Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Kairankello

Sodankyläntien suunnan kylien tiedote 1/2014

Alanampa, Misi, Niesi,
Olkkajärvi, Perunkajärvi,
Tiainen, Vika, Vikajärvi,
Ylinampa ja muut alueen kylät

Ajankohtaista alueelta
Puheenjohtajan tervehdys
* Keväinen tervehdys aluelautakuntamme kylien asukkaille.
* Yksi aluelautakuntamme toimintavuosi on toteutettu
yhteisten suunnitelmien mukaisesti. Kokouksia pidettiin
useimmilla kylillämme yhteensä kahdeksan ja niistä kaksi
toteutettiin avoimina kokouksina. Asioiden valmistelijoiden
kanssa käytiin kymmeniä neuvotteluita. Kaupungin
järjestämiin useisiin koulutustilaisuuksiin ja kylien
kehittämispäiviin osallistuttiin aktiivisesti. Saatiin laadittua
jokaiselle yhdeksälle kylällemme kehittämissuunnitelma,
jonka myös valtuusto hyväksyi.
* Toinen toimintavuosi on myös käynnistynyt aktiivisesti.
Kokouksia on toteutettu jo kolme ja näistä avoin kokous
toteutettiin Vikajärvellä, johon osallistui yli 50 henkilöä.
Tilaisuudessa esiteltiin kylien yrittäjille ja yhdistysten
edustajille toimintojen rahoitusmahdollisuuksia.
* Peräpohjolan kehitys ry:n toiminnanjohtaja Laura
Vilander kertoi hankerahoituksista.
* Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies Heli
Välikangas kertoi kylien kehittämisiin myönnetyistä
rahoituksista ja mihin kylien kehittämisrahoituksia
myönnetään nyt, jotka aluelautakunnat myöntävät kyliltä
tulleille rahoitusta hakeneille yhdistyksille.
* Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sakari Trögin
kutsusta on toteutettu aluelautakuntien puheenjohtajien ja
toimialalautakuntien neuvottelut, joiden tavoitteena on
saada hyvin toimiva yhteistyö kaikkien em. toimijoiden
välille.
* Kirjastoon on sijoitettu sähköisesti hoidettavien asioiden
yhteyslaite VIRTU, joka on kaikkien toimialueemme
asukkaiden käytettävissä.
*
Pieskantien
varrella
oleville
rakennuspaikoille
rakennetaan ensikesänä viemäriverkosto.
* Yksityisteiden alueilla asukkailla on vuosia ollut huoli
yksityisteiden kunnostuksessa toteutettu eriarvoinen
kohtelu. Nyt kaupunginhallitus päätti velvoittaa teknisen
lautakunnan
noudattamaan
yhdenvertaisen
palvelutuottamista Yksityistiekäytäntöjen toiminnassa koko
kaupungin alueella.
Kiitokset kyliemme
asukkaille osallistuvasta ja
hyvästä yhteistyöstä!
Jaakko Huttunen
Sodankyläntien
aluelautakunnan
puheenjohtaja.
puh. 040 551 3107

Ajankohtaista aluelautakunnan
toiminnasta

Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset,
kylien kehittämissuunnitelmat:
www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät:
www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko

Virtu-palvelupiste
Vikajärven koulun

kyläkirjastolla
Liikekuja 3,
97510 Vikajärvi

Virtu-palvelupiste on sähköisen asioinnin paikka, jossa voi
käyttää kuvapuhelinpalveluita, internetissä olevia
palveluita sekä kopioida ja skannata asiakirjoja. Virtupalvelupiste on kaupungin tiloissa ja sen voi varata omaan
käyttöönsä.
Palvelupisteestä löydät:
tietokoneen, web-kameran ja pöytämikrofonin
Arctic communicator – kuvapuhelinohjelman
dokumenttikameran
monitoimitulostimen
Palvelupiste on avoinna:
- ma 9.00 – 12.00
- ke 9.00 – 14.00
- to 16.00 – 19.00
- pe 9.00 – 14.00
Koulun kesälomien aikana suljettu.
Palvelupisteen varaaminen:

Varaus tapahtuu sähköisen ajanvarausjärjestelmän
kautta. Voit varata Virtu-palvelupisteen myös
soittamalla Osviittaan (puh. 016 322 6800).
Lisätietoa: http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi

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
Vuoden Lappilainen Kylä 2014 – kilpailu

KOULUTUS

Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry etsii vuoden
2014 Lappilaista kylää.

Saatiinpa tietoa sanallista, järkevää ja taloudellista.
Ei jaettu euroina tukea vaan pitää arvioista lukea.
Sekaiseksi meni nuppi, ei auttanut edes kahvikuppi.

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.

