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Ounaskello
Yläounasjoen alueen kylien tiedote 2/2013

Lohiniva, Porokari
Maijanen, Jääskö, Perttaus
Tolonen, Meltaus
Marrasjärvi, Patokoski sekä
muut alueen kylät

Aluelautakunta tiedottaa
Kehittämissuunnitelmia
Aluelautakunta
on
aloittanut
maaseudun
kehittämisohjelmaan perustuvan aluelautakunta-alueen
kehittämissuunnitelman valmistelun.
Alueen
asukkaat
ovat
osallistuneet
Maaseudun
kehittämisohjelman valmistelutyöpajoihin.
Kehittämissuunnitelman valmistelussa alueen asukkaiden
rooli on tärkeä ja alueella tullaan järjestämään työpajoja eri
ikäryhmille.
Kehittämissuunnitelman
yhtenä
osana
valmistellaan
palvelukyläalueen
palvelujen
järjestämissuunnitelma. Suunnitelmassa lautakunta ottaa
kantaa alueensa palveluverkkoon ja vaihtoehtoisiin
palvelunjärjestämisen tapoihin.
Uudenlaisten toimenpiteiden, kuten työllistämisen ja
omatoimisen
kehittämisen,
sisällyttäminen
alueen
kehittämistoimintaan lisää alueen asukkaiden hyvinvointia
sekä vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Kesä tuo
pian kuitenkin pienen tauon kehittämisohjelman
valmistelussa ja valmistelutyötä jatketaan heti lomien
jälkeen elokuussa.
Sirpa Salminen, esittelijä

Osallisuus – mitä se on?
Se on oikeuksia ja velvollisuuksia, kuulumista ja
vastuunkantamista. Ja se liittyy demokratian kehittämiseen.
Laissa sitä välttämättä ei tarvitse säätää. Se voi olla myös
omatoimista kansalaistoimintaa tai järjestöosallisuutta.
Yhteisö on osallisuudelle kuitenkin välttämätön – silloin
osallisuus on mahdollista käytännössä.
Osallisuus on sitoutumista toimintaan yhteiseksi hyväksi. Se
on myös oikeutta omaan identiteettiin osana yhteisöä.
Osallisuuteen sisältyy yhteisöön kuulumisen tunne – sekä
tila yhteisön toiminnalle.
Osallisuus voidaan määritelläkin. Se voi olla tietoa,
suunnittelua, päätöksentekoa tai toimintaa.
Tieto-osallisuus on asukkaan oikeutta tiedon saamiseen ja
tuottamiseen. Suunnitteluosallisuus on syvempää kunnan ja
asukkaan
vuorovaikutusta,
kuten
esimerkiksi
yhteissuunnittelu ja asukasfoorumit. Päätösosallisuus on
suoraa osallistumista palvelujen tuottamista tai asuinaluetta
koskeviin päätöksiin – kuten esimerkiksi aluelautakunnat.
Toimintaosallisuus on asukkaiden omaa toimintaa
elinympäristössään
tai
talkoovoimin
toteutettavaa
ympäristön kunnossapitoa, kunnostusta tai palvelujen
tuottamista.
Kaikkea tätä olemme tehneet alkuvuoden paljon ja yhdessä!
Nyt on pysähtymisen ja luonnosta nauttimisen aika. Kesä!
Maarit, Päivi Topakka-hanke

Ajankohtaista
aluelautakunnan toiminnasta
Kädessäsi on nyt Yläounasjoen alueen toinen kylätiedote.
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset sekä
koulutusmateriaalit löydät Rovaniemen kaupungin
verkkosivuilta osoitteesta
www.rovaniemi.fi/aluelautakunnat
Yläounasjoen aluetoimisto sijaitsee Meltauksen koululla
kyläyhdistyksen tiloissa, kirjaston yhteydessä.Aukioloajat
ma ja to klo 12-15.
Aluesihteeri Katri Juopperin tavoittaa numerosta 0163226808, tai katri.juopperi@rovaniemi.fi
Aluesihteeri Katri Juopperi on kesälomalla 10.6-8.7.2013
Facebookista löytyy Yläounasjoen ryhmä. Liity ryhmään
ja osallistu sisällön tekemiseen. Facebookista löydät
viimeisimpää tietoa ja muutenkin siellä voi ajatuksia
vaihtaa.

