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Ranuantien aluelautakunnan vuonna 2013 alkanut kokeilukausi alkaa olla lopuillaan. Keväällä valtuusto teki
periaatteellisen päätöksen, että kokeilua jatketaan ensi valtuustokaudellakin, mutta rakenteeseen ja vastuisiin tulisi muutoksia. Näitä muutoksia on eri työryhmissä pohdittu ja kaavaillaan, että Rovaniemen kaupungin
aluelautakuntien määrää supistettaisiin ja että lautakuntien vastuita tarkasteltaisiin uudelleen. Ranuantien
aluelautakunnan osalta tämä tarkoittaisi peruspalveluiden siirtämistä toimialalautakunnalle. Omakohtaisesti
näkisinkin, että se voisi olla järkevä muutos, sillä peruspalveluiden budjetti on hyvin ”loppuun asti naulattu”,
joten aluelautakunnalle ei ole jäänyt juuri muuta päätettävää kuin toteuman toteaminen. Se, missä aluelautakunta on tehnyt päätöksiä, on ollut vapaa-ajan ja kulttuurin toimialan sekä kehittämistoiminnan ohjausta ja
määrärahoista päättämistä. Nämä ovat olleet konkreettisia seikkoja, joilla on ollut merkitystä paikallisessa,
alueellisessa päätöksenteossa. Tältä osin näkisin, että kaavailtu muutos toisaalta keventää aluelautakunnan
tehtävää ja toisaalta konkretisoi paikallisen osallistumisen merkityksen päätöksenteossa.
Rovaniemen kaupungin tiukkeneva talous koettelee myös aluelautakuntien määrää. On esitetty, että Ranuantien aluelautakunta Rovaniemen kaupungin pienimpänä aluelautakuntana yhdistettäisiin Alakemijoen aluelautakuntaan. Muidenkin aluelautakuntien kokoa ja sijaintia on tarkasteltu suurennuslasilla ja yhdistymisiä on
luvassa myös muille alueille. Suuremmalla aluelautakunnan koolla saadaan tehokkuutta joidenkin asioiden
käsittelyyn, esimerkiksi strategioiden ja ohjelmien, jotka ovat kaupungin kokonais-johtamista ohjaavia. Omakohtaisesti pelkään, että onko se askel takaisin sitä kohti, jota vastaan aluelautakuntamalli aikoinaan perustettiin. Aluelautakuntien keskeisin arvo on paikallisen osallistumisen edistäminen päätöksenteossa. Demokratia on hidas ja kallis. Näkisin, että näiden esteiden ylittämiseksi tulisi edistää saavutettavuutta. Digitalisaatio
lupaa meille sähköisiä, ajasta ja paikasta riippumattomia osallistumis- ja päätöksentekovälineitä, otetaan ne
siis käyttöön. Virtupisteet olivat askel tähän suuntaan, joskin ne eivät loppuun asti täyttäneet tarvetta.
Ranuantien aluelautakunnan mielestä virtupisteistä voidaankin luopua. Palvelut, päätöksenteko ja osallistuminen halutaan hoitaa sähköisiä välineitä käyttäen siltä osin kuin ne ovat tarkoituksenmukaisia. Ranuantien
aluelautakunta edellyttää, jos ja kun muodostetaan suurempia aluelauta-kuntia, osallistumisen ja päätöksenteon tulee noudattaa alueellista yhdenvertaisuutta. Yhdenvertainen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon
voidaan toteuttaa monella tavalla. Yhdenvertaisuus on ollut se perusta, joilla aluelautakunnat alun perinkin
on luotu.
Ranuantien aluelautakunnan lähipalvelukokeilu, Onni-auto, on saanut arvokasta kokemusta hyvinvointipalveluiden järjestämisestä alueella kevään ja tämän syksyn aikana. Palvelua on tarkasteltu kriittisesti ja pohdittu
tarkkaan, mitä autossa tulisi olla ja mitä ei. Työryhmä ohjaa käytännön toteutusta. Kävijöitä autossa on ollut
vaihtelevasti, toisissa kylissä sankoin joukoin ja toisissa kylissä vähemmän. Onni-auton kävijämäärät kirjataan
raportointia varten ja näiden tulosten (lue: tarpeiden käyttäjien) mukaan auton käyttöä kehitetään. Jos olisit
tarvinnut palvelua, mutta jostain syystä et ole sitä kuitenkaan käyttänyt, vaikutat varmasti siihen, ettei palvelua ole mahdollisesti tarjolla alueella lainkaan. Tämä tarkoittaa lyhyesti sitä, että lähipalvelut tulevat lähelle
jos niitä tarvitaan ja tarvitsijat niitä käyttävät. Voit siis vaikuttaa siihen, palaavatko palvelut takaisin kylille.
Taru Palokangas,
Ranuantien aluelautakunnan puheenjohtaja

