Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Ounaskaiku
Alaounasjoen alueen kylien tiedote 2/2013

Ajankohtaista alueelta

Marraskoski,
Tapionkylä, Sinettä
Mäntyjärvi, Sonka,
Lehtojärvi sekä muut
alueen kylät

Kehittämissuunnitelmia
Aluelautakunta
on
aloittanut
maaseudun
kehittämisohjelmaan perustuvan aluelautakunta-alueen
kehittämissuunnitelman valmistelun.
Alueen asukkaat ovat osallistuneet Maaseudun
kehittämisohjelman valmistelutyöpajoihin.
Kehittämissuunnitelman valmistelussa alueen asukkaiden
rooli on tärkeä ja alueella tullaan järjestämään työpajoja
eri ikäryhmille. Kehittämissuunnitelman yhtenä osana
valmistellaan
palvelukyläalueen
palvelujen
järjestämissuunnitelma. Suunnitelmassa lautakunta ottaa
kantaa alueensa palveluverkkoon ja vaihtoehtoisiin
palvelunjärjestämisen tapoihin.
Uudenlaisten toimenpiteiden, kuten työllistämisen ja
omatoimisen kehittämisen, sisällyttäminen alueen
kehittämistoimintaan lisää alueen asukkaiden hyvinvointia
sekä vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Kesä tuo
pian kuitenkin pienen tauon kehittämisohjelman
valmistelussa ja valmistelutyötä jatketaan heti lomien
jälkeen elokuussa.
Sirpa Salminen, esittelijä

Osallisuus – mitä se on?
Se on oikeuksia ja velvollisuuksia, kuulumista ja
vastuunkantamista. Ja
se liittyy demokratian
kehittämiseen.
Laissa sitä välttämättä ei tarvitse säätää. Se voi olla myös
omatoimista kansalaistoimintaa tai järjestöosallisuutta.
Yhteisö on osallisuudelle kuitenkin välttämätön – silloin
osallisuus on mahdollista käytännössä.
Osallisuus on sitoutumista toimintaan yhteiseksi hyväksi.
Se on myös oikeutta omaan identiteettiin osana yhteisöä.
Osallisuuteen sisältyy yhteisöön kuulumisen tunne – sekä
tila yhteisön toiminnalle.
Osallisuus voidaan määritelläkin. Se voi olla tietoa,
suunnittelua, päätöksentekoa tai toimintaa.
Tieto-osallisuus on asukkaan oikeutta tiedon saamiseen ja
tuottamiseen. Suunnitteluosallisuus on syvempää kunnan
ja asukkaan vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi
yhteissuunnittelu ja asukasfoorumit. Päätösosallisuus on
suoraa osallistumista palvelujen tuottamista tai
asuinaluetta koskeviin päätöksiin – kuten esimerkiksi
aluelautakunnat. Toimintaosallisuus on asukkaiden omaa
toimintaa
elinympäristössään
tai
talkoovoimin
toteutettavaa ympäristön kunnossapitoa, kunnostusta tai
palvelujen tuottamista.
Kaikkea tätä olemme tehneet alkuvuoden paljon ja
yhdessä! Nyt on pysähtymisen ja luonnosta nauttimisen
aika. Kesä!
Maarit, Päivi Topakka-hanke

1/2013

Alaounasjoen aluesihteeri Marjo Hettula palvelee Sinetän
kirjastolla: Tiistaisin kello 10.00 – 14.00 kesäkuun loppuun
saakka. Aluesihteeri on lomalla 15.7. – 11.8.2013 ja 20.8. 22.8.2013. Marjon tavoittaa marjo.hettula@rovaniemi.fi
tai 016- 322 6055

Kylätiedotteen nimikilpailu
Aluelautakunnan järjestämään nimikilpailuun tuli
nimiehdotuksia 26 kpl. Kylätiedotteen nimeksi valittiin
”OUNASKAIKU”.
Nimikilpailun voittaja Hessu Pennanen palkittiin avainkaapilla.
Lisäksi arvottiin 3 kahvipakkaa. Arpaonni suosi seuraavia
henkilöitä; Sini Tuomenharju, Jemina Korhonen ja Kaarina
Eskelinen. Palkinnot voi noutaa K-market Pekkalasta.
Onnittelut voittajille

Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin –
hanke tiedottaa
Kuitua Länsi- ja Etelälappiin hankkeen projektipäällikkö Aimo
Honkavuori kertoo, että TeliaSonera aloittaa ns. SuurOunasjoen varteen valokuituverkon rakentamisen =
kaivuutyöt nyt kesän alussa. Verkko rakennetaan
Rovaniemeltä/Ylikylästä Kittiläntietä pohjoiseen Patokoskelle
saakka.
Soneran
ja
Rovaniemen
kanssa
tehdyn
sopimuksen aiemmasta rakentamissuunnitelmasta poiketen
verkkoa ei tänä kesänä rakenneta kahtapuolen Ounasjokea
Lohinivaan saakka, vaan länsi-puolta Patokoskelle. Loppuosa
tuosta verkosta sivuhaaroineen rakennetaan ensi vuonna
2014.
Rakentamisalueen kiinteistöjen omistajille on tulossa
lähiaikoina kirje, jossa siis kerrotaan Soneran tarjouksesta
sekä aikataulusta.

Marrasjärven hienot uimarannat kutsuvat
virkistäytymään!

Kaupungilta ja kyliltä
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

YRITTÄJÄ HANNU PEKKALAN NÄKEMYKSIÄ ALAOUNASJOEN ALUEEN
KEHITYKSESTÄ
Aluelautakunnan puheenjohtaja Timo Eskelinen keskusteli K-Market Pekkalan johtaja Hannu Pekkalan kanssa
alueemme kehitysnäkemyksistä.
Hannun Pekkalan mielestä alueellamme on nyt kohtuulliset kehitysnäkymät. Alueelle ollaan rakentamassa
uusia asuntoja ja yrittäjilläkin on kehityshankkeita alkamassa. Uudet asukkaat mahdollistavat aina
palveluiden säilymistä ja luovat alueelle positiivista ilmapiiriä. Alueen väestössä on toki tapahtumassa
nopeaa eläköitymistä, mikä vaatii yhteiskunnalta omia toimenpiteitä kuntalaisen palveluiden tasapuolisessa
jakamisessa niukkuudenkin aikana.
Pekkalan kauppa kuljettaa tällä hetkellä tavaraa muutamalle suuremmalle toimijalle, mutta yksittäisten
asiakkaiden saaminen kuljetusten piirin ei nykyisellään ole mahdollista. Kaupassa olevan postin palvelut
hoituvat, niin pitkään kuin palvelupisteellä on mahdollisuudet toimia nykyisin ehdoin. Veikkauspiste on hyvin
toimiva ja rahaa voi nostaa ostosten yhteydessä kassalta kahteen sataan euroon asti. Lääkekaapin toiminta
voisi Hannun mielestä olla kaupan yhteydessä, sillä onhan henkilökunnalla kyky valvoa tupakka- ja
alkoholimyynnin säädöksiä. Kauppa toimii myöskin lähiruuan ja -tuotteiden myyntikanavana silloin kun
tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Varsinkin kesällä paikalliset perunat, sipulit ja vihannekset kuuluvat valikoimiin.
Kauppa on merkittävä työllistäjä alueellamme ja mm. kesätöihin on palkattu jo kolme nuorta kaupungin
työllistämissetelin hankkinutta nuorta.
Keskustelun päätteeksi Hannu Pekkala oli samaa mieltä Timo Eskelisen kanssa siitä, että jonkinlainen
viinivalikoima olisi kruununa paikalliselle kala- tai liharuualle. Toki vettä virtaa Ounasjoessa paljon ennenkuin
pääsemme eurooppalaiselle tasolle lainsäädännössä..

