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KIRJASTO

ALUEEN KYLÄT

ELÄVÄNÄ TILANA JA KOHTAAMISPAIKKANA

Kirjastolla on vahva paikka suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjasto on toiminut tiedon varastoimisen ja
välittämisen paikkana. Lainaus on vähentynyt viime vuosina ja varastoimisen tarve on vähentynyt tehokkaan
yhteiskäytön ansiosta. Lainaaminen on silti edelleen tärkeä syy tulla kirjastoon, mutta myös monille muille
palveluille on alkanut syntyä voimakasta kysyntää. Itsepalveluyhteiskunta on lisännyt meidän asiakkaiden
kasvavaa tarvetta erilaisen tiedon ja opastuksen saamiseen. Miten täyttää lomakkeita, miten hoitaa
pankkipalveluita, miten käyttää tietokonetta ja lukemattomia muita kysymyksiä.
Moderni kirjasto ei ole olekaan enää vain kirjavarasto, vaan itsessään elävä toimija, joka uudenlaisten kanavien ja
uudenlaisen osaamisen myötä tuottaa myös uutta tietoa. Samalla kirjasto fyysisenä paikkana tuottaa sosiaalista
yhdistymistä. Kirjastot ovat muutoksessa kirjavarastoista digiajan kylätaloiksi, kansalaisten olohuoneeksi, meille
kaikille avoimeksi kohtaamispaikaksi työskennellä ja rentoutua, tavata ja olla yhdessä muiden ihmisten kanssa. Tai
olla rauhassa kirjallisuuden, tietotekniikan tai harrastusten parissa silti muiden joukossa. Modernin kirjaston tulee
olla sosiaalinen, virtuaalinen sekä fyysinen paikka meille ihmisille.
– Kirjasto on tiedon, ihmisten ja kulttuurin kohtaamispaikka, jonka pitää elää ajassa, sanoo Kirjastoseuran
varapuheenjohtaja Saara Ihamäki.
Maamme kirjastoissa on lähdetty innokkaasti palvelumuotoilun keinoin uudistamaan kirjastopalveluja.
Palvelumuotoilu on käyttäjälähtöisen, vuorovaikutteisen palvelukulttuurin luomista ja asiakaspalveluiden
uudistamista ja yhdenmukaistamista. Palvelumuotoilussa on keskeistä käyttäjälähtöinen kehittämisote
asiakkaiden kanssa sekä yhdessä muotoillut uudet palvelut ja palvelulinjat. Palvelumuotoilussa selvitetään eri
ikäryhmien toiveita ja tarpeita. Halutaan tietää: millainen on oman kirjaston uusi ilme, opasteet, kirjastotila. Onko
se ehkä kodinomaisuus, olohuonemaisuus vai onko se ilmaisuus, demokraattinen tila joka tarjoaa meille välitilan
jolloin ei olla kotona eikä kaupallisessa tilassa ja jonne voi aina mennä, kun ei keksi tai ole varaa mennä minnekään
muualle?
Olemme lähteneet uudistamaan Muurolan kirjaston kirjastopalveluita ja kirjaston tilankäyttöä. Tarvitsemme tähän
uudistustyön suunnitteluun ja toteutukseen teidän kaikkien mielipiteitä toimivien tilojen ja palveluiden
tuottamiseksi. Ole hyvä ja vaikuta suunnittelussa oleviin sisältöihin vastaamalla kirjaston asiakaskyselyyn; ideoiden
ja kertomalla henkilökohtaiset toiveesi.
Millaisena koet kirjaston visuaalisen viestinnän? Kun saavut kirjaston rajapintaan, millaisena koet ympäristön, mitä
näet, koet, haet, tarvitset? Entä millaisia odotuksia sinulla on kirjastopalveluita kohtaan? Tilat, laitteet, aineistot,
palvelu, painettujen aineistojen löytyvyys. Haluatko osallistua hyllyjärjestyksen aihealuejaon suunnitteluun? Entä
tilojen varausmenettely, mitä siltä toivot?
Kerro toiveesi joko netissä tai kirjastossa käydessäsi. Nyt meiltä kaivataan innokkuutta, aktiivisuutta ja avointa
mieltä uuteen muotoiluun. Kysymyksessä on meidän yhteinen tilamme, tila meitä kaikkia ihmisiä varten.
Luokaamme monipalvelukeskus, josta me kaikki hyödymme.

