Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Ounaskello
Yläounasjoen alueen kylien tiedote 2/2014

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

Ajankohtaista alueelta
Aluelautakunnan puheenjohtajan tervehdys
Helteinen kesä on jäänyt jo taakse ja lämpimänä jatkunut ruska alkaa olla lopuillaan. Syksy onkin lähtenyt hyvien marjastus- ja
metsästysilmojen lisäksi käyntiin varsin liikunnallisissa merkeissä. Tiistaisin on saatu taas ikäihmisten ryhmäliikunta ja lasten
liikuntakerholle jatkoa. Uutena on saatu myös Piloxing-ryhmäliikunta, joka veti Meltauksen koulun salin lähes täyteen reippaita
liikkujia lapsista ikäihmisiin. Toinen uutuus on ollut keskiviikkoillan kahvakuularyhmä, joka toimii kertamaksuperiaatteella, joten
oma kuula mukaan ja kokeilemaan jos siitä löytyisi mieluinen lisä kuntoiluun.
Aluelautakunnalla on vielä tälle vuodelle varoja erilaisiin toimintoihin käyttämättä, joten asukkaat voisivat olla yhteydessä
jäseniin, jos tulee ajatuksia niiden käytöstä. On paljon parempi lähteä suunnittelemaan retkiä tai muita toimintoja asukkaiden
toiveesta kuin arvailemalla.
Tiedottaminen on muodostunut suureksi haasteeksi, kun pitäisi saada tasapuolisesti tietoa kulkemaan kaikille asukkaille.
Yläounasjoki-ryhmä facebookissa on tavoittanut paljon asukkaita lyhyelläkin varoitusajalla ja samalla on pyritty kauppojemme
ilmoitustaululle laittamaan joitakin asioita, mutta silti moni jää ulkopuolelle, mikä on erittäin valitettavaa.
Tämä tiedotuslehti on ainoa, joka voidaan toimittaa jokaiseen kotiin muutaman kerran vuodessa, joten toivottavasti saamme
jatkossakin koottua tähän tärkeimmät asiat ja muulloin asiat leviäisivät puskaradion tavoin sähköisen tiedotuksen ulkopuolelle.

Brenda Chapman,
Yläounasjoen aluelautakunnan puheenjohtaja
TEHDÄÄN YHDESSÄ
ROVANIEMEN HYVINVOINTIBUSSI
Tule ideoimaan liikkuvia palveluja!
Liikkuvat ja kiertävät palvelut on uudenlainen palvelujen järjestämistapa. Yhdessä pisteessä voidaan tarjota useampia erityyppisiä
palveluja, lähempänä asiakasta. Liikkuva monipalvelu voi tarjota hyvinvointi-, asiointi- ja kirjastopalveluja sekä myös järjestöjen ja
yritysten palveluja. Hyvinvointibussin mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Parhain kokonaisuus rakennetaan yhdessä palvelujen
käyttäjien, asiakkaiden kanssa!
Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuuksia kehittää uusi liikkuvan palvelun kokonaisuus. Tavoitteena on parantaa palvelujen
saatavuutta sekä edistää monipuolisesti arjen hyvinvointia.
Liikkuvien palvelujen kehittäminen on laajasti hyväksytty Rovaniemen aluelautakuntien kehittämissuunnitelmissa. Parhaimmillaan
liikkuva palvelu edistää sujuvaa arkea kylissä harvaan asutulla alueella sekä taajamissa.
Tule ideoimaan hyvinvointibussin palveluja, reittejä ja aikatauluja asukkaiden avoimeen työpajaan:

Torstaina 27.11.2014 klo 13.00–15.00 Yläounasjoki + Alaounasjoki työpajat
Aluelautakunnan kokous, Meltauksen koulu, Opinpolku 12
Mitä palveluja sinä toivoisit bussista saatavan? Tule ja kerro. Ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä!
Työpajan vetäjänä toimii Rovaniemen kaupungin asukasasiamies Maarit Alikoski

