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Ounaskaiku

Alaounasjoen alueen kylien tiedote 2/2015

Marraskoski Tapionkylä,
Sinettä Mäntyjärvi, Sonka,
Lehtojärvi, Tuhnaja sekä
muut alueen kylät

Ajankohtaista alueelta
Aluelautakunnan puheenjohtajan tervehdys
Olemme taas vuodenkierrossa menossa pimeimpään ja kylmimpään jaksoon luonnossa. Näin näyttää olevan tapahtumassa myös
valtakunnassa ja yleismaailmallisestikin. Nämä muutokset ovat olleet varsin ennalta arvaamattomia. Olemme nähneet jo vuosia
ihmisten kärsimyksiä kriisialueilla, joissa ei ole mitään kunnioitusta heikomman oikeuksiin ja ihmisyydestä ei ole mitään merkkejä.
Nyt tämä vuosia patoutunut hätä ja epätoivo ovat alkaneet purkautumaan hallitsemattomana pakona johonkin parempaan ilman
suunnitelmallisuutta, johon liittyy ihmisten hädänalaisen tilan hyväksikäyttö ja rikollisuus. Seurauksia joudumme käsittelemään
koko euronopassa monia vuosia. Myös lappi ja Rovaniemi ovat arvaamattomassa tilanteessa lyhyelläkin aikajanalla, emme voi
ennustaa tulijoiden määrää, emmekä kustannuksia tai toimenpiteitä joista joudumme päättämään. Lapissa on tilaa ja asukasmäärä
pienenee ja ikääntyy, joten meillä olisi nyt mahdollisuus korjata tätä tilannetta. Lapissa on ennenkin otettu vastaan kriisialueilta
paenneita ihmisiä, viimeksi 70 vuotta sitten. Ero nykyiseen on, että ihmiset tulevat täysin eri kulttuurista, kuinka vältytään suurilta
ongelmilta? Aika näyttää kuinka tässä tulee käymään, mutta ei meidän kannattaisi provosoida tilannetta yhtään. Tulijat ovat
inhimillisiä ihmisiä, heillä kaikilla on painava syy jättää synnyinseutunsa ja lähteä etsimään parempaa elämää.
Laulun sanoin `` Aavan meren tuolla puolen siintää satumaa” on saanut suuren määrän suomalaisia jättämään kotiseutunsa. Eivät
nämäkään lähdöt ole olleet aivan vapaaehtoisia, motiivina on ollut paremman elintason hakeminen. Kotimaan vaihtoehtona olisi
työttömyys ja syrjäytyminen. Maailmalla elää paljon ihmisiä epäinhimillisissä olosuhteissa, että tiedon lisääntyessä on
odotettavissa kansainvaelluksia tulevaisuudessakin. Tulijoille tulisi kuitenkin tehdä selväksi, että eletään maassa maan tavalla tai
valitaan paremmin omaan kulttuuriin sopiva alue uudeksi asuinpaikaksi.
Alueemme kouluasia ei ole edennyt toivotulla tavalla, olemme edelleen ilman päätöksiä tulevan tilan rakentamisesta. Tämä on
luvattoman huonoa hallintoa. Tästä joutuvat kärsimään lapset, lapsiperheet ja nuoret. Tilanne on pysäyttänyt alueemme
kehityksen, täällä vallitsee epätoivo lasten tulevaisuudesta. Olen kuunnellut lapsiperheiden huolta tulevaisuudesta, millaisessa
ympäristössä lapsemme opiskelevat ja viettävät vapaa-aikaansa alueellamme? Emme voi antaa hyviä tyylipisteitä päättäjille. Tässä
ilmeisesti näkyy keskikaupungin päättäjien nuiva suhtautuminen kylien tilanteeseen. `` Rovaniemi kylien kaupunki´´ ei pidä
paikkaansa. Nuorisotilojen osalta tilanne on hälyttävä, nuoriso on etsinyt omatoimisesti kokoontumispaikoiksi paikkoja, joissa he
aiheuttavat jopa häiriöitä, ja valvovien tahojen puuttuessa syntyy monenlaisia ongelmiin johtavia ilmiöitä.
Toivottavasti vuosien kuluttua voitaisiin todeta asioiden alueellamme olevan paremmassa jamassa.
Toivotan Teille jokaiselle mukavaa joulun odotusta ja parempaa uutta vuotta.
Timo Eskelinen
Alaounasjoen aluelautakunnan puheenjohtaja

Tärkeitä puhelinnumeroita – leikkaa irti ja ota talteen!!

