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Yläounasjoen alueen kylien tiedote 2/2015

Lohiniva, Porokari Maijanen,
Jääskö, Perttaus Tolonen,
Meltaus Marrasjärvi, Patokoski
sekä muut alueen kylät

Ajankohtaista alueelta
Tervehdys Yläounasjoen aluelautakunnan asukkaille.
Aluelautakunta kokeilun viimeinen vuosi on kohta edessä ja toiveikkaina odotamme saavatko aluelautakunnat jatkaa sen
jälkeen. Isoin asia kokeilun aikana meidän alueella on ollut Meltauksen koulukiinteistö palveluineen. Nyt on vihdoin saatu
päätös, että Meltaukseen rakennetaan uusi koulu. Koulun rakentamisen aikataulu ei ole vielä selvillä, mutta sekin
tarkentuu vielä tämän vuoden puolella. Koulun rakentamispäätös saa lopullisen varmistuksen kaupunginvaltuuston
talousarviokäsittelyssä marraskuussa. Kaikkien kannalta parasta ja edullisinta olisi jos asia ei enää pitkittyisi ja uutta
päästäisin rakentamaan mahdollisimman pian. Uusi koulurakennus tuo paljon uusia mahdollisuuksia ja siksi olisi hyvä jos
jatkossakin kylät olisivat edustettuina ja saisivat olla kehittämässä aluetta. Uuden rakennuksen ympärille on helppo ja
turvallinen lähteä suunnittelemaan uutta toimintaa nyt kun on varmaa, etteivät tilat lähde heti alta.
Aluelautakunnalle olisi edelleenkin tärkeää saada palautetta ja ehdotuksia alueen asukkailta. Olisi hyvä muistaa, etteivät
jäsenet yksin päätä asioista vaan he edustavat koko kylää ja aluetta. Jokaisella asukkaalla on mahdollisuus tuoda esille
ajatuksiaan ja lautakunnassa ne otetaan huomioon. Toivonkin, että asukkaat ottaisivat enemmän osaa meidän toimintaan
ja suunnittelisimme yhdessä Yläounasjoen tulevaisuutta.

Brenda Chapman,
Yläounasjoen aluelautakunnan puheenjohtaja
Rakennettaisiinko Teidän kylällenne uusi frisbeegolf-rata,
rantalentopallokenttä tai vaikkapa ulkokuntosali? Vai
kokoontuisitteko kenties viikoittain porukalla
virtuaalijumppaan? Vain mielikuvitus on rajana, kun kyse on
liikunnasta ja hyvinvoinnista

Kylien investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen – teemahanke tukee Peräpohjolan Leader
ry:n toiminta-alueen kyliä, yhdistyksiä ja järjestöjä ja auttaa niitä edistämään asukkaiden hyvinvointia
ja terveyttä. Hanke mahdollistaa liikuntavälineiden hankinnan ja liikuntapaikkojen rakentamisen tai
kunnostamisen. Kylätaloille voidaan hankkia yhteiseen käyttöön uusia liikuntavälineitä tai rakentaa
vaikkapa frisbee-golf rata. Hanke mahdollistaa erilaisten liikuntavälineiden hankinnan pienelläkin
Kuka voi hakea?
Investointitukea voivat hakea Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueen
yleishyödylliset yhdistykset, seurat ja järjestöt. Hakija voi olla
kyläyhdistys, liikuntaseura tai muu rekisteröity toimija. Tuettavien
välineiden, laitteiden ja tilojen tulee olla kaikkien vapaasti käytettävissä.
Hankkeen tarkoituksena on kannustaa ja tarjota liikunnan iloa kaikille
monipuolisesti iästä ja kuntotasosta huolimatta.
Tuen määrä
Peräpohjolan Leader ry myöntää valituille toimenpiteille investointitukea
65 %, loppu 35% on hakijan itsensä hankkimaa yksityistä rahoitusta.
Talkootyötä voi sisältyä rakentamishankkeisiin, mutta ei laite- ja
välineinvestoinneissa!
Hankintojen kustannukset
Tuettavan toimenpiteen kustannukset voivat olla vähintään 800€ ja
enintään 20 000€. Myönnettävän tuen suuruus vaihtelee 520€ - 13 000€
välillä
Peräpohjolan Leader ry toimii Ranuan, Rovaniemen, Tervolan, Simon,
Keminmaan ja Kemin kylillä ja maaseutualueilla