RANUANTIEN KIVIKELLO 3/2016
LÄHIPALVELU

ON YHDENVERTAISUUSKYSYMYS

Aluelautakunnat järjestivät syyskautensa aluksi yhdessä perusturvapalvelujen kanssa asukastilaisuuksia,
joissa suunniteltiin kylien ikäihmisten lähitulevaisuuden asumispalveluratkaisuja. Perusturvalautakuntahan
on linjannut, että Rovaniemen kaupunki vähentää tulevina vuosina ympärivuorokautisia laitospaikkoja sadalla
paikalla ja palvelujen painopistettä siirretään omaehtoiseen kotona asumiseen ja kuntoutukseen.
Perusturvapalvelut ansaitsevat kiitoksen askeleen ottamisesta oikeaan suuntaan; tasavertainen vuoropuhelu
asukkaiden kanssa on suunnitteluosallisuutta parhaimmillaan.
Asukastilaisuuksien viesti oli selkeä ja linjassa kaupungin lähipalveluperiaatteiden kanssa: turvallinen kotona
asuminen on sosiaalinen perusoikeus, joka kuuluu jokaiselle asuinpaikasta riippumatta. Turvallisesta kotona
asumisesta keskusteltaessa oltiin perusasioiden äärellä: turvaa tuo se, että tie kotipihaan on aurattu, että
puhelinyhteydet toimivat ja että naapuriapua on tarvittaessa saatavilla. Myös yksinäisyyden torjuntaan
mietittiin keinoja. Oman toimintakyvyn ylläpidostakin puhuttiin: hyvä ravinto ja liikunta ovat parasta
ennaltaehkäisyä. Ikääntyvän ihmisen kotona asumista on kuitenkin tuettava siinä vaiheessa, kun hänen
toimintakykynsä heikkenee: tarvitaan kotiin tuotettavia palveluja.
Rovaniemen kyläalueiden näkökulmasta lähipalvelu lisää asukkaiden yhdenvertaisuutta vähentämällä
alueellisista erityisolosuhteista johtuvia eroja heidän mahdollisuuksissaan käyttää tarvitsemiaan palveluja.
Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain henki on läsnä tässä Rovaniemen kaupungin
lähipalveluperiaatteessa.
Taloudellisesti niukkoina aikoina lähipalvelun käsite joutuu tarkkaan syyniin, kun palvelujen järjestämisessä
haetaan kustannustehokkuutta. Täyttyykö lähipalvelun määritelmä, jos tavoitat ikäihmisten palveluneuvojan
vaikkapa Skypen kautta? Onko pyörien päällä kylään tuleva palvelu lähipalvelua? Onko lähipalvelua se, että
päivätoimintaan osallistuminen merkitsee parin tunnin taksimatkaa?
Lähipalveluperiaatteiden lähtökohtana on monikanavaisuus: perinteisen lähipalvelupisteen (kuten esim.
seniorineuvolan) lisäksi puhutaan sähköisistä palveluista, itsepalvelupisteistä, liikkuvista palveluista ja
kuljetuspalveluista, mutta edelleen myös kotiin tuotettavista palveluista. Palveluiden tulee olla
saavutettavissa eri keinoin. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on myönteinen palvelukokemus – tunne
hyvästä, yhdenvertaisesta kohtelusta. Kylien palveluiden turvaamiseksi ja uudistamiseksi tarvitaan vahvaa
yhteistyötä myös yritysten ja järjestöjen kanssa, joita tulee asukkaiden ohella ottaa mukaan palvelujen
suunnitteluun.
Toivotankin asukkaat, järjestöt ja
yritykset
tervetulleiksi aluelautakuntien avoimiin suunnittelutilaisuuksiin, joissa laaditaan ”kehittämisen tiekartta”
tulevalle valtuustokaudelle 2017-2021. Oman
alueenne tilaisuudesta saatte lisätietoa toisaalta tässä
tiedotteessa.