Koulutusta he meille antaa, ehkä koistakin huolta kantaa.
Kaikesta ei selvää saada eikä mikään kaupunkia kaada.
Palveluille jo saadaan hintaa, kolattiin tai hiveltiin pintaa.
Jotkut puolustanut on maataan niille apua viellä saadaan.

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.
Maailmankylä tapahtuma 27–29.6.2014,
Ylitornion Kantomaanpäässä
Lisätietoja: http://kantomaanpaa.fi/maailmankylat1

Vikajärven kyläkirjaston kesän aukioloajat:
Aj. 1.6. – 29.6.2014 avoinna torstaisin klo 16 - 19
Aj. 30.6.- 1.8.2014 Kirjasto on suljettu loman vuoksi
Talvikauteen siirrytään 7.8.2014.
Kirjastoautot
lomailevat ajalla
30.6.–3.8.2014.

Avustuksia voimme hakea ja edustajien työtä tukea.
Pienentää se meidän pottia eikä kaivata hiiriä ja rottia.
Suunnitelmista kun kiinni pitää voi saada rahaa lisää.
Tietoa tulee lisää viellä kun ollaan lautakuntien tiellä.
Monta lomaketta pitää täyttää ja lisä raha menoille
näyttää.
Suunnitelmat tarkkaan laadittu ja noudattamiset vaadittu.
Kaikki nyt huolta vailla, tarjottavaa aika lailla.
Edetään pikku hiljaa silloin autetaan Viljoa ja Siljaa.
Aluelautakunnan jäsenille kutsu on käynyt
ja koulutukselle ei loppua näy nyt.
Kokoonnuttu yhteen monet kerrat
ja vetäjinä on toimineet naiset kuin herrat.
Mietteeni on tullut siihen kohtaan,
toivon että kaikki hyvään tulokseen johtaa.
Kaisa Mestari
aluelautakunnan varajäsen
Sodankyläntien suunta
Kylien palveluliikenne kesäaikana:

Kyyti tilataan matkapalvelukeskuksesta (MPK:sta) 016-322 6900.
Tilaukset on tehtävä edellisenä päivänä klo 17.00 mennessä.
Reitit ajetaan vain jos on tullut tilauksia
PALI 9: Misi-Vika-Vikajärvi-Rovaniemi (alkanut 1.3.2013)
(LKM Trade Oy)
Perjantaisin Misistä klo 9.00 ja paluu Rovaniemeltä klo 13.00
Misi-Kemijärventie-Vikajärvi-Valtatie n:o 4-Olkkajärvi-SaarenkyläRovaniemen keskusta ja takaisin

Kylien työmatkaliikenne kesäaikana:

Ylinampa – Rovaniemi (Airport Express).
Liikennöidään maanantaista perjantaihin
Lähtö Ylinammasta klo 6.30 4-tietä suoraan Rovaniemelle

Veloitukseton vaarallisten jätteiden keräys: Kiertävä jätteenkeräys
esim. ajoneuvojen akut, paristot, maalit jne.

Sodankyläntien suunta 3.6.2014
Misin ep, Kieliseljäntie 22,
Vikajärven ep, koulu, Liikekuja 3
Käyrämö, baarin piha, Sodankyläntie 6789
Tiainen, Niesintien ja Sodankyläntien risteys
Ylinamman ep, urheilukenttä
Alanampa, p-paikka, Sodankyläntie 3853
Perunkajärven ep, Perunkajärven itäpuolentie 1
Olkkajärvi, Veneenlaskupaikka, Sodankyläntie
ykp = yhteiskeräyspiste

ep = ekopiste

esim. kohdin vanhat sähkölaitteet ja romumetalli

klo 8. 30–8.45
klo 9.15–9.40
Klo 10.15–10.30
klo 11.20–11.35
klo 11.50–12.05
klo 12.15–12.30
klo 13.10–13.40
klo 14.05–14.20

Sodankyläntien suunta 26.6.2014
Unarintien ja Mitkasvaaran tienhaara
Niesin ykp, Niesintie 1885
Alanampa, p-paikka
Vikajärven ep, koulu, Liikekuja 3
Napapiirin Residuum Oy
veloitukseton jäteneuvonta
puh. 0800 120 230 (ark. klo 9-15)
neuvonta@residuum.fi
www.residuum.fi

klo 15.00–15.15
klo 16.00–16.30
klo 17.15–17.30
klo18.10–18.30

Kylien tapahtumakalenteri kesä-elokuu 2014
Ajankohta

Tapahtuma

Paikka

Lisätiedot

24.5.2014 klo 18.00

Lauluilta Tarja Alakörkön ja Matti
Heikinojan haitareiden säestyksellä

Eetun Tupa,
Perunkajärvi

Vapaa pääsy!