Meltauksen koulun oppilaat ja opettajat
toimintapäivänä Santa Sportin pihalla. Päivä oli
kaikin puolin onnistunut ja lämpötilakin lähenteli 30
astetta. Ohjelmassa oli jalkapalloa, frisbeegolfia,
keilausta ja Funparkkia.
Päivän päätteeksi käytiin Rax pizzabuffetissa
syömässä. Osa lapsista totesikin illalla, että olisipa
jokainen päivä tällainen. Lisää juttua nuorten
toiminnasta seuraavalla sivulla.

Kuva: Brenda Chapman

Kaupungilta ja alueelta
KYLÄ- JA ASUKASYHDISTYSTEN ROVATOKKA ALOITTAA TYÖT
Rovaniemen asukastoiminnalle on perustettu uusi kattojärjestö. Kattojärjestön perustamiskokous pidettiin
21.5.2013 Rovaniemen kaupungintalolla. Perustamiskokouksessa uuden yhdistyksen nimeksi päätettiin
Rovaniemen RovaTokka ry. RovaTokka ry:n säännöt on laadittu yhteistyössä Rovaniemen kaupungin asukas ja
kyläyhdistysten edustajista muodostetun työryhmän kanssa. RovaTokka ry:n puheenjohtajaksi valittiin Päivi
Linnansaari. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2013 on 50€.
Rovaniemen RovaTokka ry:n toiminnan tarkoituksena on Rovaniemen asukkaiden
hyvinvoinnin, asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden edistäminen
asukkaiden yhteistoiminnan kehittäminen sekä omatoimisuuden edistäminen
asukastoiminnan yleisten ja yhteisten etujen valvominen sekä harrastus-, vapaa-ajan, kulttuuri- ja
elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten kehittäminen
työllisyyden edistäminen yhteistyönä asukkaiden kanssa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi RovaTokka ry mm. valmistelee hankkeita, hakee hankkeille rahoitusta sekä vastaa
niiden taloudesta ja toiminnasta. Toiminnan tarkoitus on määritelty yhdistyksen säännöissä.
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toimintaan sitoutuneet rekisteröityneet yleishyödylliset yhdistykset,
jotka pääasiallisesti tukevat asukastoimintaa, kuten kylä- asukas- ja omakotiyhdistykset sekä kyläseurat tai
vastaavat. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Kun asukas-/kyläyhdistys haluaa liittyä RovaTokka ry:n jäseneksi, tulee liittymisasia käsitellä oman asukas/kyläyhdistyksen kaikille avoimessa kylä- tai asukaskokouksessa. Päätöksen jälkeen lähetetään kirjallinen anomus
RovaTokka ry:n hallitukselle, joka päättää jäsenyyden hyväksymisestä. Lisätietoja RovaTokka ry:n toiminnasta ja
toimintaan liittymisestä antaa yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Linnansaari plinnans@gmail.com puh. 040-595
1459