Ajankohtaista alueelta/Kesäajan aukioloaikoja
Sinetän neuvolan avovastaanotto (seniori/aikuisväestö) auki kello 8.00 – 9.00 pe 5.7. ja 12.7. sekä ti 16.7.
ja 23.7. Kesäkuussa kiinni ti 11.6. ja pe 21.6.
Äitiys – ja lastenneuvolassa hoidetaan vain kiireisimmät vauvat sekä raskaana olevat.
Sinetän hammashoitola on avoinna maanantaista – torstaihin 8.00 – 15.00 ja
perjantaina 8. 00- 13.00. Lukuun ottamatta joka 8 viikko, jolloin paikalla on vain suuhygienisti.
Hammashoitola on suljettu 24.6–12.8.2013.
Nuorisotila Zillari on suljettu kesä-heinäkuun. Viimeinen aukiolopäivä on 31.5. ja ovet avataan jälleen
1.8.2013.

Kirjastojen aukiolot
Sinetän kirjasto on auki:
1.6. – 30.6.2013 tiistaisin kello 16.00 – 19.00
1.7. - 12.8.2013 kirjasto on suljettu
Tapionkylän ja Meltauksen kirjastot pidetään suljettuna 22.4. – 12.8.2013 välisenä aikana.
Kirjastoautojen pysäkkiaikoja on lisätty Tapionkylään ja Meltaukseen.
Lisätietoja Seppo Ylijurva, seppo.ylijurva@rovaniemi.fi, p. 0400 236 685

ALUEEN ASIOINTIKULJETUKSET JA PALVELUMATKALIIKENNE
Päivitetty 3/2013

– Kyyti tilataan matkapalvelukeskuksesta 016-322 6900
– Reitit ajetaan vain jos on tullut tilauksia
Sonka-Sinettä-Sonka (T:mi Kaarina Ruikka).
Ajetaan perjantaisin. Lähtö Songasta klo 9.30. ja auto odottaa asioinnin ajan Sinetässä.
PALI 6: Meltaus-Rovaniemi-Meltaus (Taxi Mikko Herva).
Perjantaisin Meltauksesta klo 8.00 ja paluu Rovaniemeltä klo 15.00. Reitti: Meltaus -Suopajärvi
(tarvittaessa)-Ounasjoen itäpuolentie-Saarenkylä-Rovaniemen keskusta-LKS (tarvittaessa) ja takaisin.
PALI 7: Meltaus-Törmänki-Iisinki-Rovaniemi (Taxi Mikko Herva).
Tiistaisin Törmängistä klo 8.00 ja paluu Saarenkylästä klo 13.30 Törmänki-Iisinki Tuhnaja (tarvittaessa)Sinettä-Nivankylä- Rovaniemi-Saarenkylä ja takaisin.
KYLIEN TYÖMATKALIIKENNE
Meltaus-Sinettä (Pekka Juopperi). Liikennöi M-P Meltauksesta klo 6.35 (yhteys Rovaniemelle menevään
linjavuoroon).
Patokoski (itäpuolent.)-Meltaus-Rovaniemi (T:mi Kaarina Ruikka). Liikennöi M-P Patokoskelta klo 5.35
itäpuolentietä Meltaukseen, josta länsipuolta Rovaniemelle.
Lisää tietoa joukkoliikenteen aikatauluista: www.rovaniemi.fi / Etusivu/Liikenne

Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston toiminta jatkuu 2.9.2013 alkaen.
Kursseille ilmoittauminen alkaa sähköisesti, puhelimella ja käymällä toimistossa ke 21.8.2013 klo 10 alkaen.
Kursseille saat henkilökohtaista opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen myös ke 21.8. klo 10–16 Sinetän
kirjastossa.
Uusina kursseina alkavat mm Sinetän kappelissa torstai aamupäivisin kokoontuvat vauva- ja sisarus
muskarit. Lisätietoja saat elokuussa kotiin, kirjastoihin ja eri palvelupisteisiin jaettavasta opinto-oppaasta ja
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston kotisivuilta www.rovaniemi.fi/kansalaisopisto.
Hyvää kesää teille kaikille ja tervetuloa aloittamaan tai jatkamaan opintoja syyskuusta alkaen kaupungin
kansalaisopistossa.

