Kivikello
Ranuantien suunnan kylien tiedote 1/2015

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin
Haukitaipale, Kivitaipale,
Narkaus, Saarikämä
Siikakämä, Välijoki sekä
muut alueen kylät

Ajankohtaista alueelta
Puheenjohtajan tervehdys
Aktiivinen kyläläisyys ja oma-aloitteisuus
Taipaleen koulun 31.3. järjestämien iltamien päätteeksi koulun rehtori Harri Rautajoki totesi,
etteivät koko koulun ja kyläalueen yhteiset iltamat olisi muutoin mahdollisia, elleivät lapset ja
vanhemmat yhteisesti päättäisi osallistua. Iltamat kokosivat koko Ranuantien suunnan alueelta
myös sellaisia kyläläisiä, joiden lapset ovat jo lähteneet koulusta.
Maaseutukylissä yhdessä tekeminen on ollut tapa selviytyä elämisen haasteista. Nykyaika teknisine
ja moderneine kehityskulkuineen on tähän vaikuttanut helpottavasti. Helpotus on ollut jopa niin
merkittävää, ettei elämästä selviytyminen maaseudullakaan tunnu juuri miltään. Tästä syystä
aktiivisia on vähän ja toimijat ikääntyvät. Koulun iltamat toimivat matalan kynnyksen osallistumisen
paikkana. Tätä kirjoitusta varten käytin Google-nimistä taikasanakirjaa ja hain merkitystä sanalle
”oma-aloitteisuus”. Yllätyin, kun tulokseksi sain oma-aloitteisuuden olevan kritiikin ja arvioinnin
kohteena. Artikkeleiden kirjoittajat kokivat oma-aloitteisuuden negatiiviseksi, koska kritiikki ja
arviointi ovat niin kovaa työpaikoilla, kouluissa ja yhteiskunnassa.
Harri Rautajoki kiitti päätöspuheessaan kyläläisiä itsensä likoon laittamisesta. Mielestäni
aktiivisuudessa ja omatoimisuudessa onkin kysymys siitä eli itsensä aktiivisesta likoon laittamisesta.
Se kysyy rohkeutta ja luottamusta. Osallistujat haluavat antaa parastaan niillä resursseilla, joita
käytettävissä on. Iltamat ovat myös osa tämän alueen perinteistä kulttuuria. Sitä odotetaan, siitä
puhutaan ja sen toivotaan uusiutuvan. Se on tarina meistä, meidän lapsista, meidän kyläläisistä,
meidän kulttuurista ja historiasta, kotikutoisesti ja omaehtoisesti tuotetut Taipaleen koulun ja
Ranuantien suunnan kylien Iltamat.
Taru Palokangas
Ranuantien aluelautakunnan puheenjohtaja

Ajankohtaista alueelta
Kuvia Taipaleen koulun iltamista

Oman kylän nuoret kesätöihin
Tehkää hyvä työ, ja ottakaa nuori kesätöihin hoitamaan perinteiset aidanmaalaustalkoot, lastenhoitajaksi tai
ikkunanpesuhommiin. Juuri käynnistyneen kesätyö-kampanjan säännöt yksinkertaisuudessaan:
Työn tilaaja/sponsori
Nuorten työllistäjänä tai sponsorina voi toimia rovaniemeläinen yritys, yksityinen henkilö tai yhdistys, esim. 5
perheen porukka.
Yhden nuoren työllistämisen hinta tilaajalle on 21,70 €/päivä ja 217,00 €/10 päivää (sis. ALV. 24%).
Kampanjaan voi osallistua myös sponsorina jos itsellä ei ole tarjota työtehtäviä.
Työntekijä
Työntekijä on Rovaniemen kaupungilta kesätyösetelin saanut nuori eli 1998 tai 1999 syntynyt nuori. Maksettava
summa on täysin kotitalousvähennyskelpoinen.
Kun nuori on työskennellyt yhteensä 10 työpäivää (6 tuntia / päivä), hänelle maksetaan 360 € palkka sekä
lomakorvaus.
Osa palkkiosta koostuu Rovaniemen kaupungin kesätyöläisille maksamasta tuesta.
Palkkasummasta pidätetään työntekijän ansiotulovero hänen veroprosenttinsa mukaisesti.
Palkkio on Avaintyönantajien työehtosopimuksen mukainen kesäharjoittelijan palkka.
Työnantaja
-Virallisena työnantajana ja koordinaattorina toimii Sijaishaltija Oy, joka ei tavoittele kampanjalla tai nuorten
työllistämisellä voittoa.
Meidän täytyy yhdessä opettaa kylän nuoret työntekoon. Työllistetään nuoret yhdessä!
Kampanjan nettisivut: www.pikaduuni.fi/kesaduuni
Lisätietoja kampanjasta: Heidi Alariesto, heidi.alariesto@sijaishaltija.fi puh. 045 313 3533

