Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Ounaskello

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

Yläounasjoen alueen kylien tiedote 1/2014

Ajankohtaista alueelta
Aluelautakunnan puheenjohtajan
tervehdys

Ajankohtaista aluelautakunnan
toiminnasta

Pohdiskelin pitkään mitä alueen asukkaille kertoisin
aluelautakunnan tähän asteisesta taipaleesta. Korviini
on useasti aluelautakunnan perustamisen jälkeen
kantautunut se, että ihmiset odottavat paljon uutta ja
näkyvää. Viime vuosi meni kouluttautuessa ja
kehittämissuunnitelman tekemisessä.

Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset,
kylien kehittämissuunnitelmat:
www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat

Vuoden alusta alkaen meillä on ollut palveluiden
järjestämisvastuu ja se ei näy asukkaille uutena vaan jo
olemassa olevien palveluiden tilaaminen on siirtynyt
lautakunnalle.
Tänä
vuonna
vastaamme
koulupalveluista, varhaiskasvatuksesta, kulttuuri ja
vapaa-ajan toimista. Suurin osa lautakunnan budjetista
menee näiden palveluiden järjestämiseen.

Virtu-palvelupiste
Meltauksen koulu
Opinpolku 12
97340 Meltaus

Kehittämistoimintaan olevat varat ovat olleet haussa ja
ne tulevat nyt jaettaviksi hakijoille. Viimevuonna
seurojen ja yhdistysten lisäksi varasimme rahaa lapsille
ja nuorille. Varoilla on saatu hankittua koululle uusi
keinu, joka talkoilla pystytetään kesällä. Nuoret kävivät
keväällä Levillä ja uusiakin reissuja on suunnittelussa.
Kehittämissuunnitelmat ovat tehty ja saatu painosta
sekä palveluntarvekyselyn tuloksen on käyty läpi. Onkin
monelta osin toiminnan ja hankkeiden vuoro. Tähän
tarvitsemmekin alueen asukkaita ja yhdistyksiä mukaan.
Lopuksi haluaisin vielä pyytää jokaista pohtimaan mitä
pieniä asioita voisitte tehdä naapurien ja muiden
läheisten
hyväksi,
jotta
saisimme
säilytettyä
alueellamme asutusta.
Terveisin
Brenda Chapman
puheenjohtaja
Yläounasjoen aluelautakunta

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät:
www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko

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

Kaupungin ajankohtaiset
OSUUSKUNTA-INFO KIINNOSTUNEILLE keskiviikkona 11.6.2014 klo 17.00–19.00, Tiroli-sali, Rovakatu 2 (käynti
Hallituskadun puolelta)
Kaikkien aluelautakunta-alueiden kylien yhteisen osuuskunnan valmistelu etenee.
Osuuskunnasta kiinnostuneille järjestetään avoin infotilaisuus keskiviikkona 11.6.2014. Tavoitteena on perustaa monitoimialaosuuskunta, joka tuottaa kylien asukkaiden sujuvaa arkea, hyvinvointia ja kotona-asumista tukevia palveluja.
Tätä tarkoitusta varten kylien alueella toteutettiin Lapin liiton, Rovaniemen kaupungin ja RovaTokka ry:n yhteistyönä
palvelutarpeita ja palvelujen tuottamishalukkuutta selvittävä kysely. Osuuskunnan perustamisesta kiinnostuneita eri toimialojen
yrittäjiä, asiantuntijoita sekä työpaikkaa ja sivuelinkeinoa suunnittelevia ilmoittautui myös runsas joukko. Osuuskunta palvelutarpeiden vastauksia saatiin reilu 300. Vastaukset tilastoidaan ja kirjoitetaan raportiksi. Vastausten perusteella kylien
palvelutarpeista vajaa kolmannes kohdistuu kotiin annettaviin palveluihin (ateria-, siivous- ja tietotekniikkapalvelut). Samoin
vajaa kolmannes kulkemiseen liittyviin palveluihin (asiointi-, kauppa-apu- ja saattaja-apu). Kylätalkkaripalvelujen pienkorjaukset,
polttopuiden teko sekä lumenluonti ja nurmikon leikkuu oli määrällisesti myös vajaa kolmannes palvelutarpeista. Ohjatun
ikäihmisten päivätoiminnan sekä lasten ja nuorten kerhotoiminnan tarve oli hieman yli 10 %. Hoiva- ja sijaishoivapalveluja
kaivattiin sekä yksittäisiä muita palveluja. Osuuskunnan valmisteluun on saatu kehittämistukea Peräpohjolan Kehitys ry:ltä.
Touko-kesäkuussa käynnistetään osuuskunnan liikeidean kannattavuuden tarkastelu yhteistyössä Pro Agria Lapin kanssa.
Kylillä tarvittavien palvelujen tuottaminen osuuskunnan kautta tuo palvelut lähelle niiden tarvitsijoita. Se tukee asumista omassa
kodissa mahdollisimman pitkään ja työllistää kyläläisiä. Kylät pysyvät asuttuina ja elinvoimaisina!
Tervetuloa osuuskunta-infoon!
Maarit Alikoski, asukasasiamies
ROVANIEMEN KAUPUNKI
050 374 8495, maarit.alikoski@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston suunnitelmat ovat jo uudessa kaudessa
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston 39. lukuvuosi on päättymässä ja olemme valmistautumassa uuteen kauteen. Ensi
lukuvuosi on meillä juhlavuosi.
Olemme tiedustelleet kevään aikana aluelautakunnilta, kyläyhdistyksiltä, asiakkailta ja opettajilta tulevan lukuvuoden
kurssitoiveita. Niitä pyrimme toteuttamaan resurssien mukaan ensi lukuvuoden aikana.
Taloudellinen tilanne ja supistamiset, lakkautukset, toimintojen yhdistämiset ja yt- neuvottelut ovat päivittäisiä, mutta mikä on
se voimavara, jolla jaksamme viedä asioita eteenpäin? Onko se sitä, että välillä on mukavaa yhdessäoloa ja mukavaa
tekemistä sekä tilaisuuksia esitellä toisille uusia opittuja taitoja ja tuotoksia, kuten kevään aikana kyläkeskuksissa toteutetut
näyttelyt sekä teatteri- ja musiikkitilaisuudet.
Opetuksen kustannukset ovat olleet esillä lukuisia kertoja tämän vuoden aikana. Toimintamme perustuu mm. alueellisesti
toimivien opettajien hyödyntämiseen, suunnitelmalliseen opetuksen tarjontaan ja tehokkaaseen koulutilojen käyttöön sekä
yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Laatu- ja kehittämisrahalla on tuettu asukkaiden tietoteknistä osaamista ja aktiivista
kansalaisuutta sekä osallisuutta mm. toukokuun ympäristörakentamisen viikonloppukursseilla Hirvaalla ja Songassa.
On esitetty, että onnellisuus rakentaa kestävää hyvinvointia. Hyvinvointivaltion kehittäminen sekä talouskasvun edistäminen
ovat vain välineitä hyvinvoinnin parantamiseksi. Arjen hallinnan ja hyvinvoinnin lisäämisessä kansalaisopistotyö voi olla
monella tavalla mukana. Hyvinvointi ei kasva pelkästään yhteiskunnan palveluja lisäämällä. Olennaista on, että ihmiset itse
osallistuvat hyvinvointinsa luomiseen ja ylläpitämiseen. Tätä tukee laki vapaasta sivistystyöstä, jonka mukaan koulutuksen
tulisi olla helposti lähestyttävää ja sellaista, että mahdollisimman monilla olisi matala kynnys osallistua.
Toimintamme merkitystä tukee myös Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jonka mukaan luovat harrastukset edistävät töissä
selviämistä. Monet työpaikat kannustavat työntekijöitään huolehtimaan fyysisestä kunnostaan ja osallistumaan
kulttuuriharrastuksiin esim. musiikin harrastamisella on paljon hyviä vaikutuksia, jotka on todettu myös tiedon käsittelyä
mittaavissa testeissä niin aikuisilla kuin lapsilla. Vaikutuksia näkyy myös niillä, jotka käyvät usein konserteissa.
Lämmin kiitos kuluneesta kaudesta ja hyvää kesää kaikille
Riitta Pietarila
Kaupungin kansalaisopiston rehtori