Meeri Vaarala
Alueellisten palvelujen johtaja
Kuva: Petri Uutela, Rovaniemen kaupunki
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SYKSY

ON TUONUT UUTUUKSIA JA MUUTOKSIA

ONNI-AUTON

TOIMINTAAN

Syksy on tuonut uutuuksia ja muutoksia Rovaniemeä parillisina viikkoina kiertävän hyvinvointibussin, eli ONNIauton toimintaan. Ranuantien alueella suurin muutos liittyy Siika-Kämään, jossa ONNI-auto tekee kotikäynnin
ajanvarauksella.
ONNIn aikataulu ja reitti Ranuantien alueella:
Tiistaisin 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.
9.00–10.15 Siika-Kämä (kotikäynti ajanvarauksella)
10.45–12.00 Narkauksen kylätalo (Koulunraitti 35-36)
13.00–13.45 Välijoen vanha koulu (Kuutostie 10)
14.15–15.00 Taipaleen koulu (Taipaleentie 65)
Ajanvaraus Siika-Kämässä:
ONNI-auton palvelut (terveydenhoitaja yms.) ovat SiikaKuva: Jorma Kiviniemi
Kämässä saatavilla kotikäynteinä. Aikaa kotikäynnille voi tiedustella ONNI-auton terveydenhoitaja Teija Rauhalalta
sähköpostitse tai puhelimitse.
Sähköposti: Lähetä tiedustelu osoitteeseen teija.rauhala@rovaniemi.fi parittomilla viikoilla ennen torstaita klo
14.00.
Puhelin: Soita numeroon 050 370 7346 parittomien viikkojen torstaina klo 13–14 (27.10., 10.11., 24.11., 8.12.).
ONNI-auton palveluita syyskaudella:
Syyskuusta lähtien ONNI-autossa on vakituisesti terveydenhoitajan vastaanotto. Vastaanotolla hoituvat verenpaineen ja pulssin mittaus, verensokerin mittaus, painon mittaus, INR-mittaus (Marevan-annostelu), pika-hemoglobiinin mittaus, kolesterolin mittaus (viikolla 46), korvien katsominen ja jatko-ohjeistus pehmittämisen/huuhtelun suhteen, Cohemin/muut injektiot, rokotteiden antaminen, painokontrollit, yleinen terveysneuvonta ja
ohjaus: diabetes, astma, ruokavalio yms. ja akuuteissa tilanteissa lääkärin konsultaatiot.
1.11. Napapiirin Omaishoitajat ry:n edustaja (tietoa, tukea ja toimintaa omaishoitoperheille) sekä Narkauksessa,
Välijoella ja Kivitaipaleessa Trio Kantomaa-Tepsa-Raudaskoski: ”Irwinistä Baddingiin” – iloisia iskelmiä haitarilla,
bassolla ja kitaralla.
15.11. Ravitsemusneuvontaa (sairaanhoitajaopiskelijoiden toteuttamana) ja kolesterolimittauksia (terveydenhoitajaopiskelijoiden suorittamina).
29.11. Ikäihmisten palveluneuvoja (ohjaa ja neuvoo mm. kotihoidon palveluissa,
palveluasumiseen liittyvissä asioissa, yli 65-vuotiaiden omaishoidontukiasioissa, palveluseteliasioissa, veteraaniasioissa, ateria-, kuljetus- ja turvapalveluissa ja yksityisissä siivousja kodinhoitopalveluissa) ja influenssarokotteiden antaminen.
13.12. Influenssarokotteiden antaminen
ONNI-auton palvelutarjontaan voi tulla muutoksia ja/tai lisäyksiä. Ajantasainen ohjelma ja
mahdolliset muutokset reiteissä ja aikatauluissa löytyvät osoitteesta:
www.rovaniemi.fi/likella.
ONNI-auto on osa EU:n Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa LIKELLÄ-hanketta.
Lisätietoja:
projektipäällikkö Eiri Sohlman, puh. 0400 273 371, eiri.sohlman@lapinamk.fi
ONNI-auton puh. (vastaa vain auton kiertäessä Rovaniemellä): 040 19 88 160
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KYLIEN RAITO ETENEE
Osuuskuntatoiminta elää uuden tulemisen aikaa. Pienosuuskuntia perustetaan vuosittain yli 200 ja osuuskuntien
yhteismäärä Suomessa ylitti juuri 5000 rajan. Usko osuuskuntien työllistävään vaikutukseen on vankka
valtakunnan tasolla.
Osuuskuntatoiminnan käynnistäminen kylien alueella on myös aluelautakuntien kehittämistoiminnan tavoite.
Tavoitteena on turvata ja uudistaa kylien heikkenevää palvelutarjontaa ja työllistymismahdollisuuksia sekä edistää
yhteistä tahtotilaa kylien elinvoiman kehittämiseksi. Tässä tehtävässä on aloittanut toimintansa myös Palvelu- ja
työosuuskunta Rovaniemen RAITO. Uuden työn ensiaskeleet on otettu ja osuuskunnan ovi on avoin uusille
jäsenille!