Mitä mieltä tuosta Virtu-mainoksesta?
Oletko sitä mieltä että sitä ei kannata enää
Kahvitarjoilu – Tervetuloa!
ROVANIEMEN KAUPUNKI

Ajankohtaista

Kokeilevan kylätoiminnan edelläkävijä

Kylien Kirnu 2014
lauantaina 29.11.2014 Taipaleen koulu, Taipaleentie 65
Kylien Kirnu on kyläläisten ja kehittäjien tapahtuma. Tapahtumalla edistetään kylien elinvoimaa
uuden tiedon ja näkemyksen, paikallisen kokemuksen ja kyläkulttuurin yhdistämisellä sekä
kokeiluilla.

OHJELMA
9.30

Kylien Kirnu tarjoaa tulokahvit

Klo 10

Tapahtuman avaus Ranuantien aluelautakunnan pj Taru Palokangas

Klo 10.15

Ratkaiseva käänne. Innostava kylätoiminta tulee
Kansalaisfoorumi, kehittämispäällikkö Timo Tervo

Klo 11.45

Jotain vanhaa, lainattua ja uutta. Uudella arjen kulttuurilla kylät maailmankartalle
Kulttuurivoimala ry, projektipäällikkö, FK Pirjo Roponen-Lunnas

13.00

Keittolounas - lapset alle 16v ilmaiseksi!

14-16

”Ei mittään raijjaa”. Kylien kokeilevan toiminnan teemoitetut työpajat. Mm. Kylämatkailun ja
kotimajoituksen kehittäminen. Välittävä omahoito, Village Care. Ikääntyvän väestön kotiturvallisuuden
parantaminen. Kylät maailmankartalle. Kylien kansainvälistymisen ajatushautomo.

Tapahtuman ajan klo 10- 18 Taipaleen koulun pihapiirissä lapsille ja lapsenmielisille: Esterata parkour Muurahaisteemalla, poroajelua, silittely-koiria, kioskikauppa ja askartelupiste, pelejä, lasten ja aikuisten pipariklubi…
Tapahtuma huipentuu Napapiiriltä saapuvan Joulupukin vierailuun!

Ilmoittaudu Osviittaan 016-322 6800 tai
sähköisesti: Rovaniemi.fi/Kylienkirnu2014 14.11.2014 mennessä

Ajankohtaista
Mitä sulla on Bussissa?
Hyvä kyläläinen, tämän kyläkellon pääviesti on: Osallistu ja Vaikuta.
Osallistu ja vaikuta itseäsi, naapuriasi ja kylääsi koskeviin asioihin. Osallistu ja vaikuta kylien yhteistä hyvää ja
tulevaisuutta koskeviin asioihin. Juuri nyt siihen on erityisen hyvä mahdollisuus.
Liikkuvan hyvinvointibussin valmistelu on edennyt ensimmäiseen hankevalmisteluun. Kaupunki rakentaa bussin
palvelukokonaisuutta yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.
Rovaniemen hyvinvointibussin avoimen valmistelun työpajat kiertävät kaikki aluelautakunta-alueet. Jokaisella alueella
järjestetään oma työpaja, jossa kyläläiset ja oman alueen aluelautakunta istahtavat yhteisen pöydän ääreen. Ja sitten
tuumataan mitkä konkreettiset palvelut ja miten, millä reitillä ja milloin bussin tulisi meille tuottaa. Ja annetaan myös
uuden idean iskeä kipinää. Tarkat ajankohdat löydät tästä kyläkellosta. Tule ja osallistu!