24.5.2014
aika tarkentuu
myöhemmin
24.5.2014 klo 11.00 alkaen

Savikero-cup

Perunkajärvi

Siivoustalkoot metsätorpalla

Misi

Järj. Perungan Erämiehet.
Yht.henk. Mika Pasanen
puh. 0400 287 566
Järj. Misin kyläseura ry

Kesälauantaisin
klo 21.00 alkaen
7.6.2014 klo 10.00 – 16.00

Tansseja ja lauluiltoja

Eetun Tupa,
Perunkajärvi
Vikaköngäs

Yht.henk. Eetu Tervo
puh. 040 752 9412
Ilmainen. Järj. Vikajärven seudun kylät

Vapaa kalastuspäivä – nuorille (alle
18 v.) kalastustapahtuma
Kirpputori

Vikaköngäs

Ilmainen. Järj. Vikajärven seudun kylät

Vikajärven koulu

Järj. Vikajärven seudun kylät

14.6.2014 klo 13.00 - 16.00

Virkistyspäivä metsätorpalla

Misi

Järj. Misin kyläseura ry

21.6.2014 klo 21.00

Juhannustanssit. Aipan karaoke!

Pääsymaksu 5€.

29.6.2014
aika tarkentuu
myöhemmin
5.7.2014 klo 14.00

Pietarin Pyhä

Eetun Tupa,
Perunkajärvi
Namman Riistan
toimitalo

Rannalta ongintakilpailu

Mammanlampi

Järj. Misin kalastus- ja metsästysseura ry

12.7.2014 klo 12.00

Lasten juoksukilpailut ja
saappaanheittoa
Urheiluviikonloppu; 1. pv Beach
Volley-turnaus ja 2. pv
yleisurheilukisat
oheistapahtumineen
Rantatapahtuma. Tapahtumassa
soutukilpailu, tikkakisa, ruokailu ja
kesäteatteriesitys

Misin Urheilukenttä

Järj. Misin kyläseura ry

Perunkajärven
leirikeskus ja
urheilukenttä

Ei pääsymaksua. Järj. Perungan pojat.
Yht.henk. Veli Tervo 040 764 2920

Perunkajärvi.
Pekka Kuoksan
rannassa.

Ohjelmalehtinen 10 €, johon sis. ruokailu ja
näytelmä.
Järj. Perunkajärven Maa- ja
kotitalousseuran.
Yht.henk. Veli Tervo, p. 040 764 2920

26.7.2014 klo 18.00

Martanpäivä-tapahtuma.
Yhdessäoloa, makkaranpaistoa,
lättyjä, mehua ja kahvia.

Ylinamman uimaranta

Vapaa pääsy ja ilmainen tarjoilu.
Järj. Ylinamman martat ry ja Ylinamman
kyläyhdistys ry. Yht.henkilöt:
Liisa Suopajärvi 0400 820 104 ja
Heidi Kumpu 040 839 6970

Elokuu 2014
noin klo 12.00 – 16.00

Muikkumarkkinat

Eetun Tupa,
Perunkajärvi

Järj. Keski-Perunkajärven kalaveden
osakaskunta

Elokuu 2014
aika tarkentuu
myöhemmin
16.8.2014 klo 16.00

Onkikilpailut

Perunkajärvi

Järj. Perungan Erämiehet.
Yht.henk. Mika Pasanen 0400 287 566

Nuotioilta

Köyryjärven laavu

Järj. Vikajärven seudun kylät

23.8.2014
klo 13.00–16.00

Virkistyspäivä metsätorpalla

Misi

Järj. Misin kyläseura ry

19 – 20.7.2014,
molempina päivinä klo
12.00 alkaen
26.7.2014 klo 11.00 – 15.00

Vikajärvipäivät

Sodankyläntien suunnan aluelautakunnan jäsenet

Kylä
Vikajärvi
Perunkajärvi
Niesi
Tiainen
Ylinampa
Alanampa
Misi
Vika
Olkkajärvi

Varsinainen jäsen
Jaakko Huttunen pj
Hillevi Vitikka vpj
Arja Suopajärvi
Heli Saraniemi
Tapani Kumpu
Juha Seurujärvi
Antti Pakonen
Juhani Tulppo
Rauni Korva-Hyötylä

sähköpostiosoite
jaakkoj.huttunen@pp.inet.fi
hillevi.vitikka@pp.inet.fi
tapani.kumpu@pp1.inet.fi
seuru@hotmail.com
aapa68@luukku.com
juhani.tulppo@gmail.com
rauni.korva-hyotyla@pp.inet.fi

varajäsen
Taina Pöykkö
Veli Tervo
Seppo Suopajärvi
Kari Iivarinen
Heidi Kumpu
Anna-Liisa Holm
Kaisa Mestari
Tuomo Harju
Aarre Hyötylä