Ajankohtaista alueelta
Meltauksen kyläkirjaston kesän
aukioloajat
– Aj. 2.6.–6.7.2014 maanantaisin kello 14.00- 18.00
– Aj. 7.7.- 5.8.2014 suljettu
Kirjastoautot lomailevat ajalla 30.6.–3.8.2014

Romumetallikeräys
Järjestämme Tolosella romumetallien keräyksen. Romumetallin
voi tuoda 1.6.2014 - 30.9.2014 välisenä aikana Metsäpirtille,
Kittiläntie 6686, sille merkitylle paikalle. Tolosen erämiehet
myyvät romun keräilyajan jälkeen.
Metallikeräykseen otetaan:
Kaikki metalli, polkupyörät, rautalangat ja verkot, kiukaat,
padat, pellit, liedet, astianpesukoneet, alumiini, vanteet.
Pienmetallille on varattu tynnyreitä. Akkuja otetaan vastaan
sille merkittyyn paikkaan.
Keräykseen eivät kuulu JÄÄKAAPIT JA PAKASTIMET, TELEVISIOT
JA MUU ELEKTRONIIKKA.
Lisätietoja:
Chapman Brenda, p. 040 415 3276 ja
Hattukangas Pekka, p. 0400 253 443

Veloitukseton vaarallisten jätteiden
keräys : esim. paristot, maalit, jäähdytys- ja

jarrunesteet, rasvat ja suodattimet jne.
ykp = yhteiskeräyspiste

ep = ekopiste

Ounasjoen suunta 6.6.2014
Lohinivan ep, kauppa, Kittiläntie 9255
Jääskön ykp, Kittiläntie 7600
Meltauksen ep, koulu, Opinpolku
Patokoski, Patomajat, Kittiläntie

klo 8.30–9.00
klo 9.15–9.30
klo 9.55–10.15
klo 10.25–10.40

Ounasjoen suunta 9.6.2014
Unarintien ja Mitkasvaarantien risteys
Perttauksen ykp, Unarintie 1265

klo 9.00–9.15
klo 9.35–9.50

Napapiirin Residuum Oy
veloitukseton jäteneuvonta
puh. 0800 120 230 (ark. klo 9-15)
neuvonta@residuum.fi
www.residuum.fi

Työmatkaliikennettä välillä Meltaus-Sinettä jatketaan

kulkemaan väliä Lohiniva- Meltaus. Tämä on toistaiseksi voimassa oleva kokeilu.
Lähtö: 06.05 Lohihovi - 6.30 Markkasuvanto - 06.45Marraskoski 07.00 Sinettä. Jatkoyhteys Rovaniemelle lähtee Sinetästä 07.10.
Työmatkaliikenne kulkee arkiaamuisin.

Kylien asiointiliikenne kesäaikana.