Kylien osuuskunnan seuraavat askeleet
Rovaniemen kylien yhteistä osuuskuntaa on valmisteltu kaupungin, Lapin liiton Kymmenen virran maa – hankkeen ja
Rovatokan yhteistyönä.
Ounasjokivarren, Sodankyläntien suunnan ja Yläkemijoen aluekohtaiset osuuskuntatilaisuudet on nyt pidetty. Pro Agrian
yritysasiantuntija Ari Saarela vei osuuskunnan palvelu- ja työmahdollisuuksista tietoa kylille 9.-21.10. Tilaisuuksiin
osallistui yli 30 uudesta ansaintamahdollisuudesta kiinnostunutta. Valmistelu jatkuu ja vielä ehtii hyvin mukaan
seuraavaan, osuuskunta – valmistelun kokoavaan tilaisuuteen. Ari Saarela jatkaa osuuskunnan perustamisesta
maanantaina 3.11. klo 18-20 Lähteentien Pirtillä. Tilaisuuden ilmoitus on tässä kyläkellossa. Tilaisuus on kaikille
kiinnostuneille avoin. Nyt kannattaa tulla!

Kirnutaan yhdessä!
Uutta luova, kokeileva ja kyliä kehittävä Kylien Kirnu järjestetään tänä vuonna ensimmäisen kerran. Upea kylätapahtuma
on avoin kaikille Rovaniemen kylien asukkaille – vauvasta vaariin. Toivotamme kaikkien aluelautakunta-alueiden
kyläläiset runsaslukuisesti tervetulleiksi Kylien Kirnuun 2014 29.11.2014 Taipaleen koululle. Tapahtuman järjestää
Ranuantien aluelautakunta ja se on osa aluelautakunnan kehittämissuunnitelman 2013–2016 toteuttamista.
Kylien Kirnu kokoaa tärkeät kylien kehittämiseen teemat yhteen. Tilaisuudessa kuullaan kiinnostavat
asiantuntijapuheenvuorot, jotka nostavat yhteiseen pohdintaan ja käytännön toimiin kylien vahvuuksia, jotka vain
odottavat Sammon käynnistämistä. Teemoihin syvennytään yhdessä Kirnun työpajoissa. Paluumatkalle syntyy
tuomisiakin.
Ranuantien aluelautakunta on rakentanut Kylien Kirnun lasten ja lapsenmielisten ohjelmakokonaisuuden yhdessä Lapin
ammattikorkeakoulun matkailun ja ravintola-alan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat loihtineet monipuolisen,
hauskan ja Joulun Ajan avaavan tapahtumapaketin, joka kannattaa kokea yhdessä. Ja mikä parasta, valmistelun ideat
ovat lähtöisin – kuinkas muuten – Taipaleen koulun lasten pajasta tämän vuoden toukokuulta!
Kylien Kirnun ohjelma ja ilmoittautuminen tässä kyläkellosta. Tervetuloa koko kylä!
Asukasasiamies
Maarit Alikoski
050 374 8495
maarit alikoski@rovaniemi.fi

Ajankohtaista

Rahoituksen hakeminen alkaa pian!
Tärkeää koulutusta kyläläisille, kyläyhdistyksille
sekä aluelautakunnille

KYLÄSUUNNITELMAT KÄYTÄNTÖÖN
Tietoa ja vinkkejä
onnistuneen kehittämishakemuksen valmisteluun
keskiviikkona 19.11.2014 klo 16.00–20.00
Isomus-Sali, Pienteollisuustalo, Pohjolankatu 2
Kouluttajana Peräpohjolan Kehitys ry:n
toiminnanjohtaja Laura Vilander
Ilmoittautumiset 12.11.2014 mennessä
marjo.hettula@rovaniemi.fi
tai 050 349 6106
Tervetuloa!
ROVANIEMEN KAUPUNKI
Asukastoiminta ja alueelliset palvelut

Ajankohtaista
Aluetilaisuudet pidetty – nyt puheista tekoihin

Tehdään yhdessä

ROVANIEMEN KYLIEN YHTEINEN
MONIPALVELUOSUUSKUNTA
maanantaina 3.11.2014 klo 18.00–20.00
Lähteentien Pirtti, Lähteentie 1

Osuuskuntapohjaisella yrittämisellä uusi ratkaisu
kylien palvelutarpeeseen.
Rovaniemen kylien palveluosuuskunnan perustamisen
ja käynnistämisen konkreettiset jatkotoimet.

