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Aluelautakuntakokeilu on tulossa valtuuston käsittelyyn parin kuukauden kuluessa. Olemme päässeet nyt siihen
toimintaan, mihin suunnitelmallisesti oli tarkoituskin. Alkuvuoden aikana on tehty lukuisia kyselyjä ja arviointeja
aluelautakuntien tarpeellisuudesta ja tulevaisuudesta. Myös alueiden asukkailla on ollut mahdollisuus antaa
mielipiteensä aluelautakunnista. Kokeilu on saanut myös paljon kiinnostusta aina ulkomaita myöten. Alueellinen
demokratia ja avoimempi päätöksenteko ollaan kehittämässä toimivaksi demokraattisissa yhteiskunnissa.
Kaupunginvaltuustolla on tärkeä asia päättää alueellisen demokratian jatkumisesta kaupungissamme.
Toivottavasti jokainen päättäjä ymmärtää asian painavuuden kaupunkimme imagonkin ja erityisesti kylien
asukkaiden kannalta tehdessään päätöstään. Kaupunkiorganisaation muutokset kokeiluaikana ovat häirinneet niin
viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin työskentelyä. Soten valmistelu taustalla luo vielä lisää paineita niin
kauan, kun aletaan saada päätöksiä lakien muodossa ja voidaan arvioida vaikutuksia paikallistasolla. Kokeilu on
tuonut myös esille aluedemokratian kehittämisessä olevan kehittämistarvetta. Aluelautakuntakokeilu on kuitenkin
kaupungissamme pisimmälle luotu malli verrattuna eri puolilla valtakuntaa oleviin paikallisen vaikuttamisen
organisaatioihin.
Ounasjoen alueen koulu- ja päivähoito on ollut ongelmallista jo liian monta vuotta. Kärsijöinä ovat olleet
alueemme lapset ja nuoriso ja heidän kanssaan työtä tekevät. Nyt pitää saada nopeita päätöksiä asioiden
saattamiseksi lailliselle ja toimivaan kuntoon. Alueemme kehitys saa varmasti kunnon piristysruiskeen, kun
saadaan terveet ja toiminnan kannalta oikeat tilat. Tilojen valmistuessa lapsiperheet valitsevat asuinpaikkaansa
erityisesti lastensa turvallisten palveluiden saannin perusteella. Näiden palveluiden ollessa kunnossa myös muut
palvelut säilyvät ja vahvistuvat. Kaupungin tulee myös edesauttaa alueen kehittymistä tonttipolitiikalla, eli
tarjoamalla kohtuuhintaisia tontteja.
Ounasjoen monitoimihallilla järjestetään avoin aluelautakunnan kokous keskiviikkona 25.5. klo 18.00. Kaikki
alueen asukkaat ovat tervetulleita kokoukseen. Paikalla on päättäjiä ja viranhaltijoita vastaamassa kysymyksiinne.
Toivottavasti tilaisuudessa voidaan kertoa myös monitoimitalon tilanteesta tarkemmin.
Toivotan alueemme asukkaille turvallista ja mukavaa kevättä ja kesän odotusta. Toivottavasti tuleva kesä on
säiden ja sadon puolesta parempi kuin viime kesä.
Timo Eskelinen
Alaounasjoen aluelautakunnan puheenjohtaja

ALUELAUTAKUNTIEN

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!
Alaounasjoen aluelautakunnan avoin kokous 25.5.2016 klo 18.00
Ounasjoen monitoimihallissa
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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

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.
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UUSILLA

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

SINETÄN

Maarit Alikoski
asukasasiamies

NEUVOLAN AAMUVASTAANOTTO SENIORI-IKÄISILLE JA MUILLE

Seniorineuvolan tavoitteena on tarjota ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja alueella asuville
ikäihmisille, tukea ja edistää heidän terveyttään, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta.
Seniorineuvolan palvelujen avulla tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja mahdollisuutta asua kotona
mahdollisimman pitkään. Sinetän neuvolassa toimii lisäksi normaali aamuvastaanotto, jonne voivat hakeutua niin
seniori-ikäiset kuin muutkin ilman ajanvarausta.
Sinetän neuvola
Koulurinteentie 18
Puh. 016 3380 361, 040 765 7397
Tiistaisin ja perjantaisin klo 8.00–9.00
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TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

Su 8.5.2016
klo 13.30 alk.

