JULKINEN TIEDOTE

KAIKKIIN JAKELUPISTEISIIN

ALAKEMIJOEN AIRUT
ALAKEMIJOEN ALUEEN KYLIEN TIEDOTE 2/2016
HIRVAS, JAATILA, LEIVE, MUUROLA, PETÄJÄINEN, PISA, RAUTIOSAARI JA MUUT

ALUEEN KYLÄT

TARINAYHTEISKUNTA
Tarinoista on tullut meille ihmisille tärkeämpiä kuin tutkitusta tiedosta. Tarinat vaikuttavat mielikuviin joita
luomme kaupungeista, asuinalueista ja palveluista. Tarinayhteiskunnassa korostuu rationaalisuuden sijasta
emotionaalisuus. Tällöin mielikuvat ja mielikuvitus, emootiot ratkaisevat ja voittavat meidän rationaalisen
puolemme. Elämme vahvasti emootioiden, tunnetilojen ohjaamina päivittäisissä sekä pienemmissä että
suuremmissa valinnoissa. Tällöin alueista kertomillamme tarinoilla ja kuulopuheilla on alueiden kehityksen
kannalta tärkeä rooli.
Kaupungit tarvitsevat asukkaita, asiakkaita, matkailijoita, yrityksiä, investointeja ja osaamista. Kaupunkien
maineteot ja positiiviset kuulopuheet synnyttävät luottamusta ja vaikuttavat vetovoimatekijöinä ihmisten tekemiin
valintoihin, jotka liittyvät asuin-, sijoittumis-, tai työpaikkaan. Nämä puolestaan vaikuttavat positiivisesti
aluetalouteen tehden sen vetovoimaisemmaksi. Kysytään: millainen on Rovaseudun vetovoimainen tarina:
millainen se alueena on ja millainen sen halutaan olevan tai rakentuvan ihmisten mielissä? Kuinka vetovoimaisena
seutuna sitä pidetään? Onko se rakennettu matkailun ja matkailun markkinoinnin varaan jolloin paikallinen ja
alueellinen tunnettavuus ja kehittäminen ovat jääneet vähemmälle? Millaiset ovat kunnan järjestämät omat
palvelut saavutettavuudeltaan ja laadultaan sekä aluekattavuudeltaan? Miten näkyy ympäristöystävällisyys,
lähiseutujen kehittäminen ja toiminnan eettisyys? Entä millainen on alueen yksityinen palveluntarjonta?
Mietipä, millainen on sinun tarinasi alueestamme ja millaisia mielikuvia haluat siitä sillä synnyttää? Tulevaisuuden
markkinoinnissa menestyvät ne, jotka osaavat kertoa vetovoimaisimman tarinan.
Kaupunginjohtaja Timo Halosen väitöskirja on avannut kirjoittajalle aivan uuden sisääntulon kaupunkien
menestystekijöistä viestinnän ja asioiden hyvän hoidon näkökulmasta.
Väitös Lapin Yliopisto 2.9.1016 – Maineella menestykseen – mainetyö kaupunkiseudun kehittämisen välineenä –
Sirkka-Liisa Kemppainen
Alakemijoen aluelautakunnan puheenjohtaja

TERVETULOA

TESTAAMAAN PARKOUR-TELINETTÄ!

