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Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Ranuantien suunnan kylien tiedote 2/2014

Haukitaipale, Kivitaipale,
Narkaus, Saarikämä
Siikakämä, Välijoki sekä
muut alueen kylät

Aluelautakunta tiedottaa
Puheenjohtajan tervehdys
Ranuantien suunnan kylät ovat vahvistumassa huolimatta talouden hankalasta tilanteesta. Alueen asukkaiden itsetunto
voimavarana on vahvistunut ja tästä osoituksena tuleva Kylien kirnu tapahtuma.
Kylien kirnu, alueemme kehittämisen päätapahtuma on valmistumassa aikataulun mukaan. Kirnutapahtumaan on
koottu verkostomaisesti mukaan toimijoita, jotka ovat olleet halukkaita kehittämään kylien asukkaiden yhteisöllisyyttä.
Yhteistyö erityisesti Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on ollut tuloksekasta. Yhteistyössä on ollut merkille pantavaa
sektorit ylittävä toiminta, joka on lähtenyt oppilaitoksen kyvystä nähdä monialaisuuden hyödyt tavoitteiden
toteuttamisessa. Lapissa ja Rovaniemellä yhteistyöverkostojen rakentaminen on jossakin mielessä helpompaa, koska
ihmiset tuntevat toisensa ja täten luottavat toisiinsa. Tuntemaan oppii vain olemalla aktiivinen ja vuorovaikutuksessa
toisiin. Klikkiytyminen ja oman reviirin vartiointi vähillä resursseilla johtaa näivettymiseen. 1990 -luvun lama omaltaan
osaltaan kaatoi näitä raja-aitoja, nyt on toisen invaasion aika. Aika, jossa toisesta välittäminen ja huolehtiminen ottavat
toiset mittasuhteet. Tästä toivon olevan esimerkkiä muille aluelautakunnille.
Esitänkin haasteen alueemme kyläläisille osallistua sankoin joukoin Kylien kirnu -tapahtumaan. Tapahtumassa
järjestettävät työpajat antavat tosiasiallista suuntaa siihen, miten aluelautakunta omalla päätöksenteolla pystyy
vaikuttamaan siihen, että Ranuantien suunta kasvaa ja kehittyy asukkaiden näkökulmasta parhaiten.
Lopuksi lausun vielä kiitokset aluelautakunnan jäsenelle Taisto Körkölle, hänen omien sanojensa mukaan meidän omalle
Pelle Pelottomalle, joka luovuudellaan synnytti ajatuksen Kylien kirnusta kylien yhteisenä tapahtumana.

Taru Palokangas
Ranuantien aluelautakunnan puheenjohtaja
*********************************************************************************************************************

TEHDÄÄN YHDESSÄ
ROVANIEMEN HYVINVOINTIBUSSI
Tule ideoimaan liikkuvia palveluja!
Liikkuvat ja kiertävät palvelut on uudenlainen palvelujen järjestämistapa. Yhdessä pisteessä voidaan tarjota useampia
erityyppisiä palveluja, lähempänä asiakasta. Liikkuva monipalvelu voi tarjota hyvinvointi-, asiointi- ja kirjastopalveluja
sekä myös järjestöjen ja yritysten palveluja. Hyvinvointibussin mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Parhain
kokonaisuus rakennetaan yhdessä palvelujen käyttäjien, asiakkaiden kanssa!
Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuuksia kehittää uusi liikkuvan palvelun kokonaisuus. Tavoitteena on
parantaa palvelujen saatavuutta sekä edistää monipuolisesti arjen hyvinvointia.
Liikkuvien palvelujen kehittäminen on laajasti hyväksytty Rovaniemen aluelautakuntien kehittämissuunnitelmissa.
Parhaimmillaan liikkuva palvelu edistää sujuvaa arkea kylissä harvaan asutulla alueella sekä taajamissa.
Tule ideoimaan hyvinvointibussin palveluja, reittejä ja aikatauluja asukkaiden avoimiin työpajoihin seuraavasti:

Torstaina 4.12.2014 klo 15.00 – 17.00 Ranuantien työpaja
Taipaleen koulu, Taipaleentie 65
Mitä palveluja sinä toivoisit bussista saatavan? Tule ja kerro. Ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä!
Työpajan vetäjänä toimii Rovaniemen kaupungin asukasasiamies Maarit Alikoski
Kahvitarjoilu – Tervetuloa!

ROVANIEMEN KAUPUNKI

Ajankohtaista alueelta

Kokeilevan kylätoiminnan edelläkävijä

Kylien Kirnu 2014
lauantaina 29.11.2014 Taipaleen koulu, Taipaleentie 65
Kylien Kirnu on kyläläisten ja kehittäjien tapahtuma. Tapahtumalla edistetään kylien elinvoimaa
uuden tiedon ja näkemyksen, paikallisen kokemuksen ja kyläkulttuurin yhdistämisellä sekä
kokeiluilla.

OHJELMA
9.30

Kylien Kirnu tarjoaa tulokahvit

Klo 10

Tapahtuman avaus Ranuantien aluelautakunnan pj Taru Palokangas

Klo 10.15

Ratkaiseva käänne. Innostava kylätoiminta tulee
Kansalaisfoorumi, kehittämispäällikkö Timo Tervo

Klo 11.45

Jotain vanhaa, lainattua ja uutta. Uudella arjen kulttuurilla kylät maailmankartalle
Kulttuurivoimala ry, projektipäällikkö, FK Pirjo Roponen-Lunnas

13.00

Keittolounas - lapset alle 16v ilmaiseksi!

14-16

”Ei mittään raijjaa”. Kylien kokeilevan toiminnan teemoitetut työpajat. Mm. Kylämatkailun ja
kotimajoituksen kehittäminen. Välittävä omahoito, Village Care. Ikääntyvän väestön kotiturvallisuuden
parantaminen. Kylät maailmankartalle. Kylien kansainvälistymisen ajatushautomo.

Tapahtuman ajan klo 10- 18 Taipaleen koulun pihapiirissä lapsille ja lapsenmielisille: Esterata parkour Muurahaisteemalla, poroajelua, silittely-koiria, kioskikauppa ja askartelupiste, pelejä, lasten ja aikuisten pipariklubi…
Tapahtuma huipentuu Napapiiriltä saapuvan Joulupukin vierailuun!

Ilmoittaudu Osviittaan 016-322 6800 tai
sähköisesti: Rovaniemi.fi/Kylienkirnu2014 14.11.2014 mennessä

Ajankohtaista alueelta
Mitä sulla on Bussissa?
Hyvä kyläläinen, tämän kyläkellon pääviesti on: Osallistu ja Vaikuta.
Osallistu ja vaikuta itseäsi, naapuriasi ja kylääsi koskeviin asioihin. Osallistu ja vaikuta kylien yhteistä hyvää ja
tulevaisuutta koskeviin asioihin. Juuri nyt siihen on erityisen hyvä mahdollisuus.
Liikkuvan hyvinvointibussin valmistelu on edennyt ensimmäiseen hankevalmisteluun. Kaupunki rakentaa
bussin palvelukokonaisuutta yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.
Rovaniemen hyvinvointibussin avoimen valmistelun työpajat kiertävät kaikki aluelautakunta-alueet. Jokaisella
alueella järjestetään oma työpaja, jossa kyläläiset ja oman alueen aluelautakunta istahtavat yhteisen pöydän
ääreen. Ja sitten tuumataan mitkä konkreettiset palvelut ja miten, millä reitillä ja milloin bussin tulisi meille
tuottaa. Ja annetaan myös uuden idean iskeä kipinää. Tarkat ajankohdat löydät tästä kyläkellosta. Tule ja
osallistu!

Kylien osuuskunnan seuraavat askeleet
Rovaniemen kylien yhteistä osuuskuntaa on valmisteltu kaupungin, Lapin liiton Kymmenen virran maa –
hankkeen ja Rovatokan yhteistyönä.
Ounasjokivarren, Sodankyläntien suunnan ja Yläkemijoen aluekohtaiset osuuskuntatilaisuudet on nyt pidetty.
Pro Agrian yritysasiantuntija Ari Saarela vei osuuskunnan palvelu- ja työmahdollisuuksista tietoa kylille 9.21.10. Tilaisuuksiin osallistui yli 30 uudesta ansaintamahdollisuudesta kiinnostunutta. . Osuuskunnan
valmistelua jatkettiin 3.11. tilaisuudessa Lähteentien Pirtillä. Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä
osuuskuntatoiminnasta konkreettisesti kiinnostusta Ylä- ja Alaounasjoen, Sodankyläntien ja Ranuantien
suunnilta sekä Yläkemijoelta. Heistä 18 jatkaa Ari Saarelan henkilökohtaisiin haastatteluihin. Osuuskunnan
ovet ovat edelleen avoinna! Jos kiinnostuksesi heräsi nyt, ota yhteyttä asukasasiamieheen (050-3748495).

Kirnutaan yhdessä!
Uutta luova, kokeileva ja kyliä kehittävä Kylien Kirnu järjestetään tänä vuonna ensimmäisen kerran. Upea
kylätapahtuma on avoin kaikille Rovaniemen kylien asukkaille – vauvasta vaariin. Toivotamme kaikkien
aluelautakunta-alueiden kyläläiset runsaslukuisesti tervetulleiksi Kylien Kirnuun 2014 29.11.2014 Taipaleen
koululle. Tapahtuman järjestää Ranuantien aluelautakunta ja se on osa aluelautakunnan
kehittämissuunnitelman 2013–2016 toteuttamista.
Kylien Kirnu kokoaa tärkeät kylien kehittämiseen teemat yhteen. Tilaisuudessa kuullaan kiinnostavat
asiantuntijapuheenvuorot, jotka nostavat yhteiseen pohdintaan ja käytännön toimiin kylien vahvuuksia, jotka
vain odottavat Sammon käynnistämistä. Teemoihin syvennytään yhdessä Kirnun työpajoissa. Paluumatkalle
syntyy tuomisiakin.
Ranuantien aluelautakunta on rakentanut Kylien Kirnun lasten ja lapsenmielisten ohjelmakokonaisuuden
yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun matkailun ja ravintola-alan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat
loihtineet monipuolisen, hauskan ja Joulun Ajan avaavan tapahtumapaketin, joka kannattaa kokea yhdessä. Ja
mikä parasta, valmistelun ideat ovat lähtöisin – kuinkas muuten – Taipaleen koulun lasten pajasta tämän
vuoden toukokuulta!
Kylien Kirnun ohjelma ja ilmoittautuminen tässä kyläkellosta. Tervetuloa koko kylä!
Asukasasiamies
Maarit Alikoski
050 374 8495
maarit alikoski@rovaniemi.fi

Ajankohtaista alueelta
Rahoituksen hakeminen alkaa pian!
Tärkeää koulutusta kyläläisille, kyläyhdistyksille
sekä aluelautakunnille

KYLÄSUUNNITELMAT KÄYTÄNTÖÖN
Tietoa ja vinkkejä
onnistuneen kehittämishakemuksen valmisteluun
keskiviikkona 19.11.2014 klo 16.00–20.00
Isomus-Sali, Pienteollisuustalo, Pohjolankatu 2
Kouluttajana Peräpohjolan Kehitys ry:n
toiminnanjohtaja Laura Vilander
Ilmoittautumiset 17.11.2014 mennessä
marjo.hettula@rovaniemi.fi tai 050 349 6106
Tervetuloa!
ROVANIEMEN KAUPUNKI
Asukastoiminta ja alueelliset palvelut

Lyhyesti aluelautakunnan toiminnasta vuodelta 2014
Ranuantien aluelautakunta on kokoontunut vuoden 2014 aikana seitsemän kertaa. Aluelautakunta on päättänyt mm. oman alueensa
palvelutilauksista, kehittämistoiminnan käyttösuunnitelmasta sekä talousarviosta annettujen talousraamien pohjalta.
Aluelautakunta on myös omalta osaltaan osallistunut kaupunginhallituksen edellyttämiin talouden tasapainottamista koskevaan
toimenpiteisiin. Aluelautakunta päätti kokouksessaan 23.1.2014, että talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet ovat:
1. Aluelautakunta tekee palvelutarve kyselyn alueensa asukkaille.
2. Selvittää vaihtoehtoisia tapoja järjestää palveluja; liikkuvat palvelut, monipalvelut ja osuuskunta.
3. Osallistuu aluelautakuntien koskevien yhteishankkeiden selvityksiin.
4. Lisää asukkaiden omaehtoisuutta koulutuksella ja alueen yhteisellä kehittämistoiminnalla.
Lisäksi aluelautakunta on antanut lausuntoja mm. Rovaniemen kansainvälistymisohjelmaan, jätteenkuljetusjärjestelmään,
toimitilaohjelmaan, Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaan ja hallintosääntöön.
Ranuantien alueelle on laadittu myös kehittämissuunnitelma vuosille 2013 – 2016, jota lautakunta on sitoutunut omalta osaltaan
noudattamaan. Aluelautakunnan talouskehyksessä kehittämistoiminnan osuus on kuluneena vuotena ollut 47 047euroa, josta Kylien
kehittämissäätiön myöntämän tuen osuus on ollut 30 500 euroa.
Kesäkuun kokouksessa aluelautakunta jakoi kylien kehittämis- ja toimintatuet vuodelle 2014. Tukea jaettiin yhteensä 9.000 euroa,
joista toimintatukea oli 440uroa. Tukea myönnettiin kylien kehittämissäätiön antamien periaatteiden mukaisesti hankkeisiin, jotka
tukivat kyläläisten mm. yhteisöllisyyttä, kylätilojen toimivuutta ja alueen toiminnallisuutta.

Marjo Hettula,
aluesihteeri

Ranuantien suunnan aluelautakunnan jäsenet
Jäsen
Taru Palokangas
Katja Misikangas
Terho Gullsten
Samuli Sieppi
Taisto Körkkö
Maija Jääskeläinen

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

kylä
Haukitaipale
Narkaus
Taipale
Välijoki
Siikakämä
Saarikämä

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