Kylien tapahtumakalenteri
Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Ajankohta
Kesäkuu

Tapahtuma
Taimenvaihtopäivät

Kylä

ti 11.6.2013
klo 18.00
to 27.6.2013
klo 19.00
Heinäkuu
13-14.7.2013

Tapion kylätalon siivous ja
remonttitalkoot
Saksalainen
kansantanssiryhmä
Yhteislaulutapahtuma
Tervajuhla

21.-22.7.2013
klo 12.00-15.00
26.7.2013

Kirpputori Songan
kylätalolla
Teatteriretki Ouluun

su 28.7.2013
klo 17.00
Heinä- Elokuun
vaihde
3.8 klo 12.00

Tervaköörin teatteriesitys

Sinettä
Tapionkylä
Sonka,
Oitolanranta
Sinettä
Sonka,
Oitolanranta
Sonka
Sinettä

Yleinen uistelukilpailu

Sonka,
Oitolanranta
Marrasjärvi
Sinettä

Elokuu

Onkitapahtuma Ounasjoen
venelaskupaikka
Yleinen ongintakilpailu

Elokuu

Sienipäivä

Sinettä

ti 6.8.2013

Sinettä

la 17.8.2013
klo 14.00
la 24.8.2013
klo 18.00

Taideretki Särestöön ja
Pöntsöön
Mikko Alatalo laulattaa
Oitolanrannassa
Loimulohta ja teatteria tapahtuma

Syyskuu

Yhteinen Martta ilta

Myllypirtti,
Sinettä

Vaarallisten jätteiden keräys/
kiinteät toimipisteet
Alakorkalon jäteasema, Rovaniemi
ma klo 8.00–18.00 ja ti-pe klo 8.00–17.00
Kuusiselän kaatopaikka, Rovaniemi
Maanantai klo 7.00 – 17.00
Tiistai klo 7.00 – 16.00
Keskiviikko klo 7.00– 18.00
Torstai klo 7.00 – 18.00,
Perjantai klo 7.00– 15.00
Arkipyhän tai juhlapyhän sekä pääsiäis-, juhannus- tai
jouluaaton jäteasemat ja kaatopaikka ovat suljettuina.
Lisätietoja: Veloitukseton jäteneuvonta,
puh.
0800 120 230 (arkisin klo 9-15)

email: neuvonta@residuum.fi

Lisätiedot
kts. ilmoitukset

Sonka
Sonka,
Oitolanranta

Eurooppakerho
kts.ilmoitukset
teatteria, tervanpolttoa, ruokaa,
kisailuja ym. kesäistä toimintaa
Ilmaiset pöydät. Pöytävaraukset
puh.040-743 5108
Sinetän Martat
kts. ilmoitukset
kahvila ja kanttiini palvelee
Marraskosken Erä ry.
kts. ilmoitukset
Sinetän kyläyhdistys ry ja Kairan
Jahti- ja Kalamiehet ry
Marraskosken kyläyhdistys ry ja
Marraskosken Erä ry.kts. ilmoitukset
Sinetän Martat
kts. ilmoitukset
Linja-autokuljetus kts. ilmoitukset
Päivi Linnansaari
Eurooppakerho
teatteria hengen ravinnoksi ja
kokkikoulu valmistaa ruokaa vatsan
täytteeksi www.sonka.fi
Sinetän Martat ja Lehtojärven
kotitalousnaiset

Vaarallisten jätteiden keräys /
kiertävä
OUNASJOEN SUUNTA 7.6.2013
Lohinivan ekopiste, kauppa, Kittiläntie 9255 08.30–09.00
Jääskön yhteiskeräyspiste, Kittiläntie 7600 09.15–09.30
Meltauksen ekopiste, koulu, Opinpolku
09.55–10.15
Patokoski, Patomajat
10.25–10.40
Marraskosken ekopiste, Mukkajärventie
10.55–11.10
Tapionkylän ekopiste, Tapionmutka
11.25–11.40
Songan ekopiste, kylätalo, Puhakantie 5
12.05–12.35
Sinetän ekopiste, Kittiläntie 2069
12.45–13.15
Nivankylän ekopiste, Pyöryäntie
15.00–15.15
Ylikylä, koulu, Ylikyläntie 23
15.25–15.40
Lapinrinteen ekopiste, Risutie 2
15.50–16.10

Seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa jokaiselle aluelautakunta-alueelle jaettavana
yhteistiedotteena. Kylien tapahtumat ja muu aineisto on toimitettava
marjo.hettula@rovaniemi.fi 30.9.2013 mennessä.

