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Aluelautakunnan puheenjohtajan tervehdys
Aluelautakuntakokeilu kestää kuluvan vaalikauden eli vuoden 2016 loppuun. Kokeilu on saanut runsaasti huomiota
valtakunnallisesti, jopa ulkomailla. Valtuusto päättää ensi vuonna kokeilun jatkosta, eli tuleeko tästä pysyvä organisaation osa.
Kaupunki on erittäin hyvin kouluttanut aluelautakuntien jäsenet, niin muuten kaikki luottamushenkilöt. Olemme saaneet varsin
hyvän yhteistyön niin kaupungin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin kesken. Aluelautakuntien yhteistyö alueiden
kehittämisessä on hyvin kiinteä. Puheenjohtajat tapaavat lähes kuukausittain ja olemme olleet ideoimassa yhteisiä hankkeita
alueiden elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. On saatu alulle palveluautotoimintaa ja yhteistä hanketta kylätilojen kehittämiseen ja
kunnossapitoon. Näillä hankkeilla voimme lisätä alueiden kiinnostavuutta asumis- tai loma-asumispaikkana. On myös järjestetty
erilaisia tapahtumia alueilla, jolloin on voitu tutustua alueilla oleviin kiinnostaviin kohteisiin.
Erikseen voisi mainita Ounasjoen alueen koulurakennusten tilanteen. Molemmat lautakunnat ovat saaneet tietoa asioiden
valmistelusta ja lautakuntien puheenjohtajilla on ollut mahdollisuus olla valmistelussa mukana. Olemme pitäneet myös
yhteiskokouksen asioiden tiimoilta, ja päätöksemme esitelty koulutuslautakunnan kokouksessa. Näin on aluelautakuntien kautta
saatu paikallinen näkemys asioiden valmisteluvaiheessa tärkeiden, vuosikymmeniksi vaikuttavien päätösten tekemiseen.
Minä henkilökohtaisesti kannatan aluelautakuntien toiminnan vakinaistamista. Alueiden kaikista kylistä ei ole mahdollisuutta
saada valtuustoon edustajia, mutta lautakunnan ja alueen valtuutettujen yhteistyöllä olemme saaneet asioita eteenpäin. Itselläni
on hyvä keskusteluyhteys valtuutettujen kanssa ja olen tyytyväinen heidän kanssa olevaan mielipiteiden vaihtoon. Valtuustossa on
joillakin valtuutetuilla erilaisia mielipiteitä kokeilun jatkosta. Aluelautakuntakokeilun perusteella on arvosteltu sen kustannuksia,
osittain virheellisiäkin kommentteja on kuultu mm. viimeisessä valtuustoseminaarissa.
Olemme yhteistyöllä saamassa niin paljon kehitystä alueille, että kokeilu on osoittanut toimivuutensa ja tehokkuutensa alueiden
elinkelpoisuuden kehittämisessä. Aluelautakuntien jäsenet ovat panneet itsensä ns. likoon ja nähneet tässä mahdollisuuden
kehittää järkevästi alueiden asuttuna pysymistä. Tässä ei ole mitään ristiriitaa kaupunkimme keskustassa asuvien kanssa.
”Rovaniemi - kylien kaupunki” on ja pysyy näin uskottavana mottona tulevaisuudessakin.
Mukavaa kesän odotusta toivottaen,
Timo Eskelinen
Alaounasjoen aluelautakunnan puheenjohtaja

Suun terveydenhuolto tiedottaa:
Suun terveydenhuollon kutsukäytäntö on muuttunut. Jatkossa alle 15-vuotiaille postitetaan koteihin kehotus varata aika suun
terveydenhuoltoon henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaisin määräajoin. Ajan varaamiseksi voitte olla yhteydessä suun
terveydenhuoltoon joko soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen tai käymällä hammashoitolassa. Kun aika varataan itse, on
todennäköisempää, että se sopii. Näin vältytään turhilta ajan vaihdoilta sekä vähennetään peruuttamattomia poisjääntejä.
Kuljetuskoululaisille (koululaiset, joille järjestetään yhteiskuljetus hammashoitolaan) lähetään edelleen valmiit ajat.
15 vuotta täyttäneille ei lähetetä kutsua vaan he varaavat ajan viimeisimmällä käynnillä sovitun yksilöllisen hoitovälin mukaan.
Mikäli joudutte perumaan jo kertaalleen varatun ajan, huolehdittehan uuden ajan sopimisesta itse. Varattu aika tulee perua
edellisenä päivänä klo 14 mennessä. 15 vuotta täyttäneiltä peritään peruuttamattomasta käynnistä asiakasmaksu-asetuksen
mukainen maksu 39,60 €.
Ajanvarausasioihin liittyen keskitetyn ajanvarauksen puhelinnumero on 016 322 4630.
Asiasta antaa lisätietoja:
Ylihammaslääkäri Palokangas Merja, 016 322 2431
Timo Eskelinen
Osastonhoitaja
Katariina Kettunen 016 322 4629.
Alaounasjoen aluelautakunta pj

