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PUHEENJOHTAJAN

TERVEISET

Tervehdys Yläounasjoen asukkaille.
Neljä ja puoli vuotta on nyt vierähtänyt meidän alueen aluelautakunta toiminnassa ja on tullut aika valita uudet jäsenet
aluelautakuntiin. Aluelautakunnat pysyvät joka alueella entisellään eivätkä yhdisty kuten aiemmin pelättiin. Toivon kylien
olevan aktiivisesti mukana kun he valitsevat uudet jäsenet. Aluelautakuntien merkitys tulee olemaan suuri varsinkin nyt, kun
palvelut ovat jatkuvan seurannan alla ja kiinteitä palveluita lakkautetaan ja keskitetään. Uusia palveluita ei enää tänä päivänä
voida saada kuin hankkeiden avulla ja vakiinnuttamalla hyväksi todettuja hankkeita.
Hanketoiminta ja alueiden kehittäminen tulee olemaan uuden aluelautakunnan tärkein ja näkyvin toiminta. ONNI-auto -hanke
jatkaa edelleen ja toivottavasti uudet lautakunnat hakevat jatkoa tälle hankkeelle. ONNI-auto -hanke on mielestäni kehittynyt
hyvään suuntaan ja palveluitakin siihen saatu lisättyä paljon, viimeisin on verikokeiden ottomahdollisuus lähetteillä.
Kärsivällisyyttä toivon niin aluelautakunnalta kuin asukkailta, sillä toiminta on usein hidasta. Joskus voi mennä jopa vuosia
ennen kuin tuloksia näkyy. Kylien kehittäminen on kuitenkin tärkeää ja tarkoitushan on pitää kylät elinvoimaisena myös
tulevina vuosia ja toivottavasti vuosikymmeninä.

Brenda Chapman
Yläounasjoen aluelautakunnan puheenjohtaja
Kuva: Rovaniemen kaupunki / Laaksomies Jouni

TERVETULOA TOLOSEN

AVOIMEEN KYLÄKOKOUKSEEN

Tolosen avoin kyläkokous Yläounasjoen aluelautakunnan varsinaisen ja varajäsenen nimeämiseksi pidetään perjantaina 19.5.
klo 18.00 Metsäpirtillä osoitteessa Kittiläntie 6686, 97340 Meltaus.

