Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Ounaskello

Lohiniva, Porokari
Maijanen, Jääskö, Perttaus
Tolonen, Meltaus
Marrasjärvi, Patokoski sekä
muut alueen kylät
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Aluelautakunta tiedottaa
Aluelautakunnan
puheenjohtajan tervehdys
Tervehdys!
Mukavasti on lähtenyt käyntiin meidän
ensimmäinen vuotemme aluelautakunta mallissa.
Alkuvuosi on kulunut lukuisissa koulutuksissa ja
uusien ajatusten sekä ideoiden hakemisessa. Kuluva
vuosi tulee jatkumaan opettelemalla tulevia vuosia
varten.
Toivon kaikilta kylien asukkailta aktiivisuutta ottaa
meihin rohkeasti yhteyttä, jotta osaamme
paremmin suunnitella alueen palveluita. Erityisesti
toivon lasten ja heidän vanhempien yhteydenottoja
jo huhtikuun aikana, sillä nyt mahdollisuus
vaikuttaa lastemme asioissa.
Alueellamme on toukokuun puoliväliin saakka
harjoittelija suunnittelemassa ja toteuttamassa
lasten ja nuorten harrastus ja vapaa-ajan
toimintaa.
Terveisin

Yläounasjoen
aluelautakunnan jäsenet
Jäsen
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Pertti Uurtamo
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Satu Ylijääskö
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Anri Marjomaa
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Jääskö

Anja Hyötylä

Seppo Vierelä

Perttaus

Marika Ylijääskö

Seppo Riskilä

Meltaus

Mauno Juopperi

Marjatta Koivuranta

Marrasjärvi

Ajankohtaista
aluelautakunnan toiminnasta
Kädessäsi on nyt Yläounasjoen alueen tuore
kylätiedote. Tiedote julkaistaan Yläounasjoen
aluelautakunnan
alueella
jokaiseen
kotiin
jaettavan julkisena tiedotteena 4-5 kertaa
vuodessa.

Brenda Chapman
puheenjohtaja
Yläounasjoen aluelautakunta

Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset
uutiset
sekä
koulutusmateriaalit
löydät
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta
www.rovaniemi.fi/aluelautakunnat

Kirjasto tiedottaa

Yläounasjoen aluetoimisto sijaitsee Meltauksen
koululla
kyläyhdistyksen
tiloissa, kirjaston
yhteydessä.

Sinetän kirjasto on auki:
22.4. -31.5.2013 ti klo 8.00 – 15.15
to klo 11.45 – 19.00
1.6. – 30.6.2013 ti klo 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

Aukioloajat ma ja to klo 12-15. aluesihteeri Katri
Juopperin tavoittaa numerosta 016-3226808, tai
katri.juopperi@rovaniemi.fi
Facebookista löytyy Yläounasjoen ryhmä. Liity
ryhmään ja osallistu sisällön tekemiseen.
Facebookista löydät viimeisimpää tietoa ja
muutenkin siellä voi ajatuksia vaihtaa.
Asukastoiminnan kehittämis-ja toimintatuet
on haettavissa 31.5.2013 saakka. Lisätiedot
www.rovaniemi.fi/kylät-ja kaupunginosat

Kaupungin ajankohtaiset
Aluelautakuntien toiminta on käynnistynyt viidellä uudella alueella vireästi
Lautakuntien maaliskuisissa kokouksissa tehtiin esitys valtuustolle niistä palveluista, joiden järjestämisestä
aluelautakunnat vastaavat vuosina 2014 – 2016. Palvelujen järjestäminen aloitetaan mm. lakisääteisistä vapaa-ajan
palveluista ja alueellista kehittämistoiminnasta. Palvelujen järjestäminen laajenee vuosittain ja vuonna 2016 se
saavuttaa saman laajuuden kuin Yläkemijoen aluelautakunnalla. Palvelujen järjestämisessä on keskeistä
aluelautakuntien ja asiantuntijalautakuntien välinen yhteistyö. Asiantuntijalautakunnat määrittelevät palvelujen
laatutason, arviointikriteerit ja mittarit aluelautakuntien lausuntojen pohjalta. Tavoitteena on asukkaiden
yhdenvertainen kohtelu. Suuret kehittämishankkeet valmistellaan aluelautakuntien yhteistyönä. Palvelujen
järjestäminen perustuu kaupungin palveluhankintastrategiaan. Aluelautakunnat vaikuttavat kaupungin toimintaan
antamalla lausuntoja aluettaan koskevissa asioissa.
Aluelautakunta alueilla pidettiin maaliskuussa Maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvät yleiset kokoukset, jossa
asukkailla oli mahdollisuus tuoda esille alueen yhteyksien, palveluinnovaatioiden, asukkaiden osallisuuden ja
elinkeinojen kehittämiseen liittyvä tekoja. Avoimilla kokouksilla pyritään parantamaan alueen asukkaiden osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia. Sen lisäksi kokouksissa tehty pohdinta luo tärkeän perustan toukokuussa aloitettavalle
alueiden kehittämissuunnitelman valmistelulle vuosille 2013 – 2016. Alueiden asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia
lisätään Otakantaa.fi avulla. Aluelautakunnat panostavat myös tiedottamiseen. Aluelautakuntien sivu on julkaistu
Rovaniemen kaupungin www sivulla. Lisäksi jokaisella alueella ilmestyy tämän vuoden aikana oma kylätiedote. Alueiden
kehittäminen on aluelautakunnan keskeinen tehtävä. Aluelautakunnat päättävät kesäkuun kokouksessa kylä- ja
asukasyhdistysten avustuksista. Kehittämisavustusten hakuaika päättyy 31.5.2013.
Sirpa Salminen
Asiakaspalvelupäällikkö
016-322 6801, 0400-872745
Osviitta, Rovaniemen kaupunki

