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JA MUUT ALUEEN KYLÄT

KYLÄNRAITEILLA EI TUNNETA YKSINÄISYYTTÄ

Rovaniemen kaupunki laatii vuosittain hyvinvointikertomuksen, joka antaa päätöksentekijöille tietoa kunnan
elinvoimasta, taloudesta, palveluista ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Kyseessä on tärkeä tietopaketti, koska
sen pohjalta tehdään kaikkien kuntalaisten hyvinvointipalveluihin liittyvät linjaukset esimerkiksi laajan kuntamme
palveluverkosta.
Millaiseksi asukkaat kokevat oman hyvinvointinsa? Tähän kysymykseen haettiin vastausta Rovaniemellä toimiville
järjestöille kohdennetulla kyselyllä. Järjestöillä on arvokasta ruohonjuuritason näkemystä ja kokemusta
kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä haasteista.
Järjestöjen vastaukset piirtävät kuvan rovaniemeläisten yksinäisyydestä. Yksinäisyys on yleistymässä nopeasti ja
aiheuttaa jo itsessään hyvinvoinnin laskua.
”Pitkät matkat, ei autoa, sairaudet, ja saman ikäisten ystävien kuolemat vaikuttavat ihmisten
vetäytymiseen yksinäisyyteen. Puolison kuolema pitkän avioliiton jälkeen saa lesken jättäytymään
pois yhteisistä riennoista” (kysely)
”Meille tulee jatkuvasti yhteydenottoja yksinäisiltä ihmisiltä, joilla ei ole omaa verkostoa.” (kysely)
Eri-ikäisten ihmisten yksinäisyys on tuttu ilmiö myös kylillä. Kylästely on vähentynyt ja yhdistystoiminnan
aktiivijäsenet voi usein laskea yhden käden sormilla. Omaiset voivat asua kaukana ja yhteyttä pidetään
enimmäkseen puhelimitse. Kohtaamisia on siis vähän.
Aluelautakunnissa on tunnistettu kyläkulttuuriin ”hiipinyt” elämäntavan yksilöllistyminen. Tarvitaan tämän päivän
kylänraitteja, jotka kutsuvat uuteen kyläilykulttuuriin, arjen pikkujutteluun ja ajatustenvaihtoon. Tästä syystä
Rovaniemen kyläalueille onkin valmisteilla ”Aina varma – heti valmis” – kyläviestintähanke, jossa yhdistyvät arjen
piristävät kohtaamiset ja uuden viestintäteknologian mahdollisuudet. Mukaan tarvitaan kyliä ja asukkaita, jotka
haluavat kehittää käytännössä aina varmaa ja heti valmista kyläviestintää - välinettä, joka on kaikkien ulottuvilla.
Tartutaan kyläviestinnän arjen hyvinvointia parantaviin mahdollisuuksiin. Hyvinvoinnin edellytys on ei-toivotuksi
koetun yksinäisyyden poistaminen. Tämä on asia, johon voimme itse vaikuttaa ja jonka voimme yhdessä korjata.
Tavataan kylänraiteilla!
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja

ALUELAUTAKUNTIEN

Maarit Alikoski
asukasasiamies

AVOIMET KOKOUKSET

–

TULE JA VAIKUTA!

Aluelautakuntien kokoukset touko- ja kesäkuussa ovat avoimia kaikille.
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. aluelauta-kuntakokeilun kokonaisarvioinnin
tulokset ja jatkokehittäminen. Toivomme kokouksiin runsasta osanottoa
ja osallistumista. Tule ja vaikuta!
Ranuantien aluelautakunnan avoin kokous 31.5.2016 klo 18.00
Taipaleen koululla.
Tervetuloa!

