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Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Ranuantien suunnan kylien tiedote 1/2014

Haukitaipale, Kivitaipale,
Narkaus, Saarikämä
Siikakämä, Välijoki sekä
muut alueen kylät

Aluelautakunta tiedottaa
Puheenjohtajan tervehdys
Yrittäjyys ykköshankkeeksi
Ranuantien alueella on tehty uusintakysely alueellisten palvelujen tarpeesta ja niiden tuottamisesta. Kyselyn tavoitteena
on selvittää, miten palveluja voitaisiin tuottaa osuuskuntatoiminnan avulla. Osuuskunta mahdollistaisi palvelujen
tuomisen lähelle ja toisaalta työpaikkojen luomisen niitä tuottaville henkilöille. Osuuskunnan perustamisessa tässä
vaiheessa joudutaan neuvottelemaan myös muiden aluelautakuntien kanssa. Toiminnan organisointi yhdestä paikasta
useammallekin alueelle onnistuu tietotekniikan avulla, työntekijät toimivat siellä missä asiakkaatkin. Yrittäjyys ja
yritteliäisyys on tulevaisuudessa entistä enemmän se keino, jolla elantonsa voi hankkia. Yritykset eivät ole suhdanteiden
epävarmuudesta johtuen enää halukkaita luomaan pitkiä työsuhteita vaan esimerkiksi toiminimellä toimivalta
ammatinharjoittajalta ostettu ja täsmennetty työaika on toiminnan hallinnan kannalta entistä houkuttelevampi
vaihtoehto. Toiminimen perustaminen voi olla monelle kynnys. Osuuskunta askelina yrittäjyyteen on matala kynnys.
Osuuskunnan kautta voidaan myös nuorten kesätyöpaikat hallinnoida kätevästi.
Lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatusta tulee edistää. Toukokuussa järjestettiin Taipaleen koululla Kylien Kirnuun liittyvä
lasten suunnittelupäivä. Päivän tuloksena syntyi mm. toive kioskitoimintaan. Lasten ja nuorten yrittäjyys antaa eväitä
myöhempään ammatinvalintaan ja sijoittumiseen työmarkkinoille. Aluelautakunta auttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita
osallistumaan tapahtumiin, joissa markkinoida ja myydä tuotteita ja palveluja. Tällaisia ovat mm. erilaiset
toritapahtumat ja vapaat ravintolapäivät. Tavoitteena on tehdä aluetta tunnetuksi ja saada asiakkaita alueen
ulkopuolelta.
Aluelautakunta tarjoaa alueen asukkaille lapsille, nuorille ja varttuneille mahdollisuuden harjoittaa yrittäjyyden alkeita
osallistumalla kesäkuun lopulla Jutajaisiin. Toripäivät ovat: Jutabasaari on keskiviikko 25.6. klo 12.00 -19.00, Jutatori on
torstaina 26.6. klo 10.00 – 18.00, perjantaina 27.6. klo 10.00 – 18.00 ja lauantaina 28.6. klo 10.00 - 16.00
Tapahtuma-alueita on kaksi, Jutabasaari on festifaaliareenalla ja tori Sampoaukiolla. Käytettävissä on kaksi mökkiä,
joista toinen on tarkoitettu elintarvikkeille ja toinen muille tuotteille. Elintarvikkeiden myynnistä pitää tehdä ilmoitus
ympäristöterveydenvalvontaan, joten tällaista suunnittelevien tulee ilmoittaa siitä ennakkoon. Tarvitsemme
avuksemme vapaaehtoisia aikuisia, jotka voivat myös tulla itse myymään tuotteita. Tapahtumaa koordinoivat Taru ja
Katja. Ilmoittautumiset 6.6. mennessä sähköpostiin taru.palokangas@rovaniemi.fi.
Taru Palokangas
Ranuantien aluelautakunnan puheenjohtaja
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Ajankohtaista aluelautakunnan
toiminnasta

Ranuantien suunnan aluelautakunnan
jäsenet

Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset,
kylien kehittämissuunnitelmat:
www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat

Jäsen
Taru Palokangas
Katja Misikangas
Terho Gullsten
Samuli Sieppi
Taisto Körkkö
Maija Jääskeläinen

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät:
www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko

vara
kylä
Timo Satta
Haukitaipale
Juha Seppälä
Narkaus
Pirjo Kunnari
Taipale
Pirjo Teräs
Välijoki
Terttu Pikkarainen Siikakämä
Jarmo Saarijärvi Saarikämä