Hirvaan koulun piha on saanut kesän aikana uutta ilmettä: Juuri ennen koulun alkua
pihalle pystytettiin Lappsetin parkour-teline, joka on tarkoitettu kaikkien kyläläisten
käyttöön. Hirvaan kyläyhdistys ry haki rahoitusta Peräpohjolan Leader ry:n
toteuttamasta teemahankkeesta Kylien investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen.
Kuva: Satu Söderlund
Parkour-telineen lisäksi hankitaan jumppamattoja ja kahvakuulia. Toimenpiteen
tavoitteena on edistää kaikenikäisten kyläläisten terveysliikuntaa ja ylipäätään kannustaa liikkumaan.
Rovaniemen kaupunki uusi myös koulun pihan huonokuntoiset leikkivälineet. Leikkialueella on nyt uudet keinut sekä
liukumäki- ja kiipeilytelineyhdistelmä. Koulun pihan leikkialue aidattiin turvallisuuden lisäämiseksi. Talkoolaisena toimi
paikallinen salibandyjoukkue SB Hirvas.
Hirvaan koulu on kylän sydän, joten myös piha-aluetta käytetään ahkerasti. Päivisin pihalla touhuavat eskarin ja koulun
lapset, joille viihtyisä piha on tärkeä liikuttaja ja leikittäjä. Iltaisin kyläläiset harrastavat koululla erilaisia lajeja
vuodenajasta riippuen. Lapsemme ovat onnekkaita saadessaan nauttia koulualueen monipuolisuudesta ja liikkumaan
kannustavista välineistä. Hirvaan kyläyhdistys kannustaa muitakin Alakemijoen kyliä hakemaan leader-rahoitusta kylän
kehittämiseen.
Hyvää ja liikunnallista syksyä toivottaen, Hirvaan kyläyhdistys ry
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LÄHIPALVELU

ON YHDENVERTAISUUSKYSYMYS

Aluelautakunnat järjestivät syyskautensa aluksi yhdessä perusturvapalvelujen kanssa asukastilaisuuksia, joissa
suunniteltiin kylien ikäihmisten lähitulevaisuuden asumispalveluratkaisuja. Perusturvalautakuntahan on linjannut,
että Rovaniemen kaupunki vähentää tulevina vuosina ympärivuorokautisia laitospaikkoja sadalla paikalla ja
palvelujen painopistettä siirretään omaehtoiseen kotona asumiseen ja kuntoutukseen. Perusturvapalvelut
ansaitsevat kiitoksen askeleen ottamisesta oikeaan suuntaan; tasavertainen vuoropuhelu asukkaiden kanssa on
suunnitteluosallisuutta parhaimmillaan.
Asukastilaisuuksien viesti oli selkeä ja linjassa kaupungin lähipalveluperiaatteiden kanssa: turvallinen kotona
asuminen on sosiaalinen perusoikeus, joka kuuluu jokaiselle asuinpaikasta riippumatta. Turvallisesta kotona
asumisesta keskusteltaessa oltiin perusasioiden äärellä: turvaa tuo se, että tie kotipihaan on aurattu, että
puhelinyhteydet toimivat ja että naapuriapua on tarvittaessa saatavilla. Myös yksinäisyyden torjuntaan mietittiin
keinoja. Oman toimintakyvyn ylläpidostakin puhuttiin: hyvä ravinto ja liikunta ovat parasta ennaltaehkäisyä.
Ikääntyvän ihmisen kotona asumista on kuitenkin tuettava siinä vaiheessa, kun hänen toimintakykynsä heikkenee:
tarvitaan kotiin tuotettavia palveluja.
Rovaniemen kyläalueiden näkökulmasta lähipalvelu lisää asukkaiden yhdenvertaisuutta vähentämällä alueellisista
erityisolosuhteista johtuvia eroja heidän mahdollisuuksissaan käyttää tarvitsemiaan palveluja. Vuoden 2015 alusta
voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain henki on läsnä tässä Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteessa.
Taloudellisesti niukkoina aikoina lähipalvelun käsite joutuu tarkkaan syyniin, kun palvelujen järjestämisessä
haetaan kustannustehokkuutta. Täyttyykö lähipalvelun määritelmä, jos tavoitat ikäihmisten palveluneuvojan
vaikkapa Skypen kautta? Onko pyörien päällä kylään tuleva palvelu lähipalvelua? Onko lähipalvelua se, että
päivätoimintaan osallistuminen merkitsee parin tunnin taksimatkaa?
Lähipalveluperiaatteiden lähtökohtana on monikanavaisuus: perinteisen lähipalvelupisteen (kuten esim.
seniorineuvolan) lisäksi puhutaan sähköisistä palveluista, itsepalvelupisteistä, liikkuvista palveluista ja
kuljetuspalveluista, mutta edelleen myös kotiin tuotettavista palveluista. Palveluiden tulee olla saavutettavissa eri
keinoin. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on myönteinen palvelukokemus – tunne hyvästä, yhdenvertaisesta
kohtelusta. Kylien palveluiden turvaamiseksi ja uudistamiseksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä myös yritysten ja
järjestöjen kanssa, joita tulee asukkaiden ohella ottaa mukaan palvelujen suunnitteluun.