RANUANTIEN KIVIKELLO 2/2016
PALVELUJA

LÄHEMMÄS ASUKKAITA

– HYVINVOINTIBUSSI

JA

LIKELLÄ-HANKE

Maaliskuussa Rovaniemellä käynnistyi LIKELLÄ – kiertävät lähipalvelut lappilaisille -hanke,
jossa kehitetään uudenlaisia tapoja tuoda palveluja lähemmäs asukkaita.
Hankkeen myötä Rovaniemellä kiertää joka toinen viikko hyvinvointibussi viidellä eri reitillä
Yläounasjoen, Ranuantien, Sodankyläntien ja Yläkemijoen alueilla. Hyvinvointibussi tarjoaa
yhdessä palvelupisteessä useampia erityyppisiä palveluja.
Maalis- ja huhtikuussa hyvinvointibussissa on tarjottu terveysmittauksia (esim. verenpaine,
hemoglobiini, kolesteroli ja verensokeri) ja terveysneuvontaa. Bussin mukana on kiertänyt
myös Lapin ammattikorkeakoulun vanhustyön, sairaanhoidon ja fysioterapian opiskelijoita
pitämässä mm. liikuntatuokioita ja antamassa ravitsemusneuvontaa.
LIKELLÄ-hankkeessa terveys ja hyvinvointi pyritään näkemään laaja-alaisemmin kuin vain
terveys- ja sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Hyvinvointibussin ja kylätalojen palveluvalikoima
tulee laajenemaan vaihe vaiheelta.
– Olemme käyneet keskusteluja mm. teatterin, kirjaston ja järjestöjen edustajien kanssa siitä, miten he voisivat
osallistua hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen. Todella mielenkiintoisia ja tuoreita ideoita on tullut esiin
keskusteluissa. Näitä ideoita aletaan ottaa käyttöön syksyn toiminnan käynnistyessä viikolla 34, hankkeen
projektipäällikkö Eiri Sohlman sanoo.
Koko LIKELLÄ-hankkeen uudenlainen palvelumalli kehitetään vuorovaikutuksessa asukkaiden eli palvelun
käyttäjien kanssa. On siis tärkeää, että palveluista annetaan palautetta.
Hankkeella edistetään palvelujen saatavuutta etenkin harvaan asutuilla alueilla. Tavoitteena on lisätä asukkaiden
arjen hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta ja näin tarjota paremmat mahdollisuudet elää maaseudulla. Hanke
edistää toimintamalleja, joissa ihmisten ei tarvitse liikkua palveluiden luokse, vaan palvelut tulevat lähemmäksi
ihmistä ja palvelujen saatavuus paranee. Näin kylille syntyy uudenlaista elinvoimaa.
LIKELLÄ-hanke on EU:n Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama.
Lisätietoja hankkeesta:
projektipäällikkö Eiri Sohlman, eiri.sohlman@lapinamk.fi, p. 0400 273 371
www.rovaniemi.fi/hyvinvointibussi

HYVINVOINTIBUSSIN

REITIT JA AIKATAULUT

—

LEIKKAA TALTEEN!

Ranuantien alue
Viikko 20: 16.–20. toukokuuta
Viikko 22: 30. toukokuuta–3. kesäkuuta
Tiistaisin

Hyvinvointibussin puhelin
040 19 88 160
Vastaa vain hyvinvointibussin kiertäessä
Rovaniemellä!

9.00–10.15 Siika-Kämän ilmoitustaulu (Siikakämäntien ja Alajärventien risteys)
10.45–12.00 Narkauksen kylätalo (Koulunraitti 35-36)
13.00–13.45 Välijoen vanha koulu (Kuutostie 10)
14.15–15.00 Taipaleen koulu (Taipaleentie 65)
HUOM! Viikon 22 jälkeen hyvinvointibussi on kesätauolla.
Hyvinvointibussi kiertää kesälomien jälkeen jälleen elokuussa.
Asiasta tiedotetaan tarkemmin Rovaniemen kaupungin
verkkosivuilla: www.rovaniemi.fi/hyvinvointibussi