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
112 Suomi -mobiilisovellus hätäpuhelujen paikannukseen nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa. Se mahdollistaa soittajan
sijaintitiedon välittymisen automaattisesti hätäkeskuspäivystäjälle. Yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa tehty sovellus on
ladattavissa ilmaiseksi Android- ja iPhone -puhelimille, ja se ilmestyy myös Windows-puhelimille lähiaikoina. Hätäkeskuslaitos
suosittelee sovelluksen lataamista.
LKS:n päivystys

päivystysasioiden puhelinneuvonta

016 322 4800

Myrkytystietokeskus

24 h

09 471 977 tai 09 4711 (vaihde)

Pikapoli, Sairaalakatu 1

ma-to 8 - 15 ja pe tai arkipyhän aatto 8 - 14

Ei puhelinasiointia

Auttava Puhelin

ma-ti klo 13–21 ja ke-pe 17–21

0203 16116

Lapin Ensi- ja turvakoti, kriisikeskus

ma- pe klo 8 - 18

040 553 7508

Lastensuojelun päivystys

ma- pe 8 - 16

040 726 6965

Lastensuojelun päivystys

virka-ajan ulkopuolella Lapin Ensi- ja turvakoti

040 584 0021 tai 112

Rikosuhripäivystys

Aluejohtaja Päivi Alanne-Kunnari

0400 979 175

Tien käyttäjän linja

24 h

0200 2100

Ajankohtaista alueelta
MUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ
Olemme muutaman vuoden sisällä tarkasti selvillä siitä, millaisena sote-uudistus toteutuu. Uudistus vienee ”parhaimmillaan” kaksi
kolmasosaa Rovaniemen kaupungin budjetista jonkinlaisen ylemmän hallintotason päätettäväksi. Miten käy kylien sote-palvelujen
tässä muutoksessa? Yksi skenaario on se, että suuret ja kaukaiset sote-tuotantoalueet tilaavat palveluja vain kunnalta ja suurilta
kaupallisilta toimijoilta ja kylien oma hoivapalveluiden osaaminen ja yrittäjyys jää käyttämättä. Kylien tulevaisuuden kannalta olisi
erittäin tärkeää, että uusi sote-järjestelmä sallisi ja jopa rohkaisisi kylätason mikroyrittäjyyttä.
Yhden tulevaisuusvision mukaan Suomen vanheneminen merkitsee eittämättä sitä, että varsinkin maaseutu muuttuu
väestörakenteensa vuoksi palvelutaakaksi. Toisen vision mukaan ikäihmisten suuri määrä merkitsee varmaa kysyntää hoiva- ja
hoitoalan (mikro)yrityksille. Tämä kehityssuunta voisi merkitä myös sitä, että maaseudulla tarvitaan paljon nuoria käsiä hoivaajiksi.
Rovaniemen aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien kärkitavoite on vahvistaa Rovaniemen maaseutualueen elinvoimaa uuden
työn ja yrittäjyyden kautta. Valmistelussa onkin monialaosuuskunta, joka olisi oiva vastaus tähän lisääntyvään ikääntyvän väestön
hoidon ja hoivan tarpeeseen.
Edellä kuvattu antaa viitettä siihen, millaisia vaihtoehtoja sote-uudistuksen jälkeisellä ”uudella kunnalla” on valittavanaan. Kunnan
ja sen maaseutualueen elinvoiman ja asukkaiden kannalta parempi vaihtoehto on ”läheisyyden ekonomia”. Rovaniemen
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tänä vuonna lähipalveluperiaatteet, joista Rovaniemen aluelautakunnat antoivat myös oman
lausuntonsa. Näihin lähipalveluperiaatteisiin olisi jokaisen kuntalaisen suotavaa tutustua.
Lappilaisen maaseudun elinvoimaan vaikuttaa useita muitakin ilmiöitä kuin oma sote-uudistuksemme. Kulunut syksy on
osoittanut, että maailmassa voi tapahtua suuria muutoksia äärettömän lyhyessä ajassa. Turvallinen elin- ja asuinympäristö saattaa
olla kylien kilpailuvaltti hyvinkin läheisessä tulevaisuudessa - lähienergiasta ja puhtaasta lähiruuasta puhumattakaan. Näihin kylien
vahvuuksiin Rovaniemen aluelautakunnat ovat tarttuneet aluelautakuntakokeilun aikana omassa kehittämistoiminnassaan – on
päästy hyvään alkuun.
Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kolmas vuosi on
päättymässä ja alkaa olla arvioinnin aika. Päättäjille, kaupungin
johdolle ja asukkaille tarjotaan mahdollisuus osallistua
arviointiin. Arviointiraportti on kaupunginhallituksen käsittelyssä
keväällä
ja
valtuusto
päättää
rovaniemeläisen
lähidemokratiamallin jatkosta kesän korvalla.
Hyvän syksyn toivotuksin
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja

Aluelautakunnan jäsenet:
Kylä
Sinettä
Sonka
Marraskoski
Tapio
Mäntyjärvi
Lehtojärvi

Jäsen
Timo Eskelinen
Tarja Vaarala
Ilkka Kuusela
Kaija Maunula
Katariina Kemppe
Jarmo Haavikko

Varajäsen
Päivi Linnansaari
Pekka Kuoksa
Soile Elo-Kuusela
Lauri Vitikka
Antti Lilja
Nina Peteri

Kaupunginhallituksen edustaja Riku Tapio
Nuorisovaltuusto edustaja Veera Moilanen

Ajankohtaista aluelautakunnan toiminnasta:

Asukasasiamies Maarit Alikoski, alueellisten palvelujen johtaja Meeri Vaarala
sekä aluelautakuntien jäsenet.

Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset, kehittämissuunnitelmat sekä koulutus-materiaalit
löydät Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Esityslistat ja pöytäkirjat: http://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko

Ajankohtaista alueelta
UUTTA TYÖTÄ KYLILLE
Aluelautakunnat käsittelivät uuden työn luomista Arktikumin kehittämisseminaarissa, aluelautakuntien Aivomyrskyssä
22.9.2015. Lautakunnat hakivat jatkotoimia ja käytännön ratkaisuja nuorten kesätöiden kehittämiseen sekä uuden työn
luomiseen kylien uudistamis- ja kasvuhankkeissa.
Aluelautakunnat voivat jatkossa olla nykyistä aktiivisemmassa ja laajemmassa roolissa kokeilukulttuurin edistäjinä.
Palveluseteliä ja Kotiapukuponkia kehittämällä saadaan työn lisäystä alueiden yrittäjille ja pidempään työtä vailla olleille.
Nuorten tukeminen työhön ja yrittämiseen voidaan tehdä nykyistä laajemmin yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Vuoden
vaihteen jälkeen käynnistyviä nuorten kesätyöhakuja ajatellen: nyt on oikea hetki käynnistää työtehtävien kartoitus, joissa
tarvitaan apua ja joihin voidaan palkata ensi kesänä kylien nuoret. Yksi esimerkki monista työtä lisäävistä toimista oli kylien
ikäihmisten avoimen iltapäivätoiminnan kehittäminen. Tälle toiminnalle on tarvetta.
Työosuuskunnan valmistelu etenee ja osuuskunnan perustamisen valmistelukokous pidetään Kauppatorin asukastuvalla
(Pohjolankatu 5-7) torstaina 5.11.2015 klo 17.00. Tilaisuudessa käsitellään osuuskunnan perustamissopimusta, osuuskunnan
sääntöjä ja koolle kutsuttavaa osuuskuntakokousta. Tilaisuuteen osallistuvat Rovaniemen RovaTokka ry:n sekä kaupungin
edustajat. Tilaisuus on avoin – tervetuloa!

Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka tarkoituksena on sen jäsenistön taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla
taloudellista toimintaa siten, että osuuskunnan jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita.
Osuuskunnalla ei ole kiinteää osuuspääomaa, vaan se vaihtelee jäsenmäärän mukaan. Jäseneksi voi periaatteessa liittyä kuka
tahansa. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määritellä jäsenyyden edellytyksiä. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.
Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnassa samankaltaista valtaa kuin osakeyhtiön osakkeenomistajat.
Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Perustajat liittyvät
samalla osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunta perustetaan laatimalla sille perustamissopimus. Osuuskunnan tarkoitus on
jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen
osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää (OKL). Osuuskunnan jäsenet eivät ole
henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Jäsen vastaa osuuskunnan velvoitteista ainoastaan osuuskuntaan
sijoittamallaan summalla (eli erilaisilla osuusmaksuilla). Kirjalliset jäsenhakemukset osoitetaan osuuskunnan hallitukselle,
joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Maarit Alikoski
Asukasasiamies

Päivi Linnansaari
Rovaniemen Rovatokka ry
Puheenjohtaja

Suvimaria Saarenpää
Rovaniemen Rovatokka ry
Sihteeri

Kylien tapahtumakalenteri
Aika
4.11.2015
klo 18.00

Tilaisuus
Yleisötilaisuus.
Aiheena: Ala- ja Yläounasjoen
alueen monitoimitalo-hankkeiden
suunnittelutilanne.

Paikka
Sinetän monitoimihalli

Lisätiedot:
Järj. Alaounasjoen aluelautakunta

**********************************************************************************************************************
Aika

Tilaisuus

Paikka

Lisätiedot:

Perjantaisin 6.11,
20.11 ja 4.12
klo 12.00 alk.
(paritt. viikoilla)

Porinapiiri

Sinetän vanha koulu,
Parkkikankaantie 12

18.12.2015
klo 12.00 alk.

