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Hirvas, Jaatila, Leive,
Muurola, Petäjäinen, Pisa
Rautiosaari sekä muut
alueen kylät

Aluelautakunta tiedottaa
Puheenjohtajan tervehdys
Mikä Aluelautakunta?
Aluelautakunta on matalan kynnyksen toimielin
Rovaniemen
kaupungin
hyvinvointipalveluiden
sopimusohjausjärjestelmässä.Toimenpiteillään
aluelautakunnan jäsenet pyrkivät luomaan kylien
asukkaille osallisuuden, kuulluksi tulemisen ja aidon
vaikuttamisen
mahdollisuudet
palveluiden
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä arjen turvallisten
elinympäristöjen luomisessa. Vahvistamme yhdessä
kyläyhteisöjen
kehitysympäristöjen
monipuolisia
toimijaverkostoja, sekä asukkaiden omaehtoisten
yhteisöllisten toimintojen, työllistymisen ja yrittäjyyden
edellytyksiä.
Kuka ne on sinne Aluelautakuntaan valinnut?
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.01.2013
valinnut
Alakemijoen
aluelautakunnan
kokeilutoimikaudeksi 2013 – 2016 seitsemän (7) kylien
jäsentä asukkaiden esitysten mukaisesti ja kullekin
jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto
nimesi jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Mitä se Aluelautakunta tekee?
Aluelautakunta vaikuttaa kaupungin toimintaan
antamalla asiantuntijalautakunnille lausuntoja aluettaan
koskevien
palveluiden
järjestämiseen.
Asiantuntijalautakunnat
määrittelevät
palvelujen
laatutason, arviointikriteerit ja mittarit aluelautakuntien
lausuntojen pohjalta. Päätöksenteon lähtökohtana on
asukkaiden yhdenvertainen kohtelu.
Ei kiinnosta!
Kannattaa kiinnostua. Olet osa yhteisöä ja muokkaat sitä
halusit tai et. Kannattaa mieluummin haluta. Asukkaana
sinulla on historiallisesti tärkeää sujuvan arjen tietoa,
kenties uusia näkökulmia
ja tuoreita oivalluksia
jaettavaksi hyvän elämän ja lähipalveluiden uudenlaisien
osallistamista edistävien työmenetelmien tuottamiseen.
Kylien elinvoimaisuuden parantaminen on yhteinen asia.
Paljon on tekemättömiä töitä ja vapaana olevia
käsipareja. Tule mukaan tekemään työtä ja
työllistämään. Otetaan riski ja annetaan arjen
myönteisille sattumille mahdollisuus.

Ihanaa kevään jatkoa kaikille!
Sirkka-Liisa Kemppainen, puheenjohtaja
Alakemijoen aluelautakunta
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Ajankohtaista aluelautakunnan
toiminnasta
Kädessäsi on nyt Alakemijoen alueen tuore kylätiedote.
Tiedote julkaistaan Alakemijoen aluelautakunnan
alueella jokaiseen kotiin jaettavana julkisena tiedotteena
3-4 kertaa vuodessa.
Aluelautakuntien sekä kylien ajankohtaiset uutiset sekä
koulutusmateriaalit löydät Rovaniemen kaupungin
sivuilta osoitteesta www.rovaniemi.fi/Aluelautakunnat
Aluelautakunnan
toimintaan
liittyvissä
asioissa
yhteyshenkilöt
ovat
esittelijä
Sirpa
Salminen
sirpa.salminen@rovaniemi.fi sekä puheenjohtaja SirkkaLiisa Kemppainen sirkka-liisa.kemppainen@rovaniemi.fi

Koko perheen ulkoilutapahtumassa Hirvasojan
laavulla päästiin tutustumaan tandemhiihdon
saloihin sekä Alakemijoen VPK:n toimintaan
Asukastoiminnan kehittämis-ja toimintatuet on
haettavissa
31.5.2013
saakka.
Lisätiedot
www.rovaniemi.fi/kylät-ja kaupunginosat