RANUANTIEN KIVIKELLO 2/2016
KEVÄTKEIKAUS-HYVINVOINTITAPAHTUMA ROVANIEMEN

KYLILLÄ

Toukokuun puolivälissä, viikolla 20, Rovaniemen kylillä
järjestetään Kevätkeikaus-hyvinvointitapahtuma. Tapahtuma
on hyvinvointibussia kehittävän LIKELLÄ-hankkeen kevätkauden
päätapahtuma.
Kevätkeikauksen
aikana
hyvinvointibussin
kaikilla
pysähdyspaikoilla
on
terveydenhoitajan
vastaanotto
normaalisti. Lisäksi mukana kulkee Lapin AMK:n sairaanhoitajaja terveydenhoitaja-opiskelijoita, jotka toteuttavat bussin
käynnin aikana terveystapahtumia sekä haastattelevat
asukkaita hyvinvointi-bussin syksyn toimintaan liittyen.
Kevätkeikaus
järjestetään
sellaisilla
hyvinvointibussin
pysähtymispaikoilla, joissa on käytettävissä lämmin tila
(kylätalo/-tila tai koulu). Hyvinvointibussin tarjoamien
palvelujen lisäksi Kevätkeikauksissa on kylillä toimivilla
yhdistyksillä ja yrittäjillä mahdollisuus järjestää omaa ohjelmaa
tai aktiviteetteja.

Kevätkeikaus — hyvinvointibussi Ranuantien alueella tiistaina 17.5.2016
9.00-10.15 Siika-Kämän ilmoitustaulu (Siikakämäntien ja Alajaärventien risteys)
10.45–12.00 Narkauksen kylätalo (Koulunraitti 35-36)
– Porinapiiri yms. aktiviteetteja sekä sään salliessa tarjoilua laavulla tai kylätalolla alkaen klo 10
13.00–13.45 Välijoen vanha koulu (Kuutostie 10)
14.15–15.00 Taipaleen koulu (Taipaleentie 65)

ROVANIEMEN

KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KYLIEN YRITYSTEN JA ASUKKAIDEN TUKENA

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö aloitti toimintansa vuonna 2006. Säätiön varoja käytetään Rovaniemen
maaseutualueiden yritysten elinkelpoisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Suurimmat määrärahat on
ohjattu aluelautakuntien kautta käytettäväksi asukkaiden ja kylien kehittämistoimintaan. Merkittävä osa varoista
on ohjattu myös maaseutualueella toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.
MAASEUTUYRITYSTEN YRITYSSETELIT
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö myöntää maaseutualueella toimiville yrityksille yrityssetelit. Tukea
myönnetään pieninvestointeihin, asiantuntijakustannuksiin, lisäkoulutukseen ja markkinointitoimenpiteisiin.
Tuen suuruus on 40 % maksetuista toteutuneista kustannuksista, enintään 1600 euroa. Arvonlisäverottomat
kustannukset voivat koostua useammasta eri tukikelpoisesta erästä, joiden yhteismäärä on enintään 4000 euroa.
Tukea voi saada joka toinen vuosi. Poikkeuksena ovat aloittavat yritykset, joille tukea voidaan myöntää kolmena
ensimmäisenä toimintavuonna.
Tarkemmat ohjeet ja hakukaavakkeet löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta: www.rovaniemi.fi/
kylienkehittämissäätiö. Lisätietoja antaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies Heli Välikangas, puh.
016 322 6035, heli.valikangas@rovaniemi.fi.

RANUANTIEN KIVIKELLO 2/2016
TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

La 14.5.2016
klo 12.00 alk.

Metsästyksen ja ampumisen teemapäivä naisille.
Kokoontuminen Välijoen Riistamiesten majalla, josta
teoriaosuuden jälkeen siirrytään Narkaus-Kämän Erän
ampumaradalle.

Ma 16.5.2016
klo 18.00

Voileipäkakku-kurssi. Kurssin vetäjänä ja kurssipaikkana
on Kotileipomo Lähtevänoja Oy, Ulkulantie 414,
Kivitaipale. Kurssi on maksullinen.