Kaupungin ajankohtaiset
OSUUSKUNTA-INFO KIINNOSTUNEILLE keskiviikkona 11.6.2014 klo 17.00–19.00, Tiroli-sali, Rovakatu 2 (käynti Hallituskadun
puolelta)
Kaikkien aluelautakunta-alueiden kylien yhteisen osuuskunnan valmistelu etenee.
Osuuskunnasta kiinnostuneille järjestetään avoin infotilaisuus keskiviikkona 11.6.2014. Tavoitteena on perustaa monitoimialaosuuskunta, joka tuottaa kylien asukkaiden sujuvaa arkea, hyvinvointia ja kotona-asumista tukevia palveluja.
Tätä tarkoitusta varten kylien alueella toteutettiin Lapin liiton, Rovaniemen kaupungin ja RovaTokka ry:n yhteistyönä
palvelutarpeita ja palvelujen tuottamishalukkuutta selvittävä kysely. Osuuskunnan perustamisesta kiinnostuneita eri
toimialojen yrittäjiä, asiantuntijoita sekä työpaikkaa ja sivuelinkeinoa suunnittelevia ilmoittautui myös runsas joukko.
Osuuskunta -palvelutarpeiden vastauksia saatiin reilu 300. Vastaukset tilastoidaan ja kirjoitetaan raportiksi. Vastausten
perusteella kylien palvelutarpeista vajaa kolmannes kohdistuu kotiin annettaviin palveluihin (ateria-, siivous- ja
tietotekniikkapalvelut). Samoin vajaa kolmannes kulkemiseen liittyviin palveluihin (asiointi-, kauppa-apu- ja saattaja-apu).
Kylätalkkaripalvelujen pienkorjaukset, polttopuiden teko sekä lumenluonti ja nurmikon leikkuu oli määrällisesti myös vajaa
kolmannes palvelutarpeista. Ohjatun ikäihmisten päivätoiminnan sekä lasten ja nuorten kerhotoiminnan tarve oli hieman yli
10 %. Hoiva- ja sijaishoivapalveluja kaivattiin sekä yksittäisiä muita palveluja. Osuuskunnan valmisteluun on saatu
kehittämistukea Peräpohjolan Kehitys ry:ltä. Touko-kesäkuussa käynnistetään osuuskunnan liikeidean kannattavuuden
tarkastelu yhteistyössä Pro Agria Lapin kanssa.
Kylillä tarvittavien palvelujen tuottaminen osuuskunnan kautta tuo palvelut lähelle niiden tarvitsijoita. Se tukee asumista
omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja työllistää kyläläisiä. Kylät pysyvät asuttuina ja elinvoimaisina!
Tervetuloa osuuskunta-infoon!
Maarit Alikoski, asukasasiamies
ROVANIEMEN KAUPUNKI
050 374 8495, maarit.alikoski@rovaniemi.fi
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston suunnitelmat ovat jo uudessa kaudessa
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston 39. lukuvuosi on päättymässä ja olemme valmistautumassa uuteen kauteen. Ensi
lukuvuosi on meillä juhlavuosi.
Olemme tiedustelleet kevään aikana aluelautakunnilta, kyläyhdistyksiltä, asiakkailta ja opettajilta tulevan lukuvuoden
kurssitoiveita. Niitä pyrimme toteuttamaan resurssien mukaan ensi lukuvuoden aikana.
Taloudellinen tilanne ja supistamiset, lakkautukset, toimintojen yhdistämiset ja yt- neuvottelut ovat päivittäisiä, mutta mikä on se
voimavara, jolla jaksamme viedä asioita eteenpäin? Onko se sitä, että välillä on mukavaa yhdessäoloa ja mukavaa tekemistä sekä
tilaisuuksia esitellä toisille uusia opittuja taitoja ja tuotoksia, kuten kevään aikana kyläkeskuksissa toteutetut näyttelyt sekä
teatteri- ja musiikkitilaisuudet.
Opetuksen kustannukset ovat olleet esillä lukuisia kertoja tämän vuoden aikana. Toimintamme perustuu mm. alueellisesti
toimivien opettajien hyödyntämiseen, suunnitelmalliseen opetuksen tarjontaan ja tehokkaaseen koulutilojen käyttöön sekä
yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Laatu- ja kehittämisrahalla on tuettu asukkaiden tietoteknistä osaamista ja aktiivista
kansalaisuutta sekä osallisuutta mm. toukokuun ympäristörakentamisen viikonloppukursseilla Hirvaalla ja Songassa.
On esitetty, että onnellisuus rakentaa kestävää hyvinvointia. Hyvinvointivaltion kehittäminen sekä talouskasvun edistäminen
ovat vain välineitä hyvinvoinnin parantamiseksi. Arjen hallinnan ja hyvinvoinnin lisäämisessä kansalaisopistotyö voi olla monella
tavalla mukana. Hyvinvointi ei kasva pelkästään yhteiskunnan palveluja lisäämällä. Olennaista on, että ihmiset itse osallistuvat
hyvinvointinsa luomiseen ja ylläpitämiseen. Tätä tukee laki vapaasta sivistystyöstä, jonka mukaan koulutuksen tulisi olla helposti
lähestyttävää ja sellaista, että mahdollisimman monilla olisi matala kynnys osallistua.
Toimintamme merkitystä tukee myös Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jonka mukaan luovat harrastukset edistävät töissä
selviämistä. Monet työpaikat kannustavat työntekijöitään huolehtimaan fyysisestä kunnostaan ja osallistumaan
kulttuuriharrastuksiin esim. musiikin harrastamisella on paljon hyviä vaikutuksia, jotka on todettu myös tiedon käsittelyä
mittaavissa testeissä niin aikuisilla kuin lapsilla. Vaikutuksia näkyy myös niillä, jotka käyvät usein konserteissa.
Lämmin kiitos kuluneesta kaudesta ja hyvää kesää kaikille
Riitta Pietarila
Kaupungin kansalaisopiston rehtori