Yläounasjokea kehitetään yhdessä
Palvelu- ja asiointilinjojen tehokas hyödyntäminen arjen helpottamiseksi. Naapuriapuverkon ja kylätalkkaritoiminnan
kehittäminen. Alueella kiertävä terveysklinikka ja oman alueen palvelut kattavasti tietoon asukkaille.
Tietoliikenneyhteyksien tukeminen. Siinä kehittämisehdotusten kärkeä 13. maaliskuuta Meltauksen koululla pidetystä
Yläounasjoen asukaskokouksesta.
Elinkeinojen kehittämisessä kaivattiin avauksia alueen metsästys- ja kalastusmatkailun sekä näköalapaikkojen
kehittämiseen. Yritystoiminnan kehittämiseen esitettiin perustamiskoulutuksia. Nykyiset alueen palvelujen tarjoajat
tulisi myös saada yhteysrekisteriin. Keskustelussa alleviivattiin, että alueen tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on
myös elinkeinojen kehittämisen perusasia. Huumorilla höystäen nostettiin esille myös viranomaisten koulutus
maalaisjärjen käyttöön.
Uusia suuralueen kehittämistekoja suunnittelivat Yläounasjoen aluelautakunta, asukkaat ja yrittäjät.
Kehittämisehdotukset ovat osa Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelman 2013-2020 sekä toukokuussa käynnistyvän ja
asukkaiden kanssa yhdessä tehtävän Yläounasjoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman 2013-2016 valmistelua.
Rovaniemeä kehitetään ja myös maaseudun sekä kylien kehittäminen halutaan nostaa uudelle tasolle. Rovaniemen
kaupungin maaseudun kehittämisohjelmalla 2013-2020 täsmennetään kehittämistyön painopisteet eli se mitä
kehittäminen tarkoittaa mm. palvelujen, elinkeinojen kehittämisen, maankäytön sekä asiointi- ja
tietoliikenneyhteyksien osalta. Yläounasjoen ja muiden aluelautakunta-alueiden kehittämissuunnitelmat vuosille 20132016 perustuvat maaseutuohjelmaan. Oman suuralueen ja kylien kehittämisen toimet laitetaan tärkeysjärjestykseen ja
aikataulutetaan. Kehittämiseen haetaan aktiivisesti myös ulkopuolisia hankerahoituksia. Maaseutuohjelma valmistuu
kesäkuussa ja aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat lokakuuhun 2013 mennessä.
Asukkaan ääni ja käden jälki on tärkeä oman kylän ja suuralueen kehittämisessä. Kylien kehittäminen on
aluelautakunnan ja kyläläisten yhteinen asia. Siksi on tärkeää, että kehittämisen tavoitteet asetetaan ja monin osin
toteutetaankin yhdessä. Myös toiminnan arviointia on tärkeä tehdä päättäjien, asukkaiden ja kaupungin toimijoiden
yhteistyönä.
Toukokuussa käynnistyvistä aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien työpajoista tiedotetaan erikseen sanomalehti
uudessa Rovaniemessä ja kaupungin rovaniemi.fi –sivustolla.
TOPAKKA-terveisin
Toimivat lähipalvelut lähidemokratian avulla -hanke
Maarit Alikoski
projektipäällikkö
maarit.alikoski@rovaniemi.fi
050 374 8495

Päivi Skantsi
projektityöntekijä
paivi.skantsi@rovaniemi.fi
016-322 8205, 050-576 8098

Vuoden lappilainen kylä 2013 –kilpailu
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry etsii vuoden 2013 Lappilaista kylää
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.
Lisätietoja: Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä, 040-1495919 http://lapinkylatoiminta.lappi.fi tai
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