Kaupungin ajankohtaiset
Aluelautakuntien toiminta on käynnistynyt viidellä uudella alueella vireästi
Lautakuntien maaliskuisissa kokouksissa tehtiin esitys valtuustolle niistä palveluista, joiden järjestämisestä aluelautakunnat
vastaavat vuosina 2014 – 2016. Palvelujen järjestäminen aloitetaan vapaa-ajan palveluista ja alueellista
kehittämistoiminnasta. Palvelujen järjestäminen laajenee vuosittain. Palvelujen järjestämisessä on keskeistä aluelautakuntien
ja asiantuntijalautakuntien välinen yhteistyö. Asiantuntijalautakunnat määrittelevät palvelujen laatutason, arviointikriteerit ja
mittarit aluelautakuntien lausuntojen pohjalta. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertainen kohtelu. Suuret
kehittämishankkeet valmistellaan aluelautakuntien yhteistyönä. Palvelujen järjestäminen perustuu kaupungin
palveluhankintastrategiaan. Aluelautakunnat vaikuttavat kaupungin toimintaan antamalla lausuntoja aluettaan koskevissa
asioissa.
Aluelautakunta alueilla pidettiin maaliskuussa Maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvät yleiset kokoukset, jossa asukkailla oli
mahdollisuus tuoda esille alueen yhteyksien, palveluinnovaatioiden, asukkaiden osallisuuden ja elinkeinojen kehittämiseen
liittyvä tekoja. Avoimilla kokouksilla pyritään parantamaan alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Kokouksissa tehty pohdinta luo tärkeän perustan toukokuussa aloitettavalle alueiden kehittämissuunnitelman valmistelulle
vuosille 2013 – 2016. Alueiden asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätään Otakantaa.fi avulla. Aluelautakunnat
panostavat myös tiedottamiseen. Aluelautakuntien sivu on julkaistu Rovaniemen kaupungin www sivulla. Lisäksi jokaisella
alueella ilmestyy tämän vuoden aikana oma kylätiedote. Alueiden kehittäminen on aluelautakunnan keskeinen tehtävä.
Aluelautakunnat päättävät kesäkuun kokouksessa kylä- ja asukasyhdistysten avustuksista. Kehittämisavustusten hakuaika
päättyy 31.5.2013.
Sirpa Salminen Asiakaspalvelupäällikkö
Osviitta, Rovaniemen kaupunki 016-322 6801, 0400-872745

TEKOJA JA LUOVUUTTA - ALAKEMIJOKI
Muurolan palvelukylän säilyminen. Olemassa olevien palvelujen vahvistaminen ja käyttö mm. siten, että palvelubussi kuljettaa
asiakkaat palvelujen luo. Neuvokkaan Väärti-toiminta mukaan liikunta-, kulttuuri- ym. harrastustoiminnan tukemiseen. Hoivakodin
palvelujen käyttö myös lääkehuollon varmistajana sekä näytteenotossa alueen asukkaille. Ystäväpalvelun ja hoitorinkien
kehittäminen. – Tai miltäpä kuulostaisi elintarvikkeet, kalaluvat, lääkekaappi, nettiasioinnit ja tulostukset sekä laskujen maksaminen
Alakemijoen liikkuvasta kioskikaupasta? Pankkipalvelut voitaisiin hoitaa turvallisesti myös kirjastoautosta, jossa saisi käytön
opastusta. Koulujen, päiväkotien ja kohtaamispaikkojen toimintoja voitaisiin yhdistää. Niiden yhteydessä toimisi kaikille yhteisiä,
arjen hyvinvointia tukevia palveluja – esimerkiksi lääkekaappi tai nettiasiointipiste.
Hirvaan koululla järjestettiin 26.3. Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelman avoin valmistelukokous. Keskusteluun ja
kehittämistekojen kohteeksi nostettiin myös meitä kaikkia koskettava turvallinen arki. Miten voimme parantaa sitä yhteisin toimin?
Ensiapukurssit, arjen perustaidot sekä omaehtoisen pelastustoimen taitojen kehittäminen ovat turvallisen arjen perustaa. Samoin
kylätalkkaritoiminta, josta on jo kokemustakin. Toimintakonseptia voitaisiin kehittää ja laajentaa.
Alakemijoella on aktiivista kylätoimintaa. Osallisuuden ja uutta toimintaa luovan yhteistyön moottoriksi esitettiin mm. kylien
yhteisiä kehittämishankkeita, kylätiloja ja niiden kehittämistä. Tapahtumia, joissa tarvittaessa on lapsiparkit. Kulkuyhteyksien ja
kuljetusten järjestämistä pidettiin tärkeänä, samoin kuin eri ikäryhmille samanaikaisesti järjestettävää kylätoimintaa. Sukupolvien
kohtaamisesta ammennamme lisää elinvoimaa! Uudet asukkaat tulee huomioida aktiivisesti kylätoiminnassa. Ideointia ja
keskustelua käytiin myös yhteisöasumisen uudesta, luonnonmukaisesta toteuttamisesta.
Yllä Alakemijoen asukkaiden esittämien kehittämistekojen kärkeä Hirvaan koulun valmistelukokouksesta. Asukkaiden
kehittämisehdotukset ovat osa Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelman 2013-2020 sekä elokuussa laajemmin käynnistyvän,
Alakemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelman 2013-2016 valmistelua. Maaseudun sekä kylien kehittäminen halutaan
nostaa nyt uudelle tasolle. Maaseutuohjelmalla täsmennetään kehittämisen tavoitetila sekä konkreettiset aikataulutetut
toimenpiteet mm. palvelujen, elinkeinojen, maankäytön sekä asiointi- ja tietoliikenneyhteyksien osalta. Alakemijoen sekä muiden
aluelautakunta-alueiden kehittämissuunnitelmat vuosille 2013-2016 perustuvat maaseutuohjelmaan. Oman suuralueen ja kylien
kehittämisen toimet laitetaan tärkeysjärjestykseen, aikataulutetaan ja vastuutetaan. Selvitetään resurssit sekä päätetään
seurannasta. Kehittämiseen haetaan aktiivisesti myös ulkopuolisia hankerahoituksia. Maaseutuohjelma valmistuu elokuussa ja
aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat lokakuuhun 2013 mennessä.
Asukkaan ääni ja käden jälki on tärkeä oman kylän ja suuralueen kehittämisessä. Kylien kehittäminen on aluelautakunnan ja
kyläläisten yhteinen asia. Siksi on tärkeää, että kehittämisen tavoitteet asetetaan ja monin osin toteutetaankin yhdessä. Myös
toiminnan arviointia on tärkeä tehdä päättäjien, asukkaiden ja kaupungin toimijoiden yhteistyönä. Alakemijoki on tarttunut
aluelautakuntamallin mahdollisuuksiin aktiivisesti ja tekemisen meiningillä. Yhdessä tehden ja mielenkiintoisesti viestien
kehittämisideat etenevät toimiviksi käytännöiksi!
TOPAKKA-terveisin Toimivat lähipalvelut lähidemokratian avulla -hanke
Maarit Alikoski
Päivi Skantsi
projektipäällikkö
projektityöntekijä
maarit.alikoski@rovaniemi.fi 050-374 8495
paivi.skantsi@rovaniemi.fi 050-576 8098

