Rovaniemen kaupungin
kansalaisopiston syyskaudella
alkavia kursseja.
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Rovaniemen kaupungin kylien julkinen edote kaikkiin aluelautakunta‐alueiden jakelupisteisiin

Yksityistiet ja uudistunut yksityistielaki
Vaikutukset ulottuvat
kaikkiin tiekuntiin
Uusi laki tuo mahdollisuuksia, uusia vastuita ja velvoitteita niin järjestäytyneille kuin järjestäytymättömillekin tiekunnille, molemmilla
on samat perusvelvoitteet. Uuden
lain avustuskriteereiksi tuli tiekun
nan perustaminen ja tietojen merkitseminen rekistereihin.
Valtion ja kuntien avustuksia ei voi
myöntää omille teille, sopimusteille ja
järjestäytymättömille teille yksityistielain perusteella. Rovaniemellä kaupunginhallitus teki 25.2.2019 päätöksen,
jolla toistaiseksi voimassa olevat
avustukset ja hoitosopimukset
päättyvät 30.5.2020.
Teiden kunto on turvallisuusasia
Tiekunnan on pidettävä tie osakkaiden
liikennetarpeen edellyttämässä kunnossa. Se päättää kustannukset ja kunnossapidon tason kokouksessa. Kunnossapidossa on huomioitava myös liikenne-

turvallisuus. Järjestäytyneeseen tiekuntaan voi kuulua useita teitä tai tien haaroja, joilla voi olla eri tienpidon taso.
Siten osa tiestöstä voi olla talvikaudella
auraamatta tiekunnan päätöksellä, ellei
tiellä ole vakituista asutusta tai talviasuttavaa mökkikiinteistöä. Osakkailla
on teillä erilaisia liikennetarpeita, jotka
tiekunnan tulee huomioida. Metsä- ja
maatalouden tarpeet ovat toisenlaisia
kuin yksityistien, jonka varrella on vain
mökki- tai omakotikiinteistöjä. Mökki ja
omakotialueiden tiet halutaan toisinaan
kustannussyistä rakentaa keveämmin.
Usein tiekuntien keskusteluissa tien
kantavuudesta unohtuu kuitenkin osakkaiden mahdolliset rakentamisen ja
pelastustoimen tarpeet, näihinkin tiekunnan on vastattava toimiessaan osakkaiden hyväksi. Sen tulisi arvioida tiensä
kantavuus ja tien mittojen riittävyys
nykyajoneuvoille. Yksityisteitä rakennettiin vuosikymmeniä sitten ajankohdan vaatimusten mukaan. Ajoneuvojen
koot kasvoivat uusitussa asetuksessa
2013 ja enimmäismassa nousi 76 tonniin ja suurin sallittu korkeus nousi 4,2
metristä 4,4 metriin.

Lisätietoja ja tiekuntien perustamistieto -kaavake www.rovaniemi/Kylät ja kaupunginosat/

Uusien tiekuntien perustaminen
Tiekuntien perustamista ja lakkauttamista helpotettiin. Perustaminen voidaan tehdä Maanmittauslaitoksen tietoimituksessa tai osakkaiden perustamiskokouksessa. Osakkaiden perustamiskokouksella tiekunta voidaan perustaa,
jos on tieoikeudet ja kaikki osakkaat
sekä tietä käyttävät elinkeinonharjoittajat ovat tiedossa.
Tiekunnan hallinto
Tiekunnan toimielin voi lakiuudistuksen
jälkeen olla hoitokunta tai toimitsijamies, hoitokunta voi olla kokoonpanoltaan kolme jäsentä + varajäsen tai viisijäseninen ilman varajäseniä. Säännöillä
tiekunta voi määrittää tarkemmin hoitokunnan kokoonpanon omien tarpeiden mukaan. Tiekunnan kustannukset
jaetaan osakkaiden ja käyttäjien käytön
perusteella ja se voi jatkossa periä käyttömaksun ulkopuolisen käyttäjän säännöllisestä kulkemisesta sekä säännöllisiltä ja tilapäisiltä kuljetuksilta.
Jorma Pöllänen,
eisännöitsijä
Kuva: Jorma Pöllänen

ROVANIEMEN KAUPUNKI / ALUEELLISET PALVELUT: www.rovaniemi.fi/Kylat-ja-kaupunginosat, www.roikylat.fi

ELINVOIMAISILLA KYLILLÄ ON HYVÄ ELÄÄ JA
Rovaniemen kaupungin aluelautakuntien alueella tehtiin viime vuoden lopulla verkkokysely, joka käsitteli kylien kehittämistavoitteita.
Kysely tehtiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kansainvälisen BuSK -projektin kanssa,
johon myös Rovaniemen kaupunki
osallistuu.
Sähköinen kysely:

 61 vastausta: 48 yksittäisen henkilön
ja 13 kylien yhteisiä. Yhteensä 188
kyläistä vastasi.

 280 kehittämisideaa
 Eniten Sodankyläntien aluelautakunnan

Taulukko 1. Kyläkyselyyn tulleiden ideoiden määrät alueittain
Vastauksia

Ideat /tavoitteet

kpl

Palvelut

Elinkeinot

Ympäristö

Yhteensä

Yläounasjoki

6

18

1

13

32

Alaounasjoki

10

24

11

15

50

Sodankyläntie

17

43

13

24

80

Yläkemijoki

11

24

6

6

36

Alakemijoki

10

28

7

11

46

Ranuantie

7

21

6

9

36

Yhteensä

61

280

alueelta: Palveluihin liittyviä ideoita eniten

Kaikkien aluelautakuntien alueilla palvelujen kehittämisessä asetettiin eniten
hyvinvointi- ja terveyspalveluihin liittyviä tavoitteita (Taulukko 2). Liikkuvien
lähipalvelujen parantuminen ONNIauton myötä koettiin myönteisenä kehityksenä, mutta sen yhteyteen toivottiin monipuolisempia palveluja. Useimmiten asetettiin tavoitteeksi liikkuvien
palvelujen säilyminen. Tästä voi päätellä, että osa vastaajista pelkäsi palvelujen
huononevan. Hyvinvointipalveluihin
liittyen toivottiin kylille pienyrittäjyyttä,
jonka myötä esimerkiksi jalkojenhoito-,
hieronta-, siivous- jne. palveluiden tarjonta kasvaisi.
Rovaniemen kaupunkistrategiassa 2025
luvataan toteuttaa sujuvat asukaslähtöiset palvelut laadukkaasti, turvallisesti,
kustannustehokkaasti, ennaltaeh-

käisevästi ja paikkariippumattomasti.
Jotta vuoteen 2025 asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin, pitää myös kylien
lähipalvelut säilyttää.

mainittiin useimmilla alueilla. Myös
muunlainen palveluyrittäjyys hyödyttäisi
niin kyläläisiä, vapaa-ajanasukkaita kuin
matkailijoitakin.

”Omaehtoista hyvinvoinnista huolehtimista edistetään” (Kaupunkistrategia
2025). Tähän tavoitteeseen pyrkivät
myös kylien asukkaat. Kaikilla alueilla
elinympäristön kehittämisen ideoina ja
tavoitteina kirjattiin ulkoilureittien ja
liikuntapaikkojen kunnostamista sekä
uusien reittien rakentamista. Näin kylillä voidaan virkistäytyä ja pitää yllä hyvää
kuntoa, joka mahdollistaa kotona asumisen. Reitit voivat palvella myös kyläja luontomatkailua mahdollistaen esimerkiksi ohjelmapalvelujen tuottamisen.

Kaupunkistrategiassa ympärivuotisen
matkailun ennakoidaankin lisääntyvän
vuoteen 2015 mennessä. Kylät omalta
osaltaan monipuolistavat matkailutarjontaa. Kauniit kylä- ja luonnonmaisemat luovat viihtyisän elinympäristön
niin vakituisille asukkaille kuin vierailijoille. Kyselyssä jokaisella aluelautakuntien alueella esitettiin ideoita ympäristön siivoamiseksi ja pusikoiden raivaamiseksi jokien ja järvien rannoilta. Maiseman säilyminen viihtyisänä vaatii kunnostusta muutamien vuosien välein.
Erilaisia maiseman ja ympäristön kunnostushankkeita on ollut, mutta niitä
tarvitaan edelleen.

Elinkeinojen kehittämisessä matkailu ja
luontoon perustuvat ohjelmapalvelut

Taulukko 2. Eri aluelautakunnan alueilla esitettyjä palveluiden, elinympäristön ja elinkeinojen kehittämisen ideoita teemoittain
(x= teemaan sisältyviä ideoita esitetty).
Yläkemijoki

Alakemijoki

Yläounasjoki

Alounasjoki

Sodankyläntie

Ranuantie

Palvelut
Hyvinvointi- ja lähipalvelut

X

X

X

X

X

Asiointikyydit ja Kela-taksi

X

X

X

X

X

Julkinen liikenne

X

X

X

X

X

Tietoliikenneyhteydet

X

X

X

X

Ohjattu harrastus ja liikunta

X

Teiden kunnossapito

X

X

X

X
X

Elinympäristö
Ympäristön- ja maisemanhoito

X

X

X

X

X

X

Ulkoilureitit ja liikuntapaikat

X

X

X

X

X

X

Liikenneväylät ja -turvallisuus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kaavoitus, infra, tontit

X

Yhteisöllisyyden lisääminen
Elinkeinot
Matkailu /luontomatkailu

X

X

X

X

X

Yrittäjyyden edistäminen

X

X

X

X

X

ROVANIEMEN KAUPUNGIN ALUEELLISET PALVELUT:
Alueellisten palveluiden johtaja Heli Välikangas Puh. 040 069 6834, heli.valikangas@rovaniemi.fi
Aluesihteeri, vs. Satu Tuovinen Puh. 050 349 6106, satu.tuovinen@rovaniemif.fi

YRITTÄÄ - KYLIEN KEHITTÄMISKYSELYN SATOA
Vuodesta toiseen kyläalueilta nousee
liikenneväyliin ja -turvallisuuteen liittyviä kehittämistarpeita. Myös teiden
kunnossapito koetaan riittämättömäksi.
Liikenne pääväylillä on lisääntynyt ja
kylät niiden varsilla kaipaavat turvallisen
liikkumisen mahdollistavia kevyen liikenteen väyliä. Turvallisuutta lisäisivät
myös valaistus ja kylien kohdalle asetettavat nopeusrajoitukset. Teiden heikkenevä kunto ja talvikunnostuksen taso
aiheuttavat turvattomuutta syrjäisemmillä alueilla. Onko tie aina siinä kunnossa, että esimerkiksi ambulanssi pääsee perille?
Kaupunkistrategian 2025 mukaan elämykselliseen ja toimivaan elinympäris-

Yrittäjille koulutusta:

töön kuuluvat lisääntyvä kevyt liikenne
ja joukkoliikenne. Tämän soisi koskevan myös kyliä. Toivottavaa on, että
valtiovallalta löytyisi rahaa tieliikenteen
kehittämiseen.
Kaupunkistrategiassa oli seitsemän keskeistä elinvoimaisuutta vahvistava strategista valintaa, joista viimeisenä oli
”Rovaniemen kylien elinvoimaisuutta
edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen”. Tämä on ainut valinta, jossa mainittiin kylät.
Maaseudun vahvuuksia ovat puhdas
luonto, rauhallinen asuinympäristö ja
luonnonraaka-aineet. Kylien näkökulmasta elinvoimaisuutta vahvistavia stra-

tegisia valintoja voisi olla:
 Kyliä elävöitetään viihtyisiksi ja toimiviksi asukkaiden ja matkailijoiden
kohtaamispaikoiksi ja palvelukeskittymiksi.
 Maaseutukylien ja jokivarren matkailun ja vapaa-ajan toiminnallisuutta
ja asumista kehitetään.
 Vapaa-ajanasuntoalueita kehitetään
osana kylien Rovaniemeä.
Asta Kietäväinen, dosen
Projek päällikkö, BuSK –hanke

Minä ja Manueela
-monologinäytelmä
Minä ja Manueela -näytelmä kertoo tarinan vannoutuneesta jokivarren poikamiehestä, joka pohtii
tanssikurssille lähtemistä. Valinnan luulisi olevan
helppo, mutta onko se.
Ensi-ilta on 12.4. klo 19 Sinetän Kylätalolla.
Kylien lisäksi näytelmää esitetään Rovaniemellä
Wiljamissa 13- 14.4. ja 16.4. Lippujen hinnat Wiljamissa 18/15 € ja kiertueella 15/12 €.
Käsikirjoittajat ovat Olli Tiuraniemi ja Sami Parkkinen. Ohjauksesta vastaa Heikki HuttuHiltunen. Lavalla nähdään Hannu Friman ja Lapin
kamariorkesterin sellisti Juuli Holma. Valo- ja äänitekniikasta vastaa Hare Tuohimaa.
Näytelmän valmistumista ovat tukeneet Suomen
Kulttuurirahaston Lapin Rahasto, kiertuetta Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ja Tervolassa tapahtuvaa esitystä Tervolan kunta. Kemijoen kulttuurituki ry on saanut tukea Rovaniemen kylien
kehittämissäätiöltä Minä ja Manueela -näytelmän
kiertuetta varten Kemi- ja Ounasjokivarren kylissä.
Näytelmän tuottaa Kemijoen kulttuurituki ry. Ja
sen tuotto käytetään Karvalakkioopperan tuottamiseen Rovaniemelle. Tänä vuonna Lapin Karvalakkilähetystöstä tulee kuluneeksi 40 vuotta.

KOHTI YHTÄ KANSALAISOPISTOA
Valtuuston päätöksen mukaisesti
perustettiin toimikunta, jonka
tehtävänä oli selvittää, kuinka toteutetaan yhden kansalaisopiston
malli Rovaniemellä. Työryhmässä
päädyttiin lopulta selvittämään
tarkemmin vaihtoehtoa kolme,
jonka mukaisesti Rovalan kansalaisopisto tuottaa kansalaisopistopalvelut Rovaniemellä.
Työtä aloitettaessa työryhmällä oli
kolme eri vaihtoehtoa kansalaisopistopalvelujen tuottamiseksi yhden toimijan
mallilla:
1. Rovaniemen kaupunki tuottaa
kaikki kansalaisopistopalvelut,
2. Perustetaan yhtiö tuottaa kaikki Rovaniemen kansalaisopistopalvelut
3. Rovalan kansalaisopisto tuottaa
kaikki Rovaniemen kansalaisopistopalvelut.
Työryhmä katsoi, että nykyiset kansalaisopistopalvelut on joustavinta integroida Rovalan toimintaan.
Rovalasäätiö ei ole ilmoittanut luopuvansa omista palveluistaan ja kaupunki
ei ole ilmoittanut valmiuttaan tuottaa
kaikkia kan salaisopisto palveluja
Rovaniemellä.

Kaupunki luopumassa
Järjestämisluvasta
Aiemmassa selvityksessä yhtiöittämismalli ei toteutunut ja nykyinen työryhmä katsoi, että yhtiöittäminen ei tuo
parempia hyötyjä ja etuja valittuun
malliin verattuna. Mahdollisen yhdistymisen myötä valtionosuudet siirtyvät
Opetus- ja Kulttuuriministeriön
päätöksellä Rovalalle ja kaupunki
luopuu kansalaisopitstopalvelujen järjestämisestä sekä järjestämisluvasta.
Yleisenä tavoitteena toiminnan
yhdistämiselle on luoda vahva kansalaisopistopalvelujen sekä yleissivistävän
koulutuksen toimija Rovaniemelle. Näin
turvaisimme parhaiten laadukkaan koulutuksen saatavuuden ja kehittämisen
Rovaniemellä. Edellä mainitun lisäksi
Rovaniemi on asettanut erityistavoitt e e k s i k y l i e n p al v e l u t a r j o n n a n
säilymisen sekä kehittämisen. Rovaniemen kaupunki katsoo, että nykyisen
suuruisten kansalaisopistopalvejen
säilyminen kylien alueella on
edellytyksenä toiminnan yhdistämiselle.
Yhteinen kurssiesite syksylle 2019
Työryhmä on
mahdollinen
yhdistäminen
alusta lukien.

asettanut tavoitteen, että
muutos ja toimintojen
tapahtuu vuoden 2020
Tavoitteena on yhdistää

Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto

kurssiesite syksystä 2019 alkaen.
Työryhmä selvittää mahdollisen
yhdistämisen taloudelliset vaikutukset
sekä sopii yhteistyörakenteet kaupungin ja Rovalan kesken.
Kurssitarjonnan suunnitteluun perustetaan toimikunta, joka on mukana
kurssien suunnittelussa ja joka omalta
osaltaan varmistaa riittävän kurssitarjonnan kaupungin eri alueilla. Kurssien opettajina toimivat samat tuntiopettajat kuin nykyisinkin. Päätoimiset
opettajat siirtyisivät Rovalaan opettajan
tehtäviin.
Työryhmän mielestä aluelautakuntien
sekä kylien kehittämissäätiön tulee olla
mukana palvelujen suunnittelussa.
Työryhmän tavoitteena on viedä
kansalaisopistojen yhdistämisasia kaupunginhallituksen päätettäväksi toukokuussa.
Työryhmässä on kolme edustajaa kaupungilta (Liisa Ansala, Pertti Lakkala,
Antti Lassila) sekä kolme edustajaa
Rovalalasta (Maarit Airaksinen, Maarit
Simoska ja Eero Pentti). Työryhmä on
aloittanut toimintansa vuoden vaihteessa 2018.
An Lassila,
toimialajohtaja,
Sivistyspalvelut

Digikoulutukset kevät 2019

Ilmoittautumiset https://opistopalvelut.fi/rovaniemi/index.asp tai 016 3226520. Ei kurssimaksua. Ryhmän max koko 10.
Saarenkylä kirjasto
340104 Tabletin / älylaitteen käytön perusteita
8.-11.4. ma-to 15.-17.15.
Digitaalisia perustaitoja vahvistava koulutus kurssilla perehdytään
tabletin käytön perusteisiin ja eri toimintoihin mm. sähköposti,
kamera, kuvat, kalenteri, muistiot. Voit käyttää erilaisia käyttöjärjestelmiä mm. Anroid, Apple tai Samsung. Ota oma älylaite mukaan, voit lainata opistolta iPadia. Kurssipäivät ma-to 8.-11.4.
Yläkemijoki, kurssitila vahvistuu toukokuussa,
340107 Tabletin/älylaitteen käytön perusteita
13.-16.5. ma 15.-17.15. Kurssipäivät ma-to 13.-16.5.

Narkauksen kylätalo
340131 Digitaalisia taitoja vahvistava työpaja
1.-29.4.2019 ma 17.00-19.15
Kurssilla vahvistetaan digitaalisia taitoja perehdytään sosiaalisen
median ja verkkosivustojen sisällön tuottamiseen mm tekstit ja
kuvat, verkkosivut, esitteet yms. Voit käyttää erilaisia käyttöjärjestelmiä mm. Anroid, Apple tai Samsung. Ota oma älylaite mukaan,
voit lainata opistolta iPadia kurssilla. Kurssipäivät ma 1.4./ 8.4./
15.4. ja 29.4.
Muurolan kirjasto
340130 Digitaalisia taitoja vahvistava työpaja
15.-18.4.2019 ma to 13.00-15.15, Kurssipäivät ma-to 15.-18.4.

Tule rohkeasti mukaan matalan kynnyksen koulutuksiin. Saat myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistat nykypäivän kansalaistaitojasi.
Lisätietoja: Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto, rehtori Riitta Anetjärvi 040 023 4373, Sirkka-Liisa Lohiniva 040 535 6807 ja
Eija Pajula 050 511 9997.

Alakemijoen palveluverkkoselvityksen tilanne
myös Alakemijoen aluelautakunta. Kaupunginhallituksen jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua seminaariin. Seminaari pidetään vielä valmisteluvaiheesTammi-helmikuussa pidettyihin tilaisuuk- sa, jotta tilaisuudessa esille nousevat
siin osallistui noin 150 henkeä ja kirjaa- asiat voidaan ottaa huomioon ennen
moon saapui kolmisenkymmentä kan- esittelyä koulutuslautakunnalle.
nanottoa. Kaikki osallistamistilaisuuksis- Ehdotus Alakemijoen palveluverkkoselsa kerätty materiaali ja kaikki kirjaamon vitykseksi tehdään koulutuslautakunnan
kautta tulleet kommentit viedään koulu- toukokuun (23.5.) kokouksessa. Kun
tuslautakunnalle tiedoksi 20.3 pidettä- tämän jälkeen kuulemiset ehdotuksesta
on tehty, viedään vielä esitys lopullisesta
vään kokoukseen.
Vaihtoehdoista järjestetään vielä sähköi- Alakemijoen palveluverkkoselvityksestä
nen kysely. Kyselyn tulokset ovat käy- koulutuslautakunnan päätettäväksi.
Palveluverkkoselvitys on nyt edennyt kommentointi- ja osallistamisvaiheesta kustannusten laskentaan
ja vaihtoehtojen arviointiin.

tettävissä 23.4. pidettävässä koulutuslau- Tämän hetkisen aikataulun mukaan esitakunnan seminaarissa, johon osallistuu tys käsitellään 27.6. kokouksessa. Palve-

luverkkoselvityksen aikataulu on venynyt
useasta eri syystä.
Viimeisimpänä haasteena on ollut kaupungin talouden tasapainottamiseen
tähtäävien suunnitelmien valmistelu sekä
sen toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi koko kaupungin tasolla. Vaikka kiirettä on riittänyt, tullaan
aikataulussa kuitenkin pysymään mikäli
selvityksen kannalta olennaiset asiantuntijat pystyvät valmistelutyöhön panoksensa antamaan.
Risto Varis,
hallintopäällikkö
Sivistyspalvelut

MAASEUTUYRITYSTEN
YRITYSSETELIT
LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT
18-19.5.2019
Levi Summit ja Levi
Panorama
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.lappilaisetkylat.fi

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö myöntää toimialasta
riippumatta kaikille maaseutualueella toimiville yrityksille
yrityssetelit. Tukea myönnetään pieninvestointeihin, asiantuntijakustannuksiin, lisäkoulutukseen ja markkinointitoimenpiteisiin.
Tuen suuruus on 40 % maksetuista toteutuneista kustannuksista enintään 2 000 euroa. Arvonlisäverottomat kustannukset voivat koostua useammasta eri tukikelpoisesta erästä,
joiden yhteismäärä on enintään 5 000 euroa.
Tukea voi saada joka toinen vuosi, eli vuonna 2019 tukeen
oikeutettuja ovat ne yritykset, jotka eivät saaneet tukea
vuonna 2018. Poikkeuksena ovat aloittavat yrittäjät, joille
tukea voidaan myöntää kolmena ensimmäisenä toimintavuonna.
Tarkemmat ohjeet ja hakukaavakkeet löytyvät Rovaniemen
kaupungin nettisivuilta / kylät ja kaupunginosat. Lisätietoja
asiasta antaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies
Heli Välikangas p. 0400696834, heli.valikangas@rovaniemi.fi.

Kotiapu -kupongilla saa ostettua monipuolisia palveluja
Kotiapukuponki on kotiapua tarvitsevien harkinnanvarainen taloudellinen tuki. Kuponkia voivat hakea määrärahojen puitteissa kaikki Alaounasjoen, Alakemijoen,
Ranuantien, Sodankyläntien, Yläkemijoen ja Yläounasjoen aluelautakuntien alueiden kylillä vakituisesti asuvat asukkaat, jotka täyttävät myöntämisperusteet.
KotiapuKupongin arvo on 50 % palvelun kokonaishinnasta. Asiakas maksaa
itse palvelun kokonaishinnan ja KotiapuKupongin välisen erotuksen. KotiapuKuponki on voimassa KotiapuKuoponki on voimassa vuoden 2019 ja viimeinen hakuaika on
31.10.
Tukea kotiapupalveluihin voi saada kerran vuodessa enintään 200 euroa / asiakas. Asiakas saa tällöin hankkia palvelua
400 eurolla ja maksaa niistä itse 200
euroa. Kuponkeja voidaan myöntää

useampi, esim. 4 kpl 50 euron tai 2 kpl
100 euron kuponkia. Asiakas voi hankkia palveluita yhteen tai useampaan
tarpeeseen.
KotiapuKuponki on henkilökohtainen
eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle. KotiapuKupongilla ostettuun palveluun voi käyttää tukimuotona ainoastaan KotiapuKuponkia.
Palveluja voi ostaa vain kaupungin kanssa sopimuksen tehneiltä palveluntuottajilta. He tarjoavat monenlaista apua
kotiin mm. seuraavia: kodinhoidon palvelut, pihatyöt sekä lämmityshuolto,
ulkoilu– ja asiointiapu, pienimuotoiset
kodin kunnossapito– ja korjaustyöt
sekä lapsiperheiden kotiapua.

Myöntämisperusteet:
 asiakas asuu aluelautakunnan
toiminta-alueella
KotiapuKuponki myönnetään
tilapäiseen kotiavun tarpeeseen,
kun asiakkaan toimintakyky on
rajoittunut esimerkiksi seuraavista syistä:
 korkea ikä,
 pitkäaikaissairaus (mm. tukija liikuntaelinsairaudet)
 sairaalasta kotiuttaminen
(mm. leikkauksen jälkeinen
toimintakyvyttömyys)
 muu tilapäinen sairastuminen
 perheen muuttunut tilanne
(esimerkiksi omaisen kuolema, avioero jne.)

Lisätietoja:
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/
Kylat-ja-kaupunginosat/KotiapuKuponki

Yläkemijoen alueella vietettiin Tavataan kylillä -iltoja
Lähdimme mukaan Tavataan
kylillä -hankkeen Vanttauskosken kyläiltaan innokkaina ja
heti ensimmäisenä iltana tapahtuma vaihtui Yläkemijoen
kyläillaksi.
Ensimmäisenä iltana kartoitimme
alueemme tapahtumia ja niitä oli
paljon; kylämarkkinoista keihäskarnevaaleihin. Lisäksi suunnittelimme
mitä tehdään tulevina alueen kyläiltoina. Lopuksi teimme tuorepuuroja ja smoothieta. Toisena iltana
teimme hirvi Vorschmackia, hirvenliha-punajuuripataa, mäiskypottuja
ja jälkkäriksi omena-kanelivaahtoa.
Meillä on innokas porukka, joka
koostuu naisista, miehistä ja nuorista.
Yhteistyö meillä toimii ruuanlaitossa, kuten tapahtumien järjestämi-

sessäkin. Ruoka oli hyvää ja meillä
oli hauskaa Lapin Marttojen AnnaLiisan kanssa. Leader Peräpohjola
ry:n toiminnanjohtaja Juha Kutuniva
oli kertomassa Leaderrahoituksesta.
Kolmas ilta oli maaliskuussa ja keittiössä valmistettiin kalasta herkullista ruokaa. Meillä on vielä yksi ilta
jäljellä, se pidetään 9.5.2019 ja vielä
ehtii mukaan alueemme kylistä osallistujia. Toukokuun illan ohjelma ei
ole vielä tiedossa, mutta se liittyy
tapahtuman järjestämiseen teoriaosuuteen ja tietenkin herkutteluun.
Ensimmäisessä alueen kyläillassa
päätimme, että panostamme Avoimet kylät -tapahtumaan, jota vietetään valtakunnallisesti 8.6.2019.
Aino Ollonen

Rovaniemen Neuvokkaan ja
Elävät kylät -hankkeen
kohtaamispaikat:
ALAKEMIJOKI
NISKANPERÄ
Niskanperänkuja 18
Parillisten viikkojen
ke klo 13.30-15.30

ONNI-Auton
Teemat ja vieraat
Viikolla 14 1.4.-5.4.
 Teemana ravitsemus:
Hoitotyönopiskelijoita
 Ryhmäliikuntaa:
Fysioterapiaopiskelijoita
 Kunnan pojat: ma - to
 Apua ja tukea arkeen: ke ja pe
Liisa Väänänen
Järjestöpiste Joikusta
Viikolla 20 13.-17.5.
 Hoitotyönopiskelijoita
 Fysioterapeuttiopiskelijoita
 Talousneuvoja: Sosiaalipalveluista
- ikäihmisten palveluohjaus
Viikolla 24 10.-14.6.
 Konstikoppa esittely (sisältää
arkielämää helpottavia ja
turvallisuutta lisääviä laitteita):
Geronomiopiskelija
 Muistiyhdistyksestä:
Geronomiopiskelijat:
Ti Annika Väihkönen
Ke Mirva Hartikainen
 Lapin mielenterveysomaiset:
To Eija Peteri
 Kunnan pojat

MUUROLAN TARINATUPA
Muurolan kirjaston kerhohuone,
Koulukaari 10
Parittomien viikkojen
to klo 12.30-14.30
SODANKYLÄNTIE
MISI
Misi kylätila, Misintie 823
Parittomien viikkojen
ma klo 12.00-14.00
YLÄKEMIJOKI
AUTTI
Auttin vanha koulu,
Koulunmutka 20
Kokoontumiset erillisilmoituksen mukaan
YLÄOUNASJOKI
LOHINIVAN KYLÄILLAT
Lohinivan kylätalo,
Mettisvaarantie 7 C6
Joka 4. ma klo 17.00-19.00
(1.4., 29.4. ja 27.5)

MARRASJÄRVI
Pehtoori, Marraskuja 10
Parillisten viikkojen
ma klo 11.00-13.00
ALAOUNASJOKI
TAPIONKYLÄ
Tapion kylätalo, Tapionmutka 36
Parittomien viikkojen
ti klo 12.00-14.00
SONGAN VIRKISTYSPÄIVÄT
Songan kylätalo,
Puhakantie 1
29.4. klo 11.00-14.00
SINETÄN PORINAPIIRI
Sinetän kylätalo,
Parkkikankaantie 12
Parittomien viikkojen
pe klo 12.00-14.00
Kohtaamispaikkojen toiminnasta
vastaavat Neuvokkaan vapaaehtoiset henkilökunnan tuella. Jos
kohtaamispaikan käynnistäminen
omalle kylälle kiinnostaa, ole
yhteydessä Neuvokkaan henkilökuntaan!

Lisätiedot:
Elina p. 0400 821 950
elina.vieno@rovaniemenneuvokas.fi
Sanna-Mari p. 044 2414 508
sannamari.suopajarvi@rovaniemenneuvokas.fi
www.jarjestotalo.fi Facebook: Rovaniemen Neuvokas

KEVÄÄN 2019 VAAL
EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS 3.4. - 9.4.2019 VAALIPÄIVÄ 14.4.2019

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KESKUSTAN ULKOPUOLISET YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA AUKIOLOAJAT
Rovaniemen kaupunginhallitus on määrännyt 14.1.2019 kokouksessaan kevään vaalien ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden
aukioloajoista. Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai
ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.
Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai ajokortilla äänestämisen yhteydessä.
Eduskuntavaalien päivä / Europarlamenttivaalien päivä
Ennakkoäänestyspaikka

Osoite

K-Market Sinettä

Sinetänsalmentie 8

9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

10.00 - 16.00

x

9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

Valinta Evesti

Kittiläntie 5512,

x

x

x

x

x

9.00 - 14.00

12.00 - 17.00

Narkauksen kylätalo

Koulunraitti 35-36

x

9.00 - 15.00

x

x

x

x

x

ke 3.4. / ke 15.5. to 4.4. / to 16.5. pe 5.4. / pe 17.5. la 6.4. / la 18.5. su 7.4. / su 19.5. ma 8.4. / ma 20.5. ti 9.4. / ti 21.5.

Muurolan kirjasto

Koulukaari 10

10.00 - 16.00

12.00 - 19.00

10.00 - 16.00

x

x

x

x

Yläkemijoen koulu,
kirjasto

Vanttauskuru 5

9.00 - 15.00

x

x

x

x

x

9.00 - 19.00

K-Extra Ovaskainen

Liikekuja 11

x

x

12.00 - 18.00

10.00 - 14.00

x

x

x

Äänestysauton pysähtymispaikat ja -ajat eduskuntavaaleissa / europarlamenttivaaleissa

ÄÄNESTYSAUTO
Äänestysauto on vuoden 2019
eduskuntavaalien ja
europarlamenttivaalien
ennakkoäänestyksen aikana pääosin
Rovaniemen keskusta-alueen
ulkopuolisilla alueilla kiertävä yleinen
ennakkoäänestyspaikka.
Äänestysautona toimii asuntoauto,
joten äänestysautoa ei voida pitää
täysin esteettömänä äänestyspaikkana.
Äänestysauton vaalitoimitsijat voivat
kuitenkin ottaa vastaan äänestysauton
pysähdyspaikalle saapuneiden,
esteetöntä äänestystä tarvitsevien

Päivämäärä

Klo

Pysähtymispaikka

ke 3.4. / 15.5.

9.00 - 12.00

Lohiniva, Lohihovi (Lohikuja 10)

ke 3.4. / 15.5.

12.30 - 13.15

Porokarin ent. koulu (Kittiläntie 8325)

ke 3.4. / 15.5.

14.30 - 15.00

Marrasjärven Pehtoori (Marraskuja 10)

ke 3.4. / 15.5.

16.00 - 16.45

Patokosken paloasema (Kittiläntie 4803)

to 4.4. / 16.5.

9.00 - 9.30

Vierelä (Niesintien ja Vaaranpääntien risteys)

to 4.4. / 16.5.

10.00 - 10.30

Mitkasvaara (Unarintie 2558)

to 4.4. / 16.5.

11.00 - 11.30

Osma (Unarintie 1853)

to 4.4. / 16.5.

12.00 - 12.30

Perttaus (Unarintie 1265)

to 4.4. / 16.5.

13.45 - 14.15

Patokoski (Pallarinpolun ja Ounasjoen Itäpuolentien risteys)

to 4.4. / 16.5.

14.45 - 15.15

Alajärvi (Suopajärventie 600)

to 4.4. / 16.5.

16.15 - 17.00

Songan kylätalo (Puhakantie 5)

pe 5.4. / 17.5.

9.00 - 10.00

Tennilän kylätalo (Veittivaarantie 74)

pe 5.4. / 17.5.

10.45 - 11.15

Juotasniemen ent. koulu (Opinkuja 17)

pe 5.4. / 17.5.

12.00 - 14.00

Auttin kylätalo (Koulunmutka 20)

pe 5.4. / 17.5.

14.30 - 15.15

Pirttikoski, K-Market Rinne (Pirttikoskentie 2169)

pe 5.4. / 17.5.

15.30 - 15.45

Pekkalan paloasema (Pirttikoskentie 1112)

pe 5.4. / 17.5.

16.45 - 17.15

Oikaraisen koulu (Koulutie 17)

ma 8.4. / 20.5.

9.00 - 9.30

Niesin kalastus- ja metsästysseuran maja (Niesiniementie 76)

ma 8.4. / 20.5.

10.15 - 10.45

Käyrämön Keidas (Sodankyläntie 6789)

ma 8.4. / 20.5.

11.00 - 11.45

Tiaisen ent. koulu (Sodankyläntie 5997)

ma 8.4. / 20.5.

12.15 - 12.45

Alanamman ent. koulu (Harjunkankaantie 25)

ma 8.4. / 20.5.

14.00 - 14.45

Misin ent. koulu (Misintie 823)

ma 8.4. / 20.5.

15.45 - 16.15

Perunkajärven ent. koulu (Perunkajärven Leirikeskuksentie 84)

ma 8.4. / 20.5.

17.15 - 18.15

Varuskunta-alueen pääportin viereinen P-alue

ti 9.4. / 21.5.

9.00 - 9.30

Pisan ent. koulu (Pisantie 2138)

ti 9.4. / 21.5.

10.00 - 11.00

Leipee, Sirviön talo (Pisantie 1163)

ti 9.4. / 21.5.

11.30 - 12.00

Ylinivan ent. kauppa (Kemintie 3907)

ti 9.4. / 21.5.

14.00 - 15.00

Välijoen ent. koulu (Kuutostie 10)

ti 9.4. / 21.5.

16.00 - 16.45

Rautiosaari, Valajastalo (Rautiosaarentie 45)

LIT ROVANIEMELLÄ
EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS 15.5. - 21.5.2019 VAALIPÄIVÄ 26.5.2019

KOTIÄÄNESTYS VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALEISSA JA EUROPARLAMENTTIVAALEISSA
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan
ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan
siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen (kotikunta määräytyy eduskuntavaaleissa
22.2.2019 tilanteen mukaisesti, ja eurovaaleissa 5.4.2019 tilanteen mukaisesti.
Rovaniemellä kotiäänestys toteutetaan neljän vaalitoimitsijan avulla. Vaalitoimitsijat kiertävät pareittain kotiäänestykseen
ilmoittautuneet äänestäjät ennakolta ilmoitettuna ajankohtana. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi
äänestää samalla, mikäli Rovaniemi on hänen kotikuntansa. Muu perheenjäsen, joka ei täytä kotona äänestämisen edellytyksiä,
ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua etukäteen eduskuntavaalien osalta viimeistään tiistaina 2.4. kello 16:00 mennessä, ja
europarlamenttivaalien osalta viimeistään tiistaina 14.5. kello 16:00 mennessä. Ilmoittautua voi puhelimitse (puh. 0406308547), sähköpostitse (henna.penttila@rovaniemi.fi) tai postitse:
Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta / Henna Penttilä
PL 8216
96101 Rovaniemi
Lisätietoa kotiäänestyksestä sekä kotiäänestyslomake löytyy Rovaniemen Internet-sivustolta osoitteesta
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Vaalit/Eduskuntavaalit-2019/Kotiaanestys

VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ EDUSKUNTAVAALEISSA JA EUROPARLAMENTTIVAALEISSA
Varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen tapahtuu ainoastaan äänestäjän asuinpaikan perusteella määrätyssä äänestyspaikassa.
Äänestyspaikka selviää äänioikeutetuille lähetetystä ilmoituskortista. Kaikki vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna klo 09:0020:00. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla virallisella henkilöllisyystodistuksella tai ajokortilla.
Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019. Äänestysaika klo 09:00-20:00.
Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019. Äänestysaika klo 09:00-20:00.

HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN
Ilmoituskortti (ilmoitus äänioikeudesta) ei kelpaa henkilöllisyystodistuksena. Henkilöllisyys todistetaan virallisella
henkilöllisyystodistuksella tai ajokortilla. Mikäli henkilöllä ei ole henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää
hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava
mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa. Henkilökortin voi Rovaniemellä saada
poliisilaitokselta, Hallituskatu 1 A, 96100 Rovaniemi (puh. 0295 460 321).

LISÄTIETOJA: www.rovaniemi.fi

www.vaalit.fi

Rovaniemen kaupungin vaalikeskus, vaalit@rovaniemi.fi
Vaaliasiantuntija Henna Penttilä, puh. 040 630 8547, henna.penttila@rovaniemi.fi

Vuosien työ järvien puolesta
Törmängin kylässä, Marrasjärven ja
Rattosjärven välissä, on kunnostettu
järviä, joiden veden pintaa laskettiin
1950-luvulla heinämaiden lisäämisen
toivossa. Järvien tilaa huononsi vedenlaskuoperaation lisäksi uitto, joka kaivoi ja suoristi ränneiksi järvien välisen
joen sekä Vähä-Törmänkijärvestä lähtevän Törmäsjoen.
Noiden operaatioiden seurauksena heinähyöty oli minimaalinen, mutta järvien pilaantuminen lähes maksimaalinen. Iso- ja VähäTörmänkijärvet voivat huonosti. Kasvillisuus
tukki lahtia ja selkävesiäkin, vaikeutti kalastusta, muutti rantoja mutakoiksi ja järvien
kalakanta särkiystyi.
Vesipiiri näki 1990-luvun alussa tilanteen
huononemisen. Virkamiehet tekivät korjaussuunnitelman, hankkivat ihmisiltä luvat veden nostamiseen, mutta juuri kun töiden
piti alkaa iski lama ja vei hankkeeseen varatut rahat. Sen jälkeen kyläläiset tarttuivat
itse asiaan. He vahvistivat vanhan Välijoen
suulla olevan padon. Tällä pysäytettiin veden
lasku ja saatiin veden pintaa ylemmäs.
Useana kesänä talkoiltiin vesikasvien poistamiseksi: hankittiin kaislaleikkuri ja muita
työvälineitä. Kesäisin kymmenittäin entisiä ja
nykyisiä kyläläläisiä osallistui työhön. Ely keskukselta saatiin hankkeeseen tukea.
Kaikki ei tietenkään suju aina kuten
elokuvissa
Välijoen pato oli tehty ilman aluehallintoviraston lupaa. Kylässä kuviteltiin, että Vesipiirin suunnitelma olisi riittänyt, mutta niin ei
ollutkaan. Tehty pato oli laiton ja siitä tehtiin kantelu. Tämä on johtanut monivuotiseen työhön, padon lainvoiman saamiseksi.
Tarkat viranomaiset ovat palauttaneet kyläläisten anomuksen yhä uudelleen erilaisia
täydennyksiä pyytäen.
Vasta ulkopuolisen konsulttitoimiston apu
on saattanut hankkeen vaiheeseen, jossa

saattaa olla odotettavissa patoon liittyvä
myönteinen ratkaisu. Jos sellainen tulee,
kyläläiset saavat pitää tekemänsä padon,
joka on olennainen osa järven pelastamista.
Tietenkään prosessi ei ole ilmainen. Vielä ei
tiedetä, paljonko uusittava pato tulee maksamaan. Pelkän konsulttityön osalta puhutaan tuhansista euroista ja luvitusmaksut
päälle. Oman osansa vie järviin liittyvät
muut kunnostustoimet.
Miten tällaisesta mankelista voidaan
taloudellisesti selvitä?
Kun kylässä asuu vain seitsemän vakituista
asukasta neljässä savussa, on pitänyt keksiä
kaikki temput, rahan hankkimiseksi. Onneksi kyläyhdistykseen kuuluu yli 130 jäsentä,
entisiä törmänkiläisiä ja heidän läheisiään.
Talkoilu yhteisen asian puolesta on ollut
palkitsevaa. Vesikasvien niitto, särkikalojen
nuottaus, jokavuotiset pilkkikilpailut ja kesätapahtumat kuuluvat Törmängin ohjelmaan.
Talkoilla on rakennettu kylän venevalkamaan tie, laavu ja liiteri VähäTörmänkijärven rantaan sekä raivattu mm.
Välijoen rannat. Onhan siinä noussut myös
oma kirjasto maitolaiturille hengen viljelyn
pesäpaikaksi.
Rahoituksessa tärkeänä osana on Elykeskuksen lisäksi kaupungilta saatu tuki
kylätoiminnan ja ympäristötyön hyväksi.
Kun ajatte Meltaus-Pello –tietä ja näette
Marrasjärven ja Rattosjärven välissä Törmängin kylän kohdalla maitolaiturin, jossa
lukee ”Kyläkirjasto”, olette oikeassa paikassa. Törmänkiläisten mielestä se on maailman
paras.
Heikki Tuomi-Nikula
Kyläyhdistyksen pj.

Kalailta
kaupungintalolla
15.5. kello 17-21
Tilaisuudessa asiantuntijat
puhuvat vesistöjen
hoitotoimenpiteistä ja
pyydetyn kalan
hyötykäytöstä.
Tilaisuuteen on
vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Oletko kiinnostunut toimimaan perhehoitajana
Rovaniemen kaupunki etsii perheitä tai yksinasuvia henkilöitä toimimaan sijaisperheinä tai perhehoitajina lapsille ja nuorille, vammaisille henkilöille tai ikäihmisille.
Perhehoidon kirjo on laaja ja tarve riippuu aina perhehoidon tarvitsijan yksilöllisestä tilanteesta. Tarve voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai säännöllisesti
toistuvaa. Sijaisvanhemmaksi tai perhehoitajaksi voi ryhtyä tehtävään soveltuva, perheellinen tai yksin elävä henkilö.
Sijaisvanhemmalta tai perhehoitajalta ei
edellytetä tiettyä työ- tai koulutustaustaa. Heille maksetaan perhehoidon toimeksiantosopimuksen mukaisesti hoitopalkkiota ja kulukorvausta.
Sijaisperhe lapselle
Sijaisperhe on lapselle tasapainoinen ja
turvallinen koti, jossa perheenjäsenten
oma elämä ja ihmissuhteet ovat kunnossa. Perheellä tulee olla tilaa ja aikaa
lapselle sekä valmiutta vastata lapsen
tarpeisiin. Sijaisvanhemmilta odotetaan
kykyä hyväksyä erilaisuutta ja valmiutta
yhteistyöhön lapselle tärkeiden henkilöiden, sosiaalityöntekijöiden sekä muiden lasta hoitavien tahojen kanssa.

Perhehoitoa vammaisille
Vammaisten lasten ja nuorten tarvitsema hoito on lyhytaikaista, esimerkiksi
viikonlopun kerran kuukaudessa. Hoitajalta odotetaan kuitenkin pitkäaikaista
sitoutumista perhehoidon säännölliseen
toteuttamiseen. Perhehoidon avulla
toteutetaan esimerkiksi omaishoitajan
vapaat.
Perhehoitoa ikäihmisille
Perhehoito soveltuu ikäihmisille, jotka
eivät tarvitse palveluasumista sekä heille, jotka eivät pärjää omassa kodissaan
ja joiden elämänlaatu on heikkoa tukipalveluista huolimatta. Se sopii esimerkiksi muistisairaille sairauden alku- ja
keskivaiheessa sekä turvattomuutta ja
yksinäisyyttä kokeville, korkean iän
saavuttaneille ikäihmisille. Toipilasvaiheessa esimerkiksi leikkauksen jälkeen
perhehoito voi toimia toipumispaikkana
tai omaishoitajan vapaiden aikana hoitopaikkana.

Lisätietoja:
 Sijaisperheille tarkoitettu
Pride -valmennus:
perhehoidon ohjaajat
Markku Rapakko
p. 050 570 1993
Anna-Kaisa Rautio
p. 050 573 9398
 Vammaisten henkilöiden
lyhytaikaisen perhehoidon
KeVa -valmennus:
vammaispalveluohjaaja
Aili Ristimella
p. 050 562 8316
 Ikäihmisten perhehoidon
valmennus:
palveluesimies
Maija Kaikkonen
p. 016-3228437
https://www.perhehoitoliitto.fi/
Lapin Leader ryhmät ovat jättäneet
ELY –keskukselle rahoitushakemuksen Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen –hankkeesta, johon Rovaniemen kaupunki on sitoutunut mukaan.

Syksyn Rovaniemi-viikon suunnittelu on käynnistynyt
Seuraavaa Rovaniemí-viikkoa vietetään 2.-8.9.2019. Tänä vuonna
halutaan nostaa esille Rovaniemen
omaleimaisia ja eläväisiä kyliä. Kaupunki kutsuu kaikki kylätapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet tahot yhteiseen ideariiheen.
Kuka on kylän kovin tarinankertoja tai
kuka avaisi ovensa kotikonsertille? Kylätanssit, musiikki- ja teatteriesitykset, historiakierrokset, tarinatuokiot tai yhteiset talkoot. Syksyisestä luonnosta ja sen antimista ammentavat luonto- ja eväsretkettai sadonkorjuujuhlat.
Keskustelutilaisuudet alueen päivänpolttavista asioista, varastontyhjennys- ja

kirpputoripäivät, yritysten avoimet ovet
tai vaikka kyläläisten yhdessä toteuttama yhteisötaideteos. Mahdollisuudet
kylätapahtumille ovat monet.
Järjestettävien tapahtumien ei tarvitse
olla kooltaan suuria, vaan tapahtumien
ytimessä on yhteisöllisyys; yhdessä tekeminen ja kokeminen. Tapahtumissa
KUTSU
Kylätapahtumien ideariihi
Tilaisuudessa keskitytään kylillä
järjestettäviin tapahtumiin.
Ke 10.04. klo 16.00
Vapaa-ajan palveluiden kokoushuone, Pohjolankatu 4-6.

iloitaan omasta asuinseudusta, ja tuodaan esille kylien ominaispiirteitä. Monipuoliset tapahtumat tuovat
kyläläisiä yhteen ja innostavat myös
muita kävijöitä tutustumaan kylien asukkaisiin, käyntikohteisiin ja palveluihin.
Yhteiseen vapaamuotoiseen ideointi- ja
suunnittelutapaamiseen toivotaan mukaan aktiivisiä kyläläisiä, yhdistyksiä,
yrityksiä ja muita toimijoita, jotka ovat
kiinnostuneita tuottamaan kylätapahtumia Rovaniemi-viikolle.
Ennakkoilmoittautuminen 5.4. mennessä Rovaniemi-viikon koordinaattorille: roosa.nevala@rovaniemi.fi.
Roosa Nevala,
kulttuurituottaja

Kivitaipaleen Talvirieha
Talviriehassa 24.3.2019 meillä oli suorastaan häikäisevä keli seuranamme ja Late
Lampaalla kavereita riitti. Ohjelmassa oli tänä vuonna ratsastusta, minikelkkailua,
ammuntasimulaattori sekä tietysti mäenlaskua, makkaranpaistoa ja kahvio.
Uusilla liikennejärjestelyillä saimme rauhoitettua koko piha-alueen tapahtumaa
varten ja hyvä niin, sillä tapahtu-massa kävijöitä oli yli 150. Kivitaipaleessa vietettiin myös uudenvuoden juhlaa Jokilammen jäällä makkaranpaiston ja ilotulituksien kera.
Vuoden vaihtuessa rakettien paukkeessa juhlistimme myös Kivitaipaleen Nuorisoseura ry:n yhdistymistä Kivitaipaleen kyläyhdistys ry:hyn.
Heidi Ruokanen

Viistokujan kota valmistui
Vuosi 2018 oli jälleen täynnä aktiviteettejä. Asukasyhdistys rakensi talkoilla Viistokujan kodalle puuvajan ja vessan. Joulun alla kodalla järjestettiin Kauneimmat
joululaulut -tapahtuma ja tammikuun lopulla Arctic rally – tulistelut. Tilaisuuksissa kävi runsaasti väkeä ja osallistujat antoivat tapahtumista todella hyvän palautteen - siksi järjestämme jo perinteeksi muodostuneet tapahtumat myös tänä
vuonna.
Taisto Körkkö
Siika‐Kämän asukasyhdistyksen pj

AVOIMET KYLÄT PÄIVÄ
Voiaanko me tulla teille kyllään?
Ilmoita kyläsi valtakunnalliseen
Avoimet Kylät päivään
30.4.2019 mennessä
www.lappilaisetkylat.fi

Hirvaan varhaiskasvatuksen järjestelyt
Hirvaan kylällä on 1.8.2019 alkaen
100 alle kouluikäistä lasta. Heistä
varhaiskasvatuksessa on 81 eli n.
80% ikäluokista.

Näistä lapsista vajaalle viidellekymmenelle lapselle pystytään tarjoamaan varhaiskasvatuspalvelut Hirvaan kylällä. 30
lasta on jouduttu sijoittamaan muihin
kunnallisiin tai yksityisiin yksiköihin lähinnä keskustan alueelle. Tilanne on
ollut haasteellinen ja siihen on ollut
tarkoitus löytää ratkaisu Alakemijoen
tarveselvityksen yhteydessä.
Hirvaan päiväkoti sijaitsee kahdessa eri
tilassa. Peltolanmutka 23 osoitteessa on
päiväkoti, jossa on kaksi lapsiryhmää,
alle 3-vuotiaat ja 3-5-vuotiaat. Lapsia on
yhteensä 29. Esiopetusikäiset lapset
ovat Hirvaan koululla heille sinne perus-

korjatuissa tiloissa. Esikoululaisia on
yhteensä 16. Oppilaiden määrä perusopetuksessa kasvaa ikäluokkien kasvun
myötä. Näin ollen esikoululaisten ryhmä
ei tule jatkossa enää mahtumaan koulun
tiloihin. Koulutuspalveluiden, varhaiskasvatuspalveluiden ja tilaliikelaitoksen
yhteistyöllä on etsitty vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi.
Ounasrinteen päiväkodin siirtoelementin vuokra-aika päättyy 31.7.2019. Tilaliikelaitoksen johtokunta on päättänyt
lunastaa sen kaupungille ja siirtää Hirvaan koulun tontille kesän 2019 aikana.
Koulutuslautakunta päätti 22.11.2018
Alakemijoen alueen tarveselvityksen
keskeneräisyydestä johtuen järjestää
Hirvaan varhaiskasvatuksen siten, että
koulun tontille hankitaan siirtoelement-

Rautiosaaren
yhteinen retkipäivä
Rautiosaaressa kylän ja koulun sekä päiväkodin yhteistyö sai
jatkoa yhteisen retkipäivän merkeissä 20.3. Koululaiset pilkkivät ja ulkoilivat yhdessä opettajien ja kyläläisten kanssa.
Rautiosaaren Vanhemmat ry oli mukana järjestämässä päivää ja
kylän osaajat ja metsästysseuran väki oli opettamassa pilkkimisen saloja. Lapset pääsivät kokeilemaan valjakkokoira-ajelua
paikallisen yrittäjän koirilla.

Jaatila - Petäjäinen
-kylien verkko
Jaatilan, Pisa-Leipeen, Petäjäisen ja Ruikan kylien alueelle
suunniteltu valokuituhanke etenee. Tervolan Palveluverkot
Oy on tehnyt yhdessä kyläyhdistyksen kanssa uuden hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen ELY-keskukseen. Päätöstä odotetaan huhtikuun aikana. Jos päätös on myönteinen,
suunnittelu käynnistyy kevään aikana.
Halukkaita liittyjiä on tällä hetkellä n. 90. Vielä ehtii mukaan.
Ota yhteyttä Jouko Kokki puh. 0400 534968, jouko.kokki@pp.inet.fi. Rahoituksen saaminen edellyttää talkootyötä ja siksi kaikkien panos on tärkeää! Hankkeen etenemisestä järjestetään tiedotustilaisuuksia.
Satu Söderlund, pj.
Alakemijoen aluelautakunta

tirakennus kolmelle ryhmälle ja päiväkotitoimintaa nykyisessä päiväkotikiinteistössä jatketaan kunnallisena toimintana.
Esiopetuksen tilat koululta vapautetaan
koulun käyttöön. Tällä ratkaisulla turvataan alueella oleville varhaiskasvatusikäisille lapsille riittävät päiväkotipaikat sekä
mahdollistetaan koulun tilat perusopetuksen käyttöön. Alakemijoen tarveselvitys käsitellään koulutuslautakunnassa
kesäkuussa 2019. Se kattaa myös Hirvaan varhaiskasvatuksen tulevaisuuden
järjestelyt.
Tarja Kuoksa,
palvelualuepäällikkö
Varhaiskasvatuspalvelut
Ka Kaakkurivaara,
yksikön johtaja
Hirvaan päiväko

Muurolan kirjastojuhlan ohjelma
Aika: Lauantai 6.4.2019 klo 13.30 –16.00
Klo
13.30-14.00 Tervetuliaiskahvit
14.00-14.15 Avaus
Muurolan kyläyhdistyksen pj. Ilkka Ulkuniemi
14.15-14.45 Kirjaston merkitys suomalaisessa sivistyksessä
Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola
14.45-14.55 Musiikkia
Myanmarin tytöt, Jorma Pirttijärvi
14.55-15.10 Kirjasto -kylän monitoimija
kirjastonjohtaja Satu Hallikainen
15.10-15.25 Onko kyläkirjastoilla tulevaisuutta
Kh:n puheenjohtaja Liisa Ansala
15.25-15.45 Vapaa sana
15.45-15.55 Satun Hallikaisen ja Ritvan Lassila-Ollin
muistaminen
15.55-16.00 Peppi Pitkätossun jäähyväislaulu – yhteislaulua
Jorma Pirttijärvi

Rakentaja 2019 –MESSUT
27.-28.4.2019
Lappi Areena
Kylien Rovaniemi mukana messuilla
esittelemässä alueiden tonttivalikoimaa.

Rovaniemen kylien ja kylämatkailun kehittäminen
Tervetuloa Rovaniemen kaupungin ja BuSK-hankkeen järjestämään tilaisuuteen
Tilaisuudessa esitellään BuSK-hankkeessa tehtyjen kahden kyselyn tuloksia. Toinen kyselyistä kohdistui matkailun kehittämissuuntiin
Rovaniemellä ja toinen kylien palveluiden, elinkeinojen ja elinympäristöjen kehittämiseen.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta. Tiroli-saliin keskiviikkona 10.4. klo 9-12.
Alustukset aiheesta:
 Matkailukyselyn tulokset, Luonnonvarakeskus:
erikoistutkijat Seija Tuulentie ja Ari Nikula
 Miten alueita ja kyliä tulisi kehittää asukkaiden
mielestä? dosentti Asta Kietäväinen ja
alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas

Ryhmätyöt:
Alustusten jälkeen mietitään kylien ja kylämatkailun
kehittämistä teemaryhmissä, jotka ovat:
1. Majoitus
2. Ohjelmapalvelut ja reitit
3. Kädentaidot
4. Paikallinen ruoka

Building shared knowledge capital to support natural resource governance in the Northern Periphery –hanke on
Luonnonvarakeskuksen koordinoima kansainvälinen projekti (2016-2019), jonka on rahoittanut Pohjoinen periferia ja arktinen –
ohjelma. Hankkeen tavoitteena on edistää kansalaistiedon hyödyntämistä maankäytön ja luonnonvarojen käytön suunnittelussa.
Ilmoittautuminen 5.4.2019 mennessä heli.valikangas@rovaniemi.fi.

