Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin

Ounaskaiku

Alaounasjoen alueen kylien tiedote 1/2014

Marraskoski
Tapionkylä, Sinettä
Mäntyjärvi, Sonka,
Lehtojärvi sekä muut
alueen kylät

Ajankohtaista alueelta
Aluelautakunnan puheenjohtajan tervehdys

Ajankohtaista aluelautakunnan toiminnasta

Kevät on saapunut kotiseudullemme jopa hieman
normaalia aikaisemmin ja odotamme mitä kesä tuo
tullessaan. Onko kesän sato suotuisa maakunnallemme?

Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset,
kehittämissuunnitelmat sekä koulutusmateriaalit löydät
Rovaniemen
kaupungin
verkkosivuilta
osoitteesta
www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat

Aluelautakuntatoiminnassa on päästy varsinaiseen
asiaan, alueiden kehittämissuunnitelmia sorvattiin viime
vuonna useissa kokouksissa. Nyt on alkanut
toimeenpanon aika. Aluelautakuntien päätöksillä on jo
alueellista merkitystä siinä mittakaavassa kun
muistetaan, että lautakunnat ovat tilaajalautakuntia.
Alueiden asukkaat odottavat lautakunnilta ehkä liiankin
positiivisia toimia alueelleen.
Olemme saaneet hyvän keskusteluyhteyden kaupungin
korkeimman johdon ja päättäjien kesken. Neuvottelut eri
lautakuntien ja viranhaltijoiden välillä ovat osaltaan
laajentamassa alueellista demokratiaa. Mielestäni meillä
ollaan oikealla polulla alueellisen demokratian
edistämisessä. Mallistamme ollaan kiinnostuneita kautta
valtakunnan. Mallia julkisesti arvostelleiden toivoisi
ymmärtävän, että asiat eivät muutu hetkessä ja kaikki
ideat mallin parantamiseksi otetaan käsittelyyn. Toki on
huomioitava myös taloudellinen tilanne, mikä on
kehittynyt huonompaan suuntaan usean vuoden ajan,
eikä valoisampaa näytä olevan lähitulevaisuudessa.
Tämän kanssa on kuitenkin tehtävä työtä ja
demokraattisia päätöksiä mahdollisimman tasapuolisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko

Sinetän kirjallisuuspiiri
Sinetän kirjallisuuspiiri kokoontui Sinetän kirjastossa
kevätkauden päätöksen merkeissä. Ernest Hemingway'n
”Käärme paratiisissa” keskustelutti ja syyskuussa
jatketaan uusien kirjojen parissa.
Tervetuloa uudet jäsenet mukaan!
Syyskauden kokoontumisista tiedotetaan Sinetän
kyläyhdistyksen facebook-sivuilla, kirjastossa sekä Kmarkat Pekkalan ilmoitustaululla.

Hyvää kesää ja kuluvan vuoden jatkoa
Timo Eskelinen
Alaounasjoen aluelautakunta pj

Vuoden Lappilainen Kylä 2014 – kilpailu
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry etsii vuoden 2014 Lappilaista kylää. Vuoden Lappilaisen kylän
valinnalla pyritään nostamaan kylätoiminnan imagoa ja vetovoimaisuutta, herättämään huomiota kylien
monipuoliseen ja aktiiviseen toimintaan sekä antamaan arvoa paikalliskehittäjille, jotka tekevät työtä oman alueensa
kehittämiseksi.
Kilpailu tapahtuu seuraavasti:

Tulosta hakulomake osoitteesta http://lapinkylatoiminta.lappi.fi tai pyydä se sähköpostilla osoitteesta lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Toimita täytetty lomake mahdollisine liitetiedostoineen 30.6.2014 mennessä osoitteeseen: Lappilaiset Kylät ry, Ukkoherrantie 15 B 18, 96100
ROVANIEMI

**********************************************************************************************

Tapahtumia:

Lapin kylätoimintapäivät pidetään 25–26.10. 2014 Kemijärven Suomulla. Lisätietoja: kyläasiamies Pirjo Riskilä, puh.
040 149 5919.
Maailmankylä tapahtuma 27–29.6.2014, Ylitornion Kantomaanpäässä Lisätietoja:
http://kantomaanpaa.fi/maailmankylat1

