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Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin
Haukitaipale, Kivitaipale,
Narkaus, Saarikämä
Siikakämä, Välijoki sekä
muut alueen kylät

Aluelautakunta tiedottaa
Puheenjohtajan tervehdys
Osuuskuntatoiminnalla paikallisia palveluja ja työpaikkoja
Osuuskuntatoiminta on matalan kynnyksen keino tuottaa hajaasutus alueelle palveluja ja tekemisen paikkoja. Aluelautakunnan
edustajana tutustuin Sodankylän harvaan asuttujen alueiden
palvelumallin esiselvityshankkeeseen ja palveluyrittäjyyttä
välittäjäorganisaatiolla -hankkeeseen. Molempien hankkeiden
yhteisinä tavoitteina oli selvittää palvelutarpeita ja toisaalta
vastata niihin toteuttamalla matalan kynnyksen yrittäjyyttä ja
työllistämistä osuuskuntatoiminnan kautta.
Mallista on esimerkiksi Ranuantien alueellekin. Alueella asuu
lähes sata yli 65 -vuotiasta (v. 2010) ja 48 henkeä oli vuonna
2011 työttöminä. Toisaalta alueella asuu toinen sata alle 15vuotiasta nuorta, jotka hekin tarvitsevat palveluja. Kysymys
onkin tarpeiden ja toimijoiden kohtaamisesta ja myös
kustannuksista.
Sodankylän esiselvityshankkeessa oli keskitytty ikääntyneiden
palveluiden järjestämiseen ja tämä voidaan tehdä myös
Ranuantien alueella. Tavoitteena on että ikääntyneet voivat
asua mahdollisimman pitkään kotona ja tästä näkökulmasta
selvitettiin mm. kotona asumiseen, kulkemiseen, juttuseuraan,
hoivapalveluihin, sijaishoitoon ja sairaanhoitoon liittyviä
palveluja. Kartoituksen jälkeen palvelujen tuotteistamista ja
käyttöönottoa edistämään on luotu palveluseteli, jolloin
palvelun kustannuksista puolet maksaa kunta ja puolet asiakas.
Hanke on vaiheessa, jossa haetaan sopivia työntekijöitä eri
tehtäviin. Ranuantien alueella aluelautakunta keskustelee ja
päättää, ryhtyykö se toteuttamaan vastaavantyyppistä
kartoitusta ja käytännön toteutusta.

Ajankohtaista aluelautakunnan
toiminnasta
Kädessäsi on nyt Ranuantien suunnan aluelautakuntaalueen tuore kylätiedote. Tiedote julkaistaan Ranuantien
aluelautakunnan alueella jokaiseen kotiin jaettavan
julkisena tiedotteena 3-4 kertaa vuodessa.
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset sekä
koulutusmateriaalit löydät Rovaniemen kaupungin
verkkosivuilta
osoitteesta
www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Aluelautakunnan
toimintaan
liittyvissä
asioissa
yhteyshenkilöt
ovat
esittelijä
Sirpa
Salminen
sirpa.salminen@rovaniemi.fi
sekä puheenjohtaja Taru
Palokangas taru.palokangas@rovaniemi.fi
Ranuantien suunnan aluelautakunnan avoin kokous
pidetään Taipaleen koululla 22.10.2013 klo 17.00. Kokous
on avoin kaikille alueen asukkaille. Tervetuloa!