Kirjastoalan ammattilehtiin uppoutuneena,
Sirkka-Liisa Kemppainen, Alakemijoen aluelautakunnan puheenjohtaja

TERVETULOA

MUUROLAN KIRJASTOON

Tule katsomaan tilojamme uusin silmin. Nyt kirjastossamme kyläläiset itse voivat toteuttaa tapahtumia ja varata
tilaa omaehtoiseen toimintaan. Tervetulleita ovat niin shakkikerholaiset kuin muutkin harrastajat. Tilaa voi varata
sähköpostitse muurolan.kirjasto@rovaniemi.fi tai puhelimitse 040-5843346. Tervetuloa myös kirjaston omiin
tapahtumiin!
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PALVELUJA

LÄHEMMÄS ASUKKAITA

– HYVINVOINTIBUSSI

JA

LIKELLÄ-HANKE

Maaliskuussa Rovaniemellä käynnistyi LIKELLÄ – kiertävät lähipalvelut lappilaisille -hanke,
jossa kehitetään uudenlaisia tapoja tuoda palveluja lähemmäs asukkaita.
Hankkeen myötä Rovaniemellä kiertää joka toinen viikko hyvinvointibussi viidellä eri reitillä
Yläounasjoen, Ranuantien, Sodankyläntien ja Yläkemijoen alueilla. Hyvinvointibussi tarjoaa
yhdessä palvelupisteessä useampia erityyppisiä palveluja.
Maalis- ja huhtikuussa hyvinvointibussissa on tarjottu terveysmittauksia (esim. verenpaine,
hemoglobiini, kolesteroli ja verensokeri) ja terveysneuvontaa. Bussin mukana on kiertänyt
myös Lapin ammattikorkeakoulun vanhustyön, sairaanhoidon ja fysioterapian opiskelijoita
pitämässä mm. liikuntatuokioita ja antamassa ravitsemusneuvontaa.
LIKELLÄ-hankkeessa terveys ja hyvinvointi pyritään näkemään laaja-alaisemmin kuin vain
terveys- ja sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Hyvinvointibussin ja kylätalojen palveluvalikoima
tulee laajenemaan vaihe vaiheelta.
– Olemme käyneet keskusteluja mm. teatterin, kirjaston ja järjestöjen edustajien kanssa siitä, miten he voisivat
osallistua hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen. Todella mielenkiintoisia ja tuoreita ideoita on tullut esiin
keskusteluissa. Näitä ideoita aletaan ottaa käyttöön syksyn toiminnan käynnistyessä viikolla 34, hankkeen
projektipäällikkö Eiri Sohlman sanoo.
Koko LIKELLÄ-hankkeen uudenlainen palvelumalli kehitetään vuorovaikutuksessa asukkaiden eli palvelun
käyttäjien kanssa. On siis tärkeää, että palveluista annetaan palautetta.
Hankkeella edistetään palvelujen saatavuutta etenkin harvaan asutuilla alueilla. Tavoitteena on lisätä asukkaiden
arjen hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta ja näin tarjota paremmat mahdollisuudet elää maaseudulla. Hanke
edistää toimintamalleja, joissa ihmisten ei tarvitse liikkua palveluiden luokse, vaan palvelut tulevat lähemmäksi
ihmistä ja palvelujen saatavuus paranee. Näin kylille syntyy uudenlaista elinvoimaa.
LIKELLÄ-hanke on EU:n Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama.
Lisätietoja hankkeesta:
projektipäällikkö Eiri Sohlman, eiri.sohlman@lapinamk.fi, p. 0400 273 371,www.rovaniemi.fi/hyvinvointibussi

TERVOLAN

APTEEKIN PALVELUPISTE MUUROLASSA

Tervolan apteekki avasi huhtikuun lopulla Muurolan Salen yhteyteen palvelupisteen, jonka palvelut ovat tarjolla Salen
aukioloaikojen puitteissa. Aloite asiassa tuli Muurolan suunnalta. Alueella on aikanaan toiminut vanhan lainsäädännön
määrittelemä lääkekaappi, mutta sen luvan mentyä umpeen ei eläkkeelle lähdössä olleen apteekkarin ollut enää mielekästä
perustaa palvelupistettä. Palvelupisteen perustaminen edellyttää kohtuullisen määrän paperityötä ja luvan myöntämisen
jälkeen maksettavaksi tulee lupamaksu Fimealle, mikä tässä tapauksessa oli 1500€.