TERVEYDENHOITAJA

OTTAA VERINÄYTTEITÄ

ONNI-AUTOSSA

ONNI-autossa otetaan lääkärin lähetteellä yleisimpiä verinäytteitä (mm. vuosikontrolli-, kilpirauhas- ja
verenkuvanäytteitä) 18.4.2017 alkaen aina kun terveydenhoitaja on mukana (eli parillisilla viikoilla viikkoon 22 asti).
Huomiotavaa:
•Verinäytteisiin tarvitaan aina lääkärin lähete
•LKS:n lähetteeseen tarvitaan paperilähete (ota mukaan ONNI-autoon)
• Yksityislääkärin tekemät lähetteet (= itsemaksettavat verikokeet) otetaan vain LKS:n laboratoriossa.
(Varaa aika puhelimitse tai netin kautta).
Huom! Sairaanhoitaja-/terveydenhoitaja-opiskelijat mittaavat kolesterolia ONNIssa seuraavan kerran
alkusyksyllä. Tarkka ajankohta ilmoitetaan syyskauden alussa viikon 32 jälkeen. Jos sinulla on kysyttävää
verikokeista (esim. pitääkö olla ravinnotta), voit soittaa parittoman viikon torstaina klo 12-15 ONNI-auton
terveydenhoitaja Teija Rauhalalle (p. 050-3707 346), tai poiketa ONNI-autoon kysymään.
ONNI-auto on osa LIKELLÄ – kiertävät lähipalvelut lappilaisille -hanketta, jossa kehitetään uudenlaisia tapoja tuoda
palveluja lähemmäs asukkaita. LIKELLÄ-hanke on EU:n Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama.
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Valtuustokauden 2013-2017 päättyessä päättyy myös Rovaniemen kuuden aluelautakunnan työkausi. Kaupunginvaltuusto
päätti jatkaa aluelautakuntakokeilua myös seuraavan valtuustokauden, mikä merkitsee sitä, että kylien väki kokoontuu
(toivottavasti sankoin joukoin) tekemään esityksensä oman alueensa aluelautakuntien jäsenistä.
Aluelautakuntatyö on ollut kaikille mukana olleille oppimisprosessi. Uuden oppimiseen kuuluu sekä onnistumisen iloa että
turhautumisen tunteita. Näitä molempia tarvitaan, jotta syntyy uutta.
Aluelautakuntien työssä on tehty näkyväksi ne olosuhteet, joissa Rovaniemen kylien asukkaat elävät. Vankalla
paikallistuntemuksella on tehty päätöksiä, jotka edistävät ihmisten hyvää arkea. Vaikeita päätöksiäkin on jouduttu tekemään
ja - kuten demokratiaan kuuluu - niistä on kannettu vastuu. Yhteisen hyvän ja yksilöllisten tarpeiden yhteensovittaminen ei
ole päätöksentekijän helpoimpia tehtäviä aluelautakuntatyössäkään.
Rovaniemen aluelautakuntakokeilua on arvioitu varsin perusteellisesti ja monipuolisesti. Aluelautakuntien jäsenet halusivat
päätöksentekoprosessiin entistä enemmän avoimuutta ja vuoropuhelua; asioista pitäisi kyetä keskustelemaan jo valmistelun
alkuvaiheessa. Aluelautakuntien itsearvioinnissa nostettiin toistuvasti esille ajatus, että olisi viisasta käyttää aikaa ja vaivaa
ihmisten huolien ja toiveiden kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen sen sijaan, että päätöksentekoon tuodaan valmiita
ratkaisuja. On todennäköistä, että näin toimien tuloksena on päätöksiä, jotka ihmisten on helpompi hyväksyä, vaikka ne eivät
välttämättä vastaisikaan heidän toiveitaan.
Aluelautakunnat saivat arvioinnissa parhaan ”arvosanan” oman alueensa yleisestä kehittämisestä. Tässä tehtävässä
onnistumisen ehdoton edellytys on ollut Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tuki. Aluelautakunnat ovat käynnistäneet
toimintakaudellaan myös hankkeita, joilla kylien kehittämiseen on saatu ulkopuolista rahoitusta. Tätä työtä on hyvä
seuraavalla kaudella jatkaa ja tehostaa. Kehittämisen painopistettä on syytä siirtää entistä enemmän työn ja yrittämisen
edellytysten luomiseen kylissä.
Kiitän lämpimästi Rovaniemen aluelautakuntia rakentavasta yhteistyöstä ja toivotan aloittaville aluelautakunnille rohkeutta ja
intoa tehdä työtä kylien asukkaiden hyväksi.
Meeri Vaarala
alueellisten palvelujen johtaja

NUORISOPALVELUJEN

TOIMINTA LÄHTEE LIIKKEELLE KESÄLLÄ

2017

Rovaniemen nuorisopalvelut kokeilevat liikkuvaa toimintamuotoa
koululaisten kesälomalla 6.6.-6.7. välisenä aikana. Toiminnan tuo eri
alueilla
asuvien
rovaniemeläisnuorten
lähelle
monipuolisesti
toimintavälineillä
lastattu
ja
Rolleriksi
nimetty pakettiauto, jota kuljettavat koulutetut nuoriso-ohjaajat.
Rollerin reitin ja toiminnan suunnittelu on parhaillaan käynnissä.
Tarkoitus on käydä nuorten kokoontumispaikoilla Rovaniemen kylissä ja
keskustan tuntumassa sekä joissakin kesätapahtumissa.
Rollerista tiedotetaan tarkemmin ennen kesää koulujen Wilmassa sekä
Rovaniemen nuorisopalvelujen verkkosivuilla www.rovaniemi.fi/nuti, sekä nuorisopalvelujen Facebook- ja Instagram-tileillä.
Jos haluat lisätietoja Rollerista tai sinulla on ehdotuksia sen toimintaan liittyen, ota yhteyttä nuorisotoiminnan
koordinaattoriin Nina Ekonojaan, puh. 040 5511 361 / nina.ekonoja@rovaniemi.fi.
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AVOIMET

