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Ranuantien suunnan kylien tiedote 2/2015

Haukitaipale, Kivitaipale,
Narkaus, Saari-Kämä
Siika-Kämä, Välijoki sekä
muut alueen kylät

Ajankohtaista alueelta
Puheenjohtajan tervehdys
Paikallinen vaikuttaminen aluelautakunnassa
Aluelautakuntakokeilun kolmas vuosi alkaa olla kääntymässä lopuilleen. Jo tässä vaiheessa voi vilkaista olkansa taakse,
mikä on aluelautakunnan merkitys paikallisdemokratian toteuttajana ja myös tähytä eteenpäin, miltä tulevaisuus voisi
näyttää.
Paikallinen päättäminen on sidoksissa kaupungin hallituksen ja valtuuston hyväksymiin talousraameihin ja
säästötavoitteisiin. Paikallinen päättäminen ei tuonutkaan lisää rahaa ja sitä kautta palvelujen lisäämistä tai niiden
säilyttämistä. Kirjastotoiminnan kehittäminen näiden talouden raamien puitteissa on johtanut kyläkirjaston
lakkauttamiseen, mutta vastapainoksi päätettiin kehittää liikkuvaa palvelua eli kirjastoauton toimintaa. Nähtäväksi jää,
lisäsikö kirjastoauton käyttö kävijöiden ja lainausten määrää. Jos käyttäjiä ei kirjastoauton ajolinjalla ja pysäkkikohteissa
ole, tulee uudelleen harkittavaksi se, missä ja kuinka pitkään kirjastoauto pysähtyy. Sinä voit vaikuttaa tähän käyttämällä
palvelua.
Kyläyhdistysten ja toimijoiden avustusten jako on nyt aluelautakunnan tehtävä. Aluelautakunta on voinut joustavasti
jakaa varoja toimintaan ottaen huomioon muuttuneet tilanteet. Joissakin tapauksissa on käynyt niin, että hakemuksen
kohteen toteuttaminen ei ole onnistunutkaan ja anoja on esittänyt käyttötarkoituksen muutoksen avustussummalle. Asia
on voitu paikallisesti käsitellä joustavasti ja todeta, että käyttötarkoituksen muutoksella avustusta ei tarvitse palauttaa.
Paikallisten edustajien on ollut helppo todeta ja vakuuttua syistä, jotka ovat estäneet aiemman toteutuksen.
Aluelautakunta on ottanut myös kantaa kaupungin eri strategioihin ja toimintaohjelmiin ja tuonut mukaan
päätöksentekoon ”kylien Rovaniemen”. Se vahvistaa koko kaupungin kehittämistä ja elinvoimaisuutta. Tällaisia
kysymyksiä ovat olleet maankäyttöön ja vanhuspalveluun liittyvät kysymykset.
Miltä siis näkymä tulevaisuuteen näyttää? Mielestäni aluelautakuntatoimintaa tulee jatkaa, mutta sitä tulee kehittää.
Kyläläisten osallistumista avointen tilaisuuksien asiasisältöihin tulee helpottaa sähköisellä osallistumisella. Työssäkäyvät
eivät tässä hektisessä maailmassa ennätä kokouksiin ja onhan se lepo työpäivän jälkeen tärkeää itse kullekin.
Jokainen meistä tietää, että Suomi, Lappi ja Rovaniemi elävät tiukkenevan talouden puitteissa. Rahaa ei siis ole luvassa
lisää. Tästä syystä aluelautakunnalla on rooli myös tulevaisuudessa palvelujen suunnittelussa ja järkeistämisessä. Kaikesta
ei voida luopua, maaseutu tulee säilyttää asuttuna ja jokaiselle taata mahdollisuus asua kotonaan, jos niin haluaa. Joitakin
palveluja voidaan tuottaa jatkossa sähköisesti, kun kaksi ehtoa toteutuu: 1) Talouksiin saadaan kohtuuhintaiset
tietoliikenneyhteydet ja 2) asukkaat ryhtyvät käyttämään verkon kautta saatavia palveluja tietokoneella. Periaatteellisesti
Internettiä ja sähköpostia vastustava henkilö voi siis opetella tietoyhteiskunnan alkeiden käytön ja hyödyntää niitä tiedon
saannin ja jakamisen sekä palvelujen hankkimisen vuoksi.
Taru Palokangas
Ranuantien aluelautakunnan puheenjohtaja

Huom! Takakannessa on tärkeitä puhelinnumeroita. Leikkaa talteen!
Ranuantien suunnan aluelautakunnan jäsenet
Kylä
Haukitaipale
Narkaus
Kivitaipale
Välijoki
Siika-Kämä
Saari-Kämä

Jäsen
Taru Palokangas, pj
Katja Misikangas, vpj
Terho Gullsten
Samuli Sieppi
Taisto Körkkö
Maija Jääskeläinen

Varajäsen
Timo Satta
Juha Seppälä
Pirjo Kunnari
Pirjo Teräs
Terttu Pikkarainen
Jarmo Saarijärvi

Ajankohtaista aluelautakunnan toiminnasta
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset, kylien kehittämissuunnitelmat: www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät: www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko

Ajankohtaista alueelta
MUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ
Olemme muutaman vuoden sisällä tarkasti selvillä siitä, millaisena sote-uudistus toteutuu. Uudistus vienee
”parhaimmillaan” kaksi kolmasosaa Rovaniemen kaupungin budjetista jonkinlaisen ylemmän hallintotason päätettäväksi.
Miten käy kylien sote-palvelujen tässä muutoksessa? Yksi skenaario on se, että suuret ja kaukaiset sote-tuotantoalueet
tilaavat palveluja vain kunnalta ja suurilta kaupallisilta toimijoilta ja kylien oma hoivapalveluiden osaaminen ja yrittäjyys jää
käyttämättä. Kylien tulevaisuuden kannalta olisi erittäin tärkeää, että uusi sote-järjestelmä sallisi ja jopa rohkaisisi kylätason
mikroyrittäjyyttä.
Yhden tulevaisuusvision mukaan Suomen vanheneminen merkitsee eittämättä sitä, että varsinkin maaseutu muuttuu
väestörakenteensa vuoksi palvelutaakaksi. Toisen vision mukaan ikäihmisten suuri määrä merkitsee varmaa kysyntää hoivaja hoitoalan (mikro)yrityksille. Tämä kehityssuunta voisi merkitä myös sitä, että maaseudulla tarvitaan paljon nuoria käsiä
hoivaajiksi.
Rovaniemen aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien kärkitavoite on vahvistaa Rovaniemen maaseutualueen elinvoimaa
uuden työn ja yrittäjyyden kautta. Valmistelussa onkin monialaosuuskunta, joka olisi oiva vastaus tähän lisääntyvään
ikääntyvän väestön hoidon ja hoivan tarpeeseen.
Edellä kuvattu antaa viitettä siihen, millaisia vaihtoehtoja sote-uudistuksen jälkeisellä ”uudella kunnalla” on valittavanaan.
Kunnan ja sen maaseutualueen elinvoiman ja asukkaiden kannalta parempi vaihtoehto on ”läheisyyden ekonomia”.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tänä vuonna lähipalveluperiaatteet, joista Rovaniemen aluelautakunnat
antoivat myös oman lausuntonsa. Näihin lähipalveluperiaatteisiin olisi jokaisen kuntalaisen suotavaa tutustua.
Lappilaisen maaseudun elinvoimaan vaikuttaa useita muitakin ilmiöitä kuin oma sote-uudistuksemme. Kulunut syksy on
osoittanut, että maailmassa voi tapahtua suuria muutoksia äärettömän lyhyessä ajassa. Turvallinen elin- ja asuinympäristö
saattaa olla kylien kilpailuvaltti hyvinkin läheisessä tulevaisuudessa - lähienergiasta ja puhtaasta lähiruuasta puhumattakaan.
Näihin kylien vahvuuksiin Rovaniemen aluelautakunnat ovat tarttuneet aluelautakuntakokeilun aikana omassa
kehittämistoiminnassaan – on päästy hyvään alkuun.
Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kolmas vuosi on päättymässä ja alkaa
olla arvioinnin aika. Päättäjille, kaupungin johdolle ja asukkaille tarjotaan
mahdollisuus
osallistua
arviointiin.
Arviointiraportti
on
kaupunginhallituksen käsittelyssä keväällä ja valtuusto päättää
rovaniemeläisen lähidemokratiamallin jatkosta kesän korvalla.
Hyvän syksyn toivotuksin
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja

Tiedossa olisi mukavaa, virkistävää ja omatoimista pulikointia
sisätiloissa kaikille vauvasta vaariin. Kiinnostuitko?
Ranuantien aluelautakunta järjestää alueen asukkaille yhteiskuljetuksen
Santasportin kylpylään seuraavina lauantai-päivinä:
– 7.11.2015, uintiaika 12.00 – 14.00
– 28.11.2015, uintiaika 12.00 – 14.00
– 12.12.2015, uintiaika 12.00 – 14.00
Kuljetus järjestetään, mikäli lähtijöitä on vähintään 8 henkilöä.
Kuljetuksesta peritään pieni omavastuu eli 3 € / henkilö/reissu ja perheiltä
10 €/ reissu. Uimaliput maksetaan itse.
Lisätietoja sekä sitovat ilmoittautumiset 19.10 - 23.10.2015 välisenä aikana aluesihteeri Marjo Hettula,
marjo.hettula(at)rovaniemi.fi tai puh. 050 349 6106.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot: Nimi, osoite, ja yhteystiedot (sähköposti tai puhelinnumero).
Kuljetusaikataulu ja – reitti ilmoitetaan lähtijöille ilmoittautumisajan jälkeen.

