Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Kairankello
Sodankyläntien suunnan kylien tiedote 2/2014

Alanampa, Misi, Niesi,
Olkkajärvi, Perunkajärvi,
Tiainen, Vika, Vikajärvi,
Ylinampa ja muut alueen kylät

Ajankohtaista alueelta
Sodankyläntien aluelautakunnan puheenjohtajan tervehdys


Syksyinen tervehdys kyliemme asukkaille. Kesän oli poikkeuksellisen lämmin ja toivon monen
päässeen nauttimaan siitä. Satoi jo ensilunta n. 15 cm. Syysaskareet on varmaan useimmissa
kotitalouksissa saatu tehtyä ja varautuminen talveen hoidettua.



Aluelautakuntamme on aloittanut syksyn toiminnat. Pidettiin avoin kokous 3.9 Ylinamman
Tönölässä ja silloin toimintaamme tutustui Sodankylän Elämää Sompion kyliin – hankkeesta 13
henkilöä ja tutkija professori Satomi Tanaka Japanin Tsurun Yliopistosta sekä Ylinamman
kyläläisiä.



Kokouksessa esitimme vapaa-ajanlautakunnalle liikuntapaikkojen investointitarpeina: kuntosalin kuntopyörän ja punttipenkin hankkimiset. – urheilukentälle sulkapallo- ja
lentopallopelien verkot ja tolppien hankinnat, - skeittirampin pohjalevyjen uusinnat, valaistunladun pohjatöiden toteutuksen luisteluhiihtokuntoon ja Perunkajärven
urheilukentänkunnostuksen. Syksyn aikana aluelautakunnan kokouksia on vielä kaksi.



Aluelautakuntien talousarviot ensivuodelle ovat valmistelussa. Meidän aluelautakunnalle
tulee nykyisten perus- ja esiopetus-, liikunta- ja nuorisotoimen, ja kulttuuritoimen palvelujen
järjestämisvastuun sekä kylien kehittämistoiminnan edistämisen lisäksi v. 2015 alusta
perusturvapalveluihin kuuluvat terveysneuvonnan ja kodinhoidon palvelujen järjestäminen
sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämis-vastuu.



Joiltakin osin palvelujen toteuttamisiin tulee varmasti muutoksia, mutta niistä on tässä
vaiheessa ennenaikaista kertoa enempää ennen talousarvion hyväksyntää.
Ennakoin muutoksia tulevan hyvinvointi- ja terveyspalveluihin sekä kirjaston toimintaan.



Alueemme järvissä hoitokalastus toteutetaan nyt säätiön rahoituksella Tiaisen
Alasäynäjäjärvellä, Misin Venejärvellä ja Namman osakaskunnan vesistöissä. Vikajärven
kolmen vuoden säätiön tuella toteutettuna hoitokalastus päättyi ja alueen järjestöjen tulee
hoitotyötä jatkaa, jotta kalakanta pysyy toivotulla tasolla.

Kiitokset kyliemme asukkaille aktiivisesta yhteydenpidosta
ja hyvästä yhteistyöstä
Jaakko Huttunen
Sodankyläntien aluelautakunnan puheenjohtaja
puh. 040 551 3107

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

Klo 10

Tapahtuman avaus Ranuantien aluelautakunnan pj Taru Palokangas

Klo 10.15

Ratkaiseva käänne. Innostava kylätoiminta tulee
Kansalaisfoorumi, kehittämispäällikkö Timo Tervo

Klo 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!

14-16

”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 Muurahaisteemalla, 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

Ajankohtaista
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!
Asukasasiamies
Maarit Alikoski
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

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 avoimeen työpajaan:

Keskiviikkona 10.12.2014 klo 13.00 – 15.00 Sodankyläntien työpaja
Vikajärven koulu, Liikekuja 3
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
VIRTU-PALVELUPISTE, LUOTU TÄYDENTÄMÄÄN – EI KORVAAMAAN
Virtu-palvelupisteet ovat Rovaseudulla ja muualla Lapissa kuntalaisille tarkoitettuja sähköisen asioinnin paikkoja. Näissä
etäasiointi pisteissä kuntalainen voi käyttää kuvapuhelinpalveluita ja muita Internet- palveluita. Palvelut ovat ilmaisia
käyttäjälle. Esimerkkejä voivat olla mm. lomakkeiden tulostaminen, laskujen maksaminen, kopioida asiakirjoja ja skannata
dokumentteja. Reaaliaikaisella kuvapuhelulla hoituvat erilaiset asioiden hoitamiset erittäin helposti. Kuvapuhelin avulla yksi
tai useampi henkilö voivat keskustella ja osapuolet näkyvät helppokäyttöisen asiointipisteen ruudulla.
Mitä peruskäyttäminen vaatii kuntalaiselta? – Asiointipisteen varaamisen käytölle varaamalla asiointiajan Virtu – pisteen
yhdyshenkilöltä soittamalla tai sähköisen ajanvarauksen tekemisillä Internetissä www.virtu.fi palvelutarjottimen kautta.
Asiointipisteeseen mennään, istutaan alas ja asiantuntija hoitaa loput. Myös oman soiton aloittaminen onnistuu
kosketusnäyttöä painamalla.
Käytännön esimerkki etäpalveluista Lapin pitkillä etäisyyksillä:
Terve Lappi hanke ja Kolarin kunta yhteistyössä toteutti Kolarin kunnan terveyskeskuksen fysioterapeutin etäjumppasessiot
lyhyessä kokeilussa Kurtakon kyläkoululle. Tavoite oli uuden toimintamallin luominen ikäihmisten liikkumiseen ja
hyvinvointiin. Ryhmäjumppakokeilu toteutettiin syyskuu 2010 – helmikuu 2011 aikana.
Kurtakon kylän koululla kokoontui säännöllisesti aktiivinen 25 henkilön ikäihmisten ryhmä, jolle fysioterapeutti ohjasi
jumpan paikan päällä. Kyseisessä toimintamallissa haluttiin lisätä jumppakertoja, koska tutkimukset ovat osoittaneet, että
ikäihmisten viikottainen ohjattu ryhmäjumppa vähentää kaatumistapaturmia. Kolarissa haluttiin ennakkoluulottomasti
kokeilla vastaavaa ryhmäjumpan toteuttamista etänä.
Kuvapuhelimen avulla ryhmäjumppa mahdollisti vuorovaikutteisen yhteyden jumppaajien ja fysioterapeutin välille.
Ryhmäläiset olivat kokeiluun tyytyväisiä. Kokeilu lisäsi ryhmäläisten liikunnan määrää ja motivoi liikkumaan myös vapaaajalla enemmän. Helpon ja toimivan teknologian vuoksi suhtautuminen itse teknologiaan oli myönteistä.
Kurtakon kyläkoulun näkökulmasta kokeilua haluttiin jatkaa, koska kokeilun myötä muodostui lisää yhteisöllisyyttä, joka tuki
hyvinvointia kaikille osallistujille. Lisäksi kokeilu laajeni kunnanjohtajan kyselytuntiin, jonka kautta kuvapuhelun avulla
kuntalaiset pystyivät keskustelemaan kunnanjohtajan kanssa Kolarin kunnantalolle. Kuvapuhelin mahdollistaa
osallistumisen jopa kunnanvaltuuston kokouksiin.
Kommentteja ja kokemuksia jumppalaisilta:
- ”Kuva on näkynyt ja hyvin on kuulunut”
- ” Mahottoman antoisaa hommaa”
”Oltiin vuorovaikutuksessa, kun tiedettiin, että ohjaaja näkee ja vois kommentoida”
- ”Jumppa on hyvä ko saa liikettä ja oppia – ja sakissa on mukavampi kuin yksin”
- ” Eka kertaa mieki kuulin, mitä kunnanjohtaja sano. Vaikka olen mie sitä ollu monesti kuuntelemassa paikan päälläki”
- ”Jatkoa toivomma ja laajenemista, että useammat pääsis mukhan eri puolilta”
Toni Kurvinen, Toimitusjohtaja / CEO
Arctic Connect Oy

Virtu-palvelupiste
Vikajärven koulun
kyläkirjastolla
Liikekuja 3,
97510 Vikajärvi