Vuoden lappilainen kylä 2013 –kilpailu
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry etsii vuoden 2013 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. Tulosta hakulomake osoitteesta http://lapinkylatoiminta.lappi.fi ja palauta se
30.6.2013 mennessä. Lisätietoja: lapin.kylaasiamies@elisanet.fi tai Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä, 040-1495919

Kylillä tapahtuu
Punaisen Ristin Lapin piiri myöntää Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustuksen Satu Hallikaiselle ja Kari Virsuselle
Rasisminvastaista Punaisen Ristin toimintaviikkoa vietettiin 18.-24.3.2013, jolloin Punaisen Ristin piirit myöntävät eri
puolilla Suomea Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustuksia yrityksille, yhteisöille tai yksityishenkilöille, jotka ovat omalla
toiminnallaan edistäneet ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja suvaitsevaa ilmapiiriä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Lapissa tämä palkinto myönnettiin tänä vuonna Satu Hallikaiselle ja Kari Virsuselle Rovaniemen Muurolasta. He ovat
molemmat tehneet ennakkoluulotonta ja humaania työtä tukiessaan myanmarilaisten pakolaisten kotoutumista
Rovaniemen Muurolan kylään. Satu Hallikainen toimii Muurolan kirjastossa kirjastonhoitajana, Kari Virsunen puolestaan on
vapaaehtoinen, joka kokee myanmarilaisten pakolaisten kotoutumisen tukemisen omaksi kutsumustehtäväkseen. Matka
pakolaisleiriltä Muurolan kylään on ollut paitsi fyysisenä matkana pitkä, myös kotoutumisen kannalta haasteellinen
Satu Hallikaisen ja Kari Virsusen tuki monissa arjen asioissa,
suomen kielen opiskelussa ja suomalaisen byrokratian
koukeroiden opettamisessa on ollut tärkeää kotoutumisen
tukemista. Lisäksi heidän tekemänsä työn ansiosta monien
ihmisten ymmärrys hädässä olevia kohtaan on lisääntynyt ja
tehdyllä työllä on ollut vaikutusta myös kylän
yhteisöllisyyden vahvistumiseen.
Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus luovutettiin
Kansainvälisenä rasisminvastaisena päivänä 21.3.2013 klo
13.30 Muurolan kirjastossa.
Lisätietoja:
Sirkka-Liisa Oinaala, Toiminnanjohtaja
Punaisen Ristin Lapin piiri puh. 0400 397 910

