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PUHEENJOHTAJAN

TERVEISET

Heti aluksi täytyy todeta, että tätä teemanumeroa tehdessä on ollut ilo huomata miten paljon monipuolista
yrittäjyyttä alueellamme on. Pääasiassa yrityksemme ovat pieniä, mutta täältä löytyy myös useita jotka työllistävät
monia alueen asukkaita. Uutena suurena tulokkaana yritysten joukossa on Meltauksen vanhaan lastenkotiin
remontoitu hotelli. Olen käynyt tutustumassa tähän upeaan hotelliin ja toivottavasti tulevina vuosina tulisi lisää
matkailuun ja luontoon perustuvaa yrittäjyyttä. Aloittelevaa ohjelmapalvelutoimintaa on myös Marrasjärvellä.
Kävin siellä tutustumassa tunnin mittaisella maastoratsastuksella, ja toivottavasti pääsen uudestaan, kun toiminta
lähtee kunnolla käyntiin. Näiden yritysten ja palveluntuojien lisäksi on vielä paljon, joita tämä julkaisu ei ehtinyt
tavoittaa, joten kevään lehteen voisimme kerätä niitä lisää.
Hyviä uutisia on myös uuden monitoimitalon vaiheista. Pohjatyöt ovat nyt alkamassa ja keväällä päästään
rakentamaan itse rakennusta, joka valmistuu elokuussa 2017. Koulu ja päiväkoti pääsevät aloittamaan jo
seuraavan lukukautensa uudessa monitoimitalossa. Koulun ja päiväkodin lisäksi monitoimitalon valmistuminen
mahdollistaa myös pitkään käytöstä poissa olleen liikuntatilan ja sen iltakäytön hyödyntämisen.
Vuoden viimeisessä Ounaskellossa haluan vielä toivottaa kaikille hyvää loppusyksyä ja -vuotta sekä paljon uusia
mahdollisuuksia ensi vuodelle!
Brenda Chapman
Yläounasjoen aluelautakunnan puheenjohtaja

LÄHIPALVELU

ON TASA-ARVOKYSYMYS

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2015 lähipalveluperiaatteet. Rovaniemen kyläalueiden
näkökulmasta lähipalvelun tulee lisätä asukkaiden yhdenvertaisuutta vähentämällä alueellisista erityisolosuhteista
johtuvia eroja heidän mahdollisuuksissaan käyttää tarvitsemiaan palveluja. Taloudellisesti niukkoina aikoina
lähipalvelun käsite joutuu tarkkaan syyniin, kun palvelujen järjestämisessä haetaan kustannustehokkuutta.
Täyttyykö lähipalvelun määritelmä, jos tavoitat ikäihmisten palveluneuvojan vaikkapa Skypen kautta? Onko pyörien
päällä kylään tuleva palvelu lähipalvelua?
Lähipalveluperiaatteiden lähtökohtana on monikanavaisuus: puhutaan sähköisistä palveluista, itsepalvelupisteistä
ja liikkuvista palveluista mutta myös kotiin tuotettavista palveluista. Aluelautakunnat järjestivät syyskautensa aluksi
yhdessä perusturvapalvelujen kanssa asukastilaisuuksia, joissa suunniteltiin kylien ikäihmisten lähitulevaisuuden
asumispalveluratkaisuja. Perusturvalautakuntahan on linjannut, että Rovaniemen kaupunki vähentää tulevina
vuosina ympärivuorokautisia laitospaikkoja sadalla paikalla ja palvelujen painopistettä siirretään omaehtoiseen
kotona asumiseen ja kuntoutukseen. Asukastilaisuuksien viesti on ollut selkeä ja linjassa kaupungin
lähipalveluperiaatteiden kanssa: turvallinen kotona-asuminen on sosiaalinen perusoikeus, joka kuuluu jokaiselle
asuinpaikasta riippumatta.