Virtu-palvelupiste on sähköisen asioinnin paikka, jossa voi käyttää kuvapuhelinpalveluita,
internetissä olevia palveluita sekä kopioida ja skannata asiakirjoja. Virtu-palvelupiste on kaupungin
tiloissa ja sen voi varata omaan käyttöönsä.
Palvelupisteestä löydät: tietokoneen, web-kameran ja pöytämikrofonin, Arctic
communicator – kuvapuhelinohjelman, dokumenttikameran ja monitoimitulostimen
Palvelupiste on avoinna:
- ma 9.00 – 12.00
- ke 9.00 – 14.00
- to 16.00 – 19.00
- pe 9.00 – 14.00
Koulun kesälomien aikana suljettu.

Palvelupisteen varaaminen:

Varaus tapahtuu sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta.
Lisätietoa: http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi

Ajankohtaista alueelta
Ajankohtaista aluelautakunnan toiminnasta
Sodankyläntien aluelautakunta on kokoontunut vuoden 2014
aikana seitsemän kertaa. Aluelautakunta on päättänyt mm. oman
alueensa
palvelutilauksista,
kehittämistoiminnan
käyttösuunnitelmasta
sekä
talousarviosta
annettujen
talousraamien pohjalta.
Sodankyläntien alueelle on laadittu myös kehittämissuunnitelma vuosille 2013 – 2016, jota lautakunta on sitoutunut
omalta osaltaan noudattamaan. Aluelautakunnan talouskehyksessä kehittämistoiminnan osuus on kuluneena vuotena
ollut 58 228€, josta Kylien kehittämissäätiön myöntämän tuen osuus on ollut 27 728 €.
Kesäkuun kokouksessa aluelautakunta jakoi kylien kehittämis- ja toimintatuet vuodelle 2014. Tukea jaettiin yhteensä
9.350 euroa, joista toimintatukea oli 1.320 euroa. Tukea myönnettiin kylien kehittämissäätiön antamien periaatteiden
mukaisesti hankkeisiin, jotka tukivat kyläläisten mm. yhteisöllisyyttä, kylätilojen toimivuutta ja alueen
toiminnallisuutta. Tukia myönnettiin seuraavasti: Alanamman kyläyhdistys ry:lle 1.000 euroa latuhöylän ja
tapahtumateltan hankintaan, Misin kyläyhdistys ry:lle 630 euroa atk-koulutukseen ja Kielikönkään laavun
kunnostamiseen, Perunkajärven kyläyhdistys ry:lle 4.000 euroa, joko veneenlaskupaikan kunnostaminen ja Pirttiselän
laavunnäköalatornin/lintutornin rakentamiseen (yhdistys päättä kumpi hankkeista toteutuu) Vikajärven Seudun kylät
ry:lle 2.400 euroa pelivälineiden hankintaan nuorisotilalle, kudontapiirin kudontavälineisiin, sekä erilaisten
tapahtumien järjestämiseen mm. Vikajärvi päiviin.
Aluelautakunta on antanut lausuntoja seuraavista asioista:
- maahanmuuttajien kotouttamisohjelma
- maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO), jolla ohjataan mm. kaavoitusta kaupungin eri alueilla
- Rovaniemen kaupungin kansainvälistymisohjelma
- Rovaniemen elinkeino-ohjelma, jossa määritellään Rovaniemen elinkeinopoliittiset kehittämisen kärjet
- lausunto kaupungin kyläalueiden jätteenkuljetusjärjestelmästä
- lausunto Rovaniemen kaupungin toimitilaohjelmasta, jossa määritellään kaupungin omistamien kiinteistöjen
omistajapoliittiset linjaukset tuleville vuosille
- ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, jossa linjataan tulevien vuosien toimenpiteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin
ja terveyden tukemiseksi ja heidän palveluidensa järjestämiseksi
Aluelautakunta on käsitellyt seuraavia aloitteita (2013–2014):
- liikenneturvallisuuden parantaminen Alanamman kylän kohdalla
- aloite Niesintien kunnostamiseksi. Lapin ELY-keskus on 8.1.2014 antanut lausunnon, jossa Lapin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuurin vastuualue tekee vauriotarkastelun, jonka pohjalta mahdollisesti
korjataan pahimmat vauriokohteet
- Olkkajärven kyläalueen liikenneturvallisuuden lisääminen.
- aloite liikenneturvallisuuden lisääminen Vikajärven kyläalueella. Lapin ELY-keskus on 18.9.2014 antanut lausunnon,
jonka mukaan kevyen liikenteen väylän jatkaminen Vikajärven pohjoispuolella on selvitettyjen joukossa sijalla 69.
Tievalojen aloiteluettelossa 155 aloitetta, ja tämä aloite on sijalla 20.
Marjo Hettula,
aluesihteeri

