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KYLIEN KEHITTÄMISRAHAT JA KULTTUURIAVUSTUKSET HAKUUN!

Vuoden 2013 kehittämistukien hakuaika on meneillään. Hakuaika on 14.3. –
31.5.2013. Hakulomakkeet ja –ohjeet löytyvät osoitteesta www.rovaniemi.fi -> Kylät ja
kaupunginosat. Lisäksi lomakkeita voi noutaa Siulasta ja kaupungin Osviittapalvelupisteestä.
Tukea voivat hakea rekisteröityneet yhdistykset, jotka toimivat asukkaiden
hyvinvoinnin edistäjinä. Tukea myönnettäessä huomioidaan tuen tarpeellisuus,
toiminnan laajuus sekä hakijan muualta saamat tuet. Päätökset avustuksista tekevät
aluelautakunnat ja kaupunginhallitus. Yläkemijoen aluelautakunta voi myöntää kylien
kehittämistukea tänä vuonna 15 000 euroa.
Huom! Tukea ei voi myöntää hakijalle, joka ei ole toimittanut tilitystä aiemmin
myönnettyjen tukien käytöstä.

Yläkemijoen aluelautakunta julistaa kylätoimikuntien, yhdistysten ja
seurojen haettavaksi KULTTUURIAVUSTUKSET kylätapahtumien
järjestämiseen. Anomukset tulee osoittaa Yläkemijoen aluelautakunnalle,
os. Vanttauskuru 5, 97625 Vanttauskoski 31.5.2013 mennessä.
Kulttuuritapahtumien järjestämiskuluista avustetaan pääsääntöisesti
ilmoituskuluja, esiintyjien palkkioita tai matka- ja majoituskuluja.
Avustus myönnetään sellaisen kulttuuritapahtuman järjestelykuluihin,
johon yleisöllä on vapaa pääsy (ts. tapahtumaan ei peritä pääsylippua,
ovimaksua tms.) Tapahtuman järjestämiseen liittyvät ilmoittautumis- ja
osallistumismaksut tms. eivät ole pääsymaksuun verrattavia maksuja.
Pääsääntöisesti avustetaa

Kylätoimikunnat ja kyläyhdistykset huomio! Nyt ilmoittautumaan
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.
Lisätietoja: Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä, 040-1495919
http://lapinkylatoiminta.lappi.fi tai lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Siulaan uudenlainen tapa käyttää palveluita
Siulaan avataan elokuussa VIRTU-palvelupiste, jossa kuntalainen
voi hoitaa asioitaan hyödyntämällä kuvapuhelinta
ja saada palveluita asuinpaikasta riippumatta. Kuvapuhelin
tarkoittaa, että henkilöt voivat keskustella keskenään tietokoneen
välityksellä, jolloin puhelun osapuolet näkyvät tietokoneen näytöllä.
Samalla voi näyttää erilaisia asiakirjoja.
Tila ja ohjelma on tietoturvallinen ja takaa yksityisyyden palveluiden
käyttämisessä.
Kesäkuun Kyläkellossa on tarkempaa tietoa VIRTU-pisteen kautta
saatavista palveluista.
VIRTU –palvelupisteet toteutetaan VIRTU – asiointia videoyhteydellä
ja Hyvinvointitili -hankkeissa, jotka ovat Lapin liiton EAKR –
rahoitteisia hankkeita vuosille 2012-2014.
Lisätietoa virtu.fi ja www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/virtu-asiointia-videoyhteydella

Auttinseudun Kylätoiminta ry
Kutsuu Auttinseudun väkeä vuosikokoukseen 29.4.2013 kello 18.30 Auttin Kyläkartanolla.
TERVETULOA!
VIRKKAAMAAN VERKOSSA?
Käsityökahvila osallistuu Taito-Lapin Innovatiivista käsityöopetusta verkossa –projektiin
huhti- toukokuun aikana. Projekti toteutetaan EAKR-rahoituksella ja rahoittajana toimii Lapin
liitto. Projektin vastuuhenkilönä toimii Taito Lapin toiminnanjohtaja Birgitta Sassi ja projektin
toteuttajana projektipäällikkö Merja Timonen. Kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan
Käsityökahvilaan, joka kokoontuu parillisina keskiviikkoina kello 13-15 Auttin
Kyläkartanolla. Sieltä lisää tietoa verkkokurssikokeilusta.

ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYS RY TIEDOTTAA

Karaoke Vantuksessa 12.5. kello 16.
Kaikille avoin äitienpäiväjuhla 12.5 Viirin seurakuntakodilla, pojat asialla, tarjolla
kakkukahvit.
Piirin kesäpäivä Ranualla 5.6, ilmoittautuminen Juhanille 17.5 mennessä.
Ruokailu 20€, mahdollisuus käydä eläinpuistossa, lippu 11,25€.
Yhdistyksen Kirppis Siulan yhteydessä, poiketkaapa Siulan aukioloaikana sielläkin!

60-luvun iltamiin Lappia-talolle!
Lappia-talolla 23.5. Tanssiteatteri Rimpparemmi ja mieskuoro
Ukkoset ylpeänä esittävät: HURMUREITA JA HUVIVEROA.
Esitys vie katsojat 1950- ja 1960-lukujen iltamatunnelmiin
kuvitteellisen tanssiorkesteri Laulavan Simpukan mukana. Orkesterin ohjelmisto koostuu
Olavi Virran, Kaj Chydeniuksen ja Henry Theelin kaltaisten klassikkojen lisäksi myös tämän
päivän svengaavammasta musiikista. Laulava Simpukka ei pelkästään laula ja musisoi, vaan
orkesterin jäsenet intoutuvat välillä tanssimaan tangon ja humpan pyörteissä ja jopa
runoilemaan.
Musiikin ja tanssin lomassa tulee esiin myös orkesterin jäsenten oma elämä ja kohtalo:
rakastumiset, hylkäämiset, ilot ja surut.
Esitys on Lappia-talon lämpiö-ravintolassa, esityksen kesto n. 1h jonka jälkeen yhteislaulua
tanssiorkesteri Laulavan Simpukan johdolla n.30-45min.
Aluelautakunta järjestää kyydin to 23.5. klo 13.00 alkavaan esitykseen.
Ilmoittautumiset pe 17.5. mennessä Siulaan, puh. 050-567 9999.
Lippujen hinnat: 15€/aikuiset, 12€/eläkeläinen, opiskelija.

Yläkemijoen aluelautakunta
avustaa alueen kyläyhdistyksiä, yhdistyksiä ja seuroja järjestysmieskurssin
osallistujamaksuissa, mikäli ilmoittautuneita kurssille on riittävästi.
Kurssimaksun omavastuuosuudeksi jäänee osallistujamäärästä riippuen
60-70 eur/hlö.
Nyt kartoitamme kiinnostusta osallistua järjestysmieskurssille. Ilmoittautukaa
”porukoittain” Siulaan toukokuun loppuun mennessä, puh. 050-567 9999.

Kiitos!
Yläkemijoen koulun väki kiittää lämpimästi Airi Kuuselaa, joka lahjoitti
järjestämiensä iltapilkkien tuoton tänäkin vuonna koulun retkikassaan.
Samoin kiitos Esa Eloselle Kolulammin luovuttamisesta kisapaikaksi sekä
tien aurauksesta kisapaikalle.
LASTEN JA NUORTEN LAULULEIRI JA ÄITIENPÄIVÄKONSERTTI
Leirikarissa 9.-11.5.2013. Laululeiri on tarkoitettu kaikille peruskouluikäisille tytöille ja pojille.
Leirimaksu yöpyjille 30€ sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailun, sisaralennus 50%.
Päiväkävijät 20€. Lauantaina 11.5. järjestämme keväisen äitienpäiväkonsertin
Yläkemijoen koululla, jonne on järjestetty yhteiskuljetus leiriläisille. Leirin ohjaajina toimivat
ainakin Tarja Alakörkkö ja Hillevi Vitikka. Leirille voi ottaa halutessaan oman soittimensa.
Ilmoittautumiset puh 040-541 5186 tai hillevi.vitikka@pp.inet.fi 30.4. mennessä. Varaa
paikkasi ajoissa, sillä leirille otetaan 25.