Hakuaika hankkeeseen on käynnissä
9.10 - 4.12.2015. Hae nyt!
Lisätietoja tuen hakemisesta antaa
Peräpohjolan Leader ry:n toiminnanjohtaja
Laura Vilander p. 040 544 1164
laura.vilander@perapohjola.fi
lisätiedot ja hakulomakkeet:
www.perapohjola.fi

Ajankohtaista alueelta
MUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ
Olemme muutaman vuoden sisällä tarkasti selvillä siitä, millaisena sote-uudistus toteutuu. Uudistus vienee ”parhaimmillaan”
kaksi kolmasosaa Rovaniemen kaupungin budjetista jonkinlaisen ylemmän hallintotason päätettäväksi. Miten käy kylien sotepalvelujen tässä muutoksessa? Yksi skenaario on se, että suuret ja kaukaiset sote-tuotantoalueet tilaavat palveluja vain kunnalta
ja suurilta kaupallisilta toimijoilta ja kylien oma hoivapalveluiden osaaminen ja yrittäjyys jää käyttämättä. Kylien tulevaisuuden
kannalta olisi erittäin tärkeää, että uusi sote-järjestelmä sallisi ja jopa rohkaisisi kylätason mikroyrittäjyyttä.
Yhden tulevaisuusvision mukaan Suomen vanheneminen merkitsee eittämättä sitä, että varsinkin maaseutu muuttuu
väestörakenteensa vuoksi palvelutaakaksi. Toisen vision mukaan ikäihmisten suuri määrä merkitsee varmaa kysyntää hoiva- ja
hoitoalan (mikro)yrityksille. Tämä kehityssuunta voisi merkitä myös sitä, että maaseudulla tarvitaan paljon nuoria käsiä
hoivaajiksi.
Rovaniemen aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien kärkitavoite on vahvistaa Rovaniemen maaseutualueen elinvoimaa
uuden työn ja yrittäjyyden kautta. Valmistelussa onkin monialaosuuskunta, joka olisi oiva vastaus tähän lisääntyvään ikääntyvän
väestön hoidon ja hoivan tarpeeseen.
Edellä kuvattu antaa viitettä siihen, millaisia vaihtoehtoja sote-uudistuksen jälkeisellä ”uudella kunnalla” on valittavanaan.
Kunnan ja sen maaseutualueen elinvoiman ja asukkaiden kannalta parempi vaihtoehto on ”läheisyyden ekonomia”. Rovaniemen
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tänä vuonna lähipalveluperiaatteet, joista Rovaniemen aluelautakunnat antoivat myös oman
lausuntonsa. Näihin lähipalveluperiaatteisiin olisi jokaisen kuntalaisen suotavaa tutustua.
Lappilaisen maaseudun elinvoimaan vaikuttaa useita muitakin ilmiöitä kuin oma sote-uudistuksemme. Kulunut syksy on
osoittanut, että maailmassa voi tapahtua suuria muutoksia äärettömän lyhyessä ajassa. Turvallinen elin- ja asuinympäristö
saattaa olla kylien kilpailuvaltti hyvinkin läheisessä tulevaisuudessa - lähienergiasta ja puhtaasta lähiruuasta puhumattakaan.
Näihin kylien vahvuuksiin Rovaniemen aluelautakunnat ovat tarttuneet aluelautakuntakokeilun aikana omassa
kehittämistoiminnassaan – on päästy hyvään alkuun.
Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kolmas vuosi on päättymässä ja
alkaa olla arvioinnin aika. Päättäjille, kaupungin johdolle ja asukkaille
tarjotaan mahdollisuus osallistua arviointiin. Arviointiraportti on
kaupunginhallituksen käsittelyssä keväällä ja valtuusto päättää
rovaniemeläisen lähidemokratiamallin jatkosta kesän korvalla.
Hyvän syksyn toivotuksin
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja

Yläounasjoen aluelautakunnan jäsenet
Jäsen

Varajäsen

Tolonen:

Chapman Brenda, pj

Mansikkasalo Ari-Pekka

Patokoski:

Uurtamo Pertti, vpj.