Ajankohtaista
Oppimista, luottamusta ja sinnikkyyttä
Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kolmas vuosi on käynnistynyt. Tämän vuoden alusta lähtien aluelautakunnat huolehtivat
omalla alueellaan terveysneuvonnan, kotihoidon, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan palveluista. Aluelautakuntien
tulee ohjata, seurata, valvoa ja arvioida näiden palvelujen toteuttamista. Näiden tehtävien lisäksi aluelautakunnat vastaavat oman
alueensa yleisestä kehittämistoiminnasta ja asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.
Kokeilun alkupuoli on ollut oppimisen aikaa. Aluelautakuntien jäsenet ovat opetelleet tuntemaan oman roolinsa
päätöksentekijänä, kaupunkiorganisaation viranhaltijat ovat totutelleet uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja kylien asukkaat ovat
olleet ”kuulolla” aluelautakuntien suuntaan. Tämä oppimisprosessi jatkuu ja – toivottavasti – syvenee. Tiivis ja toimiva
keskusteluyhteys kokeilun eri osapuolten kesken on aluelautakuntatoiminnan ehdoton edellytys. Toimialalautakuntien ja
aluelautakuntien selkeä työnjako ja säännöllinen yhteistyö lisäävät keskinäistä luottamusta tilanteessa, jossa talous asettaa yhä
tiukemmat reunaehdot kuntalaisten palveluiden järjestämiselle. Aluelautakunnat voivat tuoda päätöksentekoon arvokasta
paikallistuntemusta: tähän tehtävään lautakunnat tarvitsevat ehdottomasti asukkaiden apua.
Aluelautakunta-alueet ovat erilaisia rakenteiltaan ja osin palvelutarpeiltaankin. Rovaniemen kylillä on jokaisella oma
toimintakulttuurinsa. Tämän monimuotoisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä vaatii sinnikkyyttä ja
kykyä nähdä kylien arki asukkaan näkökulmasta. Aluelautakuntatyö on parhaimmillaan yhteisöllistä vastuunottoa, tervettä
”sekaantumista omiin asioihin”.
Kylien kehittämissuunnitelmiin tutustuminen on hyvä tapa aloittaa tämä omiin asioihin sekaantuminen; niiden pohjalta on
käynnistynyt useita kehittämishankkeita, joista toivottavasti löytyy ratkaisuja kylien lähipalveluiden turvaamiseen tulevaisuudessa.
Valtuusto saa tänä keväänä hyväksyttäväkseen lähipalveluiden järjestämisperiaatteet, jotka ohjaavat päätöksentekoa myös
aluelautakunnissa. Lautakunnat antavat lausuntonsa näistä periaatteista toukokuussa. Olkaapa yhteydessä kylänne edustajaan
aluelautakunnassa – myös tässä asiassa.
Yhteistyöterveisin,
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja, meeri.vaarala@rovaniemi.fi, puh. 040-5689361