Ajankohtaista alueelta
KYLIEN KIRNUSTA KYLIEN SAMPO
Turvallisuus liittyy ihmisten kaikkiin elämän alueisiin ja yhteisöllisyys on keskeinen turvallisuuden peruspilari. Ranuantien
aluelautakunta on päättänyt kehittää arjen turvallisuutta kokonaisvaltaisesti.
Kehittäminen lähtee lähiympäristöstä ja asumisesta, toimivasta asukkaiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä mahdollisuudesta
mielekkääseen tekemiseen. Ranuantien suunnan parempaan turvallisuuteen halutaan vaikuttaa kehittämällä alueen yhdessä
tekemistä, järjestämällä koulutusta sekä vahvistamalla yhteisöllisyyttä.
Tähän kaikkeen liittyy tämän vuoden marras-joulukuun vaihteessa järjestettävä Kylien Kirnu – alueen asukkaiden ja kylien
yhteinen tapahtuma. Kylien Kirnun ideana on edistää asukkaiden ja kylien vuorovaikutusta, arjen hyvinvointia ja turvallisuutta
uusilla tavoilla. Kylien Kirnu kokeilee ja luo uutta, muotoilee ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tapahtuma mm. nostaa ajankohtaisia
kylien teemoja yhteiseen pohdintaan ja uuden tekemisen kohteeksi. Kylien Kirnu kokoaa kyläläiset myös vahvan
kyläkulttuuriperinteen äärelle. Ja hauskaa on myös tarkoitus pitää yhdessä!
Tapahtumasta vastaa Ranuantien aluelautakunta ja se on avoin kaikkien
Rovaniemen kylien asukkaille. Suunnittelussa on mukana myös Lapin
ammattikorkean matkailualan opiskelijoita. Myös Taipaleen koulun koululaiset
osallistuivat 7.5.2014 työpajassa Kylien Kirnun suunnitteluun.
Lapset ja nuoret pohtivat sitä mitä Kylien Kirnussa tapahtuu lapsille ja nuorille?
Janin, Jasminin, Emilian, Juhon ja Severin mielestä olisi tärkeää saada pakalle
sekä Joulupukki että Jare ja Ville-Galle. Aletta, Aada, Markus, Arttu ja Aaro
haluaisivat, että Kylien Kirnussa voisi tavata sekä tonttuja että ihmetellä
muurahaisesteitä ja muurahaispatsaita. Nuutti, Jemina, Elli, Vesa, Elias ja Ville
esittävät mäkihyppyä traktorin avulla. Aino, Jatta, Elias ja Sami haluaisivat
puolestaan kokeilla rakettimatkaa aurinkoon. Valjakkoajot on Lucaksen, Konstan,
Joonaksen, Aleksin, Jessikan ja Inkan yksi ehdotus. Anna, Elmerin, Juuson,
Miian ja Suvin ryhmä esittää poroajelua. Kylien Kirnun kruunaisi mahtava
ilotulitus. Lähes kaikki ryhmät toivoivat, että Kylien Kirnussa olisi lasten oma
Kioski Kauppa!
Kylien Kirnun valmistelu etenee kesäkuussa. Tehdään Kylien Kirnusta yhdessä
Ranuantien kaivattu vetonaula. Kirnutaan yhdessä uutta kokeilevaa
kylätoimintaa!
Maarit Alikoski, asukasasiamies
050 374 8495, maarit.alikoski@rovaniemi.fi