RAITO PALVELEE JA KEHITTÄÄ
Maaliskuussa 2016 rekisteröity Palvelu- ja työosuuskunta Rovaniemen RAITO on lähipalvelujen ja
lähityöllistämisen monialaosuuskunta. Toiminta perustuu paikallisuuteen, läheisyyteen ja luotettavuuteen.
Osuuskunnan toiminta on suunnattu ensisijaisesti Rovaniemen kylien alueelle ja kylien kehittämiseen.
Osuuskunnassa on kolmetoista jäsentä: eri palvelualojen osaajia sekä yhdistysjäsen Rovaniemen RovaTokka ry.
RAITO on osuuskunta, joka tarjoaa arjen hyvinvointia ja kotona asumista tukevia palveluja. Osuuskunta auttaa
kylillä palveluja ja työtä tarvitsevia kohtaamaan toisensa. Osuuskunnan kautta löydät tekijän moneen
palvelutarpeeseen ja työhön: vaikkapa siivoukseen, ikkunanpesuun, kotiin tuotettavaan atk-apuun tai kylätalkkarin
töihin. RAITOsta voi tilata myös arkea virkistäviä ryhmätoimintoja ja päivätoimintaa. Osuuskunnan kautta saatava
lähipalvelu voi olla se pieni, mutta ratkaiseva palanen, kun mietitään ikääntyvän turvallista kotona asumista ja sitä
tukevia palveluita.
Rovaniemen RAITO edistää myös kylien nuorten työllistymistä. Asiassa otettiin ensimmäinen askel palkkaamalla
kaupungin kesätyösetelillä nuori kyläavustajaksi Ala-Nampaan heinäkuun ajaksi. Kyläavustaja Kalle Seurujärvi teki
töitä kuukauden aikana neljässä kotitaloudessa. Vanhusten nurmikot leikattiin ja puut pilkottiin, räystäspellit
asennettiin kohdilleen ja autotallin katto saatiin vihdoin korjattua. Monta muutakin tarpeellista työtä tuli tehtyä ja
mukavia olivat myös lounastauon yhteiset juttuhetket. Kyläyhdistyksen uusi ilmoitustaulukin ehdittiin rakentaa
kesätyörupeaman aikana. Asiakkaat olivat tyytyväisiä ja ilahtuneita, että nuorten kesätyöllistämisellä huomioidaan
vanhuksetkin. Osa asiakkaista oli tuumannut, että iästään huolimatta olivat oppineet nuorelta kyläavustajalta
jotain uuttakin.
RAITO jatkaa kylien nuorten kesätyöllistämistä. Kesän 2017 kyläavustajien töiden metsästys polkaistaan nuorten
kanssa käyntiin vuoden vaihteen jälkeen tammi-helmikuussa. Asiasta tiedotetaan erikseen.
Nuoria osaajia ja tekijöitä on RAITOssa mukana muutenkin. Osuuskunnan liikemerkin, pororaitoa ja jokivarsia
kuvaavan symbolin ovat suunnitelleet Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa palvelumuotoilua opiskelevat Tea
Nevanperä ja Emma Napari. Osuuskunta RAITOn jäseneksi liittyivät syyskuussa myös taiteiden tiedekunnassa
suunnittelua opiskelevat Riina Kittilä ja Tiina Jaakkola. He työstävät parhaillaan lappilaisia tekstiilejä, vanttuita ja
huiveja myyntiin Japanin 2016 joulumarkkinoille.
RAITO on kutsuttu kumppaniksi myös Lapin keskussairaalan kuntoutus- ja kehittämisyksikön hallituksen
kärkihankkeen hankehakuun. Hankkeessa luodaan pilottia osatyökykyisten työelämäosallisuuden parantamiseksi.
Tavoitteena on järjestää toimintaa ja työtä kylien alueella. Asian etenemisestä saadaan lisää tietoa syksyn
kuluessa.
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JÄSENEKSI RAITOON!
Haluatko työllistää itsesi, hankkia lisäansioita tai tehdä muuten sopivasti töitä? RAITOn jäsenenä voit
tehdä työtä lähellä ja helposti. Osuuskuntatoiminnan tarjoamien verkostojen avulla pääset kokeilemaan
itsesi työllistämistä, uutta työtä ja yrittämistä turvallisesti ja helposti. Voit keskittyä työhön, osuuskunta
antaa tukea markkinointiin, viestintään ja laskutukseen. Ota yhteyttä, kerromme lisää!
Rovaniemen RAITO, p. 040 96 30 472
Maarit Alikoski
hallituksen pj.