Koko perheen ulkoilutapahtuma Hirvasojan laavulla,
Hirvaan kyläyhdistys ja Hirvaan Martat järjestivät koko perheen ulkoilutapahtuman Hirvasojan laavulla sunnuntaina
7.4.2013. Alkuviikon lumisade-ennustus vaihtui keväiseen auringonpaisteeseen, mikä antoi loistavat puitteet leppoisaan
yhdessäoloon. Tapahtumassa tutustuttiin uusiin kyläläisiin, vaihdettiin kuulumisia, kisailtiin ja nautittiin ohjatusta
toiminnasta.
Alakemijoen VPK esitteli tapahtumassa sammutuskalustoaan ja lapsetkin pääsivät kokeilemaan tulipalon sammutusta
yhdessä miehistön kanssa. Lapin ammattiopiston luonto-ohjaajaopiskelijat tarjosivat opastusta lumikenkäilyn saloihin ja
vetivät tandem-hiihtoa. Tandem-hiihdossa sai palkinnon tavoiteajan alituksesta, mutta pienimmät palkittiin jo pelkästä
yrityksestä. Lapset keräsivät parhaat tyylipisteet pitkien sauvojen ja omituisten hiihtoasentojen ansiosta.
Hernekeittomestari tarjoili tykistä soppaa kaikille halukkaille. Hirvaan Martat huolehtivat kahvi-, mehu- ja
pullatarjoilusta. Tapahtumassa oli myös saappaanheittoa ja mäenlaskua.
Kiitos kaikille järjestelijöille ja osallistujille mukavasta päivästä
Satu Söderlund

Muurolan neuvolan kesäaukiolo
Kesäkuussa vko 23 - 26 aamuvastaanotto ma, ke ja to klo 8.00 - 9.00
Heinäkuussa vko 27 - 31 aamuvastaanotto ma ja to klo 8.00 - 9.00
Elokuussa vko 32 - 35 aamuvastaanotto ma, ke ja to klo 8.00 - 9.00
Ajanvaraukset hoidetaan sovitusti lasten- ja äitiysneuvolaan

Kylien
tapahtumakalenteri
15.-26.5.
Hirvaan kyläteiden siivoustalkoot
(YIT-huolehtii 4-tien ja Valajaskoskentien), säkkien jakoa
alakoululla ke 15.5. klo 17-18, täydet säkit toimitetaan
koulun jätekatoksen lähelle viimeistään 26.5. Hirvaan
kyläyhdistys ry. Roskasäkit tarjoaa Pidä Lappi Siistinä ry.
ma 3.6.
Muurolan kylän siivoustalkoot
kaavateiden varsilta (YIT-huolehtii 4-tien). Jätesäkit voi
hakea K-kaupan ja Salen luota. Täydet säkit toimitetaan
samaan paikkaan. K-kauppias tarjoaa kahvit talkoolaisille
kaupallaan klo 12-18
to 13.6. klo 18
Nuotioilta ja talkoot Tuomiojalla,
raivausvälineitä mukaan, Hirvaan kyläyhdistys ry ja Hirvaan
Vanhemmat ry
ma 17.6. klo 9 – 12
Leikkipuistotreffit Hirvaan
päiväkodin yläpuolella, Hirvaan Vanhemmat ry
la 29.6. klo 18
Nuotioilta ja talkoot Tuomiojalla,
raivausvälineet mukaan, Hirvaan kyläyhdistys ry ja Hirvaan
Vanhemmat ry
ma 1.7. klo 9 – 12
Leikkipuistotreffit Hirvaan
päiväkodin yläpuolella, Hirvaan Vanhemmat ry
ma 15.7. klo 9 – 12
Leikkipuistotreffit Hirvaan
päiväkodin yläpuolella, Hirvaan Vanhemmat ry
la 27.7. klo 18
Nuotioilta ja talkoot Hirvasojalla,
raivausvälineitä mukaan, Hirvaan kyläyhdistys ry ja Hirvaan
Vanhemmat ry
ma 29.7. klo 9 – 12
Leikkipuistotreffit Hirvaan
päiväkodin yläpuolella, Hirvaan Vanhemmat ry
su 11.8. klo 12
Laavukirkko Hirvasojan laavulla,
Rovaniemen seurakunta, Alakemijoen seurakuntapiiri,
diakonia
21.6 klo 19.00
Juhannuskokko Jaatilan
Lauantairannalla, Jaatilan kylät ry
la 24.8. klo 15
Alakemijoen kesäjuhla Hirvasojan
alueella, Hirvaan kyläyhdistys ry ja Hirvaan Vanhemmat ry.

Muurolan kirjasto tiedottaa
Muurolan kirjaston kesäaukioloajat:
Ma, To klo 13–19
Ti, Ke, Pe klo 10–16
Pyhien ja arkipyhien aattona klo 10–16
Tervetuloa!
Yhdessä Hirvas voi hyvin!”
Hirvas sijaitsee 4-tien varressa Alakorkalon ja Muurolan
kylien välissä Rovaniemen keskustasta etelään. Kylä
alkaa noin 11 km Rovaniemen keskustasta ja on noin 11 km
pitkä. Rakentaminen piristyi, kun alueelle tehtiin
oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Hirvaalla on nyt 338 taloutta. Hirvaalla on alakoulu sekä
35-paikkainen päiväkoti. Koulun yhteydessä on Hirvaan
kyläkirjasto. Kirjaston yhteydessä toimii kirjastokahvila
Pullari, jonka toiminnan tuotolla oppilaat keräävät
leirikoulurahaa. Kylällä liikennöi myös kirjastoauto. Iltaisin
kyläläisillä on mahdollisuus kokoontua koululla. Koululla on
kansalaisopistotoimintaa ja liikuntasali vilkkaassa käytössä.
Alueella on myös valaistu latu.
Hirvaan kylätoiminta on perustettu 1980-luvun alussa ja
rekisteröityi yhdistykseksi vuonna 2002. Hiihtolatuja on
yhteensä noin 23 km, kolme veneenlaskupaikkaa ja kolme
laavua. Tuomiojan uimarantaa kunnostetaan. Hirvasojan
ulkoilualueelle valmistuu satuaiheinen luontopolku, jota
varten alakoululaiset ovat piirtäneet luontotauluja. Kylän
kehittämissuunnitelmaa,
turvallisuussuunnitelmaa
ja
historiikkia päivitetään (www.hirvas.com).
Hirvaan Martat ry toimii kummallakin puolella jokea, myös
Rautiosaaressa. Toimintaa on ollut vuodesta 1937. Hirvaalla
toimii myös neljä metsästys- ja kalastusseuraa. Uusimman
yhdistyksemme Hirvaan Vanhemmat ry:n tavoitteena on
edistää lasten vanhempien sekä päiväkodin ja
perhepäivähoidon välistä yhteistoimintaa, tuoda esille
vanhempien kannanottoja sekä tukea eri toimijoita arjessa
lasten hyväksi.
Hirvaan yhdistykset ovat yhdessä laatineet tapahtumien
vuosikalenteria.
Sirkka Liisa Peteri, Hirvaan kyläyhdistys ry

Vaarallisten jätteiden keräys Rovaniemi

ykp = yhteiskeräyspiste, ep= ekopiste
JÄTEÖLJYJEN KERÄYS 23.5.2013
Jaatilan ekopiste, Kemintie 3907 11.10-11.40, Muurolan ekopiste, Mäkipuistontie 7 12.00-12.30
VAARALLISET JÄTTEET ALAKEMIJOEN SUUNTA 3.6.2013
Pisa, entinen ala-aste 9.00-9.10, Leipeen ykp, Pisantie 471, P-paikka 9.30-9.40, Jaatilan ep, Kemintie 3907 9.50-10.20
Muurolan ep, Mäkipuistontie 7 10.50-11.20, Hirvaan ep, koulu, Kemintie 1504 11.35-11.55, Rautiosaaren ep, koulu,
Huhtavainiontie 4 12.15-12.30
KIERTÄVÄ JÄTTEENKERÄYS 17.7.2013
Jaatilan ekopiste, Kemintie 3907 17.00-18.00, Muurolan ekopiste, Mäkipuistontie 7 19.00-20.00
Lisätiedot Napapiirin Residuum Oy neuvonta@residuum.fi tai puh. 0800 120 230

Seuraava kylätiedote ilmestyy viikolla 35. Kylien tapahtumat ja muu materiaali on
toimitettava paivi.skantsi@rovaniemi.fi 16.8.2013 mennessä.