Nuorten osalta aluelautakunta antaa lausunnon Rovaniemen
nuorisokeskuksesta. Nuorisokeskusselvityksessä yhtenä
ongelmatekijänä on nuorten yksinäisyys ja kaverien puute.
Uskon että Ranuantien alueella asuvien nuorten vanhemmat
tunnistavat tämän puutteen. Nuoret ovat aktiivinen ryhmä, joka
tarvitsee palveluja myös kouluajan ulkopuolelle. Ongelmia ovat
matkat, tilojen ja ohjaajien puute. Nuorten harrastustoiminnan
järjestämiseen ei ole helppoa ratkaisua ja se vaatii vanhemmilta
aktiivisuutta ja osallisuutta. Tällaisesta matalankynnyksen
harraste- ja ryhmätoiminnasta on hyvä esimerkki Välijoki Haukitaipaleen kyläyhdistyksen vetämä peli-ilta Välijoen entisellä
koululla. Peli-illat ovat olleet maanantaisin ja sinne ovat
kokoontuneet 6–60 -vuotiaat pesäpallon ja jalkapallon
peluuseen. Peli-illat jatkuvat niin kauan, kun näkee mailalla osua
palloon, sanovat pelaajat. Työosuuskunta voisi tässä olla
toiminnan jatkaja ja tuki. Työosuuskunnan kautta voidaan
palkata kyliin harrastusten ohjaajia, jotka kokoavat kylistä eriikäisiä lapsia ja nuoria yhteiseen toimintaan. Ranuantien
aluelautakunta on keskeisessä asemassa osuuskuntatoiminnan
järjestelyissä ja palvelujen ostajana kyläalueille. Aluelautakunnan
kehittämissuunnitelmaan kuuluvat mm. elinkeinot ja
yritystoiminta, palvelutarpeet ja vapaa-aika ja virkistys.

Taru Palokangas Ranuantien aluelautakunta puheenjohtaja
taru.palokangas@rovaniemi.fi

Välijoki-Haukitaipaleen kyläläisten peli-illassa
Manninen löi kunnarin Reijo Satan syötöstä.
kuva: Taru Palokangas
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Kaupungin ajankohtaiset
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

Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston toiminta jatkuu 2.9.2013 alkaen.
Kursseille ilmoittauminen alkaa ke 21.8.2013 klo 10 alkaen sähköisesti osoitteessa https://opistopalvelut.fi/rovaniemi,
puhelimella 016 322 6520 tai käymällä toimistossa.
Uusina kursseina alkavat koko lukuvuoden kestävät Kahvakuula ja Taidetta päin kurssit Narkauksen kylätalolla sekä
Kasvivärjäys viikonloppukurssina. Lisäksi heti syyskuun alussa järjestetään metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta
ja marraskuussa järjestyksenvalvojan peruskoulutus Syväsenvaaran auditoriossa
Lisätietoja kursseista saat elokuussa kotiin jaetusta, kirjastoista, eri palvelupisteistä jaettavasta opinto-oppaasta ja
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kotisivuilta www.rovaniemi.fi/kansalaisopisto
Lokakuun tapahtumia
Kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokela luennoi ympäristötaideteoksen rakentamisesta ja viihtyisän
asuinympäristön merkityksestä asukkaille Tiroli -salissa, Rovakatu 2, ke 23.10.2013 klo 18 -19.30. Teemana on kaupungin
asukkaiden ja kyläyhdistysten välisen yhteistyön merkitys hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Luento
toteutetaan laatu- ja kehittämishankkeen tukemana ja yhteistyössä Rovaniemen kansalaisopiston kanssa. Tilaisuus on
ilmainen.
Putaan pelimannit konsertoivat Korundi-salissa Antti Härkösen säveltämää musiikkia su 27.10.2013 klo 16.00 alkaen.
Tervetuloa aloittamaan tai jatkamaan opintoja syyskuusta alkaen kaupungin kansalaisopistossa.

Ranuantien suunnan aluelautakunnan kehittämissuunnitelma 2013-2016
Otakantaa.fi:ssä 1.9.2013 lähtien. Tutustu!

Ajankohtaista alueelta
Kivitaipaleen kyläkirjaston talviaukioloajat
Keskiviikkoisin klo 16.00 – 19.00
Torstaisin klo 9.00 – 13.30

Tervetuloa!