Pro Agrian yritysasiantuntija Ari Saarela

Vielä ehtii mukaan!
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille
Kahvitarjoilu – Tervetuloa!

Yhteistyössä:
Rovaniemen kaupunki, Lapin liiton Kymmenen virran maa –hanke sekä
Rovatokka ry.

Ajankohtaista
VIRTU-PALVELUPISTE, LUOTU TÄYDENTÄMÄÄN – EI KORVAAMAAN
Virtu-palvelupisteet ovat Rovaseudulla ja muualla Lapissa kuntalaisille tarkoitettuja sähköisen asioinnin paikkoja. Näissä etäasiointi
pisteissä kuntalainen voi käyttää kuvapuhelinpalveluita ja muita Internet- palveluita. Palvelut ovat ilmaisia käyttäjälle. Esimerkkejä
voivat olla mm. lomakkeiden tulostaminen, laskujen maksaminen, kopioida asiakirjoja ja skannata dokumentteja. Reaaliaikaisella
kuvapuhelulla hoituvat erilaiset asioiden hoitamiset erittäin helposti. Kuvapuhelin avulla yksi tai useampi henkilö voivat keskustella
ja osapuolet näkyvät helppokäyttöisen asiointipisteen ruudulla.
Mitä peruskäyttäminen vaatii kuntalaiselta? – Asiointipisteen varaamisen käytölle varaamalla asiointiajan Virtu – pisteen
yhdyshenkilöltä soittamalla tai sähköisen ajanvarauksen tekemisillä Internetissä www.virtu.fi palvelutarjottimen kautta.
Asiointipisteeseen mennään, istutaan alas ja asiantuntija hoitaa loput. Myös oman soiton aloittaminen onnistuu kosketusnäyttöä
painamalla.
Käytännön esimerkki etäpalveluista Lapin pitkillä etäisyyksillä:
Terve Lappi hanke ja Kolarin kunta yhteistyössä toteutti Kolarin kunnan terveyskeskuksen fysioterapeutin etäjumppasessiot lyhyessä
kokeilussa Kurtakon kyläkoululle. Tavoite oli uuden toimintamallin luominen ikäihmisten liikkumiseen ja hyvinvointiin.
Ryhmäjumppakokeilu toteutettiin syyskuu 2010 – helmikuu 2011 aikana.
Kurtakon kylän koululla kokoontui säännöllisesti aktiivinen 25 henkilön ikäihmisten ryhmä, jolle fysioterapeutti ohjasi jumpan paikan
päällä. Kyseisessä toimintamallissa haluttiin lisätä jumppakertoja, koska tutkimukset ovat osoittaneet, että ikäihmisten viikoittainen
ohjattu ryhmäjumppa vähentää kaatumistapaturmia. Kolarissa haluttiin ennakkoluulottomasti kokeilla vastaavaa ryhmäjumpan
toteuttamista etänä.
Kuvapuhelimen avulla ryhmäjumppa mahdollisti vuorovaikutteisen yhteyden jumppaajien ja fysioterapeutin välille. Ryhmäläiset
olivat kokeiluun tyytyväisiä. Kokeilu lisäsi ryhmäläisten liikunnan määrää ja motivoi liikkumaan myös vapaa-ajalla enemmän. Helpon
ja toimivan teknologian vuoksi suhtautuminen itse teknologiaan oli myönteistä.
Kurtakon kyläkoulun näkökulmasta kokeilua haluttiin jatkaa, koska kokeilun myötä muodostui lisää yhteisöllisyyttä, joka tuki
hyvinvointia kaikille osallistujille. Lisäksi kokeilu laajeni kunnanjohtajan kyselytuntiin, jonka kautta kuvapuhelun avulla kuntalaiset
pystyivät keskustelemaan kunnanjohtajan kanssa Kolarin kunnantalolle. Kuvapuhelin mahdollistaa osallistumisen jopa
kunnanvaltuuston kokouksiin.
Kommentteja ja kokemuksia jumppalaisilta:
- ”Kuva on näkynyt ja hyvin on kuulunut”
- ” Mahottoman antoisaa hommaa”
- ”Oltiin vuorovaikutuksessa, kun tiedettiin, että ohjaaja näkee ja vois kommentoida”
- ”Jumppa on hyvä ko saa liikettä ja oppia – ja sakissa on mukavampi kuin yksin”
- ” Eka kertaa mieki kuulin, mitä kunnanjohtaja sano. Vaikka olen mie sitä ollu monesti kuuntelemassa paikan päälläki”
- ”Jatkoa toivomma ja laajenemista, että useammat pääsis mukhan eri puolilta”
Toni Kurvinen, Toimitusjohtaja / CEO
Arctic Connect Oy
Videoneuvotteluasiantuntijapalvelut

