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Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston
kaupunginosavierailu Korkalovaarassa
Aika: 14.11..2019 klo 12.00-13.45
Paikka: Korkalovaaran kappeli
Läsnä:
Yhdeksän asukasvierasta
Vanhusneuvoston edustus:
Leena Jakkula
Raili Kerola
Raija Kivilahti
Eini Marja Tennilä
Kari Puolakka
Riina Koskiniemi, sihteeri

Vanhusneuvosto järjesti avoimen kuulemistilaisuuden Korkalovaaran vanhuksia
koskevista asioista. Tilaisuuden aloitti vanhusneuvoston puheenjohtaja Leena
Jakkula. Leena toivotti kaikki tervetulleiksi, kertoi neuvoston toiminnasta ja tehtävistä.
Lisäksi paikalle tulleet vanhusneuvoston edustajat esittelivät itsensä ja käytiin läpi
keväällä toimintansa aloittaneen Korkalovaara-Karinrakan kehittämisen
ohjausryhmän kuulumisia ja tavoitteita.
Aloitus puheiden jälkeen käytiin vapaata keskustelua. Tapaamispaikassa eli
Korkalovaaran kappelissa diakoniatyö järjestää keittolounaan joka viikko. Kävijät ovat
pääasiassa eläkeläisiä. Tilaisuus on asukkaiden mukaan myös hyvä sosiaalinen
tapahtuma, jossa voi tavata muita. Myös alueen pastori Ilari Kinnunen kävi
tervehtimässä paikallaolijoita. Toinen kaupunginosan “sydän” ja erittäin tärkeä
kohtaamispaikka on Korkalovaaran kirjasto. Kirjasto pitää asukkaiden mukaan
ehdottomasti säilyttää. Kirjastossa on joskus harvakseltaan tapahtumia, mutta siellä
on mukava muuten vain piipahtaa ja kuluttaa aikaa. Tapahtumia voisi olla
useamminkin.
Muita kokoontumispaikkoja 6 000 asukkaan kaupunginosassa ei ole ja sellaista
kaivattiin suuresti. Pohdittiin esimerkiksi voisiko hammashoitolalta vapautuvia,
entisen ravintola Pailakan tai R-kioskin tiloja ottaa käyttöön kokoontumispaikkana.
Rovaniemen kansalaistaloa koordinoivan Neuvokkaan toiminnanjohtaja on
Korkalovaaran ohjausryhmän jäsen ja kartoittaa yhdessä kaupungin kanssa
mahdollisuuksia käynnistää matalan kynnyksen kohtaamispaikka alueelle kun sopivat
tilat löytyvät. Periaatteena kuitenkin on kaupungin linjaus, että käytetään omia tiloja.
Alueen ympäristön kehittämiseksi asukkailla oli useita toiveita ja ideoita.
Levähdyspenkkejä kävelytieiden varsille toivottiin ainakin Hillapolun keskuksen
läheisille teille. Korkalovaara on laaja-alue ja esille nostettiin kävelyreittien
opastekylttien tarve eri alueille sellaisille ihmisille, joille
Korkalovaara-Karinrakka-Länsikangas -alue ei ole tuttu. Kolmanneksi toivottiin
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merkittyjä talvikävelyreittejä. Talvisin kävelijöiden käyttämät luontoreitistöt eli
kuntopolut ja kelkkareitit ovat hiihtäjien ja kelkkailijoiden käytössä. Raija Kivilahti, joka
on vapaa-ajan lautakunnan jäsen lupasi ottaa nämä toiveet esille lautakunnan
kokouksessa.
Neljänneksi kehittämisen kohteeksi asukkaat nostivat Vaaranlammen
lampiympäristön. Alue on ajan saatossa ränsistynyt ja puskittunut ja se harmitti
asukkaita. Tästä aiheesta ideoitiin 2020 toukokuun Vanhustenviikolle, jonka
organisoinnista vastaa vanhusneuvosto, asukkaiden yhteistä tapahtumaa. Aluetta
voitaisiin kunnostaa yhdessä ja samalla järjestettäisiin pienimuotoista tarjoilua sekä
sosiaalista tapahtumaa. Tämän vanhusneuvosto lupasi pitää mielessä viikon
suunnittelun käynnistyttyä alkuvuodesta ja asukkaat lupasivat osallistua.
Korkalovaarassa onkin ollut asukkaiden mukaan joskus aikaisemmin keväisin alueen
siivoustalkoot “Pidä Korkalovaara siistinä”, mutta perinne on jostakin syystä loppunut.
Julkisiin kulkuyhteyksiin oltiin pääosin tyytyväisiä, tosin ihmettelyä herätti vaikeat
yhteydet Prisman ja teollisuuskylän suuntaan. Alue on kehittynyt viime aikoina paljon
ja asiointia sinne suuntaan olisi, mutta nyt Korkalovaarasta täytyy kulkea keskustan
kautta ja vaihtaa välillä Linkkaria. Yksi idea olikin, että voisiko 4 linjaan tehdä
jonkinlaisen reittimuutoksen siten, että linja kävisi mutkan lähempänä aluetta.
Kaiken kaikkiaan asukkaat olivat tyytyväisiä elämäänsä Korkalovaarassa. Yhden
asukkaan sanoin “Korkalovaarassa kaikki on parempaa, ihmiset täällä kuuntelevat
toisiaan”.