Ajankohtaista alueelta
Oppimista, luottamusta ja sinnikkyyttä
Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kolmas vuosi on käynnistynyt. Tämän vuoden alusta lähtien aluelautakunnat
huolehtivat omalla alueellaan terveysneuvonnan, kotihoidon, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan
palveluista. Aluelautakuntien tulee ohjata, seurata, valvoa ja arvioida näiden palvelujen toteuttamista. Näiden tehtävien
lisäksi aluelautakunnat vastaavat oman alueensa yleisestä kehittämistoiminnasta ja asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista.
Kokeilun alkupuoli on ollut oppimisen aikaa. Aluelautakuntien jäsenet ovat opetelleet tuntemaan oman roolinsa
päätöksentekijänä, kaupunkiorganisaation viranhaltijat ovat totutelleet uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja kylien asukkaat
ovat olleet ”kuulolla” aluelautakuntien suuntaan. Tämä oppimisprosessi jatkuu ja - toivottavasti – syvenee. Tiivis ja
toimiva keskusteluyhteys kokeilun eri osapuolten kesken on aluelautakuntatoiminnan ehdoton edellytys.
Toimialalautakuntien ja aluelautakuntien selkeä työnjako ja säännöllinen yhteistyö lisäävät keskinäistä luottamusta
tilanteessa, jossa talous asettaa yhä tiukemmat reunaehdot kuntalaisten palveluiden järjestämiselle. Aluelautakunnat
voivat tuoda päätöksentekoon arvokasta paikallistuntemusta: tähän tehtävään lautakunnat tarvitsevat ehdottomasti
asukkaiden apua.
Aluelautakunta-alueet ovat erilaisia rakenteiltaan ja osin palvelutarpeiltaankin. Rovaniemen kylillä on jokaisella oma
toimintakulttuurinsa. Tämän monimuotoisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä vaatii
sinnikkyyttä ja kykyä nähdä kylien arki asukkaan näkökulmasta. Aluelautakuntatyö on parhaimmillaan yhteisöllistä
vastuunottoa, tervettä ”sekaantumista omiin asioihin”.
Kylien kehittämissuunnitelmiin tutustuminen on hyvä tapa aloittaa tämä omiin asioihin sekaantuminen; niiden pohjalta on
käynnistynyt useita kehittämishankkeita, joista toivottavasti löytyy ratkaisuja kylien lähipalveluiden turvaamiseen
tulevaisuudessa. Valtuusto saa tänä keväänä hyväksyttäväkseen lähipalveluiden järjestämisperiaatteet, jotka ohjaavat
päätöksentekoa myös aluelautakunnissa. Lautakunnat antavat lausuntonsa näistä periaatteista toukokuussa. Olkaapa
yhteydessä kylänne edustajaan aluelautakunnassa – myös tässä asiassa.
Yhteistyöterveisin,
Meeri Vaarala, alueellisten palvelujen johtaja
meeri.vaarala@rovaniemi.fi, puh. 040 568 9361

Alueiden verkkosivut uudistuvat
Rovaniemen kaupungin verkkosivujen Kylät- ja kaupunginosat -osiota uudistetaan kevään aikana. Pilottivaiheessa
muokattiin uusiksi Alaounasjoen alueen sivut, ja myöhemmin keväällä sama tehdään muiden alueiden sivuille.
Uudistetuille sivuille kootaan kaikki alueella järjestettävät kaupungin palvelut sekä kaikki kaupungin tarjoamat sähköiset
asiointimahdollisuudet. Lisäksi kylillä on, kuten ennenkin, omat sivunsa, joiden sisältöön kyläläiset itse voivat vaikuttaa.
Samalla avasimme kyläläisille tarkoitetun markkinapaikan yksityishenkilöiden ilmoitteluun. Rovaniemen kaupungin
tapahtumakalenteriin on myös luotu uusi kategoria kylien tapahtumille. Myöhemmin keväällä avautuu kylätilojen
sähköinen varauskalenteri
Uudistuksista tiedotetaan tarkemmin sitä mukaa kun ne
etenevät. Kaikki jo tehdyt uudistukset sekä kyliin ja
kaupunginosiin liittyvät tiedotteet löytyvät osoitteesta:
www.rovaniemi.fi/asukastoiminta
Jani Ekblom
Viestintäsuunnittelija
puh. 050 463 5302
jani.ekblom@rovaniemi.fi