Toivotankin asukkaat, järjestöt ja yritykset
tervetulleiksi aluelautakuntien avoimiin suunnittelutilaisuuksiin, joissa laaditaan ”kehittämisen
tiekartta” tulevalle valtuustokaudelle 2017-2021.
Oman alueenne tilaisuudesta saatte lisätietoa
toisaalta tässä tiedotteessa.
Meeri Vaarala
Alueellisten palvelujen johtaja

Kuva: Uutela Petri, Rovaniemen kaupunki
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KYLIEN RAITO ETENEE
Osuuskuntatoiminta elää uuden tulemisen aikaa. Pienosuuskuntia perustetaan vuosittain yli 200 ja osuuskuntien
yhteismäärä Suomessa ylitti juuri 5000 rajan. Usko osuuskuntien työllistävään vaikutukseen on vankka
valtakunnan tasolla.
Osuuskuntatoiminnan käynnistäminen kylien alueella on myös aluelautakuntien kehittämistoiminnan tavoite.
Tavoitteena on turvata ja uudistaa kylien heikkenevää palvelutarjontaa ja työllistymismahdollisuuksia sekä edistää
yhteistä tahtotilaa kylien elinvoiman kehittämiseksi. Tässä tehtävässä on aloittanut toimintansa myös Palvelu- ja
työosuuskunta Rovaniemen RAITO. Uuden työn ensiaskeleet on otettu ja osuuskunnan ovi on avoin uusille
jäsenille!

RAITO PALVELEE JA KEHITTÄÄ
Maaliskuussa 2016 rekisteröity Palvelu- ja työosuuskunta Rovaniemen RAITO on lähipalvelujen ja
lähityöllistämisen monialaosuuskunta. Toiminta perustuu paikallisuuteen, läheisyyteen ja luotettavuuteen.
Osuuskunnan toiminta on suunnattu ensisijaisesti Rovaniemen kylien alueelle ja kylien kehittämiseen.
Osuuskunnassa on kolmetoista jäsentä: eri palvelualojen osaajia sekä yhdistysjäsen Rovaniemen RovaTokka ry.
RAITO on osuuskunta, joka tarjoaa arjen hyvinvointia ja kotona asumista tukevia palveluja. Osuuskunta auttaa
kylillä palveluja ja työtä tarvitsevia kohtaamaan toisensa. Osuuskunnan kautta löydät tekijän moneen
palvelutarpeeseen ja työhön: vaikkapa siivoukseen, ikkunanpesuun, kotiin tuotettavaan atk-apuun tai kylätalkkarin
töihin. RAITOsta voi tilata myös arkea virkistäviä ryhmätoimintoja ja päivätoimintaa. Osuuskunnan kautta saatava
lähipalvelu voi olla se pieni, mutta ratkaiseva palanen, kun mietitään ikääntyvän turvallista kotona asumista ja sitä
tukevia palveluita.
Rovaniemen RAITO edistää myös kylien nuorten työllistymistä. Asiassa otettiin ensimmäinen askel palkkaamalla
kaupungin kesätyösetelillä nuori kyläavustajaksi Ala-Nampaan heinäkuun ajaksi. Kyläavustaja Kalle Seurujärvi teki
töitä kuukauden aikana neljässä kotitaloudessa. Vanhusten nurmikot leikattiin ja puut pilkottiin, räystäspellit
asennettiin kohdilleen ja autotallin katto saatiin vihdoin korjattua. Monta muutakin tarpeellista työtä tuli tehtyä ja
mukavia olivat myös lounastauon yhteiset juttuhetket. Kyläyhdistyksen uusi ilmoitustaulukin ehdittiin rakentaa
kesätyörupeaman aikana. Asiakkaat olivat tyytyväisiä ja ilahtuneita, että nuorten kesätyöllistämisellä huomioidaan
vanhuksetkin. Osa asiakkaista oli tuumannut, että iästään huolimatta olivat oppineet nuorelta kyläavustajalta
jotain uuttakin.
RAITO jatkaa kylien nuorten kesätyöllistämistä. Kesän 2017 kyläavustajien töiden metsästys polkaistaan nuorten
kanssa käyntiin vuoden vaihteen jälkeen tammi-helmikuussa. Asiasta tiedotetaan erikseen.
Nuoria osaajia ja tekijöitä on RAITOssa mukana muutenkin. Osuuskunnan liikemerkin, pororaitoa ja jokivarsia
kuvaavan symbolin ovat suunnitelleet Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa palvelumuotoilua opiskelevat Tea
Nevanperä ja Emma Napari. Osuuskunta RAITOn jäseneksi liittyivät syyskuussa myös taiteiden tiedekunnassa
suunnittelua opiskelevat Riina Kittilä ja Tiina Jaakkola. He työstävät parhaillaan lappilaisia tekstiilejä, vanttuita ja
huiveja myyntiin Japanin 2016 joulumarkkinoille.
RAITO on kutsuttu kumppaniksi myös Lapin keskussairaalan kuntoutus- ja kehittämisyksikön hallituksen
kärkihankkeen hankehakuun. Hankkeessa luodaan pilottia osatyökykyisten työelämäosallisuuden parantamiseksi.
Tavoitteena on järjestää toimintaa ja työtä kylien alueella. Asian etenemisestä saadaan lisää tietoa syksyn
kuluessa.
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Jäseneksi RAITOon!
Haluatko työllistää itsesi, hankkia lisäansioita tai tehdä muuten sopivasti töitä? RAITOn jäsenenä voit
tehdä työtä lähellä ja helposti. Osuuskuntatoiminnan tarjoamien verkostojen avulla pääset kokeilemaan
itsesi työllistämistä, uutta työtä ja yrittämistä turvallisesti ja helposti. Voit keskittyä työhön, osuuskunta
antaa tukea markkinointiin, viestintään ja laskutukseen. Ota yhteyttä, kerromme lisää!
Rovaniemen RAITO, p. 040 96 30 472
Maarit Alikoski
hallituksen pj.

