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Ajankohtaista alueelta
Ranuantien aluelautakunnan puheenjohtajan tervehdys
Tammikuun pakkasista huolimatta aluelautakuntatoiminta ei hyydy. Vuosi 2016 on käynnistynyt ripeästi alueellisten
palvelujen käytäntöön saattamisella. Ranuantien alue on mukana hyvinvointibussi-hankkeessa, joka starttaa
helmikuussa. Pilottivuoden aikana haetaan toimivaa käytäntöä ja ns. Rovaniemen mallia palvelun tuottamiseen.
Hankkeessa käytetään EAKR-rahoitusta ja rahoittajana on Lapin liitto. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta vuoteen
2018 saakka.
Hanketta viedään vuoden aikana eteenpäin kokeilemalla ja ottamalla vastaan aktiivisesti palautetta käyttäjiltä.
Olennaisesti on kysymys siitä, mitkä palvelut voidaan siirtää pyörien päälle. Kaikkia ei voida eikä ole tarkoituksen
mukaista, varsinkin jos palvelun toteuttamiseen tarvitaan erityisiä koneita tai laitteita tai suurta määrää
henkilöstöä.
Helmikuun alussa, 2.2.2016 klo 17.00 Taipaleen koululla, Ranuantien aluelautakunta järjestää avoimen kokouksen
alueen asukkaille. Kokouksessa tiedotetaan hyvinvointibussin palvelukonseptista ja käytännön toteutuksesta.
Palvelukokonaisuuteen on suunniteltu asiointi- ja lomakepalvelut, terveydenhoitajan vastaanotto, seniorineuvola ja
palveluohjaus ja -neuvonta, liikuntaneuvonta ja välinelainaamo, suuterveydenhuolto ja kirjastoon tehtävien
varausten noutopalvelu. Lisäksi on tavoitteena saada paikallisia yrittäjiä tarjoamaan palveluja bussin yhteyteen.
Palvelu on tarkoitettu kyläläisille ja muille asukkaille. Helmikuun alussa aloittaa hankkeen projektipäällikkö työnsä ja
hänen tehtävänä on yhdessä ohjausryhmän kanssa varmistaa hankkeen sujuminen. Hyvinvointibussi kiertää
parillisina viikkoina ja on yhden päivän Ranuantien alueella. Pysäkit ovat pääasiassa nykyisten ja entisten koulujen
tai kylätalojen yhteydessä. Avajaisista ja ajoaikatauluista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Palvelun
kehittyminen ja pysyminen alueella riippuu käytön määrästä. Kun bussi tulee tietyille pysäkeille alueella, se voi
vaatia vielä kuitenkin asiakkaalta liikkumista autolla. Kaikilla tähän ei ole mahdollisuutta, joten naapuriapu on tässä
paikallaan. Ole siis rohkea, pyydä apua, jotta pääset palvelun äärelle ja sinä hyvä naapuri, pidä läheisestäsi huolta,
että voitte yhdessä käyttää palvelua. Pallo on nyt Sinulla, käyttäen palvelut pysyvät ja tulevat lähelle.
Tähän lopuksi:
Ranuantien alueella toimivien järjestöjen avustukset tulevat hakuun. Avustusten haun yhteydessä tulee tehdä
selvitys aikaisemman, myönnetyn avustuksen käytöstä. Pääasiallisina hakijoina ovat olleet kyläyhdistykset, mutta
myös muuta alueella toimivat yhdistykset, jotka käyttävät hankintojaan yhteiseen käyttöön ovat oikeutettuja
hakemaan. Kylien avustusten rahoittajana on Rovaniemen kylien kehittämissäätiö. Lisätietoja:
http://www.rovaniemi.fi/kylatjakaupunginosat.
Taru Palokangas
Ranuantien aluelautakunnan puheenjohtaja
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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
Mitä ihmettä se aluelautakunta oikein tekee? Tule aluelautakuntien avoimiin kokouksiin tammi- ja
helmikuussa!
Rovaniemellä toimii kuusi aluelautakuntaa, jotka järjestävät oman suuralueensa lähipalveluja kuten koulu- ja päivähoitopalveluita sekä
nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuripalveluita. Lisäksi lautakunnilla on vastuu oman alueensa yleisestä kehittämisestä (työllisyys, ympäristö,
liikenne, palvelut jne.). Kehittämistyön käsikirjoja ovat kylien kehittämissuunnitelmat, jotka on laadittu yhteistyössä asukkaiden kanssa.
Jokaisen aluelautakunta-alueen kylällä on lautakunnassa oma edustajansa.
Viime vuonna Ranuantien aluelautakunnassa on pohdittu mm. sitä, voitaisiinko Taipaleen koululla järjestää koululaisille jonkinlaista
iltapäiväkerhotoimintaa tilanteessa, jossa Rovaniemen kaupunki ei sitä vähäisen lapsimäärän takia voi järjestää. Alakemijoen
aluelautakunnassa taas on mietitty, miten turvapaikanhakijoiden kotouttaminen saataisiin nopeasti käyntiin Suomen Punaisen Ristin
kanssa. Sodankyläntien aluelautakunta on tehnyt mm. lukuisia aloitteita asuinympäristön turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Ala- ja
Yläounasjoen aluelautakunnat ovat osallistuneet tiiviisti alueidensa monitoimitalohankkeiden valmisteluun. Yläkemijoen
aluelautakunta taas hallinnoi Yläkemijoki komiaksi -ympäristönhoitohanketta, jossa kehitetään toimintamallia myös muille Rovaniemen
kyläalueille.
Aluelautakuntien tammi- ja helmikuun kokouksissa vahvistetaan vuoden 2016 palvelusopimukset: näissä sopimuksissa määritellään,
miten lähipalvelut tänä vuonna alueilla järjestetään. Kokouksissa käsitellään myös lautakuntien yhteistä LIKELLÄ-hanketta, jonka
tarkoituksena on tuoda tiettyjä lähipalveluita kylien asukkaiden luokse. Aluelautakunnissa tehdään lisäksi aluelautakuntatoiminnan
kokonaisarviointia, joka liittyy käynnissä olevan aluelautakuntakokeilun päättymiseen ja jatkomallin kehittämiseen.
Vuoden ensimmäisissä kokouksissa päätetään myös siitä, millaisiin hankkeisiin/toimenpiteisiin aluelautakunnat ohjaavat kylille
varattuja kehittämisrahoja kuluvan vuoden aikana. Jotta kylien kehittämiseen varatut eurot kohdennettaisiin parhaalla mahdollisella
tavalla,
kutsutaan
kylien
väki
tuomaan
oma
panoksensa
päätöksenteon
tueksi.