Mikä on apteekin palvelupiste?
Lääkelain määritelmien mukaan ”apteekkari voi perustaa Fimean antaman luvan perusteella apteekin palvelupisteen hajaasutusalueelle tai kyläkeskukseen, jos siellä ei ole riittäviä toimintaedellytyksiä sivuapteekin pitämiselle”. Palvelupiste
poikkeaa entisestä lääkekaappi-nimisestä palvelumuodosta etenkin siltä osin, että palvelupistettä ylläpitävän apteekin on
velvollisuus antaa tarvittaessa lääkeneuvontaa myös palvelupisteessä asioiville asiakkaille. Saleen on toimitettu puhelin, josta
voi soittaa Tervolan apteekkiin apteekin aukioloaikoina ma-pe 9-17, ja erilliseen päivystyspuhelinnumeroon muina aikoina.
Palvelupisteessä ei ole reseptilääkkeisiin liittyvää toimintaa. Sieltä saa tavanomaisimpia käsikauppalääkkeitä ja ei-lääkkeellisiä
apteekkituotteita. Palvelupiste pyrkii tarjoamaan tutut hoitokeinot tuttuihin tilapäisvaivoihin läheltä. Jos vaiva on täysin uusi
tai tuntuu häiritsevän tiheästi, on syytä hankkiutua lääkärin pakeille.
Tuotevalikoima on määritelty pääsääntöisesti Tervolan apteekin menekkien perusteella. Useissa tuoteryhmissä on paljon
vaihtoehtoja eri valmistajilta. Niiden osalta kaikkia ei voi pitää tarjolla, mutta myös edullisemmat vaihtoehdot on huomioitu
valikoimaa määritettäessä. Tuotevalikoimaan liittyviä muurolalaisten toiveita kuullaan herkällä korvalla, joten niitä kannattaa
esittää.
Petri Kiviluoma
Tervolan apteekki, puh. puh. 016 435 003
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UUSILLA

KYLÄNRAITEILLA EI TUNNETA YKSINÄISYYTTÄ

Rovaniemen kaupunki laatii vuosittain hyvinvointikertomuksen, joka antaa päätöksentekijöille tietoa kunnan
elinvoimasta, taloudesta, palveluista ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Kyseessä on tärkeä tietopaketti, koska
sen pohjalta tehdään kaikkien kuntalaisten hyvinvointipalveluihin liittyvät linjaukset esimerkiksi laajan kuntamme
palveluverkosta.
Millaiseksi asukkaat kokevat oman hyvinvointinsa? Tähän kysymykseen haettiin vastausta Rovaniemellä toimiville
järjestöille kohdennetulla kyselyllä. Järjestöillä on arvokasta ruohonjuuritason näkemystä ja kokemusta
kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä haasteista.
Järjestöjen vastaukset piirtävät kuvan rovaniemeläisten yksinäisyydestä. Yksinäisyys on yleistymässä nopeasti ja
aiheuttaa jo itsessään hyvinvoinnin laskua.
”Pitkät matkat, ei autoa, sairaudet, ja saman ikäisten ystävien kuolemat vaikuttavat ihmisten
vetäytymiseen yksinäisyyteen. Puolison kuolema pitkän avioliiton jälkeen saa lesken jättäytymään
pois yhteisistä riennoista” (kysely)
”Meille tulee jatkuvasti yhteydenottoja yksinäisiltä ihmisiltä, joilla ei ole omaa verkostoa.” (kysely)
Eri-ikäisten ihmisten yksinäisyys on tuttu ilmiö myös kylillä. Kylästely on vähentynyt ja yhdistystoiminnan
aktiivijäsenet voi usein laskea yhden käden sormilla. Omaiset voivat asua kaukana ja yhteyttä pidetään
enimmäkseen puhelimitse. Kohtaamisia on siis vähän.
Aluelautakunnissa on tunnistettu kyläkulttuuriin ”hiipinyt” elämäntavan yksilöllistyminen. Tarvitaan tämän päivän
kylänraitteja, jotka kutsuvat uuteen kyläilykulttuuriin, arjen pikkujutteluun ja ajatustenvaihtoon. Tästä syystä
Rovaniemen kyläalueille onkin valmisteilla ”Aina varma – heti valmis” – kyläviestintähanke, jossa yhdistyvät arjen
piristävät kohtaamiset ja uuden viestintäteknologian mahdollisuudet. Mukaan tarvitaan kyliä ja asukkaita, jotka
haluavat kehittää käytännössä aina varmaa ja heti valmista kyläviestintää - välinettä, joka on kaikkien ulottuvilla.
Tartutaan kyläviestinnän arjen hyvinvointia parantaviin mahdollisuuksiin. Hyvinvoinnin edellytys on ei-toivotuksi
koetun yksinäisyyden poistaminen. Tämä on asia, johon voimme itse vaikuttaa ja jonka voimme yhdessä korjata.
Tavataan kylänraiteilla!
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja

ROVANIEMEN

Maarit Alikoski
asukasasiamies

KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KYLIEN YRITYSTEN JA ASUKKAIDEN TUKENA

