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Hirvas, Jaatila, Leive,
Muurola, Petäjäinen, Pisa
Rautiosaari sekä muut
alueen kylät

Aluelautakunta tiedottaa

Aluelautakunnan puheenjohtajan tervehdys
OSUUSKUNTA
Hannes Gebhardt esitti vuonna 1899 Helmikuun manifestin
julistuksen
jälkeisessä
ajassa
ajatuksen
osuustoimintaliikkeestä Suomessa. Osuustoimintalaki v.1901
edesauttoi ihmisiä luomaan taloudellisia yhteenliittymiä kuten
Osuuskauppojen
perustamisia,
auto-osuuskuntia,
sonniosuuskuntia, saha- ja puimaosuuskuntia ylipäätään
kaikkea mitä kulutuksen kasvu ja kaupallistumisen
vilkastuminen edellytti.
Sopisiko meille osuuskuntamalli täydentämään kaupungin
hyvinvointipalveluita tukea tarvitsevien ihmisryhmien kotona
asumiseen.
Hoivapalveluita,
sijaishoitopalveluita,
perhehoidon tukipalveluita, asiointi- ja saattoapua vaikkapa
ulkoiluun ja ruokailuun toisten ihmisten seurassa.
Tarpeenmukainen, joustava ja oikeaan aikaan tapahtuva tuki
vähentää laitoshoidon tarvetta ja mahdollistaa resurssien
tehokkaan käytön. Tärkeää on sivukylien, ei syrjäkylien kuten
usein kuulen sanottavan, pitäminen asuttuina ja lisätä
hoivatyöstä
kiinnostuneille
ihmisille
työnsaantimahdollisuuksia omissa asuinkylissä.
Palveluiden saatavuus, lainsäädännölliset muutokset sekä
asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen edellyttävät
meiltä uusia avauksia palveluiden tuottamisessa. Olisiko
osuuskunta ja palveluyrittäjyys vastauksia tähän?
Ajatukset tulevat Sodankylän vierailulta. Sodankylässä on
käynnissä Pohjoisimman Lapin Leader hankkeita, joissa mm.
tuetaan
palveluyrittäjyyttä
välittäjäorganisaatiolla
ja
kehitetään
sivukylien
hyvinvointipalveluiden
monituottajamallin kehittämistä.
Lisätietoja löydät Sodankylän kunnan www –sivuilta.
Hyvää syksyn alkua!
Sirkka-Liisa Kemppainen
aluelautakunnan puheenjohtaja

Ympäristötaidetta luonnonmateriaaleista Muurolan altaalla.
Kuva Päivi Peteri

Tavoitteista yhteisiksi teoksi. Alakemijoen
aluelautakunnan kehittämissuunnitelma työn alla
Aluelautakuntamallin
rakentaminen
on
kääntynyt
hyvävauhtisesti loppusuoralle; tällä hetkellä on työn alla
lokakuussa
valmistuva
Alakemijoen
aluelautakunnan
kehittämissuunnitelma 2013-2016. Suunnitelmat ovat
aluelautakuntien toimintaa linjaavia ja tavoitteiden
saavuttamista tukevia. Osana valmistelua toteutetaan
perusopetusikäisten lasten ja nuorten ”Oma asuinalueeni –
osallistun ja vaikutan” -työpajat alueen kouluilla. Kaiken ikäiset
asukkaat voivat osallistua valmisteluun myös sähköisesti
otakantaa.fi:ssä syyskuun alusta lähtien. Palveluun pääsee
helposti Rovaniemen kaupungin pääsivulta rovaniemi.fi.
Aluelautakunnan kehittämissuunnitelmaan 2013-2016 sisältyy
suuralueen kokonaiskehittämisen tavoitteet ja konkreettiset
toimet. Kehittäminen perustuu Rovaniemen maaseudun
kehittämisohjelmaan 2013-2020 linjauksiin.
Tavoitteita ja konkreettisia kehittämistoimia suunniteltiin
Rautiosaaren Valajastalolla 19.8. pidetyssä avoimessa
valmistelukokouksessa. Kolmisenkymmentä alueen asukasta
sekä aluelautakunta työstivät suuralueen kehittämisen
toimenpiteitä ja eri vaihtoehtoja. Palveluihin ja niiden
kehittämiseen, asumiseen, liikenteeseen, ympäristöön sekä
elinkeinoihin liittyviä esityksiä aluelautakunta työstää syksyn
ajan. Valmiit suunnitelmat saatetaan kaupunginvaltuustolle
tiedoksi.
Paljon puhuttavia aiheita olivat liikenneturvallisuutta
vaarantavat näkymäesteet sekä liikennekurin höltyminen.
Edellisessä voi jokainen kääntää piirun verran parempaan.
Vanhempien toivottiin myös ottavan asian esille nuorten
kanssa. Asukkaille suunnattaviin koulutuksiin suunniteltiin
yhdessä sisältöjä; mm. lasten kasvatusta tukeva koulutus,
omaishoitajien tuki, ensiapu- ja vpk-taidot. Tilaisuudessa
keskusteltiin myös aktiivisesti perinteisen ja sähköisen
kylätiedottamisen kehittämisestä. Arjen turvallisuuden ja
vapaa-ajanmahdollisuuksiin saatiin monipuolisia toimenpideehdotuksia eteenpäin työstettäväksi. Aktiivisen kolmituntisen
runsaista esityksistä riittää kaikille toteuttamista – Kehitetään
yhdessä!
TOPAKKA-hanke
Maarit Alikoski ja Päivi Skantsi
Alueen toimijat
Kädessäsi on nyt Alakemijoen alueen toinen kylätiedote.
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset sekä
koulutusmateriaalit löydät Rovaniemen kaupungin sivuilta
osoitteesta www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Aluelautakunnan toimintaan liittyvissä asioissa yhteyshenkilöt
ovat esittelijä Sirpa Salminen sirpa.salminen@rovaniemi.fi sekä
puheenjohtaja
Sirkka-Liisa
Kemppainen
sirkkaliisa.kemppainen@rovaniemi.fi