RANUANTIEN

Päivi Linnansaari
hallituksen sihteeri

KEHITTÄMISSUUNNITELMA

2017—2021

Mikä on tärkeintä Ranuantien kylien kehittämisessä?
Mitkä ovat alueen tavoitteet ja miten ne saavutetaan?
Ja mitä uutta teemme alkavalla kaudella yhdessä?

RANUANTIEN ALUEEN KYLIEN YHTEINEN TYÖPAJA
Tiistaina 22.11.2016 klo 17.00 Taipaleen koululla, Taipaleentie 65
Ranuantien kehittämissuunnitelma 2013–2016 uudistetaan ja alkavaan kauteen käydään myös yhdessä
kumppaneiden kanssa. Alueelliset palvelut toimii kylien kehittämisessä yhteistyössä vapaaehtoistoiminnankeskus Neuvokkaan, SPR:n Pärjätään yhdessä- sekä Lapin liiton Maaseudun arjen
palveluverkosto -hankkeiden kanssa.
Tule, kerro ja keskustele! Nyt osallistutaan ja vaikutetaan.
TERVETULOA! KAHVITARJOILU!
Rovaniemen kaupunki, Vapaaehtoistoiminnankeskus Neuvokas, SPR, Lapin liitto
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RANUANTIENSUUNNAN

KYLIEN YHTEINEN TEATTERIMATKA

ROVANIEMEN TEATTERIIN

Teatterimatka tehdään lauantaina 12.11.2016 klo 19.00 näytökseen Tulitikkuja lainaamassa. Esitykseen voit
tutustua Rovaniemen teatterin nettisivuilla: www.rovaniementeatteri.fi
Yhteiskuljetus linja-autolla järjestetään Ranuantien kylistä. Linjaauto noutaa kyytiläiset pääteiden varrelta ja Taipaleen koulun
pihasta. Kuljetus on ilmainen.
Teatterilippu on omakustanteinen ja liput hankitaan
yhteisostona. Ennakkovaraus osanottajien määrästä on tehty
teatterille ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 26.10.2016.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla teatterilipun hinta
Kivitaipaleen kyläyhdistyksen pankkitilille FI58 1134 5000 8167
16. Peruslippu 28€ / Eläkeläiset 25€ / Työttömät ja opiskelijat
17€. Maksaessasi kirjoita tekstikenttään Sukunimi. Maksun
jälkeen lähetä tekstiviesti kyläyhdistyksen sihteerille. Ilmoita
tekstiviestissä Sukunimi / Lähtijöiden nimet / Osoite josta
nousette linja-auton kyytiin (esim. Virtanen / Virtanen Matti,
Möttönen Maija / Ranuantie2016 linja-autopysäkki). Lähtijöille
ilmoitetaan tekstiviestillä linja-auton aikataulu ja reitti
lähempänä ajankohtaa. Aikataulu ja reitti ilmoitetaan myös
kylien Facebook -sivuilla.