Yläounasjoen asukkailla on mahdollisuus osallistua oman alueensa ikäihmisten
palvelujen suunnitteluun torstaina 27.10. klo 10.00 alk. Evestin kaupalla ja
klo 13.00 alkaen Lohinivan kylätilassa.
Mukana asukkaiden ääntä kuulemassa on Tuulikki Louet-Lehtoniemi kaupungin ikäihmisten palveluista.
Tervetuloa!
Meeri Vaarala, alueellisten palvelujen johtaja
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KYLIEN RAITO ETENEE
Osuuskuntatoiminta elää uuden tulemisen aikaa. Pienosuuskuntia perustetaan vuosittain yli 200 ja osuuskuntien
yhteismäärä Suomessa ylitti juuri 5000 rajan. Usko osuuskuntien työllistävään vaikutukseen on vankka
valtakunnan tasolla.
Osuuskuntatoiminnan käynnistäminen kylien alueella on myös aluelautakuntien kehittämistoiminnan tavoite.
Tavoitteena on turvata ja uudistaa kylien heikkenevää palvelutarjontaa ja työllistymismahdollisuuksia sekä edistää
yhteistä tahtotilaa kylien elinvoiman kehittämiseksi. Tässä tehtävässä on aloittanut toimintansa myös Palvelu- ja
työosuuskunta Rovaniemen RAITO. Uuden työn ensiaskeleet on otettu ja osuuskunnan ovi on avoin uusille
jäsenille!

RAITO PALVELEE JA KEHITTÄÄ
Maaliskuussa 2016 rekisteröity Palvelu- ja työosuuskunta Rovaniemen RAITO on lähipalvelujen ja
lähityöllistämisen monialaosuuskunta. Toiminta perustuu paikallisuuteen, läheisyyteen ja luotettavuuteen.
Osuuskunnan toiminta on suunnattu ensisijaisesti Rovaniemen kylien alueelle ja kylien kehittämiseen.
Osuuskunnassa on kolmetoista jäsentä: eri palvelualojen osaajia sekä yhdistysjäsen Rovaniemen RovaTokka ry.
RAITO on osuuskunta, joka tarjoaa arjen hyvinvointia ja kotona asumista tukevia palveluja. Osuuskunta auttaa
kylillä palveluja ja työtä tarvitsevia kohtaamaan toisensa. Osuuskunnan kautta löydät tekijän moneen
palvelutarpeeseen ja työhön: vaikkapa siivoukseen, ikkunanpesuun, kotiin tuotettavaan atk-apuun tai kylätalkkarin
töihin. RAITOsta voi tilata myös arkea virkistäviä ryhmätoimintoja ja päivätoimintaa. Osuuskunnan kautta saatava
lähipalvelu voi olla se pieni, mutta ratkaiseva palanen, kun mietitään ikääntyvän turvallista kotona asumista ja sitä
tukevia palveluita.
Rovaniemen RAITO edistää myös kylien nuorten työllistymistä. Asiassa otettiin ensimmäinen askel palkkaamalla
kaupungin kesätyösetelillä nuori kyläavustajaksi Ala-Nampaan heinäkuun ajaksi. Kyläavustaja Kalle Seurujärvi teki
töitä kuukauden aikana neljässä kotitaloudessa. Vanhusten nurmikot leikattiin ja puut pilkottiin, räystäspellit
asennettiin kohdilleen ja autotallin katto saatiin vihdoin korjattua. Monta muutakin tarpeellista työtä tuli tehtyä ja
mukavia olivat myös lounastauon yhteiset juttuhetket. Kyläyhdistyksen uusi ilmoitustaulukin ehdittiin rakentaa
kesätyörupeaman aikana. Asiakkaat olivat tyytyväisiä ja ilahtuneita, että nuorten kesätyöllistämisellä huomioidaan
vanhuksetkin. Osa asiakkaista oli tuumannut, että iästään huolimatta olivat oppineet nuorelta kyläavustajalta
jotain uuttakin.
RAITO jatkaa kylien nuorten kesätyöllistämistä. Kesän 2017 kyläavustajien töiden metsästys polkaistaan nuorten
kanssa käyntiin vuoden vaihteen jälkeen tammi-helmikuussa. Asiasta tiedotetaan erikseen.
Nuoria osaajia ja tekijöitä on RAITOssa mukana muutenkin. Osuuskunnan liikemerkin, pororaitoa ja jokivarsia
kuvaavan symbolin ovat suunnitelleet Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa palvelumuotoilua opiskelevat Tea
Nevanperä ja Emma Napari. Osuuskunta RAITOn jäseneksi liittyivät syyskuussa myös taiteiden tiedekunnassa
suunnittelua opiskelevat Riina Kittilä ja Tiina Jaakkola. He työstävät parhaillaan lappilaisia tekstiilejä, vanttuita ja
huiveja myyntiin Japanin 2016 joulumarkkinoille.
RAITO on kutsuttu kumppaniksi myös Lapin keskussairaalan kuntoutus- ja kehittämisyksikön hallituksen
kärkihankkeen hankehakuun. Hankkeessa luodaan pilottia osatyökykyisten työelämäosallisuuden parantamiseksi.
Tavoitteena on järjestää toimintaa ja työtä kylien alueella. Asian etenemisestä saadaan lisää tietoa syksyn
kuluessa.