Tervetuloa aluelautakuntien avoimiin kokouksiin!
Ranuantien aluelautakunta Tiistaina 2.2.2016 klo 17.00 Taipaleen koululla, Taipaleentie 65
Lisätiedot:
alueellisten palvelujen johtaja Meeri Vaarala, 016 322 5178, meeri.vaarala(a)rovaniemi.fi

Nyt se on LIKELLÄ – lähipalveluja kylille yksillä renkailla!
Kuva: Lapin Amk

Liikkuvien palvelujen kehittäminen Rovaniemen harvaan asutun alueen asukkaiden tarpeisiin käynnistyy helmikuussa. Tämä on
Rovaniemen aluelautakuntien yhteinen kärkitavoite kylien lähipalvelujen parantamiseksi. LIKELLÄ -liikkuvat lähipalvelut lappilaisille -hanke
toteutetaan yhteistyössä palvelun käyttäjien kanssa. Liikkuvien palvelujen ja hyvinvointibussin uutuusarvo onkin asukkaiden –
palvelunkäyttäjien – tarpeisiin vastaavassa palvelukokonaisuudessa. Palvelut suunnitellaan, kokeillaan ja kehitetään yhdessä. Hankkeen
tavoitteena on uudenlainen, lappilainen palvelumalli. Kylien asukkaille hanke näkyy ja tuntuu arjen parempana sujumisena sekä
turvallisempana ja helpompana kotona asumisena.
Rovaniemen kaupungin alueelliset palvelut vastaavat hankkeen toteutuksesta. Hankkeessa on mukana perusterveydenhuollon,
hammashuollon, liikuntapalvelujen, palveluohjauksen, asiakaspalvelun sekä kirjaston palveluja. Myös yksityisiä, kolmannen sektorin sekä
sähköisiä palveluja testataan. Hyvinvointibussi tarjoaa kylille myös jo tutuiksi tulleita hyvinvoinnin ja terveyden teemapäiviä. Tuolloin
palvelut ja toiminta levittäytyvät myös kylien kouluille ja kylätaloille.
LIKELLÄ-hankkeessa tehdään vahvaa yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun, yliopiston ja eri oppilaitosten kanssa. Hanke tarjoaa Lapin
ammattikorkeakoulun hyvinvointi- ja terveysalan opiskelijoille todenmukainen oppimisympäristön ja vahvistaa heidän
työelämävalmiuksiaan.
Lapin ammattikorkeakoululla ja hankkeen projektipäälliköllä, terveysalan lehtori Eiri Sohlmanilla on vahvaa osaamista ja kokemusta
kehittämistoiminnasta, etäisyyksien hallinnasta ja turvallisuusosaamisesta. Sohlman aloittaa työt hankkeessa 1.2. Ensimmäisten tehtävien
joukossa on hyvinvointibussina toimivan ONNI-palveluauton reittien ja aikataulujen vahvistaminen, ensimmäisen palvelukonseptin
kokoaminen ja käynnistäminen kylillä. Tästä tiedotamme asukkaille näkyvästi erikseen.
Otetaan Likellä-hanke ja ONNI-palveluauto omaksemme. Luodaan yhdessä parempaa arkea ja palveluja harvaan asuttujen alueiden
ihmisille!
Meeri Vaarala
Alueellisten palvelujen johtaja