Kaupungin ajankohtaiset
OSUUSKUNTA-INFO KIINNOSTUNEILLE keskiviikkona 11.6.2014 klo 17.00–19.00, Tiroli-sali, Rovakatu 2 (käynti
Hallituskadun puolelta)
Kaikkien aluelautakunta-alueiden kylien yhteisen osuuskunnan valmistelu etenee.
Osuuskunnasta kiinnostuneille järjestetään avoin infotilaisuus keskiviikkona 11.6.2014. Tavoitteena on perustaa monitoimialaosuuskunta, joka tuottaa kylien asukkaiden sujuvaa arkea, hyvinvointia ja kotona-asumista tukevia palveluja.
Tätä tarkoitusta varten kylien alueella toteutettiin Lapin liiton, Rovaniemen kaupungin ja RovaTokka ry:n yhteistyönä palvelutarpeita
ja palvelujen tuottamishalukkuutta selvittävä kysely. Osuuskunnan perustamisesta kiinnostuneita eri toimialojen yrittäjiä,
asiantuntijoita sekä työpaikkaa ja sivuelinkeinoa suunnittelevia ilmoittautui myös runsas joukko. Osuuskunta -palvelutarpeiden
vastauksia saatiin reilu 300. Vastaukset tilastoidaan ja kirjoitetaan raportiksi. Vastausten perusteella kylien palvelutarpeista vajaa
kolmannes kohdistuu kotiin annettaviin palveluihin (ateria-, siivous- ja tietotekniikkapalvelut). Samoin vajaa kolmannes kulkemiseen
liittyviin palveluihin (asiointi-, kauppa-apu- ja saattaja-apu). Kylätalkkaripalvelujen pienkorjaukset, polttopuiden teko sekä lumenluonti
ja nurmikon leikkuu oli määrällisesti myös vajaa kolmannes palvelutarpeista. Ohjatun ikäihmisten päivätoiminnan sekä lasten ja
nuorten kerhotoiminnan tarve oli hieman yli 10 %. Hoiva- ja sijaishoivapalveluja kaivattiin sekä yksittäisiä muita palveluja.
Osuuskunnan valmisteluun on saatu kehittämistukea Peräpohjolan Kehitys ry:ltä. Touko-kesäkuussa käynnistetään osuuskunnan
liikeidean kannattavuuden tarkastelu yhteistyössä Pro Agria Lapin kanssa.
Kylillä tarvittavien palvelujen tuottaminen osuuskunnan kautta tuo palvelut lähelle niiden tarvitsijoita. Se tukee asumista omassa
kodissa mahdollisimman pitkään ja työllistää kyläläisiä. Kylät pysyvät asuttuina ja elinvoimaisina!
Tervetuloa osuuskunta-infoon!
Maarit Alikoski, asukasasiamies
ROVANIEMEN KAUPUNKI
050 374 8495, maarit.alikoski@rovaniemi.fi

. Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston suunnitelmat ovat jo uudessa kaudessa
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston 39. lukuvuosi on päättymässä ja olemme valmistautumassa uuteen kauteen. Ensi lukuvuosi
on meillä juhlavuosi.
Olemme tiedustelleet kevään aikana aluelautakunnilta, kyläyhdistyksiltä, asiakkailta ja opettajilta tulevan lukuvuoden kurssitoiveita.
Niitä pyrimme toteuttamaan resurssien mukaan ensi lukuvuoden aikana.
Taloudellinen tilanne ja supistamiset, lakkautukset, toimintojen yhdistämiset ja yt- neuvottelut ovat päivittäisiä, mutta mikä on se
voimavara, jolla jaksamme viedä asioita eteenpäin? Onko se sitä, että välillä on mukavaa yhdessäoloa ja mukavaa tekemistä sekä
tilaisuuksia esitellä toisille uusia opittuja taitoja ja tuotoksia, kuten kevään aikana kyläkeskuksissa toteutetut näyttelyt sekä teatteri- ja
musiikkitilaisuudet.
Opetuksen kustannukset ovat olleet esillä lukuisia kertoja tämän vuoden aikana. Toimintamme perustuu mm. alueellisesti toimivien
opettajien hyödyntämiseen, suunnitelmalliseen opetuksen tarjontaan ja tehokkaaseen koulutilojen käyttöön sekä yhteistyöhön eri
toimijoiden kanssa. Laatu- ja kehittämisrahalla on tuettu asukkaiden tietoteknistä osaamista ja aktiivista kansalaisuutta sekä
osallisuutta mm. toukokuun ympäristörakentamisen viikonloppukursseilla Hirvaalla ja Songassa.
On esitetty, että onnellisuus rakentaa kestävää hyvinvointia. Hyvinvointivaltion kehittäminen sekä talouskasvun edistäminen ovat
vain välineitä hyvinvoinnin parantamiseksi. Arjen hallinnan ja hyvinvoinnin lisäämisessä kansalaisopistotyö voi olla monella tavalla
mukana. Hyvinvointi ei kasva pelkästään yhteiskunnan palveluja lisäämällä. Olennaista on, että ihmiset itse osallistuvat hyvinvointinsa
luomiseen ja ylläpitämiseen. Tätä tukee laki vapaasta sivistystyöstä, jonka mukaan koulutuksen tulisi olla helposti lähestyttävää ja
sellaista, että mahdollisimman monilla olisi matala kynnys osallistua.
Toimintamme merkitystä tukee myös Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jonka mukaan luovat harrastukset edistävät töissä selviämistä.
Monet työpaikat kannustavat työntekijöitään huolehtimaan fyysisestä kunnostaan ja osallistumaan kulttuuriharrastuksiin esim.
musiikin harrastamisella on paljon hyviä vaikutuksia, jotka on todettu myös tiedon käsittelyä mittaavissa testeissä niin aikuisilla kuin
lapsilla. Vaikutuksia näkyy myös niillä, jotka käyvät usein konserteissa.
Lämmin kiitos kuluneesta kaudesta ja hyvää kesää kaikille.
Riitta Pietarila
kaupungin kansalaisopiston rehtori