Ryhtyisinkö ikäihmisten perhehoitajaksi?
Mitä on perhehoito?
Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja muuta huolenpitoa perhehoitajan kotona. Kunta
arvioi ja hyväksyy perhekodin soveltuvuuden perhehoitotoimintaan. Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen ja
kunta maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen. Hoitopalkkiot vaihtelevat kunnittain, esim. vuonna 2014 noin 800 eurosta 1200
euroon, kulukorvaukset 500 eurosta 728 euroon kuukaudessa. Lyhytaikaisen hoidon palkkio maksetaan vuorokausihinnan
mukaan. Erikseen korvattavat kustannukset – mikäli niitä on – tulevat kuukausittaisen kulukorvauksen lisäksi. Perhehoitajalle
maksetaan käynnistämiskorvaus perhehoidon aloittamisesta aiheutuviin välttämättömiin kuluihin.
Kenelle perhehoito on tarkoitettu?
Perhehoito sopii ikäihmisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa, mutta eivät pärjää omassa kodissaan ja joiden elämänlaatu on
heikkoa tukipalveluista huolimatta. Perhehoitoon voi tulla muistisairauden alku- tai keskivaiheessa. Perhehoito sopii myös
turvattomuutta tai yksinäisyyttä kokeville korkean iän saavuttaneille henkilöille. Toipilasvaiheessa esim. leikkauksen tms.
toimenpiteen jälkeen perhehoitokoti voi olla erinomainen toipumispaikka. Omaishoidossa oleville ikäihmisille omaishoitajan
vapaan aikana voi olla matalampi kynnys tulla perhehoitoon kuin varsinaiseen laitoshoitoon.
Valmennusta perhehoitajaksi aikoville
Ikäihmisten perhehoitajaksi alkava suorittaa ennen työn aloittamista ennakkovalmennuksen, jonka tarkoituksena on taata
jokaiselle ikäihmiselle mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen ja antaa perhehoitajuutta harkitseville
mahdollisuus saada ennalta riittävästi tietoa tehtävästä. Ensimmäinen valmennusryhmä on aloittanut Rovaniemellä tänä keväänä.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
palveluesimies Maija Kaikkonen
puh. 040 406 8793/sähköposti maija.kaikkonen@rovaniemi.fi