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.
Lisäksi ke 21.8 klo 10–16 saa henkilökohtaista opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen Muurolan kirjastossa.
Uusina kursseina alkavat Muurolan koululla koko lukuvuoden kestävät Käsityöpaja, Taidettapäin ja taiteen
perusopetusryhmänä puutöitä lapsille (9-11v).
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.
Muita tapahtumia
Kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokela luennoi ympäristötaideteoksen rakentamisesta ja viihtyisän asuinympäristön
merkityksestä ihmiselle 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 joka toteutetaan yhteistyönä Rovaniemen kansalaisopiston kanssa. Tilaisuus on ilmainen.
Hankkeen avulla suunnitellaan ja toteutetaan kevään 2014 aikana ympäristön siistimistä ja ympäristötaideteoksen
rakentamista. Hankkeeseen osallistuvat Hirvaan ja Sonnan kyläyhdistykset. Suunnittelutilaisuuksiin ja itse toteutukseen
toivotaan alueiden asukkaiden osallistuvan.
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.

Muurolan neuvolan aukioloajat
Aamuvastaanotto ma, ke ja to klo 8.00 - 9.00
Ajanvaraukset hoidetaan sovitusti lasten- ja äitiysneuvolaan puh.016-322 8218

Kirjastoauton aikataulu syksy 2013
PISA-NISKANPERÄ 4B
Klo
14:45-15:00
15:05- 15:35
16:00-16:15
16:25-16:45
16:45-17:05
17:15-17:30
17:30-17:20
18:10-18:25
18:30-18:45
19:15-19:30
19:35-19:50

P.aika
0:15
0:30
0:15
0:20
0:20
0:15
0:20
0:15
0:15
0:15
0:15

Toukolantie
Pitkäkoskentie 69
Siivola 697
Petäjävedentie 29
Tuomiojanpolku
Iisakinperäntie th.
Koskenniskantie th.
Satakynnenpolku th.
Lamperontie

16:00-16:15
16:25-16:40
16:45-17:00
17:10-17:35
17:45-18:00
18:05-18:20
18:25-18:40
18:40-19:10
19:15-19:30

P.aika
0:15
0:15
0:15
0:25
0:15
0:15
0:15
0:30
0:15

PAHTAJA - RAUTIOSAARI 13C
Pahtaja
Pahtajakuja
Rautiosaari
Putkivaara 1727
Rautiosaari
Rommantie 14
Rautiosaari
Rautiontie th.
Rautiosaari
Vuopajanmutka
Rautiosaari
Heikkilänrannant. 19

16:50-17:05
17:15-17:30
17:30-17:50
17:50-18:30
18:35-19:05
19:05-19:25

0:15
0:15
0:20
0:40
0:30
0:20

Pisa
Pisa
Leipee
Leipee
Leipee
Jaatila
Jaatila
Petäjäinen
Ruikka
Niskanperä
Niskanperä

Ristijoentie 49
Kaarninen 2044
Pisantie 1425
Pisantie 743
Poutingintie 120
Jaatilan ent. kauppa
Ranta th.
Koirakuja th.
Yliruikant. th.
Jouttikankaantie
Alakorkalontie 395

HIRVAS-NISKANPERÄ 9B
Hirvas
Hirvas
Hirvas
Hirvas
Hirvas
Valajainen
Niskanperä
Niskanperä
Niskanperä

Alueen kirjastot palvelevat
Muurolan Kirjasto
Ma, To klo 13–19
Ti, Ke, Pe klo 10–16
Pyhien ja arkipyhien aattona klo 10–16

Ajopäivät joka kolmas TORSTAI
Elokuu 8,29
Syyskuu 19
Lokakuu 10, 31
Marraskuu 21
Joulukuu 12

Ajopäivät joka kolmas TORSTAI
Elokuu 15
Syyskuu 5,26
Lokakuu 17
Marraskuu 7,28
Joulukuu 19

Ajopäivät joka kolmas KESKIVIIKKO
Elokuu 21
Syyskuu 11
Lokakuu 2,23
Marraskuu 13

Joulukuu 4

Hirvaan kyläkirjasto
Ti klo 16-19
Ke klo 8.30-13.30
Tervetuloa!