Kyyti tilataan MPK:sta 016-322 6900. Kuljetukset tulee tilata edellisenä päivänä kello 17.00 mennessä.
Reitit ajetaan vain jos on tullut tilauksia.
Törmänki-Iisinki-Meltaus-Iisinki-Törmänki (Marrasjärven Taksi ky) Ajetaan tiistaisin ja torstaisin. Lähtö Törmängistä klo 9.30. Auto
odottaa asioinnin ajan Meltauksessa.
Tolonen-Meltaus-Tolonen (Taxi Mikko Herva). Ajetaan keskiviikkoisin. Lähtö Tolosesta klo 16.00. Auto odottaa asioinnin ajan
Meltauksessa.
Suopajärvi-Meltaus-Suopajärvi (Taxi Mikko Herva). Ajetaan perjantaisin. Lähtö Suopajärveltä klo 10.00. Auto odottaa asioinnin ajan
Meltauksessa.
Unari-Meltaus-Unari (Taxi Mikko Herva). Ajetaan 2 kertaa viikossa. Auto odottaa asioinnin ajan Meltauksessa.

Kylien palveluliikenne kesäaikana

Kyyti tilataan MPK:sta 016-322 6900. Kuljetukset tulee tilata edellisenä päivänä kello 17.00 mennessä.
Reitit ajetaan vain jos on tullut tilauksia
PALI 6: Meltaus-Rovaniemi-Meltaus (Taxi Mikko Herva).
Perjantaisin Meltauksesta klo 8.00 ja paluu Rovaniemeltä klo 15.00. Reitti: Meltaus-Supajärvi (tarvittaessa)-Ounasjoen itäpuolentieSaarenkylä-Rovaniemen keskusta-LKS (tarvittaessa) ja takaisin.
PALI 7: Meltaus-Törmänki-Iisinki-Rovaniemi (Taxi Mikko Herva).
Tiistaisin Törmängistä klo 8.00 ja paluu Rovaniemi klo 15.00. Törmänki-Iisinki-Tuhnaja (tarvittaessa)-Sinettä-Nivankylä-Rovaniemi ja
takaisin.

Kylien tapahtumakalenteri
Ajankohta
6.6.2014
klo 19.00

Tapahtuma
Suvisoitto

Kylä
Perttauksen
Erän kämppä

24.- 28.7.2014

Nuorten kalaleiri

Perttausjärvi

9.- 10.8.2014

Tolosen Erämiesten
50 v. juhla

Perttausjärvi

Lisätiedot
Yhteistyössä Perttaus-Mitkasvaaran
kylätoimikunta ja Rovaniemen kaupungin
kulttuuritoimisto
Tiedot leiristä ja ilmoittautumisohjeet tulevat
Tolosen Erämiesten sivuille kesäkuun
alkupuolella
http://anttimatta.suntuubi.com

Rovaniemen seurakunnan kesäajan toimintaa:
Sinetän kesäkerho ma-pe 2.- 13.6.2014 klo 10.00 – 14.00 Sinetän kappelilla 4-12-vuotiaille lapsille. 10
€viikko, sisältää välipalan. Leiri on tarkoitettu myös Yläounasjoen alueen lapsille.
Varhaisnuorten leiri 1-4 lk. Kuhinassa 2.-4.6.2014. Leirimaksu 28€ ja ilm. 26.5. 2014 mennessä.
Ilmoittautumiset sähköisesti www.rovaniemenseurakunta.fi

Vuoden Lappilainen Kylä 2014 – kilpailu
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry etsii vuoden 2014 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.
Kilpailu tapahtuu seuraavasti:
Tulosta hakulomake osoitteesta http://lapinkylatoiminta.lappi.fi tai pyydä se sähköpostilla
osoitteesta: lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Toimita täytetty lomake mahdollisine liitetiedostoineen 30.6.2014 mennessä osoitteeseen:
Lappilaiset Kylät ry,
Ukkoherrantie 15 B 18,
96100 ROVANIEMI
*********************************************************************************
Tapahtumia:
Lapin kylätoimintapäivät pidetään 25–26.10. 2014 Kemijärven Suomulla.
Lisätietoja: kyläasiamies Pirjo Riskilä, puh. 040 149 5919.
Maailmankylä tapahtuma 27–29.6.2014, Ylitornion Kantomaanpäässä
Lisätietoja: http://kantomaanpaa.fi/maailmankylat1