Perinteiset äitienpäivänjuhlat.

Marraskosken
Erän kämppä

Ke 11.5.2016
klo 10.00 alk.

Perenna-kurssi

Lehtopirtti,
Järjestää: Rovaniemen
Lehtojärventie 99 kaupungin kansalaisopisto

Ma 16.5.2016
klo 11.00

Virkistyspäivä ikääntyneille. Keskustelua, laulua ja
yhdessä oloa. Ateria omakustannushintaan ja lopuksi
bingo. Vieraina Rovaniemen srk:sta Ilari Kinnunen ja
Kirsti Vuolo

Songan kylätalo

Pe 20.5.2016
klo 18

RoiSpelit-pelimannitapahtuman kyläkonsertti.. Vapaa
pääsy, kyläyhdistyksen kanttiini.

Lehtopirtti,
Lehtojärventie 99

La 21.5.2016
klo 10.00 alk

Perenna-kurssi

Lehtopirtti,
Järjestää: Rovaniemen
Lehtojärventie 99 kaupungin kansalaisopisto

La 11.6.2016

Avoimet kylät -tapahtuma ja kirpputori. Kesäkauden
avajaiset ja leikkimielisiä kilpailuja. Ruokaa ja puffetti.

Songan kylätalo

Pöytävaraukset: Hannele
Mölläri, p. 040 7435 108

La 11.6.2016
klo 12-16

Sinetän Kesäkimara — koko perheen tapahtuma.
Poniajelua lapsille, kesätori, soppatykki,
hanurimusiikkia, yhteislaulua, muurinpohjalettuja,
kahvia, makkaraa, arpoja ym. mukavaa. Vapaa pääsy.

Sinetän vanhalla
koululla

Järjestäjä: Sinetän
kyläyhdistys ry

La 11.6.2016
klo 11.00 alk.

Impin päivän-kävely, Retki Karhunnulkin maisemiin.
Lähtö Kulttuuripysäkiltä. Lisätiet. Myöh. seuratoimintapalstalla

La 18.6.2016

Tapion kyläjuhlat. Koko perheen tapahtuma. Mm.
taidenäyttely, monenlaista musiikkia, arvontaa.

Tapion kylätalolla Järjestäjä: Tapion kylät ry

Su 19.6.2016
klo 14

Eino Leino –runolaulukonsertti. Vapaa pääsy.

Marraskosken
Erän talolla

La 9.7–
su 10.7.2016

Tervajuhlat. Kesäisiä kilpailuja, myyjäistori, arpajaiset,
tervanpolttoa, kanttiini. La klo 17.00 Kyläteatterit
kohtaavat -tapahtuma, jossa Saalot esittää näytelmän
"Rakhauen riivaamat" ja Tervakööri esittää "Savottakämpällä" näytelmän. Maksullinen. La klo 21.00
Tervatanssit kylätalon pihalla. Puffetti ja kohtuullista
anniskelua. Maksullinen. Su klo 13.00 pääjuhla
Oitolanrannassa.

Songan
Oitolanranta

Su 31.7.2016

Teatteriretki Ouluun, Möljän kesäteatteriin "Tankki
täyteen" -näytelmään Alaounasjoen kyläläisten kanssa.

La 6.8.2016
klo 12-15

Koko perheen onkitapahtuma. Onkikisa eri ikäisille,
tikanheittoa, arvontoja, kahvia, lättyjä, makkaraa ym.
Vapaa pääsy.

Elo-syyskuussa Tervakööri esittää Savottakämppä -näytelmän
Wiljamissa (aika tarkentuu myöhemmin).

Järjestäjä: Marraskosken
kyläyhdistys ry

Kuljetuspyynnöt ja
lisätiedot: Irja Laakkonen
P. 0400 293 900

Järjestää: Lehtojärven
kyläyhdistys ry

Songan kyläyhdistys,
lisätiedot Hannele Mölläri,
p. 040 7435 108,
www.sonka.fi, Facebook/
Sonka

Ilm. ja lisätiedot Hannele
Mölläri, p. 040 7435 108
Sinetän veneen- Järjestää: Sinetän
laskupaikan laavu kyläyhdistys ry ja Kairan
Jahti- ja Kalamiehet ry
Lisätiedot Hannele Mölläri
p. 040 7435 108/Irja Laakkonen, p. 0400 293 900

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