YLÄOUNASJOEN OUNASKELLO 2/2016

Jäseneksi RAITOon!
Haluatko työllistää itsesi, hankkia lisäansioita tai tehdä muuten sopivasti töitä? RAITOn jäsenenä voit
tehdä työtä lähellä ja helposti. Osuuskuntatoiminnan tarjoamien verkostojen avulla pääset kokeilemaan itsesi työllistämistä, uutta työtä ja yrittämistä turvallisesti ja helposti. Voit keskittyä työhön,
osuuskunta antaa tukea markkinointiin, viestintään ja laskutukseen. Ota yhteyttä, kerromme lisää!
Rovaniemen RAITO, p. 040 96 30 472
Maarit Alikoski
hallituksen pj.

YLÄOUNASJOEN

Päivi Linnansaari
hallituksen sihteeri
KEHITTÄMISSUUNNITELMA

2017—2021

Mikä on tärkeintä Yläounasjoen kylien kehittämisessä?
Mitkä ovat alueen tavoitteet ja miten ne saavutetaan?
Ja mitä uutta teemme alkavalla kaudella yhdessä?

YLÄOUNASJOEN ALUEEN KYLIEN YHTEINEN TYÖPAJA
Torstaina 10.11.2016 klo 18.00 Meltauksen koulu, Opinpolku 12
Yläounasjoen kehittämissuunnitelma 2013–2016 uudistetaan ja alkavaan kauteen käydään myös yhdessä
kumppaneiden kanssa. Alueelliset palvelut toimii kylien kehittämisessä yhteistyössä vapaaehtoistoiminnankeskus
Neuvokkaan, SPR:n Pärjätään yhdessä- sekä Lapin liiton Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeiden kanssa.

Yläounasjoen työpajassa puhuma pois mikä on tärkeintä oman alueen kylien kehittämisessä ja miten se tehemä
yhesä.
Tule, kerro ja keskustele! Nyt osallistutaan ja vaikutetaan.
TERVETULOA! KAHVITARJOILU!
Rovaniemen kaupunki, Vapaaehtoistoiminnankeskus Neuvokas, SPR, Lapin liitto
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KYLIEN

ASIOINTI –JA PALVELULINJALIIKENTEEN AIKATAULUT MUUTTUVAT

Rovaniemen kaupunki on tutkinut kylien asiointi- ja palvelulinjareittien käyttöasteita toteutuneiden matkojen
kautta. Nykymuotoinen Rovaniemen kaupungin yhdyskuntateknisen toimen tilaama kylien asiointi- ja
palvelulinjaliikenne päättyy liian vähäisen käytön vuoksi. Matkapalvelukeskus suunnittelee uudet korvaavat reitit.
Ne ajetaan pääsääntöisesti ryhmäkuljetusautoilla työpäivinä keskipäivän aikaan (n. klo 10 - 13:30).
Reittien suunnat ja kulkureitit eivät muutu. Näihin reitteihin yhdistetään muitakin Matkapalvelukeskuksen
kautta tilattavia kyytejä. Reitit ovat joukkoliikennettä ja ne ajetaan vain, jos niihin tulee ennakkoon
kuljetustilauksia. Tilaukset on tehtävä edellisenä päivänä ennen klo 16:00 Matkapalvelukeskuksen
puhelinnumerosta 016-322 6900. Nämä asiointi – ja palvelulinjakuljetukset ovat kaikkien asiakkaiden
käytettävissä. Nämä kylän sisäiset ajot ajetaan kulloinkin vapaana olevalla puitesopimusautolla.