Uurtamo Armi

Perttaus:

Hyötylä Anja

Vierelä Seppo

Marrasjärvi:

Juopperi Mauno

Koivuranta Marjatta

Lohiniva:

Keskiniva Veli-Pekka

Tammela Alma

Jääskö:

Marjomaa Anri

Pekkala Pietari

Porokari:

Pallari Jukka

Ylijääskö Satu

Meltaus:

Ylijääskö-Juopperi Marika

Riskilä Seppo

Nätynki Aatos

kaupunginhall. edustaja

Louhikoski Otto

alueen nuorisoedustaja

Ajankohtaista aluelautakunnan toiminnasta
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset, kylien kehittämissuunnitelmat: www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät: www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko
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UTTA TYÖTÄ KYLILLE
Aluelautakunnat käsittelivät uuden työn luomista Arktikumin kehittämisseminaarissa, aluelautakuntien Aivomyrskyssä
22.9.2015. Lautakunnat hakivat jatkotoimia ja käytännön ratkaisuja nuorten kesätöiden kehittämiseen sekä uuden työn
luomiseen kylien uudistamis- ja kasvuhankkeissa.
Aluelautakunnat voivat jatkossa olla nykyistä aktiivisemmassa ja laajemmassa roolissa kokeilukulttuurin edistäjinä.
Palveluseteliä ja Kotiapukuponkia kehittämällä saadaan työn lisäystä alueiden yrittäjille ja pidempään työtä vailla olleille.
Nuorten tukeminen työhön ja yrittämiseen voidaan tehdä nykyistä laajemmin yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Vuoden
vaihteen jälkeen käynnistyviä nuorten kesätyöhakuja ajatellen: nyt on oikea hetki käynnistää työtehtävien kartoitus, joissa
tarvitaan apua ja joihin voidaan palkata ensi kesänä kylien nuoret. Yksi esimerkki monista työtä lisäävistä toimista oli kylien
ikäihmisten avoimen iltapäivätoiminnan kehittäminen. Tälle toiminnalle on tarvetta.
Työosuuskunnan valmistelu etenee ja osuuskunnan perustamisen valmistelukokous pidetään Kauppatorin asukastuvalla
(Pohjolankatu 5-7) torstaina 5.11.2015 klo 17.00. Tilaisuudessa käsitellään osuuskunnan perustamissopimusta, osuuskunnan
sääntöjä ja koolle kutsuttavaa osuuskuntakokousta. Tilaisuuteen osallistuvat Rovaniemen RovaTokka ry:n sekä kaupungin
edustajat. Tilaisuus on avoin – tervetuloa!

Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka tarkoituksena on sen jäsenistön taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla
taloudellista toimintaa siten, että osuuskunnan jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunnalla
ei ole kiinteää osuuspääomaa, vaan se vaihtelee jäsenmäärän mukaan. Jäseneksi voi periaatteessa liittyä kuka tahansa.
Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määritellä jäsenyyden edellytyksiä. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Osuuskunnan
jäsenet käyttävät osuuskunnassa samankaltaista valtaa kuin osakeyhtiön osakkeenomistajat.
Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Perustajat liittyvät
samalla osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunta perustetaan laatimalla sille perustamissopimus. Osuuskunnan tarkoitus on
jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen
osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää (OKL). Osuuskunnan jäsenet eivät ole
henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Jäsen vastaa osuuskunnan velvoitteista ainoastaan osuuskuntaan
sijoittamallaan summalla (eli erilaisilla osuusmaksuilla). Kirjalliset jäsenhakemukset osoitetaan osuuskunnan hallitukselle, joka
päättää jäseneksi ottamisesta.
Maarit Alikoski
Asukasasiamies

