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PUHEENJOHTAJAN

TERVEHDYS

* Keväinen tervehdys aluelautakuntamme kylien asukkaille. Aluelautakuntamme ensimmäinen valtuustokausi kokeiluna
päättyy toukokuun 2017 loppuun. Kesäkuussa alkavan valtuustokauden jatkavat kaikki kuusi aluelautakuntaa kokeiluna. Viime
vuosi oli jo tehtävien vastuiden osalta sama kuin Yläkemijoen aluelautakunnalla. Aluelautakuntamme vastaa palveluiden
järjestämisestä omalla toimialueellaan tilaamalla terveysneuvonnan ja kotihoidon palvelut perusturvalautakunnalta,
perusopetuspalvelut koulutuslautakunnalta ja kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut vapaa-ajanlautakunnalta. Lisäksi
aluelautakunta vastaa oman toimialueensa yleisestä kehittämistoiminnasta sekä kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista.
* Kyläyhdistyksien tehtävä onkin toukokuun alkupäivinä kutsua sääntöjensä mukaisesti ylimääräinen kyläkokous koolle
päättämään ja esittämään aluelautakunnan varsinaiseksi ja varajäseniksi henkilöt. Kokouskutsussa tulee ilmoittaa tämä em.
käsiteltävä asia, mutta toki kokouksessa voi käsitellä muitakin ajankohtaisia asioita. Kun jokaiselta kylältä ehdokkaat
aluelautakunnan jäseniksi on esitetty, niin aluelautakuntien esittelijä kutsuu nämä kaikki ehdolle asetetut yhteiseen
kokoukseen. Tässä kokouksessa sovitaan miltä kyliltä tulee esitys varsinaiseksi jäseneksi mies ja miltä nainen. Samoin sovitaan
myös esitykset varajäseneksi. Varsinaisiksi ja varajäseniksi esitetyistä tulee olla vähintään 40 % kumpaakin sukupuolta, joka
tarkoittaa meillä neljää jäsentä. Kyläyhdistyksien puheenjohtajille ja sihteereille sekä aluelautakuntien jäsenille on
aluelautakuntien sihteeri Nea Mustonen laittanut ohjeet jo aikaisemmin toimintaohjekirjeellä ALUELAUTAKUNTIEN 2017 –
2021 TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN.
* Hyvinvointipalvelujen tarjontaa ONNI-autolla on monipuolistettu asukkaiden toivomukset huomioon ottaen, mutta vielä on
toiveita palvelujen edelleen kehittämiseksi. Viime syksynä yhdeksän viikon aikana terveydenhoitajan vastaanotolla kävi 525
asiakasta. Hyvinvointipalvelut ovat kylien asukkaat ottaneet käyttöön tyytyväisinä ja todenneet näin kylien asukkaille
toteutuvan palvelujen yhdenvertaisuus aikaisempaa paremmin ja tämä toiminta vähentää jonotusta terveysasemilla ja
ennalta edistävää Hyvinvointipalvelujen hoitoon ohjaamiseen.
* Seuraava aluelautakuntamme kokous järjestetään ke 3.5. klo 17.00 Vikajärven koululla. Kaikkien aluelautakuntien yhteinen
valtuustokauden viimeinen kokous pidetään ke 17.5 klo 18–20. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. Toivon merkkaamaan
kokousajan kalenteriin.
* Kyliltä tuli hoitokalastuksen avustushakemuksia yli kymmenen järven hoitamiseksi. Näihin Kylien
kehittämissäätiön varaama määräraha tulee todennäköisesti riittämään.
* Suomi 100 vuotta -tapahtumien järjestämiseen tuli rahoitushakemuksia 30. Säätiön hallitus päättää
rahoituksesta 3.5.
* Valtuustovaalit tuottivat kyläalueen valtuutettuja aikaisempaa enemmän ja toivottavaa on, että
valtuutetut toimivat myös kylien toimintojen ja palvelujen kehittämisen hyväksi.
Kiitokset kyliemme asukkaille ja aluelautakuntamme jäsenille aktiivisesta osallistumisesta kylien
palvelujen kehittämistyöhön.
Jaakko Huttunen, Sodankyläntien aluelautakunnan pj.
p. 040 551 3107, jaakkoj.huttunen@pp.inet.fi