Kuva: Rovaniemen Teatteri

HOX! Erilaisia kulttuuriseteleitä tai kortteja voi käyttää teatterilipun ostoon vain silloin, kun henkilö hakee
itse Kyläyhdistyksen varaaman lipun teatterin kassalta! Lipun nouto teatterin kassalta voi tapahtua sen
jälkeen kun ilmoittautuminen on päättynyt ja lippujen määrä vahvistettu teatterille. Mikäli haluat hakea lipun
itse, ole yhteydessä kyläyhdistyksen sihteeriin, niin saat ohjeet menettelystä ja ajankohdasta.
Teatterin väliaikatarjoilun voi jokainen tilata itse ennakolta sähköpostiosoitteesta teatteri@cafebar21.fi
Väliaikatarjoilun voi ostaa myös paikan päällä teatterilta heti kun on saavuttu perille.
Matka toteutetaan Kivitaipaleen kyläyhdistyksen ja Marttojen yhteistyönä ja matkalle toivotetaan
tervetulleiksi osallistujia kaikista Ranuantien kylistä.
Lisätietoja:
Kivitaipaleen kyläyhdistyksen sihteeri Pirjo Kunnari, puh 040 538 6677.

ENNAKKOTIETO

KEVÄÄLLE

2017!

Rovaniemen Teatteri - Lapin alueteatteri vierailee keväällä 2017 Kivitaipaleessa Taipaleen koululla. Esitys
on suunniteltu helmikuun alkuun. Esitettävä näytelmä on musta komedia Täti ja minä. Näytelmän
rooleissa tätinä nähdään Pirjo Leppänen ja sukulaismiehenä Kari Koivukangas.
Kivitaipaleen kyläyhdistys tiedottaa esitysajankohdasta myöhemmin. Ole kuulolla!
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KIVITAIPALEEN KYLÄN
JUHLAKARTANOLLA

KYLÄKOKOUS KESKIVIIKKONA

26.10.2016

KLO

18.00 LÄHTEVÄNOJAN

Kyläkokouksen aiheena on VESI. Tilaisuudessa käsitellään kylän vesiasioita monipuolisesti:
• Kivijärvi-Jokilampi vesiprojektiin liittyen kuulemme Lapin ELY -keskuksen vesistöistä tekemän
selvityksen ja suositukset jatkotoimenpiteiksi
• Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n edustaja kertoo kylän talousvedestä
• Kemijoen Vesiensuojeluyhdistys ry:n edustaja neuvoo kiinteistöjen jätevesiasioissa
Lisätietoja Kivitaipaleen kyläyhdistykseltä.

SÄHLYÄ TAIPALEEN

KOULULLA

Hieman myöhemmin syyskaudella jatketaan sählyn pelaamista Taipaleen koululla. Pelataan
sekaporukalla. Tavoitteena ei ole kilpailu ja voitto, vaan osanotto.
Pelipäivä ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin, ole kuulolla ja seuraa ilmoittelua. Lisätietoja: Terho
Gullstén, puh. 0400 740 378.

ROVANIEMEN

SEURAKUNNAN

KAIKENIKÄISTEN

KERHO

Kerho kokoontuu Kivitaipaleessa Taipaleen koululla maanantaisin klo 9.30-11.
Kerhopäiviä on syyskaudella vielä 24.10, 7.11 ja 21.11.2016. Kerhojen yhteisestä joulupuurosta
tiedotetaan kerhossa.