Maarit Alikoski
Asukasasiamies

Ajankohtaista alueelta
Perinteistä ja uutta
KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUKIEN HAKU ALKAA
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tuotto-osuuksista kohdennetaan vuodelle 2016 kylien kehittämiseen ja hankkeisiin
yhteensä 220 000 euroa. Perinteinen kehittämistoiminta jatkuu, mutta samalla tukien kohdentamista ja käytön määrää
halutaan parantaa. Tavoite on, että tuet ovat aikaisempaa helpommin ja monipuolisemmin kylien asukkaiden liikunta- ja
kulttuuriharrastusten, turvallisen arjen, uusien kehittämisideoiden sekä laajempien yhteishankkeiden vauhdittaja ja
resurssi.
Parannettavaa meillä on. Vuonna 2015 myönnettyjä kehittämistukivaroja jäi aluelautakunta-alueiden osalta käyttämättä
yhteensä 80 000 euroa. Se on monesta hyvästä pois. Vuonna 2016 tukien käytön seuranta uudistuu jatkuvaksi. Näin
turvataan tukien mahdollisimman laadukas ja täysimääräinen käyttö.

Tuumataan yhdessä

Kaupunginhallitus päättää kylien ja asukastoiminnan kehittämistuen myöntämisen periaatteista. Hyvin usein asukkaiden
osallisuuden ja yhteisöllisyyden tai kylien viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamisessa on kyse siitä miten ihmiset
saadaan koolle ja kohtaamaan saman katon alla. Ja että yhdessä tuumataan millä arjen pienillä teoilla ja kohtaamisilla
voimme yhdessä poistaa esimerkiksi yksinäisyyttä. Raatataan ja vaihdetaan arkea piristävällä tavalla kuulumisia.
Aluelautakuntien toiminnassa suurimmat ja tärkeimmät tavoitteet ovat yhteisiä. Maaliin on päästy esimerkiksi harvaan
asutun alueen asukkaiden liikkuvien palvelujen kehittämisessä. LIKELLÄ-hankkeesta ja ONNI-palveluauton toiminnan
käynnistymisestä kerrotaan tässä Kyläkellossa. Laaja yhteistyö tuotti toivotun tuloksen. Hyvä toimintatapa kannattaa
siirtää myös osaksi kylien kehittämistä.

Antaa uuden tulla

Kylien voimavarat ovat rajalliset ja usein yhdessä pohdittu asia on: ”Miksi ihmiset eivät osallistu?” Toivomme, että tämän
vuoden kehittämistukien suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan yhdessä ”härkää sarvista”. Tuumataan mitä voisimme
tehdä uudella tavalla ja erilaisia kylien voimavaroja tai uusia voimavaroja yhdistäen.
Rovaniemen kaupungilla on kumppanuussopimus Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa. Käytännössä se
tarkoittaa muun muassa sitä, että aluelautakunta-alueet toimivat ammattikorkean avoimena oppimisympäristönä.
Erilaisia kehittämistehtäviä ja toimintaa sekä opinnäytteitä halutaan toteuttaa kylien tarpeisiin ja aiheisiin. Otetaan
nuoret ja aikuisopiskelijat mukaan kylien kehittämiseen!