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö aloitti toimintansa vuonna 2006. Säätiön varoja käytetään Rovaniemen
maaseutualueiden yritysten elinkelpoisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Suurimmat määrärahat on
ohjattu aluelautakuntien kautta käytettäväksi asukkaiden ja kylien kehittämistoimintaan. Merkittävä osa varoista
on ohjattu myös maaseutualueella toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.
MAASEUTUYRITYSTEN YRITYSSETELIT
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö myöntää maaseutualueella toimiville yrityksille yrityssetelit. Tukea
myönnetään pieninvestointeihin, asiantuntijakustannuksiin, lisäkoulutukseen ja markkinointitoimenpiteisiin.
Tuen suuruus on 40 % maksetuista toteutuneista kustannuksista, enintään 1600 euroa. Arvonlisäverottomat
kustannukset voivat koostua useammasta eri tukikelpoisesta erästä, joiden yhteismäärä on enintään 4000 euroa.
Tukea voi saada joka toinen vuosi. Poikkeuksena ovat aloittavat yritykset, joille tukea voidaan myöntää kolmena
ensimmäisenä toimintavuonna.
Tarkemmat ohjeet ja hakukaavakkeet löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta: www.rovaniemi.fi/
kylienkehittämissäätiö. Lisätietoja antaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies Heli Välikangas, puh.
016 322 6035, heli.valikangas@rovaniemi.fi.
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ALUELAUTAKUNTIEN

AVOIMET KOKOUKSET

–

TULE JA VAIKUTA!

Aluelautakuntien kokoukset touko- ja kesäkuussa ovat avoimia kaikille. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. aluelautakuntakokeilun kokonaisarvioinnin tulokset ja jatkokehittäminen. Toivomme kokouksiin runsasta osanottoa ja
osallistumista. Tule ja vaikuta!
Alakemijoen aluelautakunta 18.5.2016 klo 18.00 Rautiosaaren juhlasalissa. Tervetuloa!

TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

Ma 9.5.–
to 19.5.2016

Muurolan päiväkodin kuvataidenäyttely.

Muurolan kirjasto

Vapaa pääsy

To 12.5.2016
klo 18

Nykypäivän Kuuba –luento ja keskustelutilaisuus.
Alustajana Esa Jääskö.

Muurolan kirjasto

Vapaa pääsy

Ma 23.5.2016
klo 18

Yhteislauluilta, laulattajina Mirja-Liisa Lindström ja Tarja Muurolan kirjasto
Alakörkkö.

Vapaa pääsy

Ma 23.5.—
pe 3.6.2016

Muurolan lukio in memoriam –näyttely. Avajaiskonsertti Muurolan kirjasto
keskiviikkona 25.5. klo 14. Natalia Haukka (laulu), Ville
Försti (piano) ja Riikka Sunnarborg (piano).

Vapaa pääsy

La 11.6.2016
klo 13-15

Hirvaan kylän sydän sykkii! Avoimet kylät -päivä.
Hirvaan koululla
Kirpputori, huutokauppa, koirien kokoontumisajot,
(Kemintie 1504,
lasten leikkimielinen juoksukilpailu ja lempilelunäyttely, 97130 Hirvas)
kahvio.

Järjestäjä: Hirvaan
kyläyhdistys ry.
www.hirvas.com

Ma 13.6.—
pe 29.7.2016

Vesi eri olomuodoissaan. Jarmo Lahtisen
valokuvanäyttely.

Vapaa pääsy

Kesällä

Perinteiset Tuomiojan ja Hirvasojan siivoustalkoot
Hirvas
kesällä, seuraa ilmoittelua www.hirvas.com ja Facebook
-ryhmä Hirvas.

Kesällä

Tervetuloa tutustumaan kesällä Hirvasojan satupolkuun Hirvas
(os. Kemintie 1649 tien päässä).

Muurolan kirjasto

SENIORINEUVOLAT JAATILASSA, RAUTIOSAARESSA

JA

MUUROLASSA

Seniorineuvolan tavoitteena on tarjota ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja alueella asuville
ikäihmisille, tukea ja edistää heidän terveyttään, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta.
Seniorineuvolan palvelujen avulla tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja mahdollisuutta asua kotona
mahdollisimman pitkään.
Jaatilan seniorineuvola
Jaatilan kylätila, Jaatilan koulutie 17
Parillisina viikkoina torstaisin klo 13–14

Rautiosaaren seniorineuvola
Rautiosaaren palvelutalon osasto 2, Hoivakuja 9-11
Parittomina viikkoina keskiviikkoisin klo 13–14

Muurolan neuvola/seniorineuvola
Koulukaari 8, p. 016 338 0270
Maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8–9

Muurolan seniorineuvola/palvelutalossa
Totontie 7
Torstaisin 9-11

Muurolan neuvolan aamuvastaanotot kesällä
Kesäkuussa maanantai, keskiviikko ja torstai klo 8-9. Heinäkuussa maanantai ja torstai klo 8-9 (4.–31.7.)
Elokuussa maanantai keskiviikko ja torstai klo 8-9. Ajanvaraus-vastaanotot hoidetaan sovitusti.

Rovaniemen kaupunki/Alueelliset palvelut
www.rovaniemi.fi/kylat-ja-kaupunginosat