AVOIMIA KYLÄKOKOUKSIA TOUKOKUUSSA
Perunkajärvi
Keskiviikkona 10.5. klo 18.00 avoin kyläkokous Leirikeskuksessa aluelautakuntaedustajien valitsemiseksi. Kahvitarjoilu. Järj.
Perunkajärven kyläyhdistys ry.
Alanampa
Torstaina 11.5. klo 19.00 avoin kyläkokous Alanamman entisellä koululla, osoitteessa Harjukankaantie 25. Valitaan ehdokkaat
Sodankyläntien aluelautakuntaan. Kahvitarjoilu. Klo 20.00 Alanamman kyläseuran kevätkokous.
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Valtuustokauden 2013-2017 päättyessä päättyy myös Rovaniemen kuuden aluelautakunnan työkausi. Kaupunginvaltuusto
päätti jatkaa aluelautakuntakokeilua myös seuraavan valtuustokauden, mikä merkitsee sitä, että kylien väki kokoontuu
(toivottavasti sankoin joukoin) tekemään esityksensä oman alueensa aluelautakuntien jäsenistä.
Aluelautakuntatyö on ollut kaikille mukana olleille oppimisprosessi. Uuden oppimiseen kuuluu sekä onnistumisen iloa että
turhautumisen tunteita. Näitä molempia tarvitaan, jotta syntyy uutta.
Aluelautakuntien työssä on tehty näkyväksi ne olosuhteet, joissa Rovaniemen kylien asukkaat elävät. Vankalla
paikallistuntemuksella on tehty päätöksiä, jotka edistävät ihmisten hyvää arkea. Vaikeita päätöksiäkin on jouduttu tekemään
ja - kuten demokratiaan kuuluu - niistä on kannettu vastuu. Yhteisen hyvän ja yksilöllisten tarpeiden yhteensovittaminen ei
ole päätöksentekijän helpoimpia tehtäviä aluelautakuntatyössäkään.
Rovaniemen aluelautakuntakokeilua on arvioitu varsin perusteellisesti ja monipuolisesti. Aluelautakuntien jäsenet halusivat
päätöksentekoprosessiin entistä enemmän avoimuutta ja vuoropuhelua; asioista pitäisi kyetä keskustelemaan jo valmistelun
alkuvaiheessa. Aluelautakuntien itsearvioinnissa nostettiin toistuvasti esille ajatus, että olisi viisasta käyttää aikaa ja vaivaa
ihmisten huolien ja toiveiden kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen sen sijaan, että päätöksentekoon tuodaan valmiita
ratkaisuja. On todennäköistä, että näin toimien tuloksena on päätöksiä, jotka ihmisten on helpompi hyväksyä, vaikka ne eivät
välttämättä vastaisikaan heidän toiveitaan.
Aluelautakunnat saivat arvioinnissa parhaan ”arvosanan” oman alueensa yleisestä kehittämisestä. Tässä tehtävässä
onnistumisen ehdoton edellytys on ollut Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tuki. Aluelautakunnat ovat käynnistäneet
toimintakaudellaan myös hankkeita, joilla kylien kehittämiseen on saatu ulkopuolista rahoitusta. Tätä työtä on hyvä
seuraavalla kaudella jatkaa ja tehostaa. Kehittämisen painopistettä on syytä siirtää entistä enemmän työn ja yrittämisen
edellytysten luomiseen kylissä.
Kiitän lämpimästi Rovaniemen aluelautakuntia rakentavasta yhteistyöstä ja toivotan aloittaville aluelautakunnille rohkeutta ja
intoa tehdä työtä kylien asukkaiden hyväksi.
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja

NUORISOPALVELUJEN

TOIMINTA LÄHTEE LIIKKEELLE KESÄLLÄ

2017

Rovaniemen nuorisopalvelut kokeilevat liikkuvaa toimintamuotoa
koululaisten kesälomalla 6.6.-6.7. välisenä aikana. Toiminnan tuo eri
alueilla
asuvien
rovaniemeläisnuorten
lähelle
monipuolisesti toimintavälineillä lastattu ja Rolleriksi nimetty pakettiauto, jota
kuljettavat koulutetut nuoriso-ohjaajat. Rollerin reitin ja toiminnan
suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Tarkoitus on käydä nuorten
kokoontumispaikoilla Rovaniemen kylissä ja keskustan tuntumassa sekä
joissakin kesätapahtumissa.
Rollerista tiedotetaan tarkemmin ennen kesää koulujen Wilmassa sekä Rovaniemen
verkkosivuilla www.rovaniemi.fi/nuti sekä nuorisopalvelujen Facebook- ja Instagram-tileillä.

nuorisopalvelujen

Jos haluat lisätietoja Rollerista tai sinulla on ehdotuksia sen toimintaan liittyen, ota yhteyttä nuorisotoiminnan
koordinaattoriin Nina Ekonojaan, puh. 040 5511 361 / nina.ekonoja@rovaniemi.fi.
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NAPAPIIRIN RESIDUUM OY TIEDOTTAA - AJANKOHTAISTA

KIERRÄTYSASIAA KESÄLLÄ

2017

TIEDOTE
Rovaniemen aluelautakunnille
JÄTEHUOLTOPALVELUITA SINULLE
Alakorkalon jäteasema Rovaniemellä palvelee arki aukioloaikojen lisäksi viitenä peräkkäisenä kevätlauantaina 13.5., 20.5.,
27.5., 3.6. ja 10.6.2017 klo 10-15. Kevätlauantaiden aikana jätteiden vastaanotto ja maksaminen tapahtuu kuten arkisinkin.
Jätteen tuojien kannattaa pakata jätteet kyytiinsä jätelajeittain, jotta kuorman purkaminen olisi helpompaa. Minimimaksu
maksullisista jätekuormista kaikissa toimipisteissä 15 €/kuorma.
Nämä jätteet kotitalouksilta maksutta* Alakorkalon jäteasemalle
• risu- ja oksajäte (yrityksille maksullinen)
• puutarhajäte (yrityksille maksullinen)
• pahvit, kartongit ja paperit erikseen lajiteltuna
• kierrätyspuu eli pintakäsittelemätön puu, puulavat jne.
• painekyllästetty puu, alle kuution erät maksutta (yrityksille maksullinen)
• ajoneuvojen renkaat (vanteelliset ja vanteettomat)
• pakkauslasi (lasipurkit ja pullot)
• kotitalouksien muovipakkaukset
• metalliromut ja pienmetallit
• vaaralliset jätteet (yrityksille maksullinen)
• sähkölaitteet (SER)
* jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä aiheutuvia kustannuksia katetaan jätehuollon perusmaksuilla (=ent. ekomaksu)
Vaarallisten jätteiden ja jäteöljyjen maksuttomat keräyskierrokset sekä kiertävä jätteenkeräys Rovaniemellä
Napapiirin Residuum Oy järjestää vuosittain kolmea erillistä jätteiden keräyskierrosta: vaarallisten jätteiden keräyksen,
jäteöljyjen keräyksen sekä Kiertävän jätteenkeräyksen, johon voi toimittaa maksutta kodin sähkölaitteita ja romumetallia sekä
maksua vastaan sekalaisia kodin jätteitä kuten huonekaluja. Keräyksistä aiheutuvia kustannuksia katetaan kotitalouksilta ja
mökkiläisiltä perittävillä jätehuollon perusmaksuilla.
Aikataulut ja tiedot keräyksistä löytyvät Napapiirin Residuumin nettisivuilta http://residuum.fi/asukkaille/kerayskierrokset-jakeraykset/ sekä postilaatikkoihin ja -luukkuihin 2.-5.5.2017 jaetusta KomPosti-tiedotelehtisestä. Myös kunnilta saatujen
kyläseurojen ja -toimikuntien yhteystietoihin on lähetetty aikatauluja ja tiedote keräyksistä.
MAKSUTON Jäteöljyjen keräyskierros 16.-18.5.2017
MAKSUTON Vaarallisten jätteiden keräyskierros 29.5.-5.6.2017
Kiertävä jätteenkeräyskierros 17.5.-23.8.2017
Nettisivuosoite Rovaniemen keräysten ohjeistuksiin ja aikatauluihin:
https://urly.fi/L4K