Lisää tietoa aluelautakunnan toiminnasta löytyy sivuilta:
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset, kylien kehittämissuunnitelmat: www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät: www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko

Ajankohtaista alueelta
Valtatie 4 (E75) Rovaniemi – Sodankylä, käyttäjälähtöinen kehittäminen
Lapin ELY- keskuksen Liikenne-vastuualue oli kutsunut sidosryhmien edustajia valtatie 4 (E75-tien) kehittämistä
käsittelevään työpajatilaisuuteen maanantaina 26.5.2014. Tilaisuuteen osallistui myös Sodankyläntien
aluelautakunnasta edustajat ja tilaisuudessa käsiteltiin Valtatie 4:n nykytilannetta, ongelmakohtia ja määriteltiin
tavoitteita kehittämispolulle. Ennen tätä Ely-keskuksen järjestämään tilaisuutta, aluelautakunnan jäsenet
osallistuivat kaikki yhteisen esityksen valmisteluun liikenneturvallisuuden lisäämiseksi Valtatie 4 välillä
Rovaniemi - Sodankylä.
Esiin nousseita valtatie 4 kehittämistarpeita:
* Napapiiri – Vikajärvi väliltä puuttuvat sekä kevyenliikenteenväylä 18 kilometrin matkalta että tievalot 16
kilometrin matkalta.
Perusteluina on, että Napapiirin retkeilyalue sijaitsee Vikajärvellä, jossa on kävijöitä vuosittain yli
50 000. Lisäksi on huomioitava kaivosmateriaalien- ja puukuljetusten sekä matkailuliikenteen voimakas
lisääntyminen alueella.
- Kyseisellä alueella on useita liikenteellisesti vaarallisia kohtia:
- Napapiiriltä pohjoiseen noin 3 kilometrin päässä on erittäin vaarallinen mutka, jossa on lisäksi
vaarallisia liittymiä.
- ”Apukansuoralla” on keskellä suoraa tiessä näkymäeste, jonka johdosta ohituskieltomerkit ovat
tarpeelliset sekä etelän että pohjoisen suuntaan
- Vaarallisia liittymiä ovat mm. Olkkajärven venesataman ja Olkkajärven kyläliittymät sekä myös
Vaattungin että Vikakönkään retkeilyalueiden liittymät
- Lisäksi Vikajärven tievaloja tulee jatkaa noin 2 kilometrin matkalle, mikä lisäisi lasten tuvallisuutta
tienkäyttäjinä
- Alanamman kyläalueen kohdalta puuttuu kokonaan pyörätie. Raskaanliikenteen vilkkaudesta
johtuen liikkuminen tien pientareellakin on turvallisuusriski.
- Kylien välistä yhteistoimintaa ja nuorten aktiviteettiä lisäävänä pyörätien yhdistäminen Vikajärveltä
Ylinampaan olisi alueen ”lottovoitto”.
- Yleisesti ottaen myös liikennemerkit ja opasteet tulee kunnostaa ja lisätä niitä tarvittaessa, joihin
luetaan myös linja-autopysäkit merkkeineen.
Tämä toukokuun tilaisuus saa jatkoa tiistaina 25.11.2014, jolloin ELY-keskus järjestää toisen esittely- ja
keskustelutilaisuuden. Tässä syksyn tilaisuudessa esitellään valmisteilla olevaa kehittämisselvitysluonnosta, joka
viimeistellään saatujen palautteiden pohjalta vuoden loppuun mennessä. Myös tässä tilaisuudessa on
Sodankyläntien aluelautakunta vahvasti mukana.
Jaakko Huttunen,
Sodankyläntien aluelautakunnan puheenjohtaja
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tapani.kumpu@pp1.inet.fi
seuru@hotmail.com
aapa68@luukku.com
juhani.tulppo@gmail.com

