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SoTe
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sote- ja maakuntauudistuksesta 2.3.2017.
Maamme julkisen talouden kestävyysvajeeseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaiseen toteutumiseen haetaan
vastauksia sote-uudistuksessa. Lähtökohtana on sote-palvelujen järjestämisvastuun kokoaminen yksittäistä kuntaa
suuremmille toimijoille, maakunnille. Suomi jaetaan 18 maakuntaan joille annetaan sote-palveluiden järjestämisvastuu,
rahoitusvastuu, päätöksenteko palvelutasosta ja yhteistyösopimuksista. Järjestämislailla säädetään, millä tavoin maakunnan
pitää järjestää asiakkaiden lakisääteinen sosiaali- ja terveydenhuolto.
Uudessa mallissa sote-alueet ovat palveluiden järjestäjinä vastuussa tarpeen mukaisista palveluista. Tiedossa ei vielä ole mitä
perustuslain määritelmä ”tarpeen mukaisista palveluista” tarkoittaa käytännössä. Edelleen meiltä puuttuu määrittely
palveluiden sisällöstä, laadusta, saatavuudesta ja hinnasta. Isona haasteena uudistustyölle voidaan pitää jo pitkään jatkunut
kuntien perusterveydenhuollon subjektiivisten oikeuksien ja palvelujen rapautuminen. Meillä on pitkät lakisääteiset
jonotusajat, joista niistäkään ei aina pidetä kiinni, sekä lasten, nuorten ja ikäihmisten heikot perusterveydenhuollon palvelut
suhteessa työterveyshuollon palveluiden piirissä oleviin.
Ne joilla on varaa käyttää yksityisiä palveluja saavat tämän subjektiivisen oikeuden. Vahva oikeus on myös kiireellisen hoidon
tarvitsijoilla sekä työterveyshuollon palveluiden käyttäjillä. Sen sijaan asuinkunta voi rajoittaa merkittävästi oikeutta
kiireettömään hoitoon kunnallisessa perusterveydenhuollossa ja yleensä sote-palveluihin sillä julkisiin palveluihin
käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset. Tällöin tulevan sote-palvelulupauksen tulee olla niin tarkka, että kuulijalle ei jää
vastuu. Nyt tarvitaan julkista keskustelua hoidon priorisoinnista sillä nykyinen järjestelmäkin kätkee sisäänsä piilopriorisointia.
Tärkeä kysymys on sosiaali- ja terveyspalvelujen kattavuus sekä määrän, laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden
vaatimusten kohtuullinen täyttäminen. Suuri kysymys on myös meneillään oleva sosioekonominen eriytyminen ja mitä se
merkitsee palvelujärjestelmän kannalta. Kestääkö meidän yhteiskunta tämän muutoksen vai onko seurauksena
palvelujärjestelmän eriytyminen yksityisiin korkeatasoisiin palveluihin ja yhteiskunnan järjestämiin nopeasti suoritettuihin
bulkkipalveluihin? Järjestelmän hyväksyttävyys kansalaisten keskuudessa edellyttää hallinnolta riittävien voimavarojen
turvaamista palvelujärjestelmään.
Lopuksi haluan lainata Arkkiatri Risto Pelkosta, Yliopistolehti 3/17 Helsingin yliopisto.
Soten lähtökohta oli: korjata sosioekonomiset terveyserot, palveluiden alueelliset saatavuuserot ja vahvistaa
perusterveydenhuollon asemaa. Arkkiatri Pelkonen sanoo, ” SoTe-uudistuksen alkuperäinen ajatus on kadonnut alueellisen
vallanjaon, valinnanvapauden ja yhtiöittämisvimman vuoksi.”
Vielä pieni anekdootti sallittaneen Pelkosen työhistoriasta 1950luvulta: ensimmäisen kerran Risto Pelkonen teki lääkärin töitä
opiskelijana Muurolan keuhkotautiparantolassa. Tällöin kesätöistä sai
palkaksi ruoan ja asunnon.

Hyvää jatkoa kaikille Alakemijoen kylien asukkaille!

Sirkka-Liisa Kemppainen
Alakemijoen aluelautakunnan pj.

Kuva: Rovaniemen kaupunki / Hartikainen Tapio
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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
verkkosivuilla www.rovaniemi.fi/nuti, sekä nuorisopalvelujen Facebook- ja Instagram-tileillä.

nuorisopalvelujen

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.

AJANKOHTAISTA

KIERRÄTYSASIAA KESÄLLÄ

2017

Ajankohtaista asiaa kierrätyksestä sekä aikataulut ja tiedot Rovaniemen jätteiden keräyskierroksista Napapiirin Residuum
Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.residuum.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 Alakemijoen alueella:
Hirvas
Osana pieni kylä - iso sydän juhlavuotta:
Yhdessä liikkuminen tavoite 100 km, perinneruoka, Parkour-turnaus
Hirvaan kylä
Hirvaan kyläyhdistys ja kumppanit / Sirkka Liisa Peteri, 0400 650 429
Rautiosaari klo 14-17
Hiidenkirnun kansantarinoihin tutustuminen Hiidenpolulla ja Hiidenkodalla
Hiidenkirnut ja Hiidenkota, Kemijoen itäpuolentie 926, 97110 Rautiosaari, Sukulanrakka
Rautiosaaren kyläyhdistys / Jaana Ylitalo / Maria Heikkilä, 040 675 6626 / 0400 695 556

AVOIMET

KYLÄT –PÄIVÄ TEEMALLA

LIIKUTAAN YHDESSÄ

HIRVAALLA

10.6.