Päivi Linnansaari
hallituksen sihteeri

ALAKEMIJOEN

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2017—2021
Mikä on tärkeintä Alakemijoen kylien kehittämisessä?
Mitkä ovat alueen tavoitteet ja miten ne saavutetaan?
Ja mitä uutta teemme alkavalla kaudella yhdessä?

ALAKEMIJOEN ALUEEN KYLIEN YHTEINEN TYÖPAJA
Tiistaina 15.11.2016 klo 18.00 Muurolan peruskoulun auditorio
Alakemijoen kehittämissuunnitelma 2013–2016 uudistetaan ja alkavaan kauteen käydään myös yhdessä
kumppaneiden kanssa. Alueelliset palvelut toimii kylien kehittämisessä yhteistyössä vapaaehtoistoiminnankeskus
Neuvokkaan, SPR:n Pärjätään yhdessä- sekä Lapin liiton Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeiden kanssa.
Alakemijoen työpajassa puhuma pois mikä on tärkeintä oman alueen kylien kehittämisessä ja miten se tehemä
yhesä.
Tule, kerro ja keskustele! Nyt osallistutaan ja vaikutetaan.
TERVETULOA! KAHVITARJOILU!
Rovaniemen kaupunki, Vapaaehtoistoiminnankeskus Neuvokas, SPR, Lapin liitto
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KUITU-TOHTORI

HALUAA TULLA TEILLEKIN!

