonka järjesti Vikajärven
Seudun Kylät ry ja Vikajärven kyläseura ry.

Voittajien nimet yhteiskuvassa ovat
eturivistä vasemmalta lukien:
Onni Saukkonen, Mikael Paaluharju,
Urho Pöykkö, Aleksi Pöykkö ja Alina Rajatalo.
Takarivissä vasemmalta lukien:
Veeti Hakola, Jussi Pöykkö, Jaana Pöykkö,
Matti Pöykkö ja Oona Pöykkö.

Järj. Perungan Erämiehet ry,
Yhd.hlö Mika Pasanen puh. 0400 287 566