YLÄ-OUNASJOEN ALUEEN LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAA KEHITETÄÄN
Ylä-Ounasjoen alueella on kevään 2013 aikana järjestetty lapsille ja nuorille ohjattua toimintaa. Toiminta sai
alkunsa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelija Aki-Jussi Mäen aloitettua työssäoppimisjakson Topakkahankkeessa.
Harjoittelujakson tuloksia käytetään osana Yläounasjoen alueen kehittämissuunnitelmien
laatimisprosessia.
Aki-Jussi aloitti työnsä selvittämällä lasten ja nuorten toiveita liittyen vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin.
Selvityksessä Aki-Jussi käytti osallistavia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joiden myötä saatiin aikaan hyvää
keskustelua. Nuorten kärkitoiveiksi nousivat oman alueen lähiliikuntakerhot, kuljetukset kaupungin
harrastustoimintaan, nuorten kokoontumistilat, sekä virkistys- ja liikuntapäivät/retket.
Aluelautakunnan puheenjohtaja Brenda Chapman on ollut harrastustoiminnan kehittämisessä aktiivisesti mukana.
Kehittämisen kumppaniksi Aki-Jussi kutsui seurakunnan nuorisotyöntekijä Minna Laakon, Neuvokkaan
toiminnanjohtaja Anneli Laineen sekä koulun johtaja Markus Riipin. Yhteistyöpalaverissa päätettiin, että
Meltauksen koululla aloitetaan palloilukerhot ala- ja yläkoululaisille. Lisäksi päätettiin järjestää kevätkauden
päättyessä liikunnallinen toimintapäivä Meltauksen alakoulun oppilaille. Toimintapäivän kustannuksiin saatiin
tukea Kylien Kehittämissäätiöltä. Kerhojen perustaminen ja toteuttaminen sekä toimintapäivän organisointi
valikoituivat Aki-Jussin ammattiosaamisen näytöksi.
Palloilukerhot kokoontuivat kevään aikana 4 kertaa. Alakoululaisten kerho oli menestys, sillä kerhotoimintaan
osallistui 12 Meltauksen koulun 26 oppilaasta. Yläkoululaisten kerhoon osallistui 5 alueen nuorta, joka on liki
puolet alueen nuorisosta. Kiinnostusta kerhoihin olisi ollut enemmänkin, mutta kerhon aloitusaika ja kulkeminen
kerhoon oli haastavaa.
Kevään toiminnasta saatiin lapsilta ja nuorilta hyvää palautetta ja jatkosuunnitelmia harrastustoiminnan
jatkamiselle on kehitelty WAU ry:n kanssa. WAU ry on voittoatavoittelematon yhdistys, joka järjestää
maksuttomia ja liikunnallisia kerhoja kouluissa. WAU ry:n toimintaa tukee Kylien kehittämissäätiö. Aki-Jussin
työssäoppimisjakso päättyy 30.5.2013 toteutettavaan toimintapäivään.
Kiitos Aki-Jussille tuloksellisesta työstä Yläounasjoen lasten ja nuorten hyväksi.

Alueen asukkaille
SENIORINEUVOLATOIMINTA
Ounasjoen alueella seniorineuvolat ikäihmisille toimivat seuraavasti:
Meltauksen seniorineuvola avoinna joka maanantai ja torstai 8.30-9.30. Verinäytteitä otetaan vain torstaisin.
Lohinivan seniorineuvola kiinni kesä-, heinä- ja elokuun. Syyskuussa vastaanotto jälleen kerran kuukaudessa,
kuukauden toinen torstai klo 11.30- 13.30
Terveisin Anne Kumpula, kotisairaanhoitaja

KYLIEN PALVELULIIKENNE

(Päivitetty 3/2013)
- Kyyti tilataan matkapalvelukeskuksesta 016-322 6900
- Reitit ajetaan vain jos on tullut tilauksia
PALI 6: Meltaus-Rovaniemi-Meltaus (Taxi Mikko Herva)
Perjantaisin Meltauksesta klo 8.00 ja paluu Rovaniemeltä klo 15.00. Meltaus-Suopajärvi (tarvittaessa)Ounasjoen itäpuolentie- Saarenkylä-Rovaniemen keskusta-LKS (tarvittaessa) ja takaisin.
PALI 7: Meltaus-Törmänki-Iisinki-Rovaniemi (Taxi Mikko Herva) Tiistaisin Törmängistä klo 8.00 ja paluu
Rovaniemeltä klo 15.00 Törmänki-Iisinki Tuhnaja (tarvittaessa)-Sinettä-Nivankylä- Rovaniemi-Saarenkylä ja
takaisin.