Ajankohtaista jäteasiaa
Rovaniemeläisten jätteistä energiaa
Napapiirin Residuumin toimialueella siirrytään jätteenpolttoon tämän vuoden marraskuussa. Tavallisen asukkaan
elämässä muutos voi näyttäytyä hyvinkin vaatimattomasti, sillä näkyvin muutos tulee olemaan kerättävien jätelajien
nimien muutos. Sekajäte-nimitys jää historiaan ja tilalle tulee polttokelpoinen jäte. Kaikki jäte ei ole palavaa, joten
isommissa asuinkiinteistöissä on syytä varata jäteastia myös kaatopaikkajätteelle. Pienempien talouksienkin
kannattaa harkita omaa astiaa tai muuta säilytyspaikkaa kaatopaikkajätteelle, josta ne voi toimittaa sopivin välein
kaatopaikalle tai jäteasemalle.
Muutosten alullepanijana on Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013), jossa säädetään orgaanisen jätteen
kaatopaikkasijoituskiellosta. Kielto astuu voimaan 1.1.2016 ja se tarkoittaa, ettei Suomen kaatopaikoille voi sijoittaa
sen jälkeen jätettä, joka sisältää orgaanisia aineita. Eloperäisen jätteen lisäksi esimerkiksi hyötykäyttöön
soveltumattomat pahvit, rakennusjätteet, kaikki orgaaniset muovit, kumit ja erilaiset tekstiilit täytyy käsitellä muulla
tavoin. Tässä muutoksessa ekopisteiden käyttö, kompostointi ja muut erilliset jätteiden keräykset korostuvat.
Residuumin toimialueen noin 70 000 asukkaan sekajätteiden kustannustehokkain sekä ympäristöystävällisin
käsittelymuoto on jätteiden energiahyödyntäminen jätteenpolttolaitoksessa. Omin päin jätteenpolttoon ei kannata
ryhtyä, sillä omassa tulipesässä poltettujen jätteiden savukaasupäästöjä ei puhdista mikään. Päästöt pääsevät
leijailemaan piipun kautta lähialueiden ilmaan sekä maaperään ja voivat tulla vastaan esimerkiksi omalla lautasella
lähialueen ruokien mukana. Jätteiden poltto omassa takassa tai saunan kiukaassa rasittaa myös tulipesien piippuja ja
arinoita.
Jätteenpolttoon siirtymisestä ei tule juurikaan muutoksia jätehuoltokustannuksiin. Vaikka jätteidenpoltosta saadaan
polttolaitoksissa energiaa, se on käsittelymuotona toistaiseksi niin kallista, että jätteen tuojalta peritään
jätteenpolttolaitoksella painon perusteella käsittelymaksu. Myös pitenevät kuljetusmatkat tulevat aiheuttamaan
enemmän kustannuksia kuin kaatopaikkakäsittely, sillä lähin polttolaitos Suomessa löytyy Oulusta. Polttoon ei
kannata ohjata mitään jätteitä, joilla on kierrätysarvoa uusiomateriaalien valmistuksessa tai jätteitä jotka eivät pala.
Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet sekä vaaralliset jätteet lajitellaan siis jatkossakin erilleen muusta jätteestä, jolloin ne
voidaan ohjata erilliskeräyksen kautta hyötykäyttöön tai asianmukaiseen käsittelyyn.
Jätteenpolttoon siirtymisen muutokset näkyvät eniten jäteasemilla asioidessa. Isoin rutistus on edessä Alakorkalon
jäteasemalla, jonka toinen muutosvaihe aloitetaan alkukesällä. Jäteasemalle rakennetaan käsittely- ja lastaustiloja
polttokelpoiselle jätteelle ja kaatopaikkajätteelle. Kotitalouksien jäteastiat tyhjentävät jäteautot tuovat jatkossa
polttokelpoiset jätteet jäteasemalle, jossa jäte lastataan rekka-autoihin. Rekoilla jätteet kuljetetaan suoraan
polttolaitokselle.
Polttokelpoisen jätteen tavoin myös syntypaikkalajittelemattomien jätteiden vastaanotto ja käsittely siirtyy
kaatopaikalta jäteasemalle. Jätteistä lajitellaan koneellisesti erilleen kaikki hyödyntämiskelpoinen aines, jonka jälkeen
hyötykäyttöön kelpaamaton palava jäte murskataan ja kuljetetaan niin ikään rekkakyydillä polttolaitokselle
energiahyödyntämistä varten. Polttoon tai hyötykäyttöön kelpaamaton, epäorgaaninen jäännös sijoitetaan
kaatopaikalle.
Paljon on jo valmiinakin. Ensimmäisessä vaiheessa Alakorkalon jäteasemalle valmistui marras- joulukuussa 2014
Ekokieppi, johon ohjautuu miltei kaikkien jäteasemalla vastaanotettavien veloituksettomien jätteiden vastaanotto.
Lisätietoa jätehuollon ajankohtaisasioista kuten jätteenpoltosta, biokaasulaitos -hankkeesta samoin kuin kaikkien
kesän jätteiden keräyskierrosten aikataulut löydät vappuviikolla jaossa olevasta asiakaslehdestämme.
TIETOIKKUNA:
• Jäteasetus kieltää orgaanisen jätteen sijoittamisen kaatopaikoille 1.1.2016 lähtien
• Sekajäte jakautuu jatkossa kahteen jätelajiin: Polttokelpoinen jäte ja Kaatopaikkajäte
• Muutos astuu suunnitelman mukaan voimaan Rovaniemellä 1.11.2015
• Lisätietoa: Jäteneuvonta numerossa: 0800 120 230