ALAKORKALON JÄTEASEMA PALVELEE
kesäkaudella viikot 18-39 arkisin klo 6.30-18 sekä kevätlauantaisin
13.5., 20.5., 27.5., 3.6. ja 10.6. klo 10-15
ja talvikaudella viikot 40-17 arkisin klo 6.30-17 sekä syyslauantaisin
16.9., 23.9., 30.9., 7.10. ja 14.10. klo 10-15
Betonitie 1, 96320 ROVANIEMI
puh. 0207 120 232
Kotitalouksien maksuton jäteneuvonta puh. 0800 120 230 (arkisin
klo 9-15)
asiakaspalvelu@residuum.fi, www.residuum.fi

Kuva: Rovaniemen kaupunki / Torvinen Aarno
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SUOMI100 –TAPAHTUMA 17.6.2017

KLO

10-16

Vikajärvellä Vikakönkäällä järjestetään Suomi100 –tapahtuma 17.6.2017 klo 10.0016.00. Tilaisuudessa avataan Ystävyyden silta klo 12.00.
Järjestäjänä Vikajärven seudun Kylät ry.

Kuvat: Rovaniemen kaupunki / Torvinen Aarno

TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

Keskiviikkoisin KIRPPUTORI VIKAJÄRVEN KOULULLA keskiviikkoisin
klo 13 alkaen iltapäivällä. Tarvittaessa voidaan pitää auki myös
viikonloppusin. Toukokuuhun asti tilat ovat toistaiseksi
käytössä. Ei pöytämaksua.
Tiedustelut: Lilja Myllymäki

Vikajärven koulu

Huom! Muistakin kylistä
saa tulla esim. työttömät ja
eläkeläiset myymään
tavaroita.

To 11.5. klo 18 Virsilauluilta Leirikeskuksessa; uusia ja vanhoja virsiä
Tarja Alakörkön säestyksellä. Kahvitarjoilu ja arpajaiset.
Järj. diakoniatoimikunta / seurakunta.

Perunkajärvi,
Leirikeskus

Yhteyshenkilö Irma Aurala,
puh. 040 735 3700

La 24.6. klo 20 Perinteiset Juhannuspäivän tanssit Eetun Tuvalla klo 20- Perunkajärvi,
02. Järj. Eetu Tervo
Eetun Tupa

Yhteyshenkilö Eetu Tervo,
p. 040 752 9412

Su 2.7. klo 11

Pietarinpäivän juhla Alanammassa 2.7.2017 klo 11.

Alanamman
entinen koulu

Os. Harjunkankaantie 25

Su 16.7.

Perungan Poikien kesäkisat Leirikeskuksessa.
Järj. PerPo.

Perunkajärvi,
Leirikeskus

Yhteyshenkilö Veli Tervo,
puh. 040 764 2920

La 9.9.

Muikkumarkkinat oheistapahtumineen Eetun Tuvalla.
Järj. Keski-Perunkajärven osakaskunta.

Perunkajärvi,
Eetun Tupa

Yhteyshenkilö Eetu Tervo,
p. 040 752 9412

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