Porinapiirin pikkujoulut

Sinetän vanha koulu,
Parkkikankaantie 12

1.11.2015
klo 14.00 alk.
8.11.2015
klo 13.00
8.11.2015
klo 15.00
14.11.2015
klo 10.00
18.11.2015
klo 12.00–14.00
21.11.2015

Pauli Halmeen ja Antti Vuorenmaan
konsertti
Hirvipeijaiset

Lehtopirtti,
Lehtojärventie 99
Songan kylätalo

Rovaniemen Neuvokas, Sinetän porinapiiri
Porinapiiri on tarkoitettu kaikille alueen asukkaille.
Tapaamisessa ruokaillaan ja juodaan pullakahvit
omakustanne hintaan. Usein on asiantuntija paikalla
vastaamassa ja kertomassa ajankohtaisista asioista
Vuosi 2016 päätetään loppuvuoden kokoontumisissa
osallistujien kanssa. Seuratkaa ilmoitteluamme Lapin Kansa ja
Uusi Rovaniemi lehtien seuratoimintapalstoilla olevilta
ilmoituksilta.
Vapaa pääsy. Kanttiini. Järj. Lehtojärven kyläyhdistys.

Hirvenlihan huutokauppa

Songan kylätalo

Järj. Sonka-Palon Erä.

kaikille avoin Miesten kokkikoulu

Songan kylätalo

Ilmoittautuminen kansalaisopistoon. Tervetuloa miehet!

Villivirkkauspeiton arpajaistuottojen
lahjoitus Omaishoitajien yhdistykselle
Hirvipeijaiset

Songan kylätalo
Songan kylätalo

Järj. Palojärven Pyytömiehet.

21.11.2005
klo 14.00 – 17.00

Hyvinvointipäivä

Tapion Kylätalo

21.11.2015
klo 12.00 – 15.00

Joulumyyjäiset

Sinetän vanha koulu

22.11.2015
klo 13.00
28.11.2015
klo 13.00
29.11.2015
klo 14.00 alk.

Kyläkokous

Lehtopirtti,
Lehtojärventie 99
Rovaniemen teatteri

Vapaa pääsy. Esittelyt; Aloe vera Katja Huhtala/Susanna
Kostamovaara, Terveysliikunta HealthEx tekee
kehonkoostumusmittauksia, hieroja Päivi Björkberg
esittäytyy sekä uusi ihonhoitosarja esittelyssä.
Järj. Katja Huhtala puh. 0400 234 606
Vapaa pääsy. Lapset saavat tavata Joulupukin, kanttiini,
joulumusiikkia, arpoja ym. Järj. Sinetän kyläyhdistys ry.
Myyjien pöytävaraukset puh. 040 502 6665/Kai.
Tied. Kai Kolehmainen puh. 040 502 6665
Kahvitarjoilu. Järj. Lehtojärven kyläyhdistys.

Jouluruokailu ja kauneimmat joululaulut

Lehtopirtti,
Lehtojärventie 99

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Hannele Mölläri
puh. 040 7435 108
Lisäinfoa lähempänä tapahtumaa.
Järj. Lehtojärven kyläyhdistys.

5.12.2015
klo 18.00
6.12.2015
klo 15.00 alk.
8.12.2015
klo 18.00
12.12.2015
klo 16.00 – 19.00

Pikkujoulu

Kauneimmat joululaulut

Palojärven
lomakeskus
Lehtopirtti,
Lehtojärventie 99
Songan kylätalo

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Irja Laakkonen
puh. 0400 293 900
Mukana Lapin käsikellot ja Musiikkiopiston puhallinryhmä.
Kahvitarjoilu. Järj. Lehtojärven kyläyhdistys.
Järj. Songan kyläyhdistys

Koko perheen pikkujoulu

Sinetän vanha koulu

16.–22.12. 2015
välisenä aikana
iltaisin klo 19.00
20.12.2015
klo 11.00–15.00
31.12.2015

Joulufantasia

Oitolanrannassa

Osallistumismaksu 5 € sis. joulupuuron, torttukahvit,
pipareita, jouluglögin. Arpoja, Joulupukki, joululauluja, joita
säestää ja laulattaa Ilkka Ollakka. Ps. pieni lahja mukaan niin
kaikki saavat Joulupukilta lahjan.
Järj. Sinetän kyläyhdistys ry ja Sinetän Martat ry.
Tied. Kai Kolehmainen puh. 040 502 6665.
Yhteensä 7 esitystä.
Tarkemmat tiedot: www.joulufantasia.fi

Joulumyyjäiset ja -puuro

Songan kylätalo

www.sonka.fi

Marraskosken ja Tapionkylän yhteinen
uudenvuoden juhla

Tapion Kylätalo

Järj. Marraskosken ja Tapionkylän kyläyhdistys.
Asiasta tiedotetaan myöhemmin.

Teatteriretki Esikoinen-näytökseen

Itsenäisyyspäivän juhla

Järj. Sonka-Palon Erä.