Ajankohtaista jäteasiaa
POLTTOKELPOINEN JÄTE, käytössä 1.11.2015 alkaen
kelpaa
• muovit, esim. leipäpussit, muovirasiat, elintarvikepakkaukset
• biojätteet (jos ei kompostoida tai erilliskerätä)
• kahvipaketit, sipsipussit
• kissan- ja koiranruokapussit
• rikkinäiset kengät, vaatteet ja muut tekstiilit
• vaipat, terveyssiteet
• levyt (vinyyli- ja cd-levyt, videokasetit)
• imurin pölypussit, tupakantumpit
• kumi- ja nahkatuotteet, vaahtomuovit
• styroxit, pienet määrät sahanpurua
• likainen paperi, kartonki ja pahvi (ekopisteisiin kelpaamaton)

ei kelpaa
• käymäläjätteet
• erityisjätteet
• moottoriajoneuvon renkaat
• sähkölaitteet
• kivi- ja maa-ainekset, hiekoitushiekat
• räjähdyksen vaaraa aiheuttavat jätteet
• vaaralliset jätteet
• hyötyjätteet (paperi, kartonki, metalli, lasi, puuja puutarhajäte)
• rakennus- ja purkujätteet
• palamaton jäte (esim. keramiikka, hehkulamput,
sulakkeet, kissanhiekka jne.)
• nestemäisiä jätteitä tai lietteitä

KAATOPAIKKAJÄTE, käytössä 1.11.2015 alkaen
Kaatopaikkajätteen keräysvälineeseen saa laittaa vain
kooltaan ja määrältään pieniä jätteitä.
kelpaa:
• hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet
• kaakelit, kristallit, peililasit
• keramiikka-, posliini- ja lasiesineet ja -astiat
• tuhkat (vain hyvin jäähtynyt)

ei kelpaa:
• biojäte
• poltettava jäte
• moottoriajoneuvojen renkaat
• vaaralliset jätteet
• sähkölaitteet
• hyötykäyttöön kelpaavat jätteet (lasipakkaukset,
metalli, paperi, kartonki, pahvi)
• rakennus- ja purkujätteitä
• nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
• käymäläjätteitä
• erityisjätteitä
• kivi- ja maa-aineksia, hiekoitushiekkaa
• palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä

Vaarallisten jätteiden keräyskierros 1.6. – 8.6.2015 Rovaniemellä
RANUANTIEN SUUNTA 3.6.2015
Lapioaapa, YKP, Haukitie 9
Välijoki, YKP, Lemmenkuja 22
Siika-Kämän yhteiskeräyspiste, Siika-Kämäntien ja Alajärventien risteys
Saari-Kämä, Matalalammin levike
Narkauksen ekopiste, P-paikka, Ranuantie 3388
Kivitaipaleen ekopiste, Taipaleentie 65

