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Aluelautakunnan puheenjohtajan tervehdys
Hyvät asukkaat Alaounasjoen aluelautakunnan alueella. Saimme viettää lämpimän kesän ja luonto antoi runsaan sadon, jota on säilötty
tulevan talven varalle. Kesän antimista saamme edulliset ja luonnonmukaiset vitamiinit ja hivenaineet terveelliseen elämiseen.
Ikävä kyllä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien terveyttä vaarannetaan alueellamme jatkuvasti, vaikka ongelmat on tiedostettu jo
aikoja sitten. Päiväkodin tilanne olisi pitänyt korjata välittömästi ongelmien ilmaannuttua. Koulussamme oppilaat ja henkilökunta ovat
reagoineet sairastumisina jo riittävän pitkään. On jouduttu vaihtamaan koulua ja työpaikkaa. Vaikka puhjenneet oireet koskevat
ankarimmillaan pientä osaa tilojen käyttäjistä, niin olisi päättäjien pitänyt tarttua tomerammin ongelman selvittämiseen. Eivät kaikki
ihmiset reagoi samalla tavalla olemassa oleviin terveyttä vaarantaviin tekijöihin. Sairaus voi puhjeta paljonkin myöhemmin altistumisesta.
Lapsille ja heidän parissaan työskenteleville tulee välittömästi saada aikaan kunnolliset työtilat. Tämän toteuttaminen ei saa olla mistään
byrokratian kiemuroista kiinni. Meillä on jo erittäin hyviä esimerkkejä asian pikaiseen toteutukseen. Pudasjärvi on pitkän jahkailun jälkeen
löytänyt ratkaisun. Ensin rakennettiin hirrestä uusi päiväkoti keskelle kylää, ja nyt on aloitettu uuden uljaan koulurakennuksen
rakentaminen hirrestä. Koulurakennus rakennetaan elinkaarimallilla, missä rakentaja vastaa rakennuksen hoidosta, ylläpidosta,
käyttäjäpalveluista sekä sopimuksen aikaisista perusparannusinvestoinneista koko palvelujakson ajalta. Tämä malli on varmasti
meidänkin päättäjien käytettävissä. Tämä antaa tilaajalle ja käyttäjille turvallisuutta, koska koko ajan on paras mahdollinen asiantuntemus
käytössä. On uskallettava ottaa uusia nykyaikaisia toimintatapoja käyttöön. Tälläkin kylällä oleva 1927 rakennettu koulurakennus olisi
edelleen käyttökelpoinen moneen tarkoitukseen, mutta se on omistajan toimesta tyhjillään. Siinä on kuitenkin hyvä esimerkki
hirsirakennuksen käyttökelpoisuudesta paljon pitemmällä ajalla kuin puolta uudempien rakennuksien kohdalla.
Toivotaan, että ennen kuin päivä alkaa taas suomaan uutta uskoa luonnon heräämiseen, meidän lapsillamme ja tulevilla veronmaksajilla
olisi tieto aikatauluista ja toimenpiteistä turvalliseen tarha- ja koulurakennukseen. Tällaisten perusasioiden ollessa kunnossa on lupa
odottaa asukkaiden tekevän valintoja yhteisen onnellisen elämän aikaansaamiseksi.
Toivotan hyvää juhlakauden ja talven odotusta Teille kaikille.
Timo Eskelinen
Alaounasjoen aluelautakunta pj

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
27.11.2014 klo 13.00–15.00 Yläounasjoki + Alaounasjoki työpajat
Timo Eskelinen
Meltauksen
Opinpolku
Alaounasjoenkoulu,
aluelautakunta
pj 12

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
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

10.00

Tapahtuman avaus Ranuantien aluelautakunnan pj Taru Palokangas

10.15

Ratkaiseva käänne. Innostava kylätoiminta tulee Kansalaisfoorumi, kehittämispäällikkö Timo Tervo

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!

14.00 –
16.00

”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 Muurahais-teemalla, 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

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. Valmistelu
jatkuu ja vielä ehtii hyvin mukaan seuraavaan, osuuskunta – valmistelun kokoavaan tilaisuuteen. Ari Saarela jatkaa osuuskunnan perustamisesta maanantaina
3.11. klo 18-20 Lähteentien Pirtillä. Tilaisuuden ilmoitus on tässä kyläkellossa. Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin. Nyt kannattaa tulla!

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!