Ranuantien aluelautakunta tiedottaa

KYLIEN KEHITTÄMISTUKEA 2013 HAETTAVANA 31.9.2013 MENNESSÄ
Ranuantien suunnan kylien kehittämiseen laitetaan uudelleen haettavaksi kylien kehittämistukea 6850 euroa.
Hakemukset käsitellään 22.10.2013 aluelautakunnassa. Tuki tulee käyttää vuoden 2013 aikana.
KEHITTÄMISTUKEA MYÖNNETÄÄNSEURAAVIIN TARKOITUKSIIN:
1.
Asuinalueiden kehittäminen – elinvoimaiset kylät, viihtyisät ja turvalliset kaupunginosat
2.
Toimintatapojen uudistaminen
3.
Kylätalot ja –tilat
4.
Kylien ja kaupunginosien yhdessä tekeminen
5.
Kehittämishankkeiden kuntarahoitus
Hakemukset
Hakulomakkeita saa ja hakemukset toimitetaan: Rovaniemen kaupunki, Osviitta, Hallituskatu 7, 96101 Rovaniemi.
Lomakkeet saatavilla myös osoitteessa:
https://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kylat-ja-kaupunginosat/Aluelautakunnat
Hakemukset osoitetaan Ranuantien aluelautakunnalle. Kuoreen merkintä ”KYLIEN KEHITTÄMISTUKI”.
Hakemuksen yhteydessä selvitetään lomakkeella edellisen vuoden kehittämistuen käyttö. Uutta kehittämistukea ei voida
myöntää mikäli aikaisempia avustustilityksiä on tekemättä.
Tiedustelut:
Asiakaspalvelupäällikkö Sirpa Salminen 016 3226801, sirpa.salminen@rovaniemi.fi

Siika-kämän kyläyhdistyksen puheenjohtajan tervehdys
RANUANTIEN ALUELAUTAKUNTA
Siika-kämä heräsi tänä vuonna tavallista aikaisemmin talvihorroksestaan. Uusi vuosi alkoi uusien
aluelautakunnan jäsenten valinnalla ja koulutuksella. Vastuullisiin virkoihin valittiin Taisto Körkkö ja
naisedustajaksi Terttu Pikkarainen.
Kauan ei hiljaisuutta jatkunut, kun päätettiin perustaa kylän omat nettisivut. Laakson Harri otti tekniikan
haltuun ja pian Siika-kama.fi oli toiminnassa. Sivustolle kerätään kaikki ajankohtaiset asiat, tapahtumat, palvelut
ja pyritään tekemään siitä toimiva työkalu kylän asioitten ajajaksi. Sivut mahdollistavat aivan uudella tavalla
myös muualla asuvien tiedonsaannin kylän asioista.
Mutta taas oli uuden kokoontumisen aika. Pitäähän kylällä olla oma kyläyhdistys. Taas kokouksia pitämään ja
tuumasta tuli totta. 8.5.2013 tulivat viralliset perustamispaperit Patentti- ja rekisterihallituksesta.
Huhtikuussa pidettiin kylän pilkkikilpailut. Väkeä tuli paikalle kymmenittäin ja päivä kului rattoisasti kalastellen,
tikkaa heittäen ja makkarat ja kahvit kävivät kaupaksi aurinkoisessa kevätsäässä. Tuottoja tuli mukavasti ja
sehän käytetään järven kunnostukseen. Päätettiin istuttaa lisää kuhan poikasia järven kalakantaa parantamaan.
Kylä-yhdistyksen jäsenrekisteri on alkanut paisua mukavasti. Tätä kirjoitettaessa jäseniä on jo yli
seitsemänkymmentä ja ennen lumia sadan jäsenen rajapyykki on jo varmasti saavutettu.
Kylällä toimii sorvaamon lisäksi uusi saha ja se on helpottanut suuresti metsänomistajia ja rakentajia.
Metsäkoneet ovat vierailleet lähimetsissä ja pitkät pöllipinot ovat lähteneet jatkojalostettaviksi. Maisematkin
ovat muuttuneet avarammiksi.
Erityisen mukavaa on ollut, että tämän vuoden aikana viiteen taloon on saatu pysyvät asukkaat.
Oikein paljon tervetuloa kaikille!
Kokonaisuudessaan alkanut vuosi on ollut toiminnan aikaa ja kylä on
”herännyt henkiin”.
Toivottavasti kehitys jatkuu edelleen valitulla linjalla.
Täytyy vain muistaa, ketkä tähän vaikuttavat. Me kaikki tietysti!
Miika From
Siika-Kämän kyläyhdistys, puheenjohtaja
Siika-Kämän pilkkikilpailut keräsivät runsaan osallistujamäärän.
Kuva: Miika From