9.00–9.15
9.35–9.50
10.30–10.45
11.05–11.20
11.35–11.50
12.05–12.20

Jäteöljyn keräys 21.5.2015
Kivitaipaleen ekopiste, Taipaleentie 65
Narkauksen ekopiste, Ranuantie 3388
Välijoki, Lemmenkuja 22, yhteiskeräyspiste

15.30–16.00
16.30–17.00
17.30–18.00

Kiertävä jätteenkeräys 2015, Rovaniemi
30.6.2015 Jäteneuvoja mukana
Siika-Kämä, ykp, (Siikakämäntien – Alajärventien risteysalue )
Välijoki, Lemmenkujan ekopiste
Kivitaipaleen ekopiste, Taipaleentie 65

16.00 – 16.30
17.30 – 18.00
18.30 – 19.00

Jäteneuvonta
palvelee ilmaiseksi
0800 120 230 arkisin klo 9-15
www.residuum.fi

Ajankohtaista jäteasiaa

Ajankohtaista alueella
Ryhtyisinkö ikäihmisten perhehoitajaksi?
Mitä on perhehoito?
Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja muuta huolenpitoa perhehoitajan kotona.
Kunta arvioi ja hyväksyy perhekodin soveltuvuuden perhehoitotoimintaan. Kunta ja perhehoitaja tekevät
toimeksiantosopimuksen ja kunta maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen. Hoitopalkkiot vaihtelevat kunnittain, esim.
vuonna 2014 noin 800 eurosta 1200 euroon, kulukorvaukset 500 eurosta 728 euroon kuukaudessa. Lyhytaikaisen hoidon
palkkio maksetaan vuorokausihinnan mukaan. Erikseen korvattavat kustannukset – mikäli niitä on – tulevat
kuukausittaisen kulukorvauksen lisäksi. Perhehoitajalle maksetaan käynnistämiskorvaus perhehoidon aloittamisesta
aiheutuviin välttämättömiin kuluihin.
Kenelle perhehoito on tarkoitettu?
Perhehoito sopii ikäihmisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa, mutta eivät pärjää omassa kodissaan ja joiden elämänlaatu
on heikkoa tukipalveluista huolimatta. Perhehoitoon voi tulla muistisairauden alku- tai keskivaiheessa. Perhehoito sopii
myös turvattomuutta tai yksinäisyyttä kokeville korkean iän saavuttaneille henkilöille. Toipilasvaiheessa esim. leikkauksen
tms. toimenpiteen jälkeen perhehoitokoti voi olla erinomainen toipumispaikka. Omaishoidossa oleville ikäihmisille
omaishoitajan vapaan aikana voi olla matalampi kynnys tulla perhehoitoon kuin varsinaiseen laitoshoitoon.
Valmennusta perhehoitajaksi aikoville
Ikäihmisten perhehoitajaksi alkava suorittaa ennen työn aloittamista
ennakkovalmennuksen, jonka tarkoituksena on taata jokaiselle ikäihmiselle
mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen ja antaa
perhehoitajuutta harkitseville mahdollisuus saada ennalta riittävästi tietoa
tehtävästä. Ensimmäinen valmennusryhmä on aloittanut Rovaniemellä tänä
keväänä.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
palveluesimies Maija Kaikkoseen,
puh. 040 406 8793, sähköposti
maija.kaikkonen@rovaniemi.fi

Suun terveydenhuolto tiedottaa:
Suun terveydenhuollon kutsukäytäntö on muuttunut. Jatkossa alle 15-vuotiaille postitetaan koteihin kehotus varata aika
suun terveydenhuoltoon henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaisin määräajoin. Ajan varaamiseksi voitte olla
yhteydessä suun terveydenhuoltoon joko soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen tai käymällä hammashoitolassa. Kun
aika varataan itse, on todennäköisempää, että se sopii. Näin vältytään turhilta ajan vaihdoilta sekä vähennetään
peruuttamattomia poisjääntejä. Kuljetuskoululaisille (koululaiset, joille järjestetään yhteiskuljetus hammashoitolaan)
lähetään edelleen valmiit ajat.
15 vuotta täyttäneille ei lähetetä kutsua vaan he varaavat ajan viimeisimmällä käynnillä sovitun yksilöllisen hoitovälin
mukaan. Mikäli joudutte perumaan jo kertaalleen varatun ajan, huolehdittehan uuden ajan sopimisesta itse. Varattu aika
tulee perua edellisenä päivänä klo 14 mennessä. 15 vuotta täyttäneiltä peritään peruuttamattomasta käynnistä
asiakasmaksu-asetuksen mukainen maksu 39,60 €.
Ajanvarausasioihin liittyen keskitetyn ajanvarauksen puhelinnumero on 016 322 4630
Asiasta antaa lisätietoja:
Ylihammaslääkäri Merja Palokangas, 016 322 2431
Osastonhoitaja Katariina Kettunen 016 322 4629.