ALAKEMIJOEN KUITUVERKKOSUUNNITTELMA
Rovaniemen kaupunki on käynyt neuvotteluja Tervolan Palveluverkko Oy:n kanssa kuituverkon toteuttamisesta
Tervolan rajalta Alakemijoen kyliin. Yhtiö on vetänyt kuidun tällä hetkellä Muurolan mastolle.
Aluelautakunta on nimennyt kylien yhteyshenkilöiksi Muurolasta Esa Jääskön, Jaatilan, Petäjäisen, Leipeen ja Pisan
yhteyshenkilöksi Jouko Kokin sekä Hirvaan yhteyshenkilöksi alustavasti Sami Viirin ja hänen varahenkilökseen Satu
Söderlundin.
Suunnittelun alkuvaihe on monimuotoinen monessakin mielessä, koska harvaan asutut kylät pääsevät
maaseuturahaston tuen piiriin, mutta Muurola ei kuulu tähän tuen piiriin. Muurolassa kuitenkin asukaspohjaa ja
liittyjiä on sen verran, että se voisi mahdollistaa hinnan samalle tasolle kuin kylissä, jotka saisivat
maaseuturahaston tuen. Muurolasta tulisi liittyjiä saada vähintään 300-350, jotta hanke olisi mahdollista toteuttaa
Muurolan osalta. Liittymän hintaan vaikuttavat mm. seuraavat asiat: liittyjien määrä, rakentamiskustannukset
(maasto huomioiden), hankkeeseen mahdollisesti saatavat avustukset. Tällä hetkellä on lähdetty arvioimaan, että
tavoitehinta liittymän osalta olisi maksimissaan n.1000 euroa/kiinteistö.
Kiinteän kuukausimaksun hinta tulisi mahdollisesti arvioiden mukaan olemaan 40,00-50,00 euroa/kk.
Kuukausimaksun hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mahdollisen liittymän ylläpito, liittymän maksaminen
kuukausimaksun yhteydessä sekä rakentamiseen liittyvän lainakustannusten maksu.
Kylien kehittämissäätiö on mukana suunnitteluun liittyvissä kustannuksissa. Kylien kehittämissäätiön kanssa
selvitellään hankkeeseen liittyvää rahoitusta mahdollisen lainan tai takauksen muodossa.
Asiaan liittyen tullaan syksyn aikana järjestämään tiedotustilaisuuksia kylillä.
Kylien asukkailta toivotaan kiinnostusta hankkeeseen ja tietenkin mahdollisimman paljon halukkaita kuituliittymän
hankkijoita, jotta hanke voitaisiin toteuttaa.
Mikäli liittyjiä saataisiin riittävästi ja rahoitus saadaan järjestettyä, niin hankkeen mahdollinen toteutus olisi kesällä
2017.
Esa Jääskö, Muurolan kylän yhdyshenkilö
*********************************************************************************************

JA

VALOKUIDUSTA

HIRVAALTA: KARTOITTAJAT OVAT TULOSSA!

Hirvaalla selvitetään loka-marraskuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon.
Kyläläisistä koostuva kartoittajajoukko käy jokaisessa talossa kertomassa lisää valokuidusta. He kysyvät
mielipidettänne, oletteko kiinnostuneita valokuituverkkoon liittymisestä. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään.
Kyseessä on vasta alustava selvitys.
Jos kiinnostusta on, Hirvaalle voidaan perustaa kyläverkko-osuuskunta, joka lähtee viemään valokuidun
hankkimista eteenpäin.

Satu Söderlund, Hirvas
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Oletko kiinnostunut saamaan pätkimättömän
huippunopean nettiyhteyden kotiisi ?
VALOKUITUILTA JAATILAN PENTIN KODALLA
TIISTAINA 25.10.2016 klo 19.00
Kuitua pohjoiseen-hanke järjestää Jaatilan ja Muurolan asukkaille
valokuituillan Jaatilansaaressa Pentin kodalla, Jaatilansaarentie 34
Tilaisuudessa läpikäydään miksi valokuituverkko ja kyläverkko on
ajankohtainen juuri nyt.
Samoin tilaisuudessa kerrotaan kyläverkkohankkeen edellytykset, rahoitus
ja rakentaminen.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy kaikille asiasta kiinnostuneille.
Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa myös alustavaa liittymishalukkuutta.