Ajankohtaista jäteasiaa
Rovaniemeläisten jätteistä energiaa
Napapiirin Residuumin toimialueella siirrytään jätteenpolttoon tämän vuoden marraskuussa. Tavallisen asukkaan elämässä
muutos voi näyttäytyä hyvinkin vaatimattomasti, sillä näkyvin muutos tulee olemaan kerättävien jätelajien nimien muutos.
Sekajäte-nimitys jää historiaan ja tilalle tulee polttokelpoinen jäte. Kaikki jäte ei ole palavaa, joten isommissa
asuinkiinteistöissä on syytä varata jäteastia myös kaatopaikkajätteelle. Pienempien talouksienkin kannattaa harkita omaa
astiaa tai muuta säilytyspaikkaa kaatopaikkajätteelle, josta ne voi toimittaa sopivin välein kaatopaikalle tai jäteasemalle.
Muutosten alullepanijana on Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013), jossa säädetään orgaanisen jätteen
kaatopaikkasijoituskiellosta. Kielto astuu voimaan 1.1.2016 ja se tarkoittaa, ettei Suomen kaatopaikoille voi sijoittaa sen
jälkeen jätettä, joka sisältää orgaanisia aineita. Eloperäisen jätteen lisäksi esimerkiksi hyötykäyttöön soveltumattomat
pahvit, rakennusjätteet, kaikki orgaaniset muovit, kumit ja erilaiset tekstiilit täytyy käsitellä muulla tavoin. Tässä
muutoksessa ekopisteiden käyttö, kompostointi ja muut erilliset jätteiden keräykset korostuvat.
Residuumin toimialueen noin 70 000 asukkaan sekajätteiden kustannustehokkain sekä ympäristöystävällisin käsittelymuoto
on jätteiden energiahyödyntäminen jätteenpolttolaitoksessa. Omin päin jätteenpolttoon ei kannata ryhtyä, sillä omassa
tulipesässä poltettujen jätteiden savukaasupäästöjä ei puhdista mikään. Päästöt pääsevät leijailemaan piipun kautta
lähialueiden ilmaan sekä maaperään ja voivat tulla vastaan esimerkiksi omalla lautasella lähialueen ruokien mukana.
Jätteiden poltto omassa takassa tai saunan kiukaassa rasittaa myös tulipesien piippuja ja arinoita.
Jätteenpolttoon siirtymisestä ei tule juurikaan muutoksia jätehuoltokustannuksiin. Vaikka jätteidenpoltosta saadaan
polttolaitoksissa energiaa, se on käsittelymuotona toistaiseksi niin kallista, että jätteen tuojalta peritään
jätteenpolttolaitoksella painon perusteella käsittelymaksu. Myös pitenevät kuljetusmatkat tulevat aiheuttamaan enemmän
kustannuksia kuin kaatopaikkakäsittely, sillä lähin polttolaitos Suomessa löytyy Oulusta. Polttoon ei kannata ohjata mitään
jätteitä, joilla on kierrätysarvoa uusiomateriaalien valmistuksessa tai jätteitä jotka eivät pala. Hyötykäyttöön kelpaavat
jätteet sekä vaaralliset jätteet lajitellaan siis jatkossakin erilleen muusta jätteestä, jolloin ne voidaan ohjata erilliskeräyksen
kautta hyötykäyttöön tai asianmukaiseen käsittelyyn.
Jätteenpolttoon siirtymisen muutokset näkyvät eniten jäteasemilla asioidessa. Isoin rutistus on edessä Alakorkalon
jäteasemalla, jonka toinen muutosvaihe aloitetaan alkukesällä. Jäteasemalle rakennetaan käsittely- ja lastaustiloja
polttokelpoiselle jätteelle ja kaatopaikkajätteelle. Kotitalouksien jäteastiat tyhjentävät jäteautot tuovat jatkossa
polttokelpoiset jätteet jäteasemalle, jossa jäte lastataan rekka-autoihin. Rekoilla jätteet kuljetetaan suoraan
polttolaitokselle.
Polttokelpoisen jätteen tavoin myös syntypaikkalajittelemattomien jätteiden vastaanotto ja käsittely siirtyy kaatopaikalta
jäteasemalle. Jätteistä lajitellaan koneellisesti erilleen kaikki hyödyntämiskelpoinen aines, jonka jälkeen hyötykäyttöön
kelpaamaton palava jäte murskataan ja kuljetetaan niin ikään rekkakyydillä polttolaitokselle energiahyödyntämistä varten.
Polttoon tai hyötykäyttöön kelpaamaton, epäorgaaninen jäännös sijoitetaan kaatopaikalle.
Paljon on jo valmiinakin. Ensimmäisessä vaiheessa Alakorkalon jäteasemalle valmistui marras- joulukuussa 2014 Ekokieppi,
johon ohjautuu miltei kaikkien jäteasemalla vastaanotettavien veloituksettomien jätteiden vastaanotto.
Lisätietoa jätehuollon ajankohtaisasioista kuten jätteenpoltosta, biokaasulaitos -hankkeesta samoin kuin kaikkien kesän
jätteiden keräyskierrosten aikataulut löydät vappuviikolla jaossa olevasta asiakaslehdestämme.
TIETOIKKUNA:
• Jäteasetus kieltää orgaanisen jätteen sijoittamisen kaatopaikoille 1.1.2016 lähtien
• Sekajäte jakautuu jatkossa kahteen jätelajiin: Polttokelpoinen jäte ja Kaatopaikkajäte
• Muutos astuu suunnitelman mukaan voimaan Rovaniemellä 1.11.2015
• Lisätietoa: Jäteneuvonta numerossa: 0800 120 230

Ajankohtaista jäteasiaa
POLTTOKELPOINEN JÄTE, käytössä 1.11.2015 alkaen KAATOPAIKKAJÄTE, käytössä 1.11.2015 alkaen
kelpaa:
• muovit, esim. leipäpussit, muovirasiat,
elintarvikepakkaukset
• biojätteet (jos ei kompostoida tai erilliskerätä)
• kahvipaketit, sipsipussit
• kissan- ja koiranruokapussit
• rikkinäiset kengät, vaatteet ja muut tekstiilit
• vaipat, terveyssiteet
• levyt (vinyyli- ja cd-levyt, videokasetit)
• imurin pölypussit, tupakantumpit
• kumi- ja nahkatuotteet, vaahtomuovit
• styroxit, pienet määrät sahanpurua
• likainen paperi, kartonki ja pahvi (ekopisteisiin
kelpaamaton)
ei kelpaa:
• käymäläjätteet
• erityisjätteet
• moottoriajoneuvon renkaat
• sähkölaitteet
• kivi- ja maa-ainekset, hiekoitushiekat
• räjähdyksen vaaraa aiheuttavat jätteet
• vaaralliset jätteet
• hyötyjätteet (paperi, kartonki, metalli, lasi, puu- ja
puutarhajäte)
• rakennus- ja purkujätteet
• palamaton jäte (esim. keramiikka, hehkulamput,
sulakkeet, kissanhiekka jne.)
• nestemäisiä jätteitä tai lietteitä