Asiointiliikenteen aikataulut Yläounasjoella
Ajopäivä(t)
1.1. 2017 alk. (luonnos)

Lähtöaika

Huom!

Törmänki-Iisinki-Meltaus-Iisinki-Törmänki

tiistai ja torstai 9.30

Auto odottaa asioinnin ajan.

Tolonen-Meltaus-Tolonen

keskiviikko

12.00

Auto odottaa asioinnin ajan.

Suopajärvi-Meltaus-Suopajärvi

perjantai

12.00

Auto odottaa asioinnin ajan.

Unari-Meltaus-Unari

tiistai ja
perjantai

Palveluliikenteen aikataulut Yläounasjoella 1.1.2017 allk. (luonnos):

Yhteys Rovaniemelle
menevään linja-autoon
Ajopäivä

Lähtö-paluu

Meltaus-Suopajärvi (tarvittaessa)-Ounasjoen itäpuolentie-Saarenkylä perjantai
-Rovaniemen keskusta-LKS (tarvittaessa)

10.30—15.00

Törmänki-Iisinki-Tuhnaja (tarvittaessa)-Sinettä-Nivankylä-Rovaniemi- tiistai

10.30—15.00

KIRJASTOAUTON

AIKATAULU

31.12.2016

ASTI

Reitti

Ajopäivä(t)

Lähtöaika

Iisingintie 252

La klo 11.35—12.05

22.10, 12.11, 3.12.2016

Marrasjärven ja Iisakintien risteys

La klo 12.20—12.35

22.10, 12.11, 3.12.2016

Mäkeläntien ja Ounasjoen itäpuolentien risteys La klo 12.20—12.40

15.10, 26.11, 17.12.2016

Meltauksen koulu, Opinpolku 12

Ti klo 10.35—11.15

1.11, 22.11, 13.12.2016

Porokarin entinen koulu, Kittiläntie 8325

La klo 11.05—11.45

29.10, 19.11,10.12.2016

Suopajärventie 193

La klo 12.05—12.20

15.10, 26.11, 17.12.2016

Suopajärventie 610

La klo 11.40—11.55

15.10, 26.11, 17.12.2016

Tolosentie 543, länsipuoli

La klo 12.25—12.40

29.10, 19.11, 10.12.2016

Valinta-Evesti, Kittiläntie 5512

La klo 13.10—15.10

15.10, 22.10, 29.10, 12.11,
19.11, 26.11, 3.12, 10.12, 17.12.
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SYKSY

TUONUT UUTUUKSIA JA MUUTOKSIA

ONNI-AUTON

TOIMINTAAN

Syksy on tuonut uutuuksia ja muutoksia Rovaniemeä parillisina viikkoina kiertävän hyvinvointibussin, eli ONNIauton toimintaan. Yläounasjoen alueella suurin muutos liittyy aikatauluihin ja reitteihin: ONNI-auto pysähtyy
Lohinivassa jokaisella kierroksellaan, Meltauksessa joka toisella kierroksellaan.
ONNI-auton aikataulu ja reitti Yläounasjoen alueella:
TORSTAISIN
3.11. ja 1.12. klo 9.00–11.00
Evestin kaupan piha (Kittiläntie 5512)
20.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12. klo 12.45–14.45
Lohinivan kyläyhdistyksen kokoontumispaikka
(Mettisvaarantie 7 C 6)

