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Hyvät alueemme asukkaat. Aluelautakuntakokeilu, joka päätettiin toteuttaa kaupungissamme vuoden 2012 valtuuston
päätöksellä on nyt loppumassa. Valtuusto päätti kuluvan vuoden helmikuun kokouksessaan jatkaa kokeiluna aluelautakuntien
toimintaa alkavan neljän vuoden ajan. Aluelautakuntien toiminta on ajettu nykyisiin uomiinsa päättymässä olevalla
valtuustokaudella. Toiminnassa on ollut oppimista viranhaltijoilla, valtuutetuilla ja aluelautakuntien jäsenillä.
Alkava kausi on helpompi aloittaa, kun on saatu toiminnasta kokemuksia. Kehitettävää on aina jokaisessa organisaatiossa,
jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. Kokeilu on saanut runsaasti kiinnostusta niin kotimaassa kuin
kansainvälisestikin. Saatiin kokea tämä kiinnostus kuntavaalien alla, kun olimme kansainvälisen vaalitarkkailija ryhmän
kuultavina alueellisesta päätöksenteosta ja lautakuntien valintamenettelystä.
Alueellinen demokratia on tietenkin kannatettavaa toimintaa, kun tehdään maantieteellisesti laajojen kuntien päätöksiä.
Reuna-alueilta ei ole mahdollista saada valtuutettuja päätöksentekoon samalla tavalla kuin kuntien keskustoissa asuvien
kuntalaisten. Vaikuttamismahdollisuuksien tulisi kuitenkin olla aluelautakuntien alueen asukkaiden mielestä todellisia.
Aktiivisten jäsenten ansiosta on mahdollista saada kylien asioiden kannalta painavia tietoja viranhaltijoille ja
toimialalautakuntien tietoon.
Alueemme osalta tärkeät toimenpiteet ovat edenneet tuskastuttavan hitaasti. Jokivarren lasten ja nuorten päivähoito- ja
koulupalvelut ovat toimineet liian pitkään epätyydyttävissä olosuhteissa. Eikä ole syytä unohtaa työntekijöitä, jotka ovat
työskennelleet lastenne kanssa.
Nyt näyttäisi olevan valoa pitkän tunnelin päässä, mutta yrityksistä huolimatta tulevat tilat eivät ehkä ole sitä, mitä
nykytietämyksellä voitaisiin tehdä kokonaistaloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. On riittävästi tutkittua ja
kokemusperäistä tietoa terveellisten ja elinkaareltaan ylivoimaisten tilojen osalta. Täällä niitä vielä on varaa vieroksua.
Nyt ollaan valitsemassa alueemme uuteen aluelautakuntaan jäseniä. Toivon, että kylät valitsevat parhaat mahdolliset
edustajat lautakuntaan. Toivotan valittavalle toimielimelle intoa työskennellä alueemme hyväksi.
Kiitän nykyisen aluelautakunnan jäseniä hyvästä työstä ja sopuisasta toiminnasta lautakunnassa. Mielestäni olemme saaneet
orastavaa yhteistyötä kylien kesken.
Erityisesti haluan myös kiittää alueellisten palveluiden viranhaltijoita työssään kanssamme. Olemme saaneet heiltä oppia
kunnallisen demokratian toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista alueellisten asioiden valmistelusta.
Hyvää kesää toivottaen
Timo Eskelinen

NUORTEN

KESÄTYÖLLISTÄMINEN

ALAOUNASJOEN

ALUEELLA

— TARTU TILAISUUTEEN!

Alaounasjoen aluelautakunta työllistää kesäkuussa 2017 kolme alueen nuorta kyläavustajan tehtäviin. Nuorille halutaan antaa
mahdollisuus tutustua työelämään lähellä kotia. Kyläavustajan tehtävät ovat asiakkaan osoittamaa työtä, esim. kotona ja
pihapiirissä tapahtuvaa askareissa auttamista, seurustelua tai kevyttä pihatyötä. Työ tehdään yhdelle tai useammalle
asiakkaalle ja kesto voi vaihdella muutamasta päivästä viikkoon tai kahteen.
Ole mukana työllistämässä oman alueemme nuoria! Työtarjoukset/tiedustelut: Timo Eskelinen, puh. 040 573 6652.

TIEDOTUSTILAISUUS OUNASJOEN

UUDEN MONITOIMITALON TILANTEESTA

31.5.

KLO

18

Tiedotustilaisuus Ounasjoen uuden monitoimitalon tilanteesta järjestetään keskiviikkona 31.5. klo 18.00 Ounasjoen
monitoimihallilla Sinetässä. Tilaisuudessa mukana rakennuttaja, urakoitsija, arkkitehti ja Ounasjoen peruskoulun rehtori.
Kahvitarjoilu. Kutsuja: Alaounasjoen aluelautakunta.
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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 moni-puolisesti 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 nuorisopalvelujen verkkosivuilla www.rovaniemi.fi/nuti sekä
nuorisopalvelujen Facebook- ja Instagram-tileillä.
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.

AJANKOHTAISTA

KIERRÄTYSASIAA KESÄLLÄ

2017

Ajankohtaista asiaa kierrätyksestä sekä aikataulut ja tiedot Rovaniemen jätteiden keräyskierroksista Napapiirin Residuum
Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.residuum.fi.
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AVOIMET

KYLÄT –PÄIVÄ

10.6.2017

Avoimet Kylät on osa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden
ohjelmaa
10.6.2017.
Juhlavuoden
kantava
teema
Yhdessä,
istuu
kylätoimintaan loistavasti.
Kylät kutsuvat taas kaikki liikkeelle ja tutustumaan elämäänsä. Avoimet Kylät -päivänä järjestetään tapahtumia niin pienissä
kuin isoissakin kylissä. Ohjelmassa on mukavaa yhdessä olemista ja tutustumista kylien elämänmenoon.
Avoimet Kylät Alaounasjoen alueella:
Lehtojärvi klo 12-15
Tervetuloa Rovaniemen kesäkylään
Lehtopirtti, Lehtojärventie 99, Rovaniemi
Lehtojärven kyläyhdistys ry/Riku Tapio, 040 778 5480
Sinettä
klo 11-15
Kesäkimara
Sinetän vanha koulu, Parkkikankaantie 12, 97220 Sinettä
Sinetän kyläyhdistys ry/Päivi Linnansaari, 040 595 1459
Sonka
Loimulohta ja muuta sapuskaa (Songan miesten kokkikoulu)
Suomi-Sonka 100 vuotta teatteritarinaa Tervaköörin esittämänä, kesäistä hauskanpitoa
Sonka Napapiirin Kyläyhdistys ry/Hannele Mölläri, 040 743 5108
Tapionkylä klo 15-18
Huutokauppapäivä
Tapion Kylätalo, Tapionmutka 32, Rovaniemi
Tapion Kylät ry/ Jarmo Huhtala

MYYJÄISET TAPION KYLÄTALOLLA 10.6.

KLO

15-18

Tapion kylätalolla pidetään Avoimet kylät –tapahtumaan sisältyvät myyjäiset 10.6.2017 klo 15 - 18 . Tapahtumaan voi varata
oman myyntipöydän. Lisäksi myynnissä on Kylätalon tiloihin kertynyttä kierrätyskelpoista tavaraa. Tuotto menee Kylätalon
toiminnan tukemiseen.

TAPION KYLÄJUHLA TAPION

KYLÄTALOLLA

18.6.