Kaatopaikkajätteen keräysvälineeseen saa laittaa vain
kooltaan ja määrältään pieniä jätteitä.

kelpaa:
• hehku- ja halogeenilamput, sulakkeet
• kaakelit, kristallit, peililasit
• keramiikka-, posliini- ja lasiesineet ja -astiat
• tuhkat (vain hyvin jäähtynyt)
ei kelpaa:
• biojäte
• poltettava jäte
• moottoriajoneuvojen renkaat
• vaaralliset jätteet
• sähkölaitteet
• hyötykäyttöön kelpaavat jätteet (lasipakkaukset,
metalli, paperi, kartonki, pahvi)
• rakennus- ja purkujätteitä
• nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
• käymäläjätteitä
• erityisjätteitä
• kivi- ja maa-aineksia, hiekoitushiekkaa
• palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä

Ajankohtaista jäteasiaa

Ajankohtaista jäteasiaa
Rovaniemi, jäteöljyn keräys 19. - 21.5.2015
Veloitukseton jäteöljyn keräys kotitalouksille ja mökkiläisille sekä yrityksille
• Otetaan vastaan mustia ja kirkkaita jäteöljyjä
• Ei vastaanoteta mitään muuta kuin jäteöljyjä.
• Jäteöljyyn ei saa olla sekoittuneena vettä, polttoöljyä, jarru- tai jäähdytinnesteitä, liuottimia, bensiiniä tai mitään
muita vieraita aineita.
• Keräysastioita, esim. kanisterit ja tynnyrit, ei vastaanoteta. Astiat on huolehdittava itse pois vastaanottopaikalta.
Jäteöljy imetään suoraan keräysautoon.
• Yli 200 litran öljyerille voi tilata suoran noudon Lassila & Tikanojalta, puh. 010 636 6031 tai sähköpostitse:
oil@lassila-tikanoja.fi
20.5.2015
15.20–15.50
16.00–16.30
17.00–17.30
18.30–19.00

Marraskoski seurantalo, Honkapolku1
Tapio, ekopiste
Sinetän ekopiste, Kittiläntie 2069
Songan kylätalo, ekopiste, Puhakantie 5

Lisätietoja: Kotitalouksien veloitukseton jäteneuvonta, Napapiirin Residuum Oy 0800 120 230 (arkisin 9-15)

Vaarallisten jätteiden keräyskierros 1.6. – 8.6.2015 Rovaniemellä
Veloitukseton vaarallisten jätteiden keräys kotitalouksille ja mökkiläisille.
Luovuta jätteet aina henkilökohtaisesti keräykseen. Jos jätteitä tuo pysähdyspaikalle muulloin, syyllistyy
roskaamiseen. Keräyksessä otetaan vastaan veloituksetta kaikenlaisia kodin tavanomaisia vaarallisia jätteitä, kuten:
ajoneuvojen akut, elohopeamittarit, paristot ja elohopeapitoiset jätteet; voiteluöljyt (pienet erät), jäähdytys- ja
jarrunesteet, rasvat ja suodattimet; hapot ja emäksiset (lipeät) pesu-aineet; torjunta- ja kasvinsuojeluaineet ja niiden
pakkaukset; maalit ja niiden pakkaukset sekä maalausvälineet, liimat, ohenteet, liuottimet, lakat, kitit ja hartsit;
energiansäästölamput. Pakkaa jätteet ja kirjoita pakkaukseen sisältö. Paras pakkaus on yleensä alkuperäinen
myyntipakkaus, jossa on asianmukaiset tiedot valmiina