Taina Pöykkö
Veli Tervo
Hyötylä Aarne
Seppo Suopajärvi
Kari Iivarinen
Heidi Kumpu
Anna-Liisa Holm
Kaisa Mestari
Tuomo Harju

Kylien tapahtumakalenteri
Ajankohta
16.11 klo
15.00
Lauantaina
29.11.2014
klo 18.00
Perjantaina
28.11.2014
klo 19.00
alkaen

Sunnuntaina
30.11. 2014
klo 17.00
Lauantaina
13.12.2014
klo 12.00 17.00
Lauantaina
13.12.2014
klo 14.00
Lauantaina
20.12.2014
klo 17.00
28.3.2015
klo 13.0016.00

Tapahtuma
Olkkajärven kylähistoriikin
julkaisu ja Olkkajärven kylän
kehittämistilaisuus
Pikkujoulu jouluruokineen ja
ohjelmineen

Paikka
Omeka

Lisätiedot
Järj. Vikajärven seudun kylät ry /
Maarit Korkiakoski 0400971348

Perunkajärven
leirikeskus

Järj. Maa- ja kotitalousseura. Maksullinen.
Yht.hlö Veli Tervo puh 040 764 2920

Pikkujoulu kylän väelle ja
vähän muillekin

Namman Riistan
toimitalolla
Harjunkankaantiellä
(ent. koulu);

Adventtilaulut

Perunkajärven
leirikeskus

Järj. Alanamman Kyläseura.
Joulupukki vierailee ohjelmallisen illan vieton
aikana, ota mukaan 2 euron arvoinen paketti ja
iloinen pikkujoulumieli. Varaudu laulamaan ja
kisailemaan. PikkujouluBuffet vapaaehtoiseen
hintaan.
Järj. diakonia/srk,
Irma Aurala puh 040 735 3700

Joulumyyjäiset

Perunkajärven
leirikeskus

Järj. kyläyhdistys.
tiedustelut Hillevi Vitikka puh 040 541 5186

Yhteislaulua Tarja Alakörkön
säestyksellä

Perunkajärven
leirikeskus

Järj. kyläyhdistys;
tiedustelut Hillevi Vitikka puh 040 541 5186

Kauneimmat joululaulut

Perunkajärven
leirikeskus

Järj. diakonia/srk,
Irma Aurala puh 040 735 3700

NAMPASAAREN KIEPASU
Koko perheen
ulkoilutapahtuma

Nampasaaren
edustalla

Järj. Alanamman Kyläseura. Lasten
hiihtokilpailu saaren ympäri, napakelkka,
(poroajelua ehkäpä) aikuisten leikkimielinen
tandem-hiihtokilpailu, arvontaa,
seikkailupolku, makkaran ja letun paistoa
kahvibuffetin lisäksi... mukavan yhdessäolon
maustamana. Vapaa pääsy!

Rovaniemen seurakunnan tapahtumia:
16.11. klo 13

Messu

30.11. klo 13

1.adv. messu

14.12. klo 13

Messu

17.12. klo 18
18.12. klo 18

Kauneimmat joululaulut
Kauneimmat joululaulut

21.12. klo 17

Kauneimmat joululaulut

24.12. klo 14

Aattohartaus

24.12. klo 15

Aattohartaus

25.12. klo 13

Joulupäivän sanajumalanpalvelus,

Jouttikeron kappeli,
Topi Litendahl.
Jouttikeron kappeli,
Tauno Savioja, kuoro.
Jouttikeron kappeli,
Karita Kaukonen.
Vikajärven koulu
Jouttikeron kappeli,
Topi Litendahl,
Tauno Savioja, kuoro.
Misi
Misin hautausmaa,
Topi Litendahl.
Jouttikeron kappeli,
Topi Litendahl.
Jouttikeron kappeli,
Karita Kaukonen.