Maarit Alikoski, Asukasasiamies
050 374 8495, maarit.alikoski@rovaniemi.fi

Ajankohtaista
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 12.11.2014 mennessä
marjo.hettula@rovaniemi.fi tai 050 349 6106
Tervetuloa!
ROVANIEMEN KAUPUNKI
Asukastoiminta ja alueelliset palvelut

Aluetilaisuudet pidetty – nyt puheista tekoihin
Tehdään yhdessä

ROVANIEMEN KYLIEN YHTEINEN MONIPALVELUOSUUSKUNTA
maanantaina 3.11.2014 klo 18.00–20.00
Lähteentien Pirtti, Lähteentie 1

Osuuskuntapohjaisella yrittämisellä uusi ratkaisu kylien palvelutarpeeseen.
Rovaniemen kylien palveluosuuskunnan perustamisen ja käynnistämisen konkreettiset jatkotoimet.
Pro Agrian yritysasiantuntija Ari Saarela

Vielä ehtii mukaan!
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille
Kahvitarjoilu – Tervetuloa!
Yhteistyössä:
Rovaniemen kaupunki, Lapin liiton Kymmenen virran maa – hanke sekä Rovatokka ry.

Kylien tapahtumakalenteri
Onko tietoa? Meneekö viesti perille?
Alaounasjoen aluelautakunta järjestää kaikille avoimen
KYLÄVIESTINNÄN työpajan
Lehtopirtillä
torstaina 6.11.2014 klo 18.00 alkaen.
Tule suunnittelemaan
Alaounasjoen yhteisiä aluesivuja ja virkistyskarttaa.
Tervetuloa

Ajankohta

Tapahtuma

Kylä

Lisätiedot

parillisen viikon
maanantaina
klo 11. 00
parillisen viikon
perjantaina
klo 12.00 - 14.00
maanantaisin
klo 14.30 - 15.30
torstaisin
klo 18.00-19.30

Ikääntyneille virkistystä

Songan kylätalolla

Järj. Songan seurat

Porinapiiri

Sinetän kyläkrouvi

Järj. Sinetän kyläyhdistys ry.

Seniorijumppa

Sinetän
urheiluhalli
Sinetän kirjasto

torstaisin
klo 17.00 - 18.00

Futiskerho alakouluikäisille ja alle
kouluikäisille
Teatteritapahtuma

Sinetän
urheiluhalli
Songan kylätalolla

Järj. Sonka Napapiirin kyläyhdistys ja
Kaupungin kulttuuritoimi

Pikkujoulu

Songassa

Hirvipeijaiset

Songan kylätalolla

Järj. Sonka Napapiirin kyläyhdistys ja
Songan Seurat.
Aika ja ohjelma tark. myöhemmin.
Järj. Sonka- Palon Erä ry

Kyläkokous

Lehtopirtillä,
Lehtojärventie 99
Lehtopirtillä,
Lehtojärventie 99

Järj. Lehtojärven kyläyhdistys ry.

Songan kylätalolla

Järj. Sonka Napapiirin kyläyhdistys .
Mukana Kirkkokuoro.
Järj. kyläyhdistys ja Songan Maa- ja
Kotitalousseura ry
Järj. Fantasia yhteistyössä
Eurooppakerhon ja Tervaköörin
kanssa

Lukupiiri

Marraskuussa,
ajankohta tarkentuu
myöh.
Joulukuussa

9.11.2014
klo 13.00
16.11.2014
klo 13.00
30.11.2014
klo 14 .00
10.12.2014
klo 18.00
14.12.2014
klo 12.00
16.12-21.12.2014
klo 19.00

Kauneimmat joululaulut ja
jouluruoka.
Kauneimmat joululaulut
Joulumyyjäiset

Songan kylätalolla

Joulufantasia

Songan
Oitolanrannalla

Aluelautakunnan jäsenet:
Kylä
Sinettä
Sonka
Marraskoski
Tapio
Mäntyjärvi
Lehtojärvi

Jäsen
Timo Eskelinen
Tarja Vaarala
Ilkka Kuusela
Kaija Maunula
Katariina Kemppe
Jarmo Haavikko

Kaupunginhallituksen edustaja Riku Tapio
Nuorisovaltuusto edustaja Veera Moilanen

vara
Päivi Linnansaari
Pekka Kuoksa
Soile Elo-Kuusela
Lauri Vitikka
Antti Lilja
Niina Peteri

Järj. Sinetän kyläyhditys ry. Piiri
kokoontuu noin kerran kuussa.
Tarkista päivä kaupan
ilmoitustaululta tai kotisivulta.

Järj. Lehtojärven kyläyhdistys ry.
Mukana Ilari Kinnunen.

Ajankohtaista aluelautakunnan toiminnasta:
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