Ma 16.5.2016
klo 18.00

Äänestetään Kivalon Urheilijat ry:n ja Narkaus-Kämät
ry:n yhdistymisestä

Narkauksen
kylätalo

La 21.5.2016
klo 10.00

Narkauksen kylätalon siivoustalkoot

Narkauksen
kylätalo

Ma 6.6. klo 10- ”Sanomalehtityyppejä”-taidekäsityöpaja. Valmistetaan
15 ja pe 10.6. yhdessä sanomalehdestä "Tyyppejä". Opettajana
klo 10-14
tekstiilitaiteilija Minna Rimpiläinen. Taidetyöpaja on
ilmainen ja avoin kaikille. Ota mukaan sanomalehtejä,
omat eväät ja työvaatteet, jotka saavat likaantua.
Laavulla voi paistaa makkaraa ja kahvitella.

Välijoen
Riistamiesten
majalla

Lisätietoja
Lisätietoja: Pirjo Kunnari, p.
040 538 6677 (klo 16 jlk).

Järjestäjä: Kivitaipaleen
Martat. Lisätietoja
pirjo.kivijarvi@pp1.inet.fi.

Narkauksen
kylätalo

La 11.6.2016
klo 11-16.00

Avoimet kylät—Narkauspäivä. Savikyliä-taidetyöpajan
Narkauksen
satoa, Kamat kiertoon -kirppis sisällä ja pihalla (HUOM! kylätalo
tällä kertaa ollaan kirppismeiningillä ja kaikki myymätön
ja jakamaton tavara viedään itse pois.). Laavulla
makkaranpaistoa, kahvia ja tikkupullaa. Pihaohjelmaa:
pihapelejä, kuvasuunnistusta lapsille ja aikuisille.

Järjestäjä: Narkaus-Kämän
kylät ry. Kirppismyyjien
ilmoittautuminen etukäteen Katjalle p. 0400 391
656 tai katja.misikangas@
gmail.com

Su 19.6.2016
klo 19.00

Musiikkia Eino Leinon runoihin. Tarkempi esityspaikka
Kivitaipale
ilmoitetaan lähellä ajankohtaa. Seuraa Kivitaipaleen
Facebook-sivuja ja kylän ilmoitustauluja, joissa
tarkennuksia ohjelmaan ja esiintymispaikka ilmoitetaan.
Esitys on ilmainen ja kahvitteluun käteismaksu.

Lisätietoja: Kivitaipaleen
kyläyhdistys
kivitaipale.yhdistys@gmail.
com.

Pe 8.7. tai la
9.7.2016

Kulttuurimatka Kemijärvelle Yöttömät yöt -tapahtumaan. Linja-automatka Kemijärvelle tehdään pe tai la
osanottajien toiveista riippuen. Kyytiläisiä vähintään 20,
jotta matka toteutetaan. Kyydin hinta 5€/hlö. Tapahtuman pääsylipun jokainen maksaa itse, mutta ne voidaan
hankkia samanaikaisesti kaikille. Yöttömän Yöt -tapahtumasta löydät lisätietoja netistä. Linja-auto poimii
kyytiläisiä Ranuantien aluelautakunta-alueen kylistä.

Lisätietoja tapahtumasta ja
ilmoittautumiset
viimeistään 10.5.2016
mennessä Kivitaipaleen
kyläyhdistyksen
sähköpostiin
kivitaipale.yhdistys@gmail.
com

RoiSpelit Putaan Pelimannien kunniaksi 20.–22.5. Pohjanhovissa
Pelimannitansseja, jameja, konsertteja, pelimanniseurat ja vaikka mitä mukavaa pelimannimeininkiä. Tapahtumassa Putaan pelimannit juhlistaa ystäväpelimannien kanssa 40-vuotista taivaltaan. La 21.5. klo 17 alkaa Pohjanhovissa Pelimanniseurat ja Putaan Pelimannien 40-vuotisjuhlakonsertti on Pohjanhovissa su 22.5. klo 13 alkaen.

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