Kerhoon ovat tervetulleita kaikki joilla on päiväsaikaan mahdollisuus kokoontua yhteen. Kerhossa
kahvitellaan, hiljennytään hartaudessa, suunnitellaan yhdessä kerhon toimintaa yhteiseksi iloksi mm.
laulaen, jumpaten, runoillen ja tarinoiden.
Kerhossa vierailee seurakunnan työntekijöitä sekä satunnaisesti myös muita vierailijoita.
Yhdyshenkilö on diakonissa Laila Juntti, puh 0400 152243, sähköposti laila.juntti@evl.fi

KIVITAIPALEEN MARTTOJEN
26.11.2016

JA KYLÄLÄISTEN YHTEINEN

PIKKUJOULU

LAUANTAINA

Pikkujoulua vietetään lauantaina 26.11.2016 klo 17.00 alkaen Lähtevänojan Juhlakartanolla.
Tiedossa hyvää ruokaa, yhdessäoloa ja viihteellistä pikkujouluohjelmaa. Joulupukkikin on aikonut
vierailla Juhlakartanossa. Pikkujoulujen vapaampi iltaohjelma kaikille halukkaille n. klo 20 alkaen samassa
juhlapaikassa pikkuväen lähdettyä unten maille.
Tiedotamme myöhemmin pikkujouluihin ilmoittautumisesta ja jouluaterian kustannuksesta.

KANSALAISOPISTON

KURSSIT

Syyskauden kansalaisopiston kurssit ovat käynnistyneet. Ranuantien suunnan kurssit löydät Rovaniemen
kaupungin kansalaisopiston opinto-ohjelmasta 2016-2017 tai verkosta osoitteessa: www.rovaniemi.fi/
kansalaisopisto.
Läheppä sieki harrastamaan!

RANUANTIEN KIVIKELLO 3/2016
TAPAHTUMAKALENTERI (LISÄÄ

TAPAHTUMIA EDELLISELLÄ SIVULLA)

Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

Ti 6.9.2016 Lasten puuhakerho tiistaisin
alkaen
klo 18-19

Narkauksen Päivi Saarijärvi,
kylätalolla
p. 040 7010488,
paivi.saarijarvi@gmail.
com

La
3.12.2016
klo 17
alkaen

Narkauksen Päivi Saarijärvi,
kylätalolla
p. 040 7010488,
paivi.saarijarvi@gmail.
com

Puurojuhla

KIRJASTOAUTON

AIKATAULU

31.12.2016

ASTI

Reitti

Ajopäivä(t)

Lähtöaika

Haukitie 9

Ke klo 15.10-15.25

2.11., 23.11.,14.12.

Kivitaipaleen päiväkoti

Pe klo 10.15-10.45

11.11., 2.12.

Kuutostien ja Välijoentien risteys

Ke klo 17.05-17.20

2.11., 23.11.,14.12.

Lenkkitie 341

Ke klo 16.00-16.05

2.11., 23.11.,14.12.

Lenkkitie 17

Ke klo 16.10-16.25

2.11., 23.11.,14.12.

Loihakanraitti

Ke klo 18.10-18.25

9.11.,30.11.,21.12.

Ranuantie 3962

Ke klo 18.15-18.35

2.11., 23.11.,14.12.

Ranuantie 4164

Ke klo 18.35-18.50

2.11., 23.11.,14.12.

Ranuantie 4228

Ke klo 18.55-19.10

2.11., 23.11.,14.12.

Ranuantien ja Marjapalonraitin risteys

Ke klo 19.20-19.40

2.11., 23.11.,14.12.

Sulaojantie 386

Ke klo 16.45-17.05

2.11., 23.11.,14.12.

Suolijoentie 29

Ke klo 14.55-15.10

2.11., 23.11.,14.12.

Suvannontie 68

Ke klo 17.25-17.40

2.11., 23.11.,14.12.

Välijoentie 2060

Ke klo 15.45-16.00

2.11., 23.11.,14.12.

OIKEIN MUKAVAA SYKSYN JATKOA!
Rovaniemen kaupunki/Alueelliset palvelut
www.rovaniemi.fi/kylat-ja-kaupunginosat