Vaarallisten jätteiden keräyksen aikataulu:
ALAOUNASJOEN SUUNTA 5.6.2015
Marraskosken ekopiste, Mukkajärventien tienhaaran varastoalue
Tapionkylän ekopiste, Tapionmutka
Songan ekopiste, kylätalo, Puhakantie 5
Sinetän ekopiste, Kittiläntie 2069
ALAOUNASJOEN SUUNTA 8.6.2015
Marraskoski, Kätkäntien ja Ounasjoen Itäpuolentien risteys
Tapionkylä, Kuoksajärven ja Ounasjoen Itäpuolentien risteys
Sinettä, Ounasjoen Itäpuolentien ja Mäkitalontien eteläristeys
Lisätietoja: Veloitukseton jäteneuvonta 0800 120 230 (arkisin 9–15)

10.55–11.10
11.25–11.40
12.05–12.35
12.45–13.15

10.30–10.45
10.55–11.10
11.20–11.35

Ajankohtaista
Alueiden verkkosivut uudistuvat
Rovaniemen kaupungin verkkosivujen Kylät- ja kaupunginosat – osiota
uudistetaan kevään aikana. Pilottivaiheessa muokattiin uusiksi Alaounasjoen
alueen sivut, ja myöhemmin keväällä sama tehdään muiden alueiden sivuille.
Uudistetuille sivuille kootaan kaikki alueella järjestettävät kaupungin palvelut sekä kaikki kaupungin tarjoamat
sähköiset asiointimahdollisuudet. Lisäksi kylillä on, kuten ennenkin, omat sivunsa, joiden sisältöön kyläläiset itse
voivat vaikuttaa.
Samalla avasimme kyläläisille tarkoitetun markkinapaikan yksityishenkilöiden ilmoitteluun. Rovaniemen kaupungin
tapahtumakalenteriin on myös luotu uusi kategoria kylien tapahtumille. Myöhemmin keväällä avautuu kylätilojen
sähköinen varauskalenteri.
Uudistuksista tiedotetaan tarkemmin sitä mukaa kun ne etenevät. Kaikki jo tehdyt uudistukset sekä kyliin ja
kaupunginosiin liittyvät tiedotteet löytyvät osoitteesta: www.rovaniemi.fi/asukastoiminta
Jani Ekblom
Viestintäsuunnittelija
puh. 050 463 5302
jani.ekblom@rovaniemi.fi

Oman kylän nuoret kesätöihin
Tehkää hyvä työ, ja ottakaa nuori kesätöihin hoitamaan perinteiset aidanmaalaustalkoot, lastenhoitajaksi tai
ikkunanpesuhommiin. Juuri käynnistyneen kesätyö-kampanjan säännöt yksinkertaisuudessaan:
Työn tilaaja/sponsori
- Nuorten työllistäjänä tai sponsorina voi toimia rovaniemeläinen yritys, yksityinen henkilö tai yhdistys, esim. 5
perheen porukka.
- Yhden nuoren työllistämisen hinta tilaajalle on 21,70 €/päivä ja 217,00 €/10 päivää (sis. ALV. 24%).
- Kampanjaan voi osallistua myös sponsorina jos itsellä ei ole tarjota työtehtäviä.
Työntekijä
- Työntekijä on Rovaniemen kaupungilta kesätyösetelin saanut nuori eli 1998 tai 1999 syntynyt nuori. Maksettava
summa on täysin kotitalousvähennyskelpoinen.
- Kun nuori on työskennellyt yhteensä 10 työpäivää (6 tuntia / päivä), hänelle maksetaan 360 € palkka sekä
lomakorvaus.
- Osa palkkiosta koostuu Rovaniemen kaupungin kesätyöläisille maksamasta tuesta.
- Palkkasummasta pidätetään työntekijän ansiotulovero hänen veroprosenttinsa mukaisesti.
- Palkkio on Avaintyönantajien työehtosopimuksen mukainen kesäharjoittelijan palkka.
Työnantaja
-Virallisena työnantajana ja koordinaattorina toimii Sijaishaltija Oy, joka ei tavoittele kampanjalla tai nuorten
työllistämisellä voittoa.
Meidän täytyy yhdessä opettaa kylän nuoret työntekoon. Työllistetään nuoret yhdessä!
Kampanjan nettisivut: www.pikaduuni.fi/kesaduuni
Lisätietoja kampanjasta: Heidi Alariesto
heidi.alariesto@sijaishaltija.fi puh. 045 313 3533