Hoitokalastus kiinnostaa

Vesistöjen hoitokalastuksen suosio on jatkanut kasvua viime vuosina. Hyvin hoidetut kalavedet antavat uusia ja parempia
mahdollisuuksia asukkaiden vapaa-aikaan ja virkistykseen sekä myös kylien elinkeinojen kehittämiseen. Vuonna 2016
hoitokalastukseen on haettavissa kylien kehittämissäätiön tukea viime vuotta enemmän, yhteensä 12 000 euroa.
Tuumasta toimeen!

Hakuaika uudistuu

Kehittämistukien hakuaika uudistuu. Vuonna 2016 kehittämistuki hakemukset jätetään tiistaihin maaliskuun 15. päivään
klo 16 mennessä. Näin toimien saamme tuet maksuun hyvissä ajoin ennen kesää!
Kaikki hakulomakkeet: http://www.rovaniemi.fi/kylatjakaupunginosat
Lisätiedot: Asukasasiamies Maarit Alikoski, 050 3748495
maarit.alikoski (at) rovaniemi.fi

Laitetaan kylien kehittämistoiminnan uusi vaihde yhdessä päälle.
Ota rohkeasti yhteyttä meihin!
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja

Maarit Alikoski
asukasasiamies

Ajankohtaisia tapahtumia
Koko perheen PILKKIPÄIVÄ
Pitkäperjantai 25.3.2016 Salmilampi
Lisätietoja tapahtumasta lähempänä ajankohtaa:
seuraa Kivitaipaleen ilmoitustauluja, Facebookia
ja Lapin Kansan seurapalstaa.
Järjestäjänä Kivitaipaleen kyläyhdistys ry
Lisätietoja Pirjo Kunnari, puh 040 538 66 77
Kuva: Rovaniemen kaupunki/Jouni Laaksomies

Rovaniemen teatteri – Lapin Alueteatteri esittää
PIKAVOITTO -esityksen
Keskiviikko 6.4.2016 / klo 19.00
Taipaleen koulu, Kivitaipale
Liput ostettavissa tunnin ajan ennen esityksen alkua koululta:
aikuiset 15 € ja opiskelijat 10 €.
Väliajalla kahvio, käteismaksu
Järjestäjinä yhteistyössä Lapin Alueteatteri ja
Kivitaipaleen kyläyhdistys ry
Lisätietoja Pirjo Kunnari, puh 040 538 66 77
Lämpimästi tervetuloa 
Lisätietoja esityksestä löydät nettiosoitteesta
http://www.rovaniementeatteri.fi/Ohjelmistossa/PIKAVOITTO

Nuorten Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ja yksilöllisen

kohtaamisen palveluohjaamo. Ohjaamossa etsitään yhdessä ratkaisuja nuoren
elämäntilanteeseen ja nuori saa työhön ja koulutukseen pääsyä edistävät palvelut yhden
Ohjaamon ohjaajan kautta. Ohjaamo palvelee työelämän ja koulutuksen ulkopuolella
olevia nuoria sekä kaikkia niitä nuoria, jotka tarvitsevat nopeaa tietoa ja apua tai
pidempiaikaista ohjausta yksilöllisiin tarpeisiinsa. Ohjaamo toimii Euroopan
sosiaalirahaston tuella.
Asiakastyössä voidaan ottaa myös nuoren vanhemmat, kaverit ja huoltajat tiiviisti
yhteistyöhön mukaan.
Ohjaamossa tehdään yhteistyötä laajassa verkostossa muun muassa TE-palvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, etsivän
nuorisotyön ja oppilaitosten kanssa, mikä mahdollistaa katkeamattoman palvelupolun nuorelle. Ohjaamosta nuori saa
apua muun muassa seuraaviin asioihin: sujuvaan arkeen ja asumiseen, raha-asioihin, paperiviidakossa selviämiseen,
työpaikan etsimiseen ja työnhakuun sekä erilaisten koulutusmahdollisuuksien miettimiseen ja opintopolkujen
rakentamiseen.
Soita ohjaajille!
Ohjaaja Joni Mäkitalo, 050 5725309
Ohjaaja Tiina Hukkanen, 050 3446708
Opinto-ohjaaja Kati Pakarinen, 020 7984546

Ohjaaja Paula Väänänen, 050 4354087
Ohjaaja Kim Kreus, 044 733 9711
ohjaamo@rovaniemi.fi