Muurolalaiset huomio!
Muurolan kyläyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 15.4.2013. Puheenjohtajaksi valittiin Riitta Liinamaa,
varapuheenjohtajaksi Jarno Kallunki ja sihteeriksi Juha-Pekka Snäkin. Muut hallituksen jäsenet ovat Antti Kangas,
Jonna Löf, Suvi Sammalniemi, Tauno Kunnari, Leena Kallatsa ja Seija Karvo.
Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä
toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden
toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastusja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.
Kyläyhdistyksen kokousten pöytäkirjat säilytetään Muurolan kirjastossa. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan joka
kotiin jaettavassa Alakemijoen Airut-lehdessä. Myös hallituksen kokouksiin ovat kaikki kyläläiset enemmän kuin
tervetulleita!
Seuraava hallituksen kokous on 3.10. 2013 klo 18 Muurolan päiväkodissa ja yleinen kokous sen jälkeen klo 19 alkaen.
Tervetuloa kaikki mukaan kehittämään Muurolan kylää vielä mukavammaksi paikaksi elää ja asua!
Riitta Liinamaa
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja
riitta.liinamaa@luukku.com

HIRVAAN KUULUMISIA
Hirvaalla on tänä kesänä talkoiltu ja syöty makkaraa! Toukokuussa järjestettiin kirpputori-, myyjäis- ja
kasvienvaihtotapahtuma Kevätkirppu, joka sai hyvää palautetta erityisesti tunnelmasta ja monipuolisesta tarjonnasta.
Paikalla olikin noin 40 myyjää, mukana sekä tuote-esittelijöitä että kyläläisiä. Hirvaan Martat ry ja Lapin maa- ja
kotitalousnaiset esittelivät toimintaansa, ja Hirvaan Vanhemmat ry paistoi makoisia muurinpohjalättyjä.
Tuomiojan virkistysalueella niitettiin heinää ja testattiin uutta tulipaikkaa. Hirvasojalla lasten piirtämät satuaiheiset kuvat ja
tarinat pääsevät pian uuden luontopolun tauluiksi. Leikkipuistotreffit eivät vielä lyöneet läpi, mutta talven tullen lapsiperheet
voivat jatkaa tapaamisia hieman toisenlaisissa merkeissä.
Rovaniemen seurakunnan Alakemijoen seurakuntapiiri ja Hirvaan diakonia järjestivät perinteisen kesäkirkko- ja
yhteislaulutapahtuman Hirvasojan laavulla sunnuntaina 11.8. Ohjelmasta vastasivat Alakemijoen kappalainen Ilari Kinnunen
ja kanttori Ruusu Tervaskanto. Hirvaan diakonia järjesti osallistujille makkaraa, pullaa, mehua ja kahvia.
Hirvaan Vanhemmat ry palkitsi hirvaslaisen aktiivin, Harri Juntusen, pitkään kestäneestä pyyteettömästä toiminnasta kylän
lasten hyväksi vuoden 2012–2013 Hirvaan lasten liikuttaja -diplomilla. Hirvaan Vanhemmat ry järjesti kaikille Hirvaan
esikoulun ja päiväkodin lapsille hoitajineen retkipäivän Vaattunkikönkäälle keskiviikkona 14.8.2013. Sää suosi retkeläisiä, ja
makkara maistui niin pienille kuin isoillekin!
Suuri kiitos kaikille tapahtumien järjestäjille ja osallistujille! Onnistuneet tilaisuudet antavat voimia jatkaa aktiiviseen malliin
jatkossakin.
Mukavaa syksyn odotusta!
Satu Söderlund
Hirvaan kyläyhdistys ry / Alakemijoen
aluelautakunta

Kesäkirkko Hirvasojalla

Talkootyöt Tuomiojalla.

Hirvaan lasten liikuttaja
Harri Juntunen

Kylien tapahtumakalenteri
to 5.9.2013 Yläasteikäisten nuorten peli-ilta Hirvaalla. Ks. tarkka paikka ja aika www.hirvas.com. Järjestäjä Rovaniemen srk,
Alakemijoen seurakuntapiirin nuorisotyö.
to 3.10.2013 Muurolan kyläyhdistyksen hallituksen kokous klo 18 ja yhdistyksen yleinen kokous klo 19.00.
to 3.10.2013 Yläasteikäisten nuorten peli-ilta Hirvaalla. Ks. tarkka paikka ja aika www.hirvas.com. Järjestäjä Rovaniemen srk,
Alakemijoen seurakuntapiirin nuorisotyö.
to 24.10.2013 klo 17.30 Alakemijoen suunnan aluelautakunnan avoin kokous Muurolan koululla.
Kokous on avoin kaikille alueen asukkaille. Tervetuloa!
to 21.11.2013 Yläasteikäisten nuorten peli-ilta Hirvaalla. Ks. tarkka paikka ja aika www.hirvas.com. Järjestäjä Rovaniemen srk,
Alakemijoen seurakuntapiirin nuorisotyö.

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