Päivi Linnansaari
Rovaniemen Rovatokka ry
Puheenjohtaja

Suvimaria Saarenpää
Rovaniemen Rovatokka ry
Sihteeri

Kylien tapahtumia
Aika

Tilaisuus

Paikka

Lisätietoja

Joulukuu 2015
31.12.2015

Hirvipeijiaset
Uudenvuoden
vastaanotto
Yleiset
pilkkikilpailut

Tolonen
Korinteen
laavulla
Vähä
Törmänkijärvi

Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Järj. Tolosen Erämiehet
Järj. Tolosen Erämiehet

Pääsiäiskokko

Törmänki

19.3.2016
klo 10 - 15

26.3.2016
klo 21.07

Sarjat: miehet, naiset ja nuoret alle 16v. Hyvät palkinnot, lisäksi kaikkien
aikuisten sarjoihin osallistujien kesken arvotaan 100€. Paikalla kanttiini.
Tervetuloa.
Järj. Törmängin kalastuskunta
Tiedustelut: Kaarina Holopainen puh. 040 538 8359
Järj. Törmängin Kyläyhdistys

Tervetuloa Patokosken paloasemalle (Kittiläntie 4803)
21.11.2015 KLO 10–14.
Ohjelmassa tuttuja tehtävärasteja, vpk:n kalusto
esittelyä, yhdessä oloa,
kahvittelua, makkaranpaistoa.
Mukana on myös hinausauto ja poliisin vierailu.
Vpk:n työnäytökset klo 11.00 ja 13.00.
Rovaniemen seurankunnan tapahtumia:
Kotiseutupiiri
Meltauksen kappelissa klo 10-12. Päivät: 5.11., 19.11., 3.12. ja joulujuhla 10.12.
Torstaikerho
Maijasen kappelissa klo 13- 14.3. Päivät: 29.10., 19.11. ja joulujuhla 10.12.
31.10. klo 10
31.10. klo 12
25.11. klo 18
09.12. klo 18
13.12. klo 12
24.12. klo 10
24.12. klo 12

Maijasen kappelissa pyhäinpäivän messu, Ilari Kinnunen, Sanna Peltola, kuoro. Kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa pyhäinpäivän messu, Ilari Kinnunen, Sanna Peltola, kuoro. Kirkkokahvit.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi –ilta, Reino Tikkinen, Sanna Peltola
Maijasen kappelissa Kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen, Sanna Peltola. Glögi ja piparitarjoilu.
Meltauksen kappelissa Kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen. Glögi ja piparitarjoilu.
Maijasen kappelissa jouluaaton jumalanpalvelus, Noora Tikkala.
Meltauksen kappelissa jouluaaton jumalanpalvelus, Noora Tikkala.

Tärkeitä puhelinnumeroita – leikkaa irti ja ota talteen!!

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
112 Suomi -mobiilisovellus hätäpuhelujen paikannukseen nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa. Se mahdollistaa soittajan
sijaintitiedon välittymisen automaattisesti hätäkeskuspäivystäjälle. Yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa tehty sovellus on
ladattavissa ilmaiseksi Android- ja iPhone -puhelimille, ja se ilmestyy myös Windows-puhelimille lähiaikoina.
Hätäkeskuslaitos suosittelee sovelluksen lataamista.
LKS:n päivystys

päivystysasioiden puhelinneuvonta

016 322 4800

Myrkytystietokeskus

24 h

09 471 977 tai 09 4711 (vaihde)

Pikapoli, Sairaalakatu 1

ma-to 8 - 15 ja pe tai arkipyhän aatto 8 - 14

Ei puhelinasiointia

Auttava Puhelin

ma-ti klo 13–21 ja ke-pe 17–21

0203 16116

Lapin Ensi- ja turvakoti, kriisikeskus

ma- pe klo 8 - 18

040 553 7508

Lastensuojelun päivystys

ma- pe 8 - 16

040 726 6965

Lastensuojelun päivystys

virka-ajan ulkopuolella Lapin Ensi- ja turvakoti

040 584 0021 tai 112

Rikosuhripäivystys

Aluejohtaja Päivi Alanne-Kunnari

0400 979 175

Tien käyttäjän linja

24 h

0200 2100