Aluelautakunta tiedottaa
Kirjasto tiedottaa:
Sinetän kirjasto on auki:
- ajalla 2.6. – 6.7.2014 torstaisin 13.00 -19.00
- ajalla 7.7. – 5.8.2014 kirjasto on suljettu
Kirjastoautot lomailevat 30.6.- 3.8.2014 välisenä aikana.
.

Sinetän neuvola on avoinna 9.7.2014 asti
normaalisti ja sen jälkeen seuraavasti:
– tiistai 15.7.2014
– perjantai 18.7.2014
– tiistai 22.7.2014
– perjantai 25.7.2014
– tiistai 29.7.2014
– perjantai 1.8.2014

klo 8.00 – 16.00
klo 8.00 – 14.30
klo 8.00 – 16.00
klo 8.00 – 14.30
klo 8.00 – 16.00
klo 8.00 – 14.30

Sinetän hammashoitola on suljettuna
ajalla 9.6. - 31.8.2014

KYLIEN ASIOINTILIIKENNE
KESÄAIKANA:
Kyyti tilataan
matkapalvelukeskuksesta
(MPK:sta )016-322 6900.

Tilaukset on tehtävä edellisenä
päivänä klo 17.00 mennessä.
Reitit ajetaan vain jos on tullut
tilauksia.

Sonka-Sinettä-Sonka (T:mi Kaarina Ruikka)
Ajetaan perjantaisin. Lähtö Songasta klo 9.30. Auto
odottaa asioinnin ajan Sinetässä.
KYLIEN PALVELULIIKENNE KESÄAIKANA:
Kyyti tilataan matkapalvelukeskuksesta (MPK:sta)
016-322 6900. Tilaukset on tehtävä edellisenä päivänä klo

17.00 mennessä. Reitit ajetaan vain jos on tullut tilauksia.

PALI 6: Meltaus-Rovaniemi-Meltaus (Taxi Mikko Herva).
Perjantaisin Meltauksesta klo 8.00 ja paluu
Rovaniemeltä klo 15.00.
Reitti: Meltaus-Suopajärvi (tarvittaessa)-Ounasjoen
itäpuolentie-Saarenkylä-Rovaniemen keskusta-LKS
(tarvittaessa) ja takaisin.
PALI 7: Meltaus-Törmänki-Iisinki-Rovaniemi
(Taxi Mikko Herva). Tiistaisin Törmängistä klo 8.00 ja paluu
Rovaniemeltä klo 15.00.
Reitti:Törmänki-Iisinki-Tuhnaja (tarvittaessa)-SinettäNivankylä-Rovaniemi ja takaisin

Vaarallisten jätteiden keräys:
esim. ajoneuvojen akut, maalit, paristot jne.