KYLÄT –PÄIVÄ

10.6.2017

Avoimet Kylät on osa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 10.6.2017.
Juhlavuoden kantava teema Yhdessä, istuu
kylätoimintaan loistavasti.
Kylät kutsuvat taas kaikki liikkeelle ja tutustumaan
elämäänsä. Avoimet Kylät -päivänä järjestetään tapahtumia niin pienissä kuin isoissakin kylissä. Ohjelmassa on mukavaa
yhdessä olemista ja tutustumista kylien elämänmenoon.
Avoimet Kylät Yläounasjoen alueella:
Lohiniva
Klo 11 alkaen
Riehakas rantapäivä vol. 2
Lohinivan laavu, Jokitie
Lohinivan kyläyhdistys/Kati Koukkula
Meltaus-Patokoski klo 10-14
Meltauksen markkinat on avoin markkinatapahtuma Yläounasjoen alueen asukkaille,
yhdistyksille ja yrityksille markkinoida tuotteitaan ja esitellä toimintaa. Suomi 100 vuoden kunniaksi tarjolla sini-valkeita
kukkia ja ilmapalloja. Musiikkiesitys, jonka tahdissa voi tanssahdella ja laulaa mukana. Syntymäpäivillä tarjotaan tietysti
kakkukahvit.
Meltaus-Patokosken kyläyhdistys ry/Katri Juopperi, 040 843 5703
Törmänki
klo 10 "Miten pistetään särki hyötykäyttöön eli säilykepurkkiin."
Törmängin laavu, 97320 Rovaniemi
Törmängin kyläyhdistys ry/Heikki Tuomi-Nikula, 0400 393 411

AVOIMET

KYLÄT

LOHINIVASSA 10.6.

KLO

11

TEEMANA

RIEHAKAS

RANTAPÄIVÄ VOL.

2

Lauantaina 10.6.2017 Avoimet kylät Lohinivassa teemana Riehakas Rantapäivä vol. 2. Kisailut alkavat Lohinivan laavulla klo
11. Hauskin asu palkitaan! Myynnissä suolaista ja makeaa. Tervetuloa koko perheen tapahtumaan!
Järjestäjä: Lohinivan kyläyhdistys. Lisätietoja Kati Koukkula 0400 474 061

AJANKOHTAISTA

KIERRÄTYSASIAA KESÄLLÄ

2017

Ajankohtaista asiaa kierrätyksestä sekä aikataulut ja tiedot Rovaniemen jätteiden
keräyskierroksista Napapiirin Residuum Oy:n verkkosivuilla osoitteessa
www.residuum.fi.
MAKSUTON Jäteöljyjen keräyskierros 16.-18.5.2017
MAKSUTON Vaarallisten jätteiden keräyskierros 29.5.-5.6.2017
Kiertävä jätteenkeräyskierros 17.5.-23.8.2017
Nettisivuosoite Rovaniemen keräysten ohjeistuksiin ja aikatauluihin: https://urly.fi/L4K
Kuva: Rovaniemen kaupunki / Torvinen Aarno
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OIVA ARVOLA ESIINTYY TÖRMÄNGIN