Ennakkotietoa lasten ja nuorten leireistä
Kouluikäisten leiri
1.-6.- luokkalaisille Kuhinassa 3.-5.6. Leirimaksu 28 €. Mukaan sopii max 30.
Ilm. 2.4. alkaen nuorisotoimistoon.
Kouluikäisten lasten VALO-leiri
Paaniemen majalla 17.-19.6.Leirille on menokuljetus ja sen päätöstapahtumaan on
koko perhe tervetullut. Nukumme teltoissa tai sisällä. Hinta 15 € lapselta. Sisaralennus.
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä pyhäkoulutoimistoon.
Osallistujille lähetetään leirikirje. Järjestäjänä pyhäkoulutyö yhdessä lähetystyön kanssa.
Isä-poika-leiri Kolarin Pasmajärvellä 28.6. - 2.7.
Leirillä majoitutaan teltoissa, puuhaillaan eräjuttuja, vietetään tärkeää isä-poika-aikaa
luonnonkauniissa Tirroniemessä.Ilmoittautumiset 13.5. mennessä nuorisotoimistoon tai
sähköpostilla mari.hytinkoski@evl.fi :nimet, pojan ikä, osoite, puh, ruokarajoitteet. Leirin hinta
on 20 €/isä ja 20 €/poika. Tarkemmat tiedot leiristä saatte leirikirjeessä.
Lisätiedot: Mari Hytinkoski , nuorisotyönohjaaja 040 5832517, mari.hytinkoski@evl.fi
NUORISOTILA VANTUS TIEDOTTAA
Vantuksen tulevia tapahtumia:
Bändi-ilta
Vappukemut
Leffailta
NHL-13 turnaus
Pizzaperjantai
Grillibileet
Olympialaiset
Kevätkauden päättäjäiset
Tarkempaa tietoa ajankohtaisista tapahtumista saat Vantuksesta Tommilta sekä
facebookista: Vantuksen nuorisotila. Ohjaajana Tommi Mylly p.0400-362125,
tommi.mylly@rovaniemi.fi
SEURAKUNNAN KEVÄTALLAKKAA
La 27.04. klo 11

Auttin kappeli, veteraanipäivän jumalanpalvelus, kirkkokahvin ja
kunniakäynnit sankarihaudoille, Auttin hautausmaa klo 12.30, Viirin
hautausmaa klo 13.15, Lindström, Miettunen, srkkuoro, puhe Irma
Komulainen
Su 28.04. klo 13
Mikako, virsikaraoke, Lindström, Miettunen, srkkuoro
Ke 01.05. klo 13
Auttin kyläkartano virsikaraoke, Lindström, Miettunen, srkkuoro
Su 05.05. klo 11
Auttin kappeli, jumalanpalvelus,
To 09.05.
Kirkkoherran virkaan asettaminen
La 11.05. klo 14
Auttin kappeli, motoristikirkko, Lindström, Miettunen, Riipinen
Su 12.05. klo 11
Viirin kappeli, äitienpäivän jumalanpalvelus ja kodilla äitienpäiväjuhla,
Lindström
To 16.05. klo 10
Perhekerhon kevätretki, Hytinkoski
Su 19.05. klo 11
Viirin kappeli, helluntain ja kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelus,
kirkkokahvit ja kunniakäynnit sankarihaudoilla, Viirin hautausmaa klo
12.30, Auttin hautausmaa klo 13.15, Vohon Veikot, Ilari Kinnunen
To 23.05. klo 10-13 Viirin srk-koti, toimintapäivä, Ylipulli
Pe 31.05. klo 9.45 Viirin kappeli, koulujen kevätjuhlakirkko, Lindström
Seuraava Kyläkello ilmestyy viikolla 24. Kelloon tuleva aineisto tulee toimittaa pe 7.6. klo
14.00 mennessä hanna.ihalainen@rovaniemi.fi .