Avoimet kylät -päivä teemalla Liikutaan yhdessä lauantaina 10.6.2017 Hirvaan koululla. Tarkemmat tiedot päivitetään
nettisivuille www.hirvas.com ja Hirvaan Facebook-ryhmään. Tervetuloa!

EINO LEINO—

RUNOLAULUKONSERTTI

RUIKAN ERÄN TOIMITALOLLA

SU

18.6.

KLO

14

Eino Leinon hienoihin runoihin tehdyt tutut sekä uudet sävellykset ja sovitukset
sopivat Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaan. Konsertissa kuullaan sävyjä
eri ajanjaksoilta ja maantieteellisiltä alueilta aina rauhallisesta tunnelmoinnista
railakkaaseen poljentoon.
Konsertissa kuultavat sävellykset ovat Perttu Hietasen, Taisto Wesslinin ja Jukka
Lammisen käsialaa. Luvassa on myös tarinoita ja kertomuksia kappaleiden ja
runojen taustoista. Konsertissa kuullaan Eino Leinon tunnetuimpia laulettuja
runoja kuten esimerkiksi Lapin kesä ja Nocturno.
Konsertissa esiintyvät: Jukka Lamminen, laulu ja kitara, Julia Lamminen, viulu,
laulu, kitara ja huilu sekä Julius Rantala, lyömäsoittimet, didgeridoo ja laulu.
Runolauluista on saatavilla myös levy, jonka voi itselleen lunastaa konsertin
jälkeen.
Noin tunnin mittaiseen konserttiin on vapaa pääsy.
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HIRVAAN

MARTAT

Hirvaan Martoissa on marttailijoita molemmin puolin jokea eli Hirvaalta ja Rautiosaaresta. Toiminta alkoi vuonna 1937, mutta
yhdistys oli perustettu jo edellisenä vuonna. Kaksivuotiskauden 2017-18 puheenjohtajana toimii Minna Matilainen,
varapuheenjohtajana Soile Keränen ja sihteerinä Ritva Ramlin. Puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät alempana jutusta.
Marttailtoja vietetään silloin tällöin, usein tiistaisin. Tervetuloa mukaan J Marttailloista ilmoitetaan Lapin Kansassa sekä
facebookissa Hirvaan ja Rautiosaaren ryhmissä.
100-vuotiaan Suomen kunniaksi Hirvaan Martat ovat kutoneet sinivalkoisia vauvasukkia vuoden 2017 Hirvaan ja Rautiosaaren
vauvoille. Ensimmäiset sukat ovat jo lähteneet matkaan. Eikä siinä vielä kaikki. Koska toimintavuosia tulee tänä vuonna
täyteen 80, Hirvaan Martat kutovat sukkia Hirvaan ja Rautiosaaren ikäihmisille, jotka ovat vähintään 80-vuotiaita eli 1937 tai
aiemmin syntyneitä. Oulun Vanha apteekki on lahjoittanut langat ikäihmisten sukkiin.
Sukkien saajista voi laittaa viestiä puheenjohtajalle: minna.matilainen(at)gmail.com tai p.
050 461 9290. Laita viestiin vauvan tai ikäihmisen syntymäaika ja sukupuoli, vauvan
vanhemman tai ikäihmisen nimi sekä postiosoite. Hirvaan Martoilla on kesätapahtumassa
10.6. lankaklinikka, jossa saa neuvoja siihen kuuluisaan kantapäähän tai vaikka virkata
isoäidin ruutuja. Perinteiset käsityöarpajaisetkin ovat luvassa. Tervetuloa!

MUUROLAN

KIRJASTO TIEDOTTAA

ALAKEMIJOEN ALUELAUTAKUNNAN avustuksella kirjastoon on hankittu sohvat sekä laadukas
pelivälineistö. Kirjastossa voi pelata myös shakkia ja muita lautapelejä. Tervetuloa viihtymään !
Kuva: Muurolan kirjasto

JAATILAN KYLÄT

TIEDOTTAA

Pentin kota Jaatilansaaressa vuokrattavissa kyläläisille 10€/kerta, muut 30€ alle 10 henkeä, 50€ yli 10
henkeä. Kodassa on 40 istumapaikkaa ja kotakeittiövarustus.
Tiedustelut ja varaukset Irene Reinikka puh. 050 565 0311.

TAPAHTUMAKALENTERI
Aika

Tapahtuma

Paikka

Lisätietoja

2.-12.5.2017

LAPIN LUMO Muurolan päiväkodin kuvataidenäyttely

Muurolan kirjasto

Ma 8.5. klo 18

KEVÄINEN MUSIIKKI-ILTA
- Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston Muurolan
soitinopiskelijat esiintyvät opettajansa Mika
Vähäraution kanssa
- yhteislaulua ja kahvitarjoilu

Muurolan kirjasto

Kesäkuussa

Tulossa kesäkuussa SEIJA ULKUNIEMEN TAIDENÄYTTELY Muurolan kirjasto

Syksyllä

Tulossa syksyllä SPR:n toimintaa. Jaatilan kylät ry.

Jaatila

Ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin

Marraskuussa

Tulossa marraskuussa Saaren kuoron ja Rovaniemen
mieslaulajien yhteiskonsertti. Jaatilan kylät ry.

Jaatila

Ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin

Vapaa pääsy

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