KIRJASTOSEMINAARISSA

29.7. KLO 13

Törmängin perinteisten kyläjuhlien yhteydessä 29.7. 2017 järjestetään kirjastoseminaari, jossa pääesiintyjänä toimii
kirjailijamestari Oiva Arvola. Seminaarin teemana on "Sivistyksessä on Suomen voima". Tilaisuus kuuluu virallisesti Suomi 100
-vuotisohjelmistoon.
Kun Rovaniemen kaupunki lopetti kirjastoauton kulun Törmänkiin vuosi sitten, kirjastomatkat pitenivät kohtuuttomiksi:
Pelloon 50 km ja Rovaniemelle 70 km. Niinpä päättivät kyläläiset itse ryhtyä toimeen. Vanhaa talkoohenkeä noudattaen he
perustivat oman kirjaston kylätien päässä olevalle maitolaiturille. Tarjolla on kirjoja Shakespearesta Anni Polvaan ja Oiva
Arvolasta Jari Tervoon. Myös lehtiä ja musiikkia on moneen makuun. Kirjaston tarjonta on saatu lahjoituksina ja lainaaminen
tapahtuu omatoimiperiaatteella. Kirjasto on aina auki ja luonnollisesti kaikkien - myös ei törmänkiläisten - käytössä. Kirjaston
vastuuhenkilönä toimii kirjastosetä Heikki Tuomi-Nikula.
Törmängin kirjastoseminaari alkaa kirjaston tuntumassa kello 13.00. Yhteisellä laavulla on
tarjolla sananrieskan lisäksi kahvia ja käristettävää. Päivä jatkuu klo 16.00 alkavalla
uistelukisalla ja lasten ongintakilpailulla Satan Leenan ja Reijon rannassa, jossa juhlien
ohjelma jatkuu klo 18.00 eteenpäin. Tervetulleita ovat kaikki entiset ja nykyiset
törmänkiläiset sekä sivistyksen ystävät.
Heikki Tuomi-Nikula
Törmängin kyläyhdistyksen pj

TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

La 20.5. klo 09 POP UP Ravintola, arpajaiset sekä myyjäiset Lohinivan
kaupan pihalla klo 09 alkaen. Tervetuloa myymään ja
ostamaan! Järjestäjä: Lohinivan kyläyhdistys.

Lohinivan kaupan Lisätietoja Kati Koukkula
piha
0400 474 061

Su 21.5

Lohinivan
kylätalo,
Mettisvaarantie 7
c6

klo 12-16

Turvallisuus- ja hyvinvointipäivä Lohinivan kylätalolla
(Mettisvaarantie 7 c 6) ja piha-alueella klo 12-16. SPR:n
järjestämän tapahtuman aiheina mm. hätäensiapu ja
ensiaputaitojen harjoittelu. Ohjelmaa myös lapsille.
Tervetuloa läheltä ja kaukaa! Kahvitarjoilu! Järjestäjä
SPR Lapin Piiri

Pe-La 28.-29.7. Seija Satokankaan Action Paint-maalauskurssi Lohinivan Lohinivan entinen Lisätietoja kesäkuussa
entisellä seuraintalolla. Järjestäjinä: Seija Satokangas,
seuraintalo
Lohinivan ja Porokarin kyläyhdistykset.
La 29.7.

Suomi 100v ohjelmalliset iltamat Lohinivan entisellä
seuraintalolla. Illan päätteeksi tanssit! Järjestäjinä:
Lohinivan ja Porokarin kyläyhdistykset sekä
kulttuuritoimi

Lohinivan entinen Lisätietoja kesäkuussa
seuraintalo

La 26.8.

ILLALLINEN TAIVAAN ALLA - KAIKKIALLA Suomi 100v
kunniaksi. Sata päivää ennen sataa illallisjuhlaa
vietämme Lohinivan laavulla nyyttäriteemalla.
Järjestäjä: Lohinivan kyläyhdistys

Lohinivan laavu

Lisätietoja kesän aikana

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