Kerro samalla mihin ryhmään haluat osallistua. Tilaisuuden jälkeen hanke tarjoaa osallistujille lounaan kaupungintalolla. Tervetuloa!

Nestori auttaa ikäihmisiä
Ota yhteyttä Nestoriin, jos iäkkään henkilön hyvinvointi tai
hänen itsenäinen pärjääminen huolettaa sinua. Saat neuvontaa ja ohjausta heille tarkoitetuista avuista ja palveluista. Niiden, jotka eivät ole säännöllisten ikäihmisten palveluiden piirissä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa otetaan
yhteyttä omalääkäriin ja sairaanhoitajaan. Taloudellista toimeentulotukea tarvitsevien tulee muiden kuntalaisten tavoin
olla yhteydessä sosiaali- ja perhetyön palveluihin.
 Kotihoidon palvelut, palveluseteli
 Omaishoidontukiasiat yli 65v.
 Etuudet
 Palveluasumiseen liittyvä neuvonta
 Veteraanien palvelut
 Tukipalvelut, ateria - kuljetus ja turvapalvelut
 Asunnonmuutostyöt
 Yksityiset siivous- ja kodinhoitopalvelut
Neuvontapiste Nestori
Pohjolankatu 2 A 2. krs
96100, Rovaniemi
Puh. 016 322 2580
Avoinna ma - pe klo 9 – 14

Yrittäjille koulutusta:

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI 1/2
ALAOUNASJOKI
ESIINTYMISLAVAN
KOKOAMISTALKOOT
Huhtikuussa Tapion kylätalolla.
Aika ilm. FB Tapion Kylät ry.
LEHTOJÄRVEN PELTOCROSSIT
La 6.4. klo 10 Tuiskun tilalla.
Lisätietoja ja ilm. p. 0456454135. Hannu
Tuiskun team ja Lehtojärven kyläyhd.
MINÄ JA MANUEELA –
Monologinäytelmä
Pe 12.4. klo19, kantaesitys Sinettä
PILKKIKILPAILUT
La 13.4. klo 12 Lehtojärvellä
Laavun rannassa Lehtojärven kyläyhdistys ry
TAIDETYÖPAJOJEN NÄYTTELY
La 13.4. klo 12-15 Taiken rahoittamien
työpajojen teokset esillä Tapion kylätalolla.
Kahvitarjoilu.
PILKKIKILPAILUT
La 13.4. Kisa-aika klo 11-14, siirtymäaika
15 min. Ilm. ja kanttiini auki klo 10. Mäntyjärvellä, Pertti Männyn mökin rannassa.
Sarjat: miehet, naiset ja lapset alle 12-v.
Osallistumismaksu aik. 10 €.
Lisätietoja p. 0400190316.
TAVTAAN KYLILLÄ -KYLÄILLAT
16.4. klo 17 ja 7.5. klo 17
Lehtopirtillä. Ruokaperinteitä ja käytännön
opetusta. Lehtojärven ky ja Lapin Martat
OUNASJOEN KEVÄTMARKKINAT
La 20.4. klo 10-15 K-market Sinetän piha.
Myyntipaikk. ilm. Timolle p. 0405736652.
RÄVÄSOJAN KÄNSÄKOURAT
To 25.4. klo 19 Tapion kylätalo.
RÄVÄSOJAN KÄNSÄKOURAT
Pe 26.4. klo 19 Lehtopirtillä. Kanttiini.
SONGAN VIRKISTYSPÄIVÄT
Parittomien vk ma klo 11-14
Songan kylätalolla. Yht.työssä alueen yhd.
ÄITIENPÄIVÄLOUNAS
12.5. KLO 12.00 Songan kylätalolla
Järj. kansalaisopiston miesten kokkikerho.
TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT
La 1.6. klo 10.00, kokoontuminen Lehtopirtillä. Lehtojärven kyläyhdistys ry
IMPIN PÄIVÄN LUONTORETKI
La 8.6 klo 12, kok. Lehtojärven kulttuuripysäkillä, Lehtojärven kyläyhdistys ry
AVOIMET KYLÄT PÄIVÄ
8.6.2019 Songan kylätalolla Makkaranpaistoa ja lättykahvit, ilm. Songan FB.
SINETÄN KESÄTEATTERI esittää:
LOTTOPOTTI, Kesäkuussa
ONNI-AUTO
Ma 1.4.,13.5. ja 10.6.
13.00–14.30 Songan kylätalo
www.sonka.fi - www.sinetta.fi - www.lehtojarvi.fi

SODANKYLÄNTIE
JÄSENTENVÄLISET
PILKKIKILPAILUT
La 6.4. Perunkajärvellä, paikka ja aika ilm.
myöhemmin. Perungan Erämiehet.
DEFIBRILLAATTORIN
KÄYTTÖKOULUTUS
Ke 10.4. klo 18 Perunkajärven entisellä
koululla, Leirikeskuksentie 84. Yht.hlö
Hille-vi Vitikka, puh 0405415186.
YLEISET PÄÄSIÄISPILKIT
La 20.4. klo 12-15 Niesin seurantalolla.
Ilm. voi ennakkoon viesti p.0451120264 ja
samalla osallistuu 500 € arvontaan. Osallistumismaksu 10 €. Raha- ja tavarapalkinnot.
Järj. Niesin Kalastus- ja Metsästysseura ja
kyläyhdistys Jarno Mustonen,
niesinkms@gmail.com.
PerPon HIIHTOTAPAHTUMA
Ma 22.4. klo 12 Leirikeskuksessa. Yht.hlö
Veli Tervo p. 0407642920.
YLEISET PILKKIKILPAILUT
La 27.4. klo 11-14 Perunkajärvellä ent.
koulun rannalla. Raha– ja tavarapalkinnot.
Järj. Perunkajärven Maa- ja kotitalousseura.
Veli Tervo, p. 040 42920.
VIKAJÄRVIPÄIVÄT
La 8.6.2019 klo 9-16 Vikakönkäällä. Yhteyshenkilö Rauni Korva-Hyötylä,
p. 040038536.
VAPA-KALASTUSPÄIVÄ
La 8.6.2019 klo 9-16 Vikakönkäällä. Yhteyshenkilö Rauni Korva-Hyötylä,
p. 040038536.
PIETARIN PYHÄ -KESÄJUHLA
30.6. klo 10 Alanammassa, Namman Riistan toimitalolla, Harjukankaantie 25.
Anna-Liisa Holm, p. 0503300716.

ONNI-AUTO

Ke 3.4.,15.5. ja 12.6.
09.00-10.30 Misin kylän ent. koulu
11.30-12.30 Vikajärven koulu
13.15-14.45 Perunkajärven ent. koulu
To 4.4.,16.5. ja 13.6.
09.00-10.00 Tiaisen kylän ent, koulu
10.30-11.30 Niesin kal.- ja metsäse. maja
13.00-14.00 Alanamman kylän ent. koulu
www.vikajarvenseutu.fi

YLÄOUNASJOKI
KIRJASTOAUTO
30.3, 11.5 ja 1.6 klo 11.40–12.00
Lohihovin edessä
KEVÄTKOKOUS
Su 31.3.klo 18 Patokosken paloasemalla.
Järj. Meltaus-Patokosken ky. ry.
KAIKILLE AVOIMET KYLÄILLAT
1.4, 29.4 ja 27.5. klo 17–19
Lohinivan kylätalolla
HIIHTOKISAT
13.4. klo 11 Ilm., klo 12 kisat
Lohinivan Erästäjien kämpän lähimaastossa.
Järj. Lohinivan ky ja Lohinivan Erästäjät.
LAAVULTA LAAVULLE
Su 14.4. klo 11-14 Ulkoilutapahtuma
Laisentian laavulla. Järj. Meltaus-Patokosken
kyläyhdistys ry.
ULKOILU- JA PILKKIPÄIVÄ
Pe 19.4. klo 12 Taljasuvannon uitonpirtillä
järj. Porokari-Maijanen-Jääskö kylät ry ja
Jääskön luisto ry
PILKKIKISAT JA
KEVÄTULKOILUPÄIVÄ
La 20.4. klo 12 Perttausjärvellä
järj. Tolosen Erämiehet ry
MINÄ JA MANUEELA –
Monologinäytelmä
Su 5.5. klo 15 Meltauksen koululla
LAISKALEHMÄ KONSERTTI
To 16.5. klo 18 Meltauksen koululla
Laulut ovat lastenlauluista ja aikuisille suunnatuista lauluista koostuva kokonaisuus.
LEIKKIÄ LAUKUSSATEATTERIESITYS
Ke 17.5 klo 18 Ravintola Lohihovissa
RAVINTOLAPÄIVÄ JA PIHAKIRPPIS
La 18.5 klo 9-15 Lohinivan kaupan pihalla
Myyntipaikka 5 €
La 8.6. AVOIMET KYLÄT PÄIVÄ
Lohinivan laavulla klo 18
Ohjelmassa leikkimieliset koko perheen
kisailut sekä iltapalaa nuotion äärellä.
Metsäpirtillä klo 9-15
Kirpputori ja kahvio, Pöytävaraukset Erkille
p. 0400893706 Järj. Tolosen Erämiehet ry
Taljasuvannon pirtillä
Siivoustalkoot ja sauna lämpimänä.
järj. Porokari-Maijanen-Jääskö kylät ry
LAUANTAISAUNA
La 8.6.– 31.8. klo 17-21 Taljasuvannon
pirtillä Jäsenille. vuorovk naiset klo 17-19,
miehet klo 19-21. Järj. Porokari-MaijanenJääskö kylät ry
JUHANNUKSENVIETTO
Pe 21.6. klo 19 Taljasuvannon pirtillä Järj.
Porokari-Maijanen-Jääskö kylät ry
ONNI-AUTO
Ma 1.4.,13.5. ja 10.6.
08.15–09.45 Lohinivan kylätalolla
11.15–12.15 Marrasjärven Pehtoori