KYLIEN TYÖMATKALIIKENNE
Meltaus-Sinettä (Pekka Juopperi) (yhteys Rovaniemelle menevään linjavuoroon)
liikennöi M-P Meltauksesta klo 6.35
Patokoski (itäpuolent.)-Meltaus-Rovaniemi (T:mi Kaarina Ruikka) liikennöi M-P Patoskelta klo 5.35 itäpuolentietä
Meltaukseen, josta länsipuolta Rovaniemelle

KIRJASTO TIEDOTTAA
Sinetän kirjasto on auki:
1.6. – 30.6.2013 ti klo 16.00 – 19.00
1.7. - 12.8.2013 kirjasto on suljettu
Tapionkylän ja Meltauksen kirjastot pidetään suljettuna 22.4. – 12.8.2013 välisenä aikana.
Kirjastoautojen pysäkkiaikoja on lisätty Tapionkylään ja Meltaukseen.
Lisätietoja Seppo Ylijurva, seppo.ylijurva@rovaniemi.fi, p. 0400 236 685

KUITUA LÄNSI- JA ETELÄ-LAPPIIN – HANKE TIEDOTTAA
Kuitua Länsi- ja Etelälappiin hankkeen projektipäällikkö Aimo Honkavuori kertoo, että TeliaSonera aloittaa ns. SuurOunasjoen varteen valokuituverkon rakentamisen = kaivuutyöt nyt kesän alussa. Verkko rakennetaan
Rovaniemeltä/Ylikylästä Kittiläntietä pohjoiseen Patokoskelle saakka.
Soneran ja Rovaniemen kanssa tehdyn sopimuksen aiemmasta rakentamissuunnitelmasta poiketen verkkoa ei tänä
kesänä rakenneta kahtapuolen Ounasjokea Lohinivaan saakka, vaan länsi-puolta Patokoskelle. Loppuosa tuosta
verkosta sivuhaaroineen rakennetaan vuonna 2014.
Rakentamisalueen kiinteistöjen omistajille on tulossa lähiaikoina kirje, jossa siis kerrotaan Soneran tarjouksesta sekä
aikataulusta.

VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2013 –KILPAILU
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry etsii vuoden 2013 Lappilaista kylää. Vuoden Lappilaisen kylän valinnalla
pyritään nostamaan kylätoiminnan imagoa ja vetovoimaisuutta. Kilpailun hakulomake osoitteesta
http://lapinkylatoiminta.lappi.fi/ tai pyydä sähköpostilla osoitteesta lapin.kylaasiamies@elisanet.fi lähettämään
lomake antamaasi osoitteeseen.
Toimita täytetty lomake mahdollisine liitetiedostoineen 30.6.2013 mennessä osoitteeseen:
Lappilaiset Kylät ry, Ounasjoen itäpuolentie 5162, 97340 MELTAUS
Lisätietoja: Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä, 040-149 5919 http://lapinkylatoiminta.lappi.fi