ONNI-auton palveluita syyskaudella:
Kuva: Jorma Kiviniemi
Syyskuusta lähtien
ONNI-autossa on vakituisesti terveydenhoitajan vastaanotto. Vastaanotolla hoituvat verenpaineen ja pulssin
mittaus, verensokerin mittaus, painon mittaus, INR-mittaus (Marevan-annostelu), pika-hemoglobiinin mittaus,
kolesterolin mittaus (viikolla 46), korvien katsominen ja jatko-ohjeistus pehmittämisen/huuhtelun suhteen,
Cohemin/muut injektiot, rokotteiden antaminen, painokontrollit, yleinen terveysneuvonta ja ohjaus: diabetes,
astma, ruokavalio yms. ja akuuteissa tilanteissa lääkärin konsultaatiot.
20.10.
Nivelliikkuvuusharjoittelu ja lihasvoimaharjoituksia (fysioterapeuttiopiskelija)
3.11.
Napapiirin Omaishoitajat ry:n edustaja (tietoa, tukea ja toimintaa omaishoitoperheille), Lohinivassa ”Irwinistä
Baddingiin”: Trio Kantomaa-Tepsa-Raudaskoski esittää iloisia iskelmiä haitarilla, bassolla ja kitaralla
17.11.
Suuhygienisti ja suuhygienistiopiskelijoita, kolesterolimittauksia (terveydenhoitajaopiskelijoiden suorittamina).
1.12.
Ikäihmisten palveluneuvoja (ohjaa ja neuvoo mm. kotihoidon palveluissa,
palveluasumiseen liittyvissä asioissa, yli 65-vuotiaiden omaishoidontukiasioissa,
palveluseteliasioissa, veteraaniasioissa, ateria-, kuljetus- ja turvapalveluissa ja yksityisissä
siivous- ja kodinhoitopalveluissa). Influenssarokotteiden antaminen. Ravitsemusneuvontaa
(sairaanhoitajaopiskelijoiden toteuttamana).
15.12.
Influenssarokotteiden antaminen.
ONNI-auton palvelutarjontaan voi tulla muutoksia ja/tai lisäyksiä. Ajantasainen ohjelma ja
mahdolliset muutokset reiteissä ja aikatauluissa löytyvät osoitteesta
www.rovaniemi.fi/likella.
ONNI-auto on osa EU:n Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa LIKELLÄ-hanketta.
Lisätietoja: projektipäällikkö Eiri Sohlman,
puh. 0400 273 371, eiri.sohlman@lapinamk.fi
ONNI-auton puh. (vastaa vain auton kiertäessä Rovaniemellä): 040 19 88 160
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SEURAKUNNAN TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

La 5.11.2016
klo 10.00

Pyhäinpäivän
messu

Meltauksen
kappeli

Noora Tikkala, Sanna Peltola, Ounasjoen kuoro.
Kirkkokahvit.

La 5.11.2016
klo 13.00

Pyhäinpäivän
messu

Maijasen
kappeli

Noora Tikkala, Sanna Peltola, Ounasjoen kuoro.
Kirkkokahvit

Meltauksen
kappeli

Sanna Peltola. Taksia voi käyttää.

Ke 16.11.2016 Virsikirja tutuksi –
klo 18.00
ilta

Joulukuun tilaisuudet ovat alustavia, muutokset ovat mahdollisia.
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

Su 4.12. 2016
klo 10.00

Kauneimmat
joululaulut

Meltauksen
kappeli

Ilari Kinnunen. Glögitarjoilu.

Su 4.12. 2016
klo 13.00

Kauneimmat
joululaulut

Maijasen
kappeli

Ilari Kinnunen. Glögitarjoilu.

Meltauksen
kappeli

Ilari Kinnunen.

La 24.12.2016 Jouluaaton
klo 10.00
jumalanpalvelus

La 24.12.2016 Jouluaaton hartaus Maijasen
klo 12.00
kappeli

Ilari Kinnunen

Jälleen olisi aika….

26.11.2016 KLO 10-14
Patokosken paloasemalla (Kittiläntie 4803)
Ohjelmassa on tuttua toimintaa lapsille:
* Lapset voivat kokeilla palomiehen varusteita ja saavat oman palokypärän
kotiin vietäväksi,
* VPK:n kalusto esittelyä,
* yhdessäoloa, kahvittelua,
* makkaranpaistoa ja arpajaisia.
Tapahtumassa on esittelyssä Suomen
ilmavoimien vaahtoyksikkö.
Tervetuloa
toivottaa Meltauksen VPK:n väki
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TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

La 10.12.2016 Joulumyyjäiset
klo 10 alk.
sekä arpajaiset

Lohinivan KMarketin
pihassa

Järj. Lohinivan kyläyhdistys. Telttakahvilassa
riisipuuroa ja soppaa sekä muita ihania
jouluherkkuja! Syö paikan päällä tai osta
mukaan! Tervetuloa!