Virtu-palvelupiste
Meltauksen koulu
Opinpolku 12
97340 Meltaus

Virtu-palvelupiste on sähköisen asioinnin paikka, jossa voi käyttää kuvapuhelinpalveluita,
internetissä olevia palveluita sekä kopioida ja skannata asiakirjoja. Virtu-palvelupiste on
kaupungin tiloissa ja sen voi varata omaan käyttöönsä.
Palvelupisteestä löydät:
– tietokoneen ja web-kameran
– pöytämikrofonin
- Arctic communicator – kuvapuhelinohjelman
- dokumenttikameran
- monitoimitulostimen
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

Ajankohtaista
Yläounasjoen aluelautakunnan päätöksiä:
Yläounasjoen aluelautakunta on kokoontunut vuoden 2014 aikana kuusi
kertaa. Aluelautakunta on päättänyt mm. oman alueensa palvelutilauksista,
kehittämistoiminnan käyttösuunnitelmasta sekä talousarviosta annettujen
talousraamien pohjalta.
Aluelautakunta on myös omalta osaltaan osallistunut kaupunginhallituksen edellyttämiin talouden tasapainottamista
koskevaan toimenpiteisiin. Aluelautakunta päätti kokouksessaan 18.2.2014, että talouden tasapainottamisohjelman
toimenpiteet ovat:
1. Aluelautakunta tekee palvelutarve kyselyn alueensa asukkaille.
2. Selvittää vaihtoehtoisia tapoja järjestää palveluja; liikkuvat palvelut, monipalvelut ja osuuskunta.
3. Osallistuu aluelautakuntien koskevien yhteishankkeiden selvityksiin.
4. Lisää asukkaiden omaehtoisuutta koulutuksella ja alueen yhteisellä kehittämistoiminnalla.
Lisäksi aluelautakunta on antanut lausuntoja mm. Rovaniemen kansainvälistymisohjelmaan, Meltauksen
osayleiskaavaan, jätteenkuljetusjärjestelmään, toimitilaohjelmaan, Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaan ja
hallintosääntöön.
Kesäkuun kokouksessa aluelautakunta jakoi kylien kehittämis- ja toimintatuet vuodelle 2014. Tukea jaettiin yhteensä
12.000 euroa, joista toimintatukea oli 1540 euroa. Tukea myönnettiin kylien kehittämissäätiön antamien periaatteiden
mukaisesti hankkeisiin, jotka tukivat kyläläisten mm. yhteisöllisyyttä, kylätilojen toimivuutta ja alueen toiminnallisuutta.
Tukia myönnettiin seuraavasti: Lohinivan Kyläyhdistys ry:lle 3.500 euroa kyläyhdistyksen kaluston uusimiseen,
Marrasjärven kyläyhdistys ry:lle 2.560 euroa Marrasjärven historian esille tuomiseen (mm. valokuvien taltiointi),
Meltaus-Patokoski kyläyhdistys ry:lle 1.400 euroa olemassa olevien tapahtumien että uusien tapahtumien
järjestämiseen, Perttaus-Mitkasvaaran kyläyhdistys ry:lle 2.000 euroa atk-laitteiden hankintaan ja Törmängin
kyläyhdistys ry:lle 1.000 euroa kylämaiseman ennallistamiseen.
Uudet kehittämistuet tulevat hakuun keväällä 2015, joten uusia hankkeita suunnittelmaan.
Marjo Hettula, aluesihteeri

Lisää tietoa aluelautakunnan toiminnasta löytyy sivuilta:
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset, kylien kehittämissuunnitelmat: www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät: www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko

HOX!! Muutos aamun työmatkaliikenteeseen!
Meltaus-Sinettä ajetaan normaalisti Maanantaista –Perjantaihin.
Muutos koskee väliä Lohiniva - Meltaus, joka ajetaan 1.9 alkaen vain
tilauksesta.
Lohinivan suunnasta tulijoiden tulee ilmoittaa edellisenä päivänä (mieluiten
klo 20 mennessä) suoraan taksille. Ilmoittautumisen voi soittaa kumpaan
vain taksiin. Taxi Mikko Herva 0404153276 ja Marrasjärven Taksi Ky
0407508827
Aikataulu: Lähtö markkasuvanto 6.30, Marraskoski 6.45, Sinettä n.7.00.
Jatkoyhteys Rovaniemelle lähtee 7.10

Kylien tapahtumia
SE ON TAAS TÄÄLLÄ!
Koko perheen tapahtuma Päivä paloasemalla
la 22.11.2014 klo 10–14
Patokosken paloasemalla (Kittiläntie 4803)
Ohjelmassa tututtuun tapaan:
- kalustoesittelyä ja työnäytöksiä
- ensiapua, alkusammutusta
- kahvia, mehua, makkaraa
- arvontaa ym. kivaa
Järjestää: Meltauksen VPK ja Meltaus-Patokosken kyläyhdistys ry

Metsästäjätutkintokoe järjestetään Meltauksen
koululla lauantaina 1.11.2014.
Ilmoittautuminen kokeeseen alkaa klo 9.00 ja koe alkaa
klo 9.30. Kokeen hinta on 20€.
Koe tilaisuus on avoin kaikille. Kokeen suorittaminen ei
vaadi koulutuksen käymistä.
Enää ei tarvitse lähteä kaupungille kuntoilemaan!
Unifit Oy järjestää ryhmätreeniä kahvakuulilla ja oman kehon

painolla.
Treenit joka keskiviikko Meltauksen koululla klo 18–19.
Hintatiedot 10€ / krt, 4 kerran kortti 35€

Tulossa Joulumyyjäiset Meltauksessa 30.11.204.
Tiedot tarkentuvat myöhemmin, joten seuraile lehti-ilmoittelua!

Rovaniemen seurakunnan tapahtumia:
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS;
Torstaina 30.10.2014 klo 14–16.30, Meltauksen kappelissa
SYKSYN PIENPIIRIT,
Kotiseutupiiri; Meltauksen kappelissa alkaen 11.9. klo 10–12, joka toinen viikko.
Torstaikerho; Maijasen kappelissa alkaen 18.9. klo 13- 14.30, joka toinen viikko.
Muita tapahtumia:
26.11. klo 18.00 Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
07.12. klo 14.00 Maijasen kappelissa Kauneimmat joululaulut, Noora Tikkala.
07.12. klo 16.00 Meltauksen kappelissa Kauneimmat joululaulut, Noora Tikkala.
24.12. klo 11.00 Maijasen kappelissa aattohartaus, Reino Tikkinen.
24.12. klo 13.00Meltauksen kappelissa aattohartaus, Reino Tikkinen.