Lisätietoja tilaisuudesta antavat Kuitua pohjoiseen hankkeen
projektityöntekijä Aimo Honkavuori p. 0400 403540,
Esa Jääskö p. 040 5389605 ja
Jouko Kokki 0400 534968.p.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
TERVETULOA!
KAIKKI MENEE NETTIIN
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RAUTIOSAAREN

KYLÄVERKKO-OSUUSKUNTA

Rautiosaaren kylällä käynnistyi kesällä valokuituhanke. Hankkeen ytimessä on heinäkuussa perustettu
Rautiosaaren kyläverkko-osuuskunta. Merkittävää tukea on antanut Lapin alueella useita vastaavia hankkeita
koordinoiva Seppo Alatörmänen.
”Hankkeen puuhamies Antti Haukipuro otti yhteyttä heti Kuitua pohjoiseen-projektin ensimmäisenä päivänä viime
keväänä”, Seppo muisteli eräässä tapaamisessa. ”Ja vielä kyseli, että kerkeäisikö Rautiosaari matkaan”, Seppo
nauroi.
Sen jälkeen onkin tapahtunut paljon: osuuskunnan perustaminen heinäkuussa, tiedottaminen elokuussa ja
suunnittelutyön aloitus syyskuussa. Tiedotusryhmä kiersi Rautiosaaressa ja lähialueella elokuun aikana noin 150
kiinteistöä. Valtaosa oli kiinnostuneita ja jopa yli puolet ruksivat tiedotuslomakkeesta kohdan ’Kiinnostaa paljon’.
Lokakuun aikana valmistuu valokuituverkon tekninen suunnitelma, jota tekee Relacom Finland Oy:n Rovaniemen
suunnittelutoimisto.
”Yksityiskohtaisen suunnitelman avulla saamme tarkemman kustannusarvion, jota voimme käyttää
tukihakemuksessa”, Antti kuvaa. Osuuskunnan on mahdollista saada jopa 70 % julkista tukea liityntäverkon
rakentamiseen. ”Se on yksi syy, miksi todelliset liittymiskustannukset tulevat olemaan erittäin kilpailukykyiset”,
Antti jatkaa. Samoin laaja liittyminen ja voittoa tavoittelemattoman osuuskunnan toimintatapa ovat
loppukäyttäjälle edullisia. ”Vaikka ilmaista se ei ole. Suurin huolenaihe kiinnostuskartoituksen aikana olikin
kustannukset liittymisestä ja käytöstä.” Usein keskustelua herätti se, että onko kuitu hintansa veroinen.
Valokuituverkko on parasta mahdollista tiedonsiirtotekniikkaa, jota ei kalliin hintansa vuoksi rakenneta joka
paikkaan. Mobiilipalvelut ovat käyttäjän näkökulmasta loistava palvelu, mutta sekin tarvitsee valokuitua. Kuidun
välityksellä hoidetaan aluksi sekä internetin että TV:n tarvitsema tietoliikenne. Kuidussa riittää kuitenkin
kapasiteettia huomattavasti enemmän kuin sitä nykylaitteilla voidaan edes hyödyntää. ”Vaikuttaa siltä, että
kyläläiset ovat kiinnostuneet investoimaan tällä tavalla kylän elinvoimaan ja tulevaisuuteen”, Antti toteaa.
Syksyn aikana on käyty keskusteluja eri operaattoreiden kanssa.
Operaattoreilla on erilaiset toimintamallit, joista valikoidaan tälle
kyläverkolle sopivin niin palvelun laadun kuin kustannusten
näkökulmasta. Osuuskunnan jäsenet – joita on tällä hetkellä jo 50 –
päättävät
operaattorista
sekä
koko
hankkeen
jatkosta
projektikokouksessa. Se pidetään tukipäätöksen ja sopivan
valmisteluajan jälkeen myöhemmin tänä vuonna.
”Uskomme, että verkon rakentamistyöhön päästään ensi kesänä”,
Antti lopettaa.

Sakke Rantala

Yhteystiedot:
sähköposti kylaverkko@rautiosaari.fi j
Facebook www.facebook.com/rautiosaaren.kylaverkko
Sakke Rantala puh. 044 5017 190
Antti Haukipuro puh. 0400 502 353
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KYLÄ