Kylien tapahtumakalenteri
28.9 klo 12-17 Kamat kiertoon- päivä! Päivä pidetään Narkauksen kylätalolla (vanha koulu) ja tarkoituksena olisi
vähentää nurkista ylimääräistä ja tarpeetonta, mutta ehkä muille tarpeellista tavaraa. Voit antaa tarpeetonta tavaraa pois
ilmaiseksi tai laittaa kirpputoripöydän tai vaikka molemmat. Pääasia, että saadaan kamat kiertoon! Paikalla on myös
keräyslava rautaromua varten, joten tuohan kaikki ylimääräiset romut pois nurkista venymästä. Keräyslava vastaanottaa
myös rikki menneitä telkkareita, jääkaappeja, pesukoneita jne. ilmaiseksi. Kamojen luovuttajien toivotaan saapuvan
paikalle viimeistään puolta tuntia ennen tapahtuman alkua. Erillistä ilmottautumista ei tarvitse tehdä. Muistathan myös,
että kamat, joita kukaan ei vie/osta, niin sinun tulee viedä myös paikalta pois. Mikäli haluat, ylimääräiset hyväkuntoiset
tavarat voi jättää kuomukärryyn, josta toimitamme ne eteenpäin. Voit myös tietysti tulla paikan päälle katselemaan ja
nautiskelemaan seurasta, eli sinun ei ole pakko tuoda mukanasi mitään, kunhan viet mielellään paljon pois. Paikan päällä
on kahvikanttiini leipomuksineen, josta kaikki tulot menee Narkauksen lasten puuhakerhon käyttöön. Tuuhan siis viettään
ihanaa yhteistä kierrätyspäivää kanssamme!
Lisätietoja voit kysellä; Katja Misikangas p. 0400391656 Tiina Peltola p. 0415055426
Kyläläisten peli-ilta maanantaisin klo 18.30-20.00 Välijoen vanhalla koululla Kuutostie 10:ssä. Pelataan pallopelejä,
kuten jalkapalloa, lentopalloa ja pesäpalloa niin kauan kuin pimenevät illat antavat myöten. Sopii kaiken ikäisille.

KIRJASTOAUTON
AIKATAULUT 2013
VÄLIJOKI-RANUANTIE 13B
Haukitaipale
Haukitaipale
Haukitaipale
Haukitaipale
Haukitaipale
Haukitaipale
Sulaoja
Saari-Kämä
Siika-Kämä
Saari-Kämä
Narkaus
Kivitaipale

Suolijoentie 29
Haukitie th.
Lenkkitie 17
Satta 140
Manninen 341
Posio 2060
Suvannontie 68
Ranuant. 3962
Alajärvent. th.
Tanninen 4164
Ilmoitustaulu
Konttijoki, P-paikka

AJOPÄIVÄT 2013
Elokuu:
Syyskuu:
Lokakuu:

joka kolmas KESKIVIIKKO
21
11
2, 23

P.aika
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0:15
0:15
0:15
0:15
0:15
0:20
0:20
0:15
0:20
0:15
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14:40
14:55
15:20
15:35
16:10
16:30
17:00
17:50
18:35
19:10
19:40
20:05

Marraskuu: 13
Joulukuu: 4

Seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa jokaiselle aluelautakunta-alueelle jaettavana
aluelehtenä. Kylien tapahtumat ja muu aineisto toimitetaan paivi.skantsi@rovaniemi.fi
30.9.2013 mennessä.