La 26.11.2016 Perinteiset
klo 10—14
joulumyyjäiset

Evestin
kauppa,

Pöytävaraukset Katri Juopperi, puh. 040 843
5703

PALVELULUETTELO
Yritys

Yhteystiedot

Palvelunkuvaus

AJ Pallarit Service Oy Kittiläntie 8328,
97420 Lohiniva
puh. 0400 692 523

Siivousta, pitopalvelua ja apua
arjen askareissa! Juhlapalvelua eri
tilaisuuksiin.

Hinauspalvelu
Kunnari Oy

Kuoksantie 78,
97280 Tapio
puh. 0400 981 550,
hpkunnari(at)gmail.com

Lapin alueella luotettavaa
24h hinauspalvelua henkilöautoille
ja pakettiautoille.

Kahvila-Ravintola
Lohihovi Oy

puh. 016 766 176,
tauno.hattukangas(at)
lohihovi.inet.fi

K-Market Lohiniva

puh. 016 766 122,
martti.salla(at)k-market.com

Lapin Kaamosliha Oy Sieppijärventie 66,
97420 Lohiniva.
puh. 040 521 9391,
ari.lohiniva(at)kaamosliha.fi,
www.lapinkaamosliha.fi

Kotimaisen, laadukkaan riistalihan
myynti. Laaja tuotevalikoima.
Poron, villisian, hirven, karhun ym.
lihan jalostaminen ja myynti. Myös
asiakkaiden lihoista. Tapahtuma
ruokailut ym. juhlat.

Ounaspuu Oy

Saha- ja höylätavaraa, kyllästetty
puutavara, lehtikuusi terassilaudat,
pelkkahirret.

Tolosentie 506,
97340 Meltaus.
puh. 0500 142 481,
www.ounaspuu.fi
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PALVELULUETTELO
Yritys

Yhteystiedot

Poro-Pekan Pirtti Mäkeläntie 20, 97340 Meltaus.
puh. 040 8473 227
poropekanposti(at)gmail.com
www.poropekanpirtti.com.
Facebook– ryhmä
Poro-Pekan Pirtti

Sähköpalvelu
Suopajärvi

Pertti Suopajärvi
puh. 0400 335 022

Palvelunkuvaus
* majoitusta ympäri vuoden
* juhlapalvelua (häät, syntymäpäivät,
suku- ja perhejuhlat, pikkujoulut)
* pitopalvelua
* ohjelmapalvelua (mm.
talviaktiviteetit, porotilavierailut)
Karaokeillat lauantai-iltaisin, talviaikaan
Pirtissä, kesällä tallinvintillä. Paljon
hyviä laulajia, iloista menoa ja myös
pizzauuni kuumana.
Kaikki sähkötyöt uudisrakentamisesta
pieniin korj-auksiin. Antenni työt.
Alv.rek. Kotitalous väh. kelp.

Törmängin
kyläkirjasto

Auki 24/7 ellei myrsky kaada kirjastoa.

Tuulia Karppinen, puh.0400 583 859,
Marrasjärvi
tuulia.karppinen(at)gmail.com,
www.arcticnature.fi

Kaikenlaista ratsastusta. Sopii myös
aloittelijoille!

Marrasjärven Taksi Ky,
puh.040 750 8827
Taksi Timo Vasara ,
puh. 0400 2280 85
Taxi Mikko Herva,
puh. 040 415 3276

Mikäli haluat, että yrityksesi yhteystiedot julkaistaan seuraavassa Ounaskellossa, niin
voit lähettää ne sähköisesti joko brenda.chapman(at)rovaniemi.fi tai marjo.hettula(at)
rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki/Alueelliset palvelut
www.rovaniemi.fi/kylat-ja-kaupunginosat