LÄHTEE– HANKKEEN INFOTILAISUUS HIRVAAN KYLÄLLE TO 27.10. KLO 18.30, HIRVAAN KOULU

Liikkumisen iloa Peräpohjolan kylien nuorille ja ikääntyville. Kylä lähtee! KyLä-hanke 2016-2018. Hirvaan
kyläyhdistys on kutsunut projektipäällikkö Suvi Karusaaren kertomaan Hirvaan kyläläisille Kylä lähtee! -hankkeesta
ja sen mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja innostaa kyliä ja kuntakeskuksia liikkumaan oman
hyvinvointinsa kehittämiseksi.
Mitä toimintaa haluaisit Hirvaalle? Käy esittämässä toiveesi osoitteessa http://www.lapinliikunta.com/kyla-lahteehankkeen-sivut/
Yhteystiedot; Lapin Liikunta ry, Suvi Karusaari, 040 8471321 , suvi.karusaari(at)lapli.inet.fi
*********************************************************************************************

JAATILANSAAREN

UUSI KOTA on valmistunut ja nimettiin Pentin kodaksi. Pyöröhirsinen kota sijaitsee
Jaatilansaarentien päässä, niemen nokassa laavun vieressä. Kodassa on n. 40 istumapaikkaa ja kotakeittiö. Kota
pidetään lukittuna, mutta sitä voidaan vuokrata kyläläisille ja ulkopuolisille. Hinta kyläläisille (Jaatila, Petäjäinen,
Ruikka) 10e/kerta , muut 30e <10 henkeä, 50e >10 henkeä. Tiedustelut Irene ja Seppo Reinikka puh. 050 5650311.
Alueella on tallentava kameravalvonta.
Jaatilan kylät ry vuokraa myös:
- telttapaviljonkia 30e/tapahtuma, tiedustelut Irene ja Seppo Reinikka puh. 050 565 0311 sekä
- Arabian valkoista 50 hengen kahviastiastoa, sisältää juomalasit, tiedustelut Raija Hyvönen puh.040 568 9384
Jaatilan kylät ry hallitus
*********************************************************************************************

JÄRJESTÄTKÖ

JUHLAN TAI TAPAHTUMAN?

Tarvitsetko peräkärryä?
Hirvaan kyläyhdistys ry vuokraa kalustoa.
Kysy ajoissa!
Lisätiedot ja varaukset sihteeri(at)hirvas.com

KYLIEN PALVELULINJALIIKENTEEN

Hirvaan kyläläiset

Muut

Juhlateltta

40 € / 2 vrk

100€ / 2 vrk

Peräkärry

40 € / 2 vrk

80 € / 2 vrk

Raivaussaha

20 € / 2 vrk

40 € / 2 vrk

AIKATAULUT MUUTTUVAT

Rovaniemen kaupunki on tutkinut kylien asiointi- ja palvelulinjareittien käyttöasteita toteutuneiden matkojen
kautta. Nykymuotoinen Rovaniemen kaupungin yhdyskuntateknisen toimen tilaama kylien asiointi- ja palvelulinjaliikenne päättyy liian vähäisen käytön vuoksi. Matkapalvelukeskus suunnittelee uudet korvaavat reitit. Ne
ajetaan pääsääntöisesti ryhmäkuljetusautoilla työpäivinä keskipäivän aikaan (n. klo 10 - 13:30). Reittien suunnat ja
kulkureitit eivät muutu. Näihin reitteihin yhdistetään muitakin Matkapalvelukeskuksen kautta tilattavia kyytejä.
Reitit ovat joukkoliikennettä ja ne ajetaan vain, jos niihin tulee ennakkoon kuljetustilauksia. Tilaukset on
tehtävä edellisenä päivänä ennen klo 16:00 Matkapalvelukeskuksen puhelinnumerosta
016-322 6900. Nämä palvelulinjakuljetukset ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä.
Palveluliikenteen aikataulut Alakemijoella 1.1.2017 alk. (luonnos):

Ajopäivä

Lähtö-paluu

Muurola-Aavasaksantie-Pisa-Kemintie-Jaatilansaari(tarvittaessa)-Kemintie
Rovaniemen keskusta-LKS (tarvittaessa)-Saarenkylä

maanantai

10.30—15.00

Muurola-Kemintie-Rautiosaari (tarvittaessa)-Kemintie-NiskanperäRovaniemen keskusta-LKS (tarvittaessa)-Saarenkylä ja takaisin

perjantai

10.00—12.00

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