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2/2
ALAKEMIJOKI
KEVÄTTAPAHTUMA
La 30.3. klo 12-14 Hirvaalla
Hirvasojan laavulla. Ohjelmassa mm. mäenlaskua ja makkaranpaistoa. Järj. Hirvaan
kyläyhdistys ry
PUUROAAMUT JA PERHEKERHO
Ti 2.4. Muurolan kappelilla, kirkkoherra
Kari Yliräisänen
Ti 30.4. Muurolan kappelilla, kpi.joht. Esko
Lotvonen ja kh pj. Liisa Ansala
VUOSIKOKOUS
To 4.4. klo 18 Hirvaan koulun Hikkarissa,
käynti entisen kirjaston ovesta. Hirvaan
kyläyhdistys ry
KOKO PERHEEN
ULKOILUTAPAHTUMA
La 6.4 klo 13-16 Pentin kodalla Jaatilassa.
Ulkoilua, mäenlaskua, pilkkimistä
Kemijoen jäällä. Laavulla voi paistaa makkaraa. Kodalla myynnissä lettuja, nokipannukahvia ja mehua sekä arpoja. Tervetuloa!
Jaatilan kylät ry
KEVÄTKOKOUS
Ke 10.4 klo 19 Ruikan Erän toimitalolla.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi valokuituasiaa. Jaatilan kylät ry
KAIKENIKÄISTEN KERHO
JA PERHEKERHO
Ti 16.4. Muurolan kappelilla. Osallistutaan
lasten pääsiäiskirkkoon
MINÄ JA MANUELA –
Monologinäytelmä
Ke 24.4. klo19 Muurolan peruskoulun
auditoriossa. Liput 15/12 €
PÄIHDETYÖN KAHVIPORINAT
Ti 30.4. Muurolan kappelilla
KAIKENIKÄISTEN KERHO
JA PERHEKERHO
Ti 14.5. Muurolan kappelilla. Kevätlaulujen
karaoke, Tarinatuvan osallistujat mukana
PÄIHDETYÖN KAHVIPORINAT
Ti 28.5. Muurolan kappelilla
KESÄLAITUMILLE -TAPAHTUMA
Ti 28.5. klo 18 Rautiosaaren koululla.
Mukavaa yhteistä tekemistä ja kanttiini sekä
samalla kevätjuhla lapsille. Eskarilaiset saavat
todistuksen ja pientä ohjelmaa juhlasalissa
ennen ulos siirtymistä. Rautiosaaren Vanhemmat ry, Rautiosaaren koulu ja päiväkoti
La 8.6. AVOIMET KYLÄT PÄIVÄ
Hirvas Tervetuloa tutustumaan paikalliseen
historiaan ja kulttuuriympäristöön, osoite
Peterinniementie 88. www.hirvas.com.
Hirvaan kyläyhdistys ry
ONNI-AUTO
Pe 7.4.,19.5. ja 16.6.
08.30-09.30 Jaatilan kylätila
10.30-11.30 Hirvaan koulu
11.45-13.00 Valajastalo

YLÄKEMIJOKI
YLEISET PILKKIKILPAILUT
La 30.3. klo 11-14 Piittisjokisuussa, Juotasjärventie. Sarjat: 0-7v. 0 €, 8v.-15v. 5
€, 16v.-55v. ja yli 56v. 10 €. Hyvät tuotepalkinnot, arvontaa. Nokipannukahvit, munkit ja makkarat pientä korvausta vastaan.
MINÄ JA MANUELA –
Monologinäytelmä
Pe 3.4 klo 19 Viirillä
Liput: 15 € opiskelijat ja eläkeläiset 12 €
NAPPULAHIIHDOT
Pe 19.4. klo 12. Osallistumisoikeus v.2008
syntyneet ja sen jälkeen. Osallistumismaksu 3 €. Kisakahvio, tarjolla makkaraa ja
lättyjä. Huom. pitkäperjantain myöh. aika ja
lumivaraus.
La 8.6. AVOIMET KYLÄT PÄIVÄ
Juotaksella, HYVINVOINTIPÄIVÄ.
Järj. Juotaksen kylätoimikunta ja Juotaksen
Perinneyhdistys.
Yläkemijoen kylät, ilmoittaa Avoimet
kylät päivän ohjelmat myöhemmin kylien
omilla sivuilla.
VEITTIVAARAN VETO 2019
La 13.7. klo 14 Tennilän Kylätalolla
Sarjat löytyy jokaiselle heittäjälle ja jokainen
osallistuja palkitaan. Tässäkin tapahtumassa
kisakahvio palvelee paikalle saapuneita.
YLÄKEMIJOEN PERINTEISET
KYLÄMARKKINAT
La 20.7. Auttin Kyläkartanolla.

Tiedossa mielenkiintoista ohjelmaa
koko perheelle. Voit osallistua myyjänä,
toimijana tai kävijänä! Markkinoiden
ilmoittelua voit seurata FB Yläkemijoen
kylämarkkinat ja www. kylamarkkinat.fi.
Sivuilta löydät ilmoittautumisohjeet ja lomake myyjille ja muille toimijoille.
Kylämarkkinat järjestää Yläkemijoen
kylät ry yhteistyössä muiden alueen
toimijoiden kanssa. Lisätietoja tapahtumasta antaa Minna 0405763901 ja Aino
409390775. info@kylamarkkinat.fi.
www.ylakemijoki.fi
ONNI-AUTO
Ti 2.4.,14.5. ja 11.6.
08.15-10.30 Auttin kylätalo
11.45-12.45 Tennilän kylätalo
13.15-14.15 Oikaraisen vanha koulu

RANUANTIE
KAIKENIKÄISTENKERHOT
Ma 1.4. Kivitaipaleen koululla
ULKOILUPÄIVÄ
Su 7.4. klo 11-14, Jokilammella rento
pilkkimisen ja oheisohjelmaa, opastus kylältä, tarkemmat tiedot tulevat kylän ilmoitustauluille ja FB. Järj. Kivitaipaleen ky ry
KALASTUSKUNNAN
KEVÄTKOKOUS
La 13.4. klo 11, Narkauksen kylätalolla,
Koulunraitti 36. Järj. Narkauksen kala.kunta
PILKKIKILPAILUT
La 13.4. klo 12-14 , Narkauksen Jokilammella, lähtö Kylätalon rannasta, Aika sovitaan tarkemmin ennen lähtöä. Järj. Narkauksen kalastuskunta ja Narkaus-Kämän
Erä ry
PILKKIKILPAILUT
La 13.4. klo 12-14, Siikakämäjärvellä,
lähtö E. Härkösen rannasta, sarjat yleinen
15 € sekä naiset ja nuoret 5 €, tikanheittokisa. Tarjolla kahvia, lettuja ja makkaraa. Järj.
Siika-Kämän kyläyhdistys ry
KAIKENIKÄISTENKERHOT
Ma 15.4. Kivitaipaleen koululla
VANHUSNEUVOSTON
KYLÄVIERAILU
Ke 24.4. klo 11.-12.30.
Narkauksen kylätalo
MINÄ JA MANUELA –
Monologinäytelmä
La 27.4 klo 19 Narkauksen kylätalo,
Liput 15 € opisk. ja eläk.12 €. Kahvio avo.
klo 18 alkaen, järj. Narkaus-Kämän kylät ry
KAIKENIKÄISTENKERHOT
Ma 29.4. Kivitaipaleen koululla
KAIKENIKÄISTENKERHOT
Ma 13.5. Kivitaipaleen koululla
KÄRRYKIRPPIS
La 6.7. klo 12-15 Siika-Kämässä Viistokujan kodalla, Siikakämäntie 1300. Kaikki halukkaat voivat tulla myymään tai ostamaan
tavaroita, tapahtumassa järjestetään myös
ilmakivääriammuntakilpailu, kahvi- ja plättytarjoilu. Järj. Siikakämän As.yhdistys ry
VETOUISTELUKILPAILUT
La 13.7. klo 12-15 Siikakämäjärvellä, lähtö
E. Härkösen rannasta. Osall.maksu 30 €,
perämoottorit sallitaan. Prosenttipalkinnot,
lapsille ja nuorille rantaongintaa. Tarjolla
kahvia, lättyjä ja makkaraa. Tarkempi tiedotus Siikakämä.fi ja ilm.taulu. Järj. SiikaKämän kyläyhdistys ry
KESÄTANSSIT
La 20.7. klo 20-01 Narkauksen Seurantalolla. Tarkemmat tiedot myöhemmin.
ONNI-AUTO
Pe 7.4.,19.5. ja 16.6.
13.45-14.45 Narkauksen kylätalo
www.narkaus.fi

Seuraa Rovaniemen kylien tapahtumia ja tiedotteita www.roikylat.fi www.facebook.com/RoiKylat/