KLO

12-16

Tapion Kyläjuhla on koko perheen iloinen ja rento kesätapahtuma, jota vietetään
Suomen juhlavuoden tunnelmissa Tapion Kylätalolla 18.6.2017 klo 12-16. Tapahtumaan
ovat tervetulleita kaikki rovaniemeläiset ja ounasjokivartiset, niin vakituiset asukkaat
kuin mökkiläisetkin.
Kyläjuhlan ohjelma muodostuu muun muassa juhlasaagasta, jonka lausuu Oiva Arvola,
ArtIlon taidenäyttelystä, ainutlaatuisesta käsikello-musiikkiesityksestä, Tapion kvartetin
komeista lauluista ja Tapion nuorten bändisoitosta Toni Jaatisen johdolla. Rovaniemen
kaupungin kirjastoautossa järjestetään Kylätalon pihalla lapsille mieluista ohjelmaa.
Mikä kesätapahtuma se olisi ellei paikalta saisi ostettua makkaraa, kahvia ja vohveleita?
Tule viettämään kesätapahtumaa komeisiin Tapionkylän maisemiin.
Kuva: Rovaniemen kaupunki / Torvinen Aarno
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ROVANIEMEN

KESÄKYLÄ –TAPAHTUMA

1.7.

KLO

11-15 LORDIN

AUKIOLLA
1.7.2017 klo 11-15 järjestetään Rovaniemen kesäkylä -tapahtuma Lordin aukiolla.
Tapahtuman tarkoitus on lisätä yhteisöllisyyttä kylillä ja keskikaupungilla asuvien
rovaniemeläisten välillä. Tuomalla maaseudun teemaa keskelle kaupunkia halutaan
myös viestittää siitä, että Suomi on kylien ja kaupunkien maa. Tapahtumassa esitetään
juhlavuoden kunniaksi myös 100 asiaa, mitkä puoltavat asumista ja elämistä maalla.
Kesän suurin kyläjuhla Rovaniemellä.
Kuva: Rovaniemen kaupunki / Torvinen Aarno

SUOMI100 –TAPAHTUMA 7.-16.7 SONGASSA
7.-11.7. Unkarilaiset vieraat, Unkarilainen ilta, Kansainvälinen ilta. Tarkemmat ajat
ilmoitetaan myöhemmin. Järj. Songan Eurooppakerho ja Kyläyhdistys
12.7.-16.7 -17 alkaen suomalaisen tervaan ja tervahautaan tutustuminen, useana päivänä
15.7-16.7. Tervajuhlat Suomi 100-hengessä Oitolanrannalla, kodalla näyttely SentraaliSantrasta internettiin. Järj. Sonka Napapiirin Kyläyhdistys ry
Kuva: Rovaniemen kaupunki / Torvinen Aarno

KONTOJÄRVEN

KUNINGAS –UISTELUKILPAILU JA TAPAHTUMAPÄIVÄ

MARRASKOSKELLA 22.7.

Marraskosken kyläyhdistys ry järjestää Kontojärven Kuningas -uistelukilpailun ja koko perheen tapahtumapäivän 22.7.2017.
Samalla vastaamme Tapion Kylät ry:n Suomi 100-vuotta haasteeseen. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

Ke 10.5. klo 19 10.5. klo 19.00 Rovaniemen teatteri esittää Täti ja minä
-näytelmän Lehtopirtillä.

Lehtojärvi.
Lehtopirtti

Su 14.5. klo 12 Äitienpäivälounas kylätalolla 14.5.klo 12.00. Järj.
Miesten kokkikerho

Songan kylätalo

Ilmoittautumiset Irja
Laakkonen p. 0400 293 900

La 22.7.

Pihakirppis Songan Kylätalon pihalla 22.7.2017. Järj.
Songan Maa- ja Kotitalousseura ry

Songan kylätalo

Pöytävaraukset Hannele
Mölläri p. 040-7435108

Heinäkuussa

Kansanlaulukirkko Oitolanrannalla heinäkuussa. Järj.
Rovaniemen seurakunta ja Kyläyhdistys

Sonka,
Oitolanranta

Elokuussa

Yhteislaulutilaisuus Oitolanrannalla elokuun alussa. Järj. Sonka,
Eurooppakerho
Oitolanranta

Syyskuussa

Hyvästit kesälle syyskuun alussa. Tervakööri ja
Kyläyhdistys

Sonka

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