Ajankohtaista alueelta
UUTTA TYÖTÄ KYLILLE
Aluelautakunnat käsittelivät uuden työn luomista Arktikumin kehittämisseminaarissa, aluelautakuntien Aivomyrskyssä
22.9.2015. Lautakunnat hakivat jatkotoimia ja käytännön ratkaisuja nuorten kesätöiden kehittämiseen sekä uuden työn
luomiseen kylien uudistamis- ja kasvuhankkeissa.
Aluelautakunnat voivat jatkossa olla nykyistä aktiivisemmassa ja laajemmassa roolissa kokeilukulttuurin edistäjinä.
Palveluseteliä ja Kotiapukuponkia kehittämällä saadaan työn lisäystä alueiden yrittäjille ja pidempään työtä vailla olleille.
Nuorten tukeminen työhön ja yrittämiseen voidaan tehdä nykyistä laajemmin yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Vuoden
vaihteen jälkeen käynnistyviä nuorten kesätyöhakuja ajatellen: nyt on oikea hetki käynnistää työtehtävien kartoitus,
joissa tarvitaan apua ja joihin voidaan palkata ensi kesänä kylien nuoret. Yksi esimerkki monista työtä lisäävistä toimista
oli kylien ikäihmisten avoimen iltapäivätoiminnan kehittäminen. Tälle toiminnalle on tarvetta.
Työosuuskunnan valmistelu etenee ja osuuskunnan perustamisen valmistelukokous pidetään Kauppatorin asukastuvalla
(Pohjolankatu 5-7) torstaina 5.11.2015 klo 17.00. Tilaisuudessa käsitellään osuuskunnan perustamissopimusta,
osuuskunnan sääntöjä ja koolle kutsuttavaa osuuskuntakokousta. Tilaisuuteen osallistuvat Rovaniemen RovaTokka ry:n
sekä kaupungin edustajat. Tilaisuus on avoin – tervetuloa!
Ilmoittautumiset marjo.hettula(at)rovaniemi.fi, p. 050 349 6106 maanantaihin 2.11.2015 mennessä.

Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka tarkoituksena on sen jäsenistön taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla
taloudellista toimintaa siten, että osuuskunnan jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita.
Osuuskunnalla ei ole kiinteää osuuspääomaa, vaan se vaihtelee jäsenmäärän mukaan. Jäseneksi voi periaatteessa liittyä
kuka tahansa. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määritellä jäsenyyden edellytyksiä. Uudet jäsenet hyväksyy
hallitus. Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnassa samankaltaista valtaa kuin osakeyhtiön osakkeenomistajat.
Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Perustajat liittyvät
samalla osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunta perustetaan laatimalla sille perustamissopimus. Osuuskunnan tarkoitus on
jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen
osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää (OKL). Osuuskunnan jäsenet eivät ole
henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Jäsen vastaa osuuskunnan velvoitteista ainoastaan osuuskuntaan
sijoittamallaan summalla (eli erilaisilla osuusmaksuilla). Kirjalliset jäsenhakemukset osoitetaan osuuskunnan hallitukselle,
joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Maarit Alikoski
Asukasasiamies

Päivi Linnansaari
Rovaniemen Rovatokka ry
Puheenjohtaja

Suvimaria Saarenpää
Rovaniemen Rovatokka ry
Sihteeri

Ajankohtaisia tapahtumia
Aika
Lauantaina
10.10.2015
klo 14.00-17.45

Tilaisuus
Hirvenlihan käsittely ja
paloittelukurssi

Paikka
Välijoen riistamiehet
ry:n maja

Lauantaina
17.10.2015
klo 21.00 - 02.00
Lauantaina
21.11.2015
klo 18.00

Hirvipeijais -TANSSIT

Kivitaipaleen
Nuorisoseurantalo

Kivitaipaleen Marttojen
pikkujouluillallinen

Lähtevänojalla

Lauantaina
5.12.2015
klo 15.00 - 17.00

Kivalon urheiluseuran 70v.
juhlat.