Kylätapahtumat kesä-elokuu
Tiistaina 11.6.2013 klo 19.00 Suvisoitto Perttauksen Erän kämpällä
Mukana Tarja Alakörkkö ja pelimannit. Järjestää Perttaus-Mitkasvaaran kylätoimikunta ja kulttuuritoimisto.
Perjantaina 21.6.2013 Perinteinen juhannuksenvietto Taljasuvannon uitonpirtillä aattoiltana.
Tervetuloa!Porokari-Maijanen-Jääskö kylät ry
Perjantaina 21.6.2012 klo 15.00–17.00 Perinteinen juhannusaaton tilaisuus järjestetään jäsenille,
maanvuokraajille, kyläläisille ja mökkiläisille vieraineen Kenttäjoen laavulla. Tule nauttimaan hyvästä seurasta ja
tapamaan vanhoja ja uusia Marraslaisia. Pyytömiehet tarjoaa pientä purtavaa. Lisäksi kisailemme tikanheitossa,
ilmakivääri- ammunnassa, heitämme frisbeegolfia ja myymme arpoja. Marrasjärven pyytömiehet
Tiistaina 2.7.2013 klo 18.00 Nuotioilta Kaitajärven laavulla, mukana Jouni Riipinen
Järjestää Perttauksen diakoniatoimikunta
Lauantaina 20.7.2013 klo 11.00 Rannaltaongintakilpailut Surolammella.
Illalla tanssit Erän kämpällä. Järjestää Perttaus-Osman riistamiehet.
Lauantaina 27.07.2013 Törmängin kyläyhdistyksen jäsenten Elojuhlat Leena ja Reijo Satan mökkirannassa
Aloitamme klo 14-17 uistelu/virvelöintikilpailuilla, klo 17-18 lasten rannaltaonkitapahtuma
Klo 18.00 varsinaiset juhlat alkaa ruokailulla ja muulla ohjelmalla. Kaikki jäsenemme olette tervetulleita mukaan.
Lisäksi laitamme tienhaarassa olevan postilaatikon luo teltan kirppistavaroille, johon voi itsekukin tuoda myytävää
tavaraa. Tervetuloa ostoksille!
Lauantaina 3.8.2013 klo 13.00 - 15.00Rannalta onginta kilpailu Kenttälammella jäsenille, maanvuokraajille,
kyläläisille ja mökkiläisille. Osallistumismaksu 3,00 € sisältää arvan. Sarjat miehet, naiset, pojat ja tytöt alle 12 v.
Kolme parasta/sarja palkitaan. Tarjoilusta huolehtii Marrasjärven pyytömiehet.
Lauantaina 10.8.2013 klo 15.00 Känsäkourien 20-vuotisjuhla ja näytelmä “Hyvä kysymys”Poro-Pekan pirtillä
Harrastajateatteri Räväsojan Känsäkourat viettää kuluvana vuonna toimintansa 20-vuotisjuhlavuotta. Sen kunniaksi
he ovat harjoitelleet Harri Mommon käsikirjoittaman ja ohjaaman aiemmista näytelmistä kootun ja niiden
tapahtumia edelleen kehittelevän juhlanäytelmän Hyvä Kysymys Juhla alkaa klo 15, jolloin luodaan lauluin
höystetty katsaus Känsäkourien 20- vuotiseen toimintaan. Hyvä kysymys!-näytelmän esitys alkaa klo 18.00, ja sen
jälkeen klo 20.30 ruvetaan tanssimaan. Pirtiltä on mahdollisuus ostaa lohikeittoa, kahvia ja pullaa ja myynnissä on
myös arpoja. Aluelippu tapahtumaan maksaa 10 euroa.
Tiistaina 27.8.2013 klo 18.00 Kansanlaulukirkko Perttauksen Erän kämpällä, mukana Ritva Marttala.
Hirvenpyynti tapahtuma järjestetään lokakuussa maanvuokraajille, ja perheenjäsenille. Tapahtumasta tiedotetaan
lehti-ilmoituksella. Marrasjärven pyytömiehet
50-v juhlan/hirvipeijaiset järjestetään 2.11.2013 Pehtoorissa. Tapahtumasta tiedotetaan hyvissä ajoin lehdessä
ja tiedotteella lokakuun alussa. Marrasjärven pyytömiehet

Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston toiminta jatkuu 2.9.2013 alkaen.
Kursseille ilmoittauminen alkaa sähköisesti, puhelimella tai käymällä toimistossa ke 21.8.2013 klo 10 alkaen.
Kursseille saat henkilökohtaista opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen myös ke 21.8. klo 10-16 Sinetän
kirjastossa.Lisätietoja saat elokuussa kotiin, kirjastoihin ja eri palvelupisteisiin jaettavasta opinto-oppaasta ja
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kotisivuilta. www.rovaniemi.fi/kansalaisopisto.
Hyvää kesää teille kaikille ja tervetuloa aloittamaan tai jatkamaan opintoja syyskuusta alkaen kaupungin
kansalaisopistossa.

Seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa jokaiselle aluelautakunta-alueelle jaettavana
yhteistiedotteena. Kylien tapahtumat ja muu aineisto toimitetaan katri.juopperi@rovaniemi.fi
30.9.2013 mennessä.