Kylillä tapahtuu
Trullit Ladulla!
Meltaus-Patokoski kyläyhdistys järjesti LaavultaLaavulle hiihtotapahtuman palmusunnuntaina,
teemana Trullit ladulla.
Meltauksen ja Patokosken laavuilta lähdettiin
hiihtäen, Pallarin Veikon höyläämiä latuja pitkin
Laisentian laavulle. Matkaa kertyi molemmilta
laavuilta n 13 kilometria edestakaisin. Paikalle
pääsi myös kelkalla ja autolla. Paikalle kertyikin
kahvittelemaan ja makkaraa paistamaan n. 80
osallistujaa.
Pääsiäistrulleja
vilahteli
joukossa
kirjaviin
juhlapukuihin pukeutuneina jakaen suklaamunia
lapsille ja lapsenmielisille eli meille kaikille.
Meltauksen vpk osallistui tapahtumaan ensivaste
ryhmän
kanssa
vastaten
tapahtuman
turvallisuudesta. Kaunis auringonpaiste kruunasi
tapahtuman ja siitä intoutuneina ensi vuonna
tavataan uudestaan samoissa merkeissä.
Katri Juopperi
aluesihteeri

Perttaus-Osma-Mitkasvaara
kylätoimikunnan pääsiäistapahtuma
Kokoonnuimme perinteisesti pääsiäisen viettoon
Hyypiövaaralle!
Kylätoimikunnan
järjestämä
tapahtuma on perinteisesti järjestetty jo
vuodesta -94 lähtien.
Päivä oli tuulinen, mutta aurinko lämmitti
suloisesti. Kilpailimme leikkimielisesti, sekä
paistoimme makkaraa ja joimme nokipannu
kahvit!
Salla-Mari Uurtamo

Kylien tapahtumakalenteri
Tähän on varattu tilaa kylien ja kyläyhdistysten ajankohtaisille tapahtumille. Ilmoitukset voi lähettää
aluesihteeri Katri Juopperille 31.5.2013 mennessä.

Runo

Ohjeistus
Päättäjät sitten sen laati,
että tuli eri kylien raati.
Ehdotuksista monista tehtiin rinki,
joku niistäkin jo tinki.
Päätettävä on asioista oivista,
eikä tapella valtavoimista.
Sekavaa on talouden lähteet,
jääkö kyliin vain pelkät tähteet.
Usealta taholta tukea voi anoa,
ymmärrettävästi tämänkin voi sanoa.
Avustuksia tapahtumiin voi kysyä,
mutta pitää budjetissa pysyä.
Pitääkö kaikki kaartaen kiertää,
senkö takia monilla asioissa hiertää.
Monet saavat viellä osaamistaan näyttää
ja monia kaavakkeita täyttää.
Päättäjätkin voivat vaatia
ja selvät lomakkeet laatia.
Auttaako edes yhtä pientä,
eihän tässä olis muuten mieltä.
Hyväkin asia vesittyy
jos henkilökemiat eriytyy.
Kaikki voitava kun yhdessä tehdään
ja asioita eteenpäin viedään.
Demokratiaa kyliin on saatava
ja kaikille rauha taattava.
Turvallisuudesta emme voi tinkiä,
vaikka ei olis kylärinkiä.
Kuunneltava on sitä hiljaista
ja tehtävä ennenkuin lapsi ehtii kiljaista.
Löydettävä on kuitenkin kultainen keskitie
ja katsottava mihin se vie.

Terveiset Marrasjärveltä!
Luonto on taas pimeän talven jälkeen
napsauttanut valot päälle ja muuttolintuja
odotellaan.Kausiasukkaat
ja
muut
kulkijat
saapuvat parveittain ja elävöittäen hiljaista
ympäristöämme.
Monilla on tarve tavata vanhoja sekä uusia
tuttavuuksia,sillä onhan ihminen suurelta osin
sosiaalinen eläin. Valtakunnallinen kelkkareitistö
tuo satoja kelkkailijoita aurinkoisiin kevättalvisiin
maisemiin.Järvellä on pilkkijöitä,hiihtäjiä,koiran
ulkoiluttajia,potkukelkkailijoita jne.
Marrasjärvi on paratiisi virkistyskäyttöineen.
Vuosituhansien
saatossa
on
Pirttisaari
luonnollisesti
valikoitunut
tulistelu
ja
kohtaamispaikaksi.
Järjestetyille kohtaamisille olisi myös jatkuvaa
kysyntää. Tarvittaisiin lisää yhteistyökykyä,
tiedotusta,auttamisen iloa ja halua.
Aurinkoisia kevätpäiviä ja inspiroitumisiin!
Airi Juudin
Marrasjärvi
p.s. www.birdlife.fi
lintuhavaintoja

ottaa mielellään vastaan

Kaisa Mestari
aluelautakunnan varajäsen
Sodankyläntien suunta

Seuraava kylätiedote ilmestyy viikolla 24
Kylien tapahtumat ja muu materiaali toimitettava
katri.juopperi@rovaniemi.fi 31.5.2013 mennessä