Urheiluseurantalo

Lisätietoja:
Kurssimaksu: 20,00 €. Järj. Rovaniemen kaupungin
kansalaisopisto. Ilmoittautumiset kansalaisopisto.
Käykääpä kansalaisopiston sivuilla
ilmoittautumassa tai soittakaa 016-322 6520.
Soittaen ja laulaen tanssittaa: Laplanders.
Tanssilippu ja kahvio käteismaksulla. Tervetuloa!
Illallinen jäsenille jäsenhintaan, muille
normaalihintaan. Tervetuloa viettämään yhteistä
joulun alusaikaa. Tiedustelut: Taru Palokangas,
tarupalokangas2014@gmail.com
Vietämme Kivalon urheilijoiden 70v. juhlapäivää
Seuran talolla puurojuhlan merkeissä. Tule
muistelemaan menneitä ja lauleleen joululauluja.
Kaikki ovat tervetulleita!
Lisätietoja: pj. Tiina Peltola, siht. Katja Misikangas

Vuosina 1941–1944 Saksan armeijan joukot olivat asettautuneet Lappiin. He toimivat
ystävällismielisessä maassa kohteliaasti ja vaalivat yhteiseloa paikallisten kanssa.
Leiblied avaa aikaikkunan tuohon vuosikymmenten takaiseen Lappiin. Iskelmämusiikin
soidessa nuoret naiset ja saksalaiset sotilaat vaihtavat katseita, jotka paljastavat kiihkeän
odotuksen elämästä ja rakkaudesta. Yhdessä viihtyvät ihmiset eivät kaipaa yhteistä kieltä
ilonpitoon. Heidän välillensä muodostuu aitoa ystävyyttä ja syttyy tosi rakkautta. Elämä on
riemukkaan kiehtovaa ja vakaata, vaikka toisaalla käydään taisteluja.
Me tiedämme, miten tuo kaikki päättyi. Kun käskynanto tapahtui, iloinen yhteiselo sai
dramaattisen lopetuksen – ystävyys ja rakkaus päätettiin muiden toimesta.
Leiblied on toteutettu yhteistyössä Rimpparemmin ja turkulaisen Aurinkobaletin koreografiavaihdossa.
Koreografia Urmas Poolamets, pukusuunnittelu Kaija Maunula, valo- ja lavastussuunnittelu Janne Teivainen, äänisuunnittelu Henri Haakana.
Esiintyjät; Atte Herd, Helmi Järvensivu, Laura Kallas, Anni Pilhjärta, Henri Haakana ja Valtteri Valo

Ranuantien aluelautakunta järjestää yhteiskuljetuksen ”Leiblied – rakastin saksalaista ” 13.11.2015 klo 19.00 näytökseen, Wiljami
(Urheilukatu 1). Kuljetus järjestetään, mikäli lähtijöitä on vähintään 20 henkilöä. Esityksen kesto on 65 min ja ei ole väliaikaa.
Leiblied -esitysten ryhmähintaiset liput (maksetaan itse): Aikuiset 20 €, eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet 16 € ja lapset 12 €.
Sitovat ilmoittautumiset 23.10.2015 mennessä Pirjo Kunnari, puh. 040 538 6677

Tärkeitä puhelinnumeroita – leikkaa irti ja ota talteen!!

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
112 Suomi -mobiilisovellus hätäpuhelujen paikannukseen nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa. Se mahdollistaa
soittajan sijaintitiedon välittymisen automaattisesti hätäkeskuspäivystäjälle. Yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa
tehty sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Android- ja iPhone -puhelimille, ja se ilmestyy myös Windows-puhelimille
lähiaikoina. Hätäkeskuslaitos suosittelee sovelluksen lataamista.
LKS:n päivystys

päivystysasioiden puhelinneuvonta

016 322 4800

Myrkytystietokeskus

24 h

09 471 977 tai 09 4711 (vaihde)

Pikapoli, Sairaalakatu 1

ma-to 8 - 15 ja pe tai arkipyhän aatto 8 - 14

Ei puhelinasiointia

Auttava Puhelin

ma-ti klo 13–21 ja ke-pe 17–21

0203 16116

Lapin Ensi- ja turvakoti, kriisikeskus

ma- pe klo 8 - 18

040 553 7508

Lastensuojelun päivystys

ma- pe 8 - 16

040 726 6965

Lastensuojelun päivystys

virka-ajan ulkopuolella Lapin Ensi- ja turvakoti

040 584 0021 tai 112

Rikosuhripäivystys

Aluejohtaja Päivi Alanne-Kunnari

0400 979 175

Tien käyttäjän linja

24 h

0200 2100