Ounasjoen suunta 6.6.2014
Marraskosken ep, Mukkajärventie
Tapionkylän ep, Tapionmutka
Songan ep, kylätalo, Puhakantie 5
Sinetän ep, huoltoaseman vieressä,
Kittiläntie 2069
Ounasjoen suunta 9.6.2014
Marraskoski
Kätkäntien ja Ounasjoen
Itäpuolentien risteys Tapionkylä
Kuoksajärven ja Ounasjoen
Itäpuolentien risteys Sinettä

klo 10.55 – 11.10
klo 11.25 – 11.40
klo 12.05 – 12.35
klo 12.45 – 13.15
klo 10.30–10.45
klo 10.55–11.10
klo 11.20–11.35

Kiertävä jätteenkeräys:
esim. kodin vanhat sähkölaitteet ja romumetalli
5.6.2014
Sinetän ep, huoltoaseman piha,
Kittiläntie 2069
Songan ep, kylätalo, Puhakantie 5
16.8.2014
Tapionkylän ep, Tapionmutka
Marraskoski, metsästysseuran talo,
Honkapolku 1
11.9.2014 neuvoja mukana
kierroksella
Songan ep, kylätalo, Puhakantie 5
Lehtojärven ep, Pohtimolammentie
ykp= yhteiskeräyspiste

klo 17.00–18.00
klo 18.30–19.30
klo 12.00–12.30
klo 13.15–14.15

klo 17.00–18.00
klo 18.20–18.50

ep = ekopiste

Napapiirin Residuum Oy
veloitukseton jäteneuvonta
puh. 0800 120 230 (ark. klo 9-15)
neuvonta@residuum.fi
www.residuum.fi

Kylien tapahtumakalenteri kesä 2014
Ajankohta

Tapahtuma

Kylä

Parillisten
viikojen
perjantaina
klo 12.00- 14.00
Maanantaisin
klo 18.00

Porinapiiri

Sinetän Krouvi

Luontokerho

Myllypirtti,
Sinettä

24. - 25.5.2014
klo 9.00-15.00

Pajuteoksen rakentaminen kylätalon
läheisyyteen

Songan kylätalo

Järj. Sonka Napapiirin kyläyhdistys ry

7.6.2014
klo 10.00 - 16.00

Puutarhapäivä
Taimi- ja kukkamyynti ja neuvonta.
Makkaraa, kahvia ja muurinpohjalettuja.
Oheistoimintaa lapsille: talutusratsastusta,
pelejä, kilpailuja. Koti- ja lemmikkieläinpiha.
Taimienvaihto- ja kirpputori

Ollilan Puutarha
Marraskoski

Mukana Marraskosken kyläyhdistys
ry.
Osalle oheistoimintaa säävaraus

K-Market Pekkalan
pihalla
Sonka

Tied. Päivi Linnansaari,
p. 040 595 1459
Järj. Songan Eurooppakerho,
Mukana kaupungin kulttuuritoimi
Liput 15€ aikuiset, lapset alle 12v
vapaa. Sisältää ohjelman ja tarjoilun.

Lehtopirtti,
Lehtojärventie 99

Järj.Lehtojärven kyläyhdistys

14.6.2014
klo 11.00 - 14.00
25.6.2014
klo 19.00 alk.

30.6 - 5.7.2014

Tsekkiläinen ilta.
Tietoa Tsekinmaasta, kulttuurista ja
historiasta. Maistellaan tsekkiläistä
perinneruokaa. Tsekkiläisten nuorten
kansantanssikonsertti.
Musiikkileiri

Lisätiedot

5.7.2014
klo 11.00-16.00

Kylämessut

Lordin aukio,
Rovaniemi

Järj.Lehtojärven kyläyhdistys

6.7.2014
klo 12.00

Pääjuhla, kyläkirjan julkaiseminen ja
kylätoiminnan 30- vuoti juhla

Lehtojärven
kylällä

Järj.Lehtojärven kyläyhdistys

12. - 13.7.2014

Tervajuhlat

Järj. Sonka Napapiirin kyläyhdistys ry

15.7.2014

SääskiSafari

Oitolanranta,
Sonka
Lehtopirtti,
Lehtojärventie 99

19.7.2014
klo 11.00-15.00
2.8.2014
klo 12.00 - 15.00

Kirpputori

Songan kylätalo

Järj. Sonka Napapiirin kyläyhdistys ry

Koko perheen onkitapahtuma

Sinetän
veneenlaskupaikka

Elokuun alku
Aika tarkentuu
myöhemmin
Elokuun alku
Aika tarkentuu
myöhemmin

Tervaköörin teatteriesitys

Oitolanranta,
Sonka

Yhteislaulutilaisuus

Oitolanranta,
Sonka

Aluelautakunnan jäsenet
Kylä
Sinettä
Sonka
Marraskoski
Tapio
Mäntyjärvi
Lehtojärvi

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

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

Rovaniemen seudun Kesätanssit,
Mukana Lehtojärven kyläyhdistys

Tied.
Irja Laakkonen puh 0400 293 900 tai
Hannele Mölläri puh 040 7435 108
Tied.
Irja Laakkonen puh 0400 293 900 tai
Hannele Mölläri puh 040 7435 108