Kivitaipaleen kyläkirjaston aukioloajat
Ajalla 1.6. - 29.6.2014 keskiviikkoisin kello 16.00 – 19.00
Ajalla 30.6. – 1.8.2014 suljettu.
Kirjastoautot lomailevat ajalla 30.6. – 3.8.2014

Vaarallisten jätteiden keräys:
esim. elohopeamittarit, jäähdytysnesteet, maalit, kitit, lakat jne.

Ranuantien suunta 4.6.2014

Lapioaavan ykp, Haukitie 9
Välijoen ykp, Lemmenkuja 22
Siika-Kämäntien ja Alajärventien risteys
Saari-Kämä, Matalalammin levike
Narkauksen ep, p-paikka Ranuantie 3388
Kivitaipaleen ep, Taipaleentie 65
ykp= yhteiskeräyspiste

ep = ekopiste

klo 09.00–9.15
klo 09.35–9.50
klo10.30–10.45
klo 11.05–11.20
Klo 11.35–11.50
klo 12.05–12.20

Kylien tapahtumakalenteri
6.5.2014 alkaen
tiistaisin klo 19.00 – 20.00

Kahvakuulaillaan yhdessä! Pyritään kokoontumaan Narkauksen kylätalon pihalle
tekemään yhteisiä kahvakuulaharjoituksia.
Ei ohjaajaa, vaan suunnitellaan treeni yhdessä. Maksuton.
Lisätietoja: Tiina Peltola p.041 5055 426

19.5.2014 alkaen
maanantaisin
klo 18.00 – 19.00

Kyläläisten ja mökkiläisten pallopelivuoro. Kivalon urheilijoiden seurantalolla.
Kaikenikäiset tervetuloa pelaamaan! Maksuton.
Lisätietoja: Tiina Peltola p.041 505 5426 tai Katja Misikangas p. 0400 391 656

11.6.2014 klo 18.00 ->

Perinneleikki-ilta. Kivalon Urheilijoiden seurantalolla.
Kymmenen tikkua laudalla, Nurkka-Jussi...muistatko vielä? Tule opettamaan ja
leikkimään perinneleikkejä!
Tarkoitettu erityisesti aikuisille, myös lapset tervetulleita ;) Mehut ja kahvit tarjotaan
leikkijöille, omat makkarat mukaan! Järj. Kivalon Urheilijat

Ranuantien suunnan kyläläiset Jutajaisissa 26.6.–28.6.2014.
Halukkaiden myyjien on ilmoitettava tuotteet ja myyntiajat 6.6. mennessä
sähköpostiin taru.palokangas@rovaniemi.fi
25.6. klo 12.00–19.00

Jutabasaari, festivaaliareena

26.6. klo 10.00 – 18.00

Jutatori, Lordin aukio

27.6. klo 10.00 – 18.00

Jutatori, Lordin aukio

28.6. klo 10.00 - 16.00

Jutatori, Lordin aukio

Vuoden Lappilainen Kylä 2014 – kilpailu
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry etsii vuoden 2014 Lappilaista kylää.
Vuoden Lappilaisen kylän valinnalla pyritään nostamaan kylätoiminnan imagoa ja vetovoimaisuutta, herättämään
huomiota kylien monipuoliseen ja aktiiviseen toimintaan sekä antamaan arvoa paikalliskehittäjille, jotka tekevät työtä
oman alueensa kehittämiseksi.
Kilpailu tapahtuu seuraavasti:
Tulosta hakulomake osoitteesta http://lapinkylatoiminta.lappi.fi
tai pyydä se sähköpostilla osoitteesta lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Toimita täytetty lomake mahdollisine liitetiedostoineen 30.6.2014 mennessä osoitteeseen:
Lappilaiset Kylät ry,
Ukkoherrantie 15 B 18,
96100 ROVANIEMI
*************************************************************************************************

Tapahtumia:

Lapin kylätoimintapäivät pidetään 25–26.10. 2014 Kemijärven Suomulla.
Lisätietoja: kyläasiamies Pirjo Riskilä, puh. 040 149 5919.