Kylien tapahtumakalenteri
Ajankohta

Tapahtuma

Kylä

Lisätiedot

torstaisin klo 17.0018.00

Lasten liikuntakerho

Sinetän
urheiluhalli

Tartu kirjaan - Sinetän kirjallisuuspiiri

Sinetän
kyläkrouvissa

10.5.2015 klo 12.00

Äitienpäivälounas

Songan kylätalolla

10.5.2015 klo 14.00
alkaen

Äitienpäiväjuhla

Marraskosken
Erän toimitalolla

10.5.2015 klo 13.00

Alaounasjoen äitienpäiväjuhla

Lehtopirtillä

Päiväkoti-ikäisille ja 1-2luokkalaisille. Ohj. Anselmi Kotajärvi.
Järj. Sinetän kyläyhdistys ry.
Kokoontumisista tiedotetaan Sinetän
kyläyhdistyksen Facebook-sivuilla ja
K-Market Pekkalan ilmoitustaululla.
Järj. Sinetän kyläyhdistys ry
Järj. Sonka Napapiirin kyläyhdistys.
Valmistaa miesten kokkikerho.
Kaikille naisille jaetaan ruusu.
Kakkukahvit ja runsas ohjelma, mm.
laulu-, soitto- ja tanssiesityksiä.
Kaikki Ounasjokiset äidit avec ovat
tervetulleita juhlaan. Järj.
Marraskosken kyläyhdistys ry.
Järj. Lehtojärven kyläyhdistys ry

16.5.2015 klo 10.00

Pihakurssin teoriapäivä

Lehtopirtillä

Järj. Lehtojärven kyläyhdistys ry

23.5 klo 10.00 alkaen

Tienvarsien siivoustalkoot

Kokoontuminen
Lehtopirtillä

Järj. Lehtojärven kyläyhdistys ry

touko-kesäkuussa

Savottaperinnettä tutuksi. Eri aiheita.

6.6.2015 12.00-16.00

Sinetän Kesäkimara - koko perheen
tapahtuma

6.6.2015

Avoimet kylät -tapahtuma.
Nimenantojuhla karhulle

11.6.2015 klo 10.00
alkaen

Impin päivän kävelyretki

11.7.-12.7. 2015

Tervajuhlat

Songan
Oitolanrannalla

18.7.2015 klo 11.0015.00
2.8.2015 klo 12.0015.00

Pihakirppis

Songan kylätalolla

Koko perheen onkitapahtuma

elokuussa

Teatteria ja loimulohta

Sinetän
veneenlaskupaikan
laavulla
Sonka

Järj. Sinetän kyläyhdistys ry

Tarkempi aika ilmoitetaan
myöhemmin

Ajankohtaista aluelautakunnan toiminnasta:

Aluelautakunnan jäsenet:
Kylä
Sinettä
Linnansaari
Sonka
Marraskoski
Kuusela
Tapio
Mäntyjärvi
Lehtojärvi

Sinetän vanha
koulu

Järj. Sonka Napapiirin kyläyhdistys.
Aihe ja tapaamisaika ilmoitetaan
lehdessä.
Poniajelua lapsille, kirpputori,
soppatykki, makkaraa,
muurinpohjalettuja, kahvia, arpoja,
kilpailuja ym. mukavaa. Järj. Sinetän
kyläyhdistys ry
Järj. Sonka Napapiirin kyläyhdistys.
Ohjelma ja aika tarkemmin
myöhemmin.
Ohjelma ilmoitetaan tarkemmin
myöhemmin. Järj. Lehtojärven
kyläyhdistys ry
Järj. Sonka Napapiirin kyläyhdistys.
La klo 17 kyläteatterit kohtaavat. Su
klo 13 pääjuhla.
Järj. Songan Maa- ja Kotitalousseura

Jäsen
Timo Eskelinen

vara
Päivi

Tarja Vaarala
Ilkka Kuusela

Pekka Kuoksa
Soile Elo-

Kaija Maunula
Katariina Kemppe
Jarmo Haavikko

Lauri Vitikka
Antti Lilja
Nina Peteri

Kaupunginhallituksen edustaja Riku Tapio
Nuorisovaltuusto edustaja Veera Moilanen

Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset,
kehittämissuunnitelmat sekä koulutusmateriaalit
löydät Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta
www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Esityslistat ja pöytäkirjat:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko

