Kesäkello
Yläkemijoen asukastiedote
kesä-heinäkuu 2012

Yläkemijoen aluetoimisto
Vanttauskuru 5
97625 Vanttauskoski
puh. 040-7409381,
016-322 3351

Info- ja palvelupiste Siula/
Käsityöpaja Paula/Kirjasto
Vanttausjärventie 7
97625 Vanttauskoski
puh. 050-567 9999
ma, ke, pe 9 - 16.30
ti, to klo 9 - 20.00
Huom. heinäkuussa ei ilta-aukioloa!

Kyläpalvelut arjen turvana -hanke tiedottaa
KotiapuKupongin myöntämisiä jatketaan elokuussa. Mikäli tarvitset tilapäistä apua kotona selviytymisen
tukemiseen muuttuneen elämäntilanteen, pitkäaikaissairauden, korkean iän tai vaikkapa pitkittyneen, ärhäkän
flunssan vuoksi, ota yhteyttä info- ja palvelupiste Siulaan. Tukea voidaan myöntää mm. siivoukseen, pihatöihin
ja tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluihin. Mukaan toivotaan myös lisää yrittäjiä laajentamaan
palveluntuottajaverkostoa.
Auttin seudun kylien (Pirttikoski, Autti, Pajulampi) turvallisuussuunnitelman päivittämistä jatketaan
keskiviikkona 27.6. kello alkaen 18 entisellä Pirttikosken ala-asteella, Piiraisentie 24. Mukana Taatusti turvassa
-hankkeesta Maria Kiviniemi. Tervetuloa myös kesäasukkaat mukaan parantamaan alueen jokapäiväistä
turvallisuutta!
Yläkemijoelle on perustettu Kylävasteryhmä. Ensivaiheessa perehdytään kadonneen henkilön etsintään.
Kylävasteryhmän toiminnan tarkoitus on antaa välitöntä apua ennen viranomaisten tuloa ja toimia viranomaisten
apuna mm. kadonneen henkilön profiloinnissa sekä paikallisten olojen ja maaston kartoittamisessa ja
etsinnöissä. Kyläalueittain on valittu vastuuhenkilöt, jotka tulevat jatkossa keräämään omat paikallisryhmät.
Näin välitön apu saadaan nopeasti paikan päälle. Kylävasteryhmän vetäjänä toimii Jorma Kiviniemi, puh. 0400
695 405 ja hänen varahenkilönään Martti Alaviiri, puh. 0400 192 270.
Ennakkoilmoitus!
Kadonneen henkilön etsintäpäivä Auttin nuorisoseuran talolla lauantaina 1.9. Päivässä asiantuntijoina
Vapepan edustajat. Lisätietoja ja ilmoittautumiset puh. 041 456 1339/Jaana.
Muuta asiaa turvallisuuteen liittyen:
Kyläkierroksilla on tullut esiin, että näin kesän tultua olisi hyvä tarkistaa kaivojen kannet. Vieläkö ne ovat
kunnossa vai joko olisi aika uusia?
Kiinteistöjen numerot ovat edelleen monessa paikassa laittamatta esiin. Hätätilanteessa ambulanssi ja poliisi
osaavat paikalle nopeammin ja varmemmin, jos talon numero on selkeästi esillä. Numero olisi hyvä olla
näkyvästi myös tien liittymässä olevassa postilaatikossa.
Tiesitkö, että löydät talosi/loma-asuntosi karttakoordinaatit osoitteesta 112.fi -> Karttakoordinaatit
Venetsialaiset Vanttausjärvellä??? Tule mukaan suunnittelemaan kesäkauden päättäjäisiä. Lisätietoja p.
045-1100 980/Minna tai p. 041 456 1339/Jaana

JOKIVARREN KESÄSSÄ TAPAHTUU…
Juhannusta vastaanottamaan
Jokivarren väki toivotetaan tervetulleeksi Juotaksen Perinneyhdistyksen
juhannuskokolle 22.6 kello 20.00 Uitonpirtin rantaan.

Sunnuntaina 1.7 kello 12 vietetään Hietaperän laavulla lauluhetki kera Vohon Veikkojen.
Paikan päältä voit ostaa muurinpohjalettuja ja kahvia.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
Tapahtuman järjestää Eläkeliiton Yläkemijoen yhdistys ry.
Lauantaina 7.7. kokoonnutaan perinteisin menoin VEITTIVAARAN VETO keihäänheittokilpailuihin kello 18.00 alkaen Tennilän kylätalolle.
Sarjoja ihan kaikille.
Vapaa pääsy. Kahvio. TERVETULOA !

13.-15. heinäkuuta armon vuonna 2012 vietetään Kahdeksansia Auttikönkään
Muinaismarkkinoita Rovaniemen Auttin kylällä
Auttikönkään Muinaismarkkinat avaavat porttinsa perjantaina klo 11.00. Markkinat avataan
keskiaikaisen tavan mukaan markkinakulkueella ja markkinamessulla. Markkinamyyjät saapuvat
Eurooppaa myöten, tarjolla entistä laajempi kirjo upeita käsityönä valmistettuja tuotteita; on villaa,
pellavaa, savea, luuta, nahkaa, yrttejä, tuohitöitä, vihtoja, koruja, asuja paljon työnäytöksiä ja
markkinameininkiä, ennustajia ja kaiken maailman kulkijoita. Nälässä ei tarvitse markkinaväen
vaeltaa vaan ”vattan täytteeksi” saat keskiaikaisia herkkuja, muinaisin reseptein valmistettuina.
Markkinoilla eletään 1400-lukua ja Soinnukas laulu, rummutus ja soitto kuuluvat kauas ja toivottavat
markkinaväen tervetulleex! Kolmen päivän aikana voit kokea keskiaikaista elämää, Dramatiikkaa,
Rakkautta, Onnea ja Voitonriemua aikamatkalla 600 vuoden takaiseen elämänmenoon.
Ohjelmasta löytyy varmasti jokaiselle jotain muisteltavaa vielä pitkään markkinoiden jälkeenkin.
Voit opetella keskiaikatansseja, kokeilla jousiammuntaa, veitsenheittoa ja tutustua katapultin
toimintaan. Lapsille prinsessa- ja ritarileikkejä ja keskiaikaisia pelejä ja leikkejä sienenheitosta
riimupeleihin. Halutessasi voit tulla lyödyksi ritariksi tai hankkia ”hullun paperit” kuten markkinoiden
järjestäjät ovat jo vuosia sitten tehneet.
Ilo on suuri tulostanne ja näin sanoin Auttikönkään Muinaismarkkinat
toivottavat teidät kaikki tervetulleex
ENTISTEN NUORTEN PIRTTIKOSKI
13.-15.7. Komiasti koolle -tapahtuma jo toisen kerran Pirttikoskella
osoite: Voimalaitostie 169 Pirttikoski (ent.kerhorakennus ympäristöineen)
www.luusuanpirtti.fi-sivuilta löydät tapahtumasta lisätietoja.
Tapahtumaan on mahdollisuus tulla myymään/esittelemään tuotteitaan maksutta.
Mukaan oma esittelypöytä. Lisätietoja myyntipöydistä puh. 040-5701146.
Tervetuloa mukaan läheltä ja kauempaakin kyliltä!

Lauantaina 21.7. kello 12.00 alkaen Kesätapahtuma Auttin Nuorisoseuran talolla
Mukana on monipuolisesti paikallisia harrastajia ja taitajia; taidepiirin näyttely, haitaristit musisoivat,
käsityöntekijät esittelevät töitään. Myyntipöydällä on tarjolla paikallisia tuotteita.
Ohjelmassa mm. suvisia yhteislauluja kanttorin johdolla, musiikkiesityksiä, lausuntaa,
tanssiesitys yms.
Tarjolla keittolounas, kahvittelua ja arvontaa.
Tapahtuman järjestävät Auttin Nuorisoseura, Martat ja Käsityökahvila.
Illalla kello 21 jatketaan vanhan hyvän ajan tansseilla Tuovilan yhtyeen tahtiin.
Tervetuloa!
KESÄTANSSEIHIN pääsee myös Viirin seurojentalolle
Perjantaina 6.7 kello 21-02, esiintyjinä Eero Aven ja Hannu Viitalan yhtye.
HOX! Samalla karaoken MM-karsintakilpailu (osallistujat palkitaan
laivaristeilyllä).
Lauantaina 14.7 klo 21-02, soittaa Rovaniemen harmonikkakerho.
Tervetuloa elvyttämään Yläkemijoen tanssikulttuuria!

Tervetuloa tutustumaan Juotasniemen koulun tunnelmaan ennen ja nyt.
Avoimet ovet 14.7.2012 kello 12.00 alkaen
- vanhat koulukuvat näyttely ”tule ja tunnista”, järjestää Juotaksen perinneyhdistys
- Nahkaparkki myyntinäyttely ”nahka-alan yrittäjänä 10v”
- Rakennusperinne ennen ja nyt
- kahvio
Näyttelyt auki tilauksesta myös muina aikoina.
Kesäterveisin,Kati Juujärvi 040-5135470 ja Anneli Uusiautti 040-5948842
Juotaksen kylämuseo
on avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa aina kuukauden parittomina päivinä
kello 12-18, muina aikoina sopimuksen mukaan. Museoon on vapaa pääsy.
- käsityömyymälässä paikallisia käsitöitä
- kahvitarjoilu ja arvontaa
- kirpputori
Kuusamontie 6532, 97650 Juotas. Puh. 040-594 8842

IISI-esittelyvaunu vierailee 12.7. jokivarressa
kello 9.00 – 12.00 K-market Rinne, Pirttikoski
kello 13.00 – 18.00 K-market, Jokitori, Vanttauskoski
Tervetuloa tutustumaan IISI- jätevesiratkaisuihin.
Suunnitellaan järkevin, helppohoitoisin ja edullisin ratkaisu Sinunkin kiinteistöllesi.
Lisätiedot, Hannu Mustonen puh. 044-344 7766

YLÄKEMIJOKI-JUOKSU juostaan lauantaina 18.8 kello 13:00.
Ilmoittautuminen Vanttauskosken St1:lla alkaen klo 11.30.
Tiedustelut: Esko Harju-Autti 0400-905853.
Järj. Rovaniemen Roadrunners ry.
Perinteiset YLÄKEMIJOEN MARKKINAT
pidetään Yläkemijokijuoksu -päivänä lauantaina 18.8 kello 11 alkaen.
Mikäli haluat tulla myymään tuotteitasi markkinoille, ilmoittaudu Siulaan 5.8 mennessä
puh. 050-567 9999. Myyntipaikka on maksuton, oma pöytä mukaan!
VIIRIN VIRIN KESÄN TOIMINTAA
Tiistaisin kello 18.00 lasten urheilukerho Yläkemijoen koululla.
Ohjaajana Teija Karjalainen, puh. 0400-941445.
Keskiviikkoisin kello 18.00 nuorten jalkapallokerho Yläkemijoen koululla.
Ohjaajana Cem Ulusoy, puh. 041-4561343.
Naisten hölkkä/kävelylenkki Viirin Vuoskujärven tiellä tiistaisin ja torstaisin klo 18.30.
Kokoontuminen Kuusamontien/Vuoskujärventien liittymään.
Tiedustelut, puh. 0400-658047.
Auttinseudun kuntoilu- ja muukin väki !
Ennakkotietoa kunnon kohotuksesta:
Kun potut on nostettu, ryhdistäydytään ja riennetään entiselle Pirttikosken ala-asteelle
(Erikin koululle) jumppaamaan. Seuraa ilmoituksia Rinteen kaupalla ja Kyläkellossa alkusyksystä.
ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYS RY TIEDOTTAA:
Lauantaina 4.8 kello 13 alkaen järjestetään ONKIKILPAILUT Alajärven rannalla.
Tarkempaa tietoa seuratoimintapalstalla lähempänä ajankohtaa
Syysretki Lehmirannan lomakeskukseen 11.-14.9.2012. Ilmoittautumiset 15.7 mennessä,
puh 040-7781992/Juhani
Terveydenhoitajan vastaanotto Vanttauskosken neuvolassa
kesäkuun avoinna normaalisti, lukuun ottamatta vko 26.
vko 26: suljettu
vko 27: ti, ke ja pe
vko 28: ke ja pe
vko 29: ti, ke ja pe
vko 30: ke ja pe
vko 31: Suljettu
Niinä päivinä kun Vanttauskosken neuvola on auki, on aamuvastaanotto klo 8.30-10.00.
Terveydenhoitajan vastaanotto Auttissa on suljettu heinäkuussa. Elokuussa Auttin vastaanotto
jatkuu normaalisti eli kuukauden 2. ja 4. torstai klo 9.00-10.30. Vastaanottopaikka ilmoitetaan
myöhemmin.
Tarkempia tietoja saa tarvittaessa alueen terveydenhoitajalta puh. 040-721 3056.
HUOMHUOM! Pirttikosken yläasteen urheilukentän käytöstä poistettu luistelukoppi ANNETAAN
purettavaksi ja poiskuljetettavaksi esim. polttopuuksi. Asiasta kiinnostuneet ilmoittautukoot Siulaan
puh. 050-567 9999.

Kyläkello

toivottaa jokivarren väelle lämmintä ja rentouttavaa kesää ja intoa
osallistua kotikonnun kesätapahtumiin!