Ajankohtaisia tapahtumia
Työpaja
”Kirjastopalveluiden kehittäminen
Ranuantien aluelautakunta-alueella”
pidetään
26.5.2015 klo 18.00–19.30
Taipaleen koululla
Ranuantien aluelautakunta on kokouksessaan 3.6.2014
§ 29 päättänyt, että Ranuantien aluelautakunnan
kirjastopalvelut voidaan järjestää kirjastoautopalveluita
kehittämällä ja kiinteästä kirjastopalvelusta voidaan
luopua.
Tule siis mukaan pohtimaan, miettimään sekä
ideoimaan sitä, miten alueen kirjastoautopalvelut
tulevaisuudessa palvelevat parhaiten aluelautakuntaaluetta. Ranuantien aluelautakunta toivoo runsasta
osallistumista työpajaan – kaikilta alueen kyliltä.

Tervetuloa mukaan!

Kylien kehittämistukien
hakuaikaa on jatkettu!
Ranuantien aluelautakunta käsitteli kokouksessaan
23.4.2015
§
16
kylien
kehittämisja
toimintatukihakemukset
vuodelle
2015.
Kehittämistukea jäi jakamatta 6.790,00 euroa ja
aluelautakunta päätti jatkaa hakuaikaa siten, että
uudet hakemukset tulee jättää 31.5.2015 tai
31.7.2015 mennessä. Kehittämistukia voi hakea
samoilla
perusteilla
kuin
aikaisemmalla
hakukierroksella.
Hakemus toimitetaan:
Rovaniemen kaupunki, kirjaamo,
PL 8216, 96101 ROVANIEMI
31.5.2015 klo 16.00 mennessä tai
31.7.2015 klo 16.00 mennessä.
Kuoreen merkintä ”Kylien kehittämistuki”
Lisätietoja ja hakulomakkeita saa:
Marjo Hettula, aluesihteeri
puh. 016 322 8311
marjo.hettula(at)rovaniemi.fi

Talkoot:
16.5.2015
klo 10.00 -

Laavunrakennustalkoot

Narkauksen kylätalon
rannalla.

Tervetuloa kaikki, joilla vasara vähänkään pysyy
kourassa. Palkkioksi makkaraa ja hyvä mieli!
Lisätiedot: Juha Seppälä 050-5291452

23.5.2015
klo 10.00 -

Narkauksen
kylätalon
siivoustalkoot

Narkauksen kylätalo

Tervetuloa kaikki kynnelle kykenevät!
Siivoamme pihat nätiksi ja pyyhimme talven pölyt
kylätalon nurkista. Lopuksi tietysti makkaranpaistoa ja
kahvia uudella laavullamme.
Lisätiedot: Juha Seppälä 050-5291452

Narkauksessa on valtakunnallinen ”Avoimet kylät” -tapahtuma.
6.6.2015
klo 11.00–18.00

Narkaus kiertää
kylätalolla

Narkauksen kylätalo,
Koulunraitti 35

Kylätalolla taide- ja työnäyttelyt, tilataidetta, laavun
avajaiset, makkaranpaistoa, kahvia ja ohjelmaa.

6.6.2015
klo 11.00 - 16.00

Kamat kiertoon
ja perennat
vaihtoon

Kivalon urheilijoiden
seurantalo
Narkausjärvenpolku 1

Tuo omat tarpeettomat vaatteet, kengät,
urheiluvälineet ym. kiertoon ja hae uusia tilalle
muiden kamoista. Varattavana on myös
kirpparimyyntipöytiä. Samalla kierrätät myös
perennoita.
Muurinpohjalettuja ja kahvia.
Lisätietoa päivästä saa: Juha Seppälä 050-5291452
Lisätietoa Kamat kiertoon: Katja Misikangas
040-0391656

