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KÄSITYÖPAJA PAULA ETSII MUKAANSA UUSIA TEKIJÖITÄ JA TOIMIJOITA
Oletko kätevä käsistäsi? Onko kaappisi kätköissä kivoja käsityötuotteita? Mielesi tekisi kutoa
mattoa tai poppanaa, mutta kangaspuut puuttuvat.
Näihin kaikkiin löytyy apu Käsityöpaja Paulasta, jossa on hyllytilaa uusille myytäville tuotteille sekä
poppana- ja mattopuut käyttöösi.
Pidämme avoimien ovien päivän perjantaina 28.10 klo 9-16.30, jolloin kerromme Käsityöpaja
Paulan ja Yläkemijoen käsityöporukan toiminnasta.
Lisäksi Peräpohjolan kehityksen Arctic Label 2 -hanke järjestää päivän aikana
INSPIRAATIOTYÖPAJAN – ”Ideasta käytäntöön” klo 14 – 16, jossa mietitään yhdessä, kuinka
teet käsityöhaaveistasi totta! Onko sinulla kaapissa lankoja tai kankaita, joille et keksi käyttöä,
keskeneräisiä töitä, tai mielessäsi ideoita joita haluaisit kokeilla, mutta et oikein tiedä miten? Tuo
nämä mukanasi, ja tule ideatyöpajaan löytämään uutta inspiraatiota. Kenties innostut jopa
tekemään tuotteita myyntiin Käsityöpaja Paulaan tai löydät uuden idean, jonka myötä syntyvät
joulutervehdykset koko suvulle!
Työpaja on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.
Tule rohkeasti mukaan toimintaan kysymään ja kuulemaan, mitä uutta Yläkemijoen
käsityötoiminnassa on viritteillä, porukassa on mukavaa toimia.
Keskustellaan yhdessä kahvittelun kera.
Terveisin; Hanna, Marita ja käsityöporukka

KORJAUS EDELLISEEN KYLÄKELLON ILMOITUKSEEN
HUOM! ASIOINTIPÄIVÄ MUUTTUU:
Asiointimahdollisuus Vanttauskoskella keskiviikkoisin 26.10.2011 alkaen seuraavasti:
Lähtö kunnan rajalta (Pikkukylästä) klo 11.30 ja paluu Vanttauskoskelta klo 13.00
Asiakas maksaa linja-autotaksan mukaisen hinnan. Tilaus numerosta
0405470826 (Kaisa Ahvensalmi).
Huomioithan, että päivittäinen asiointikyyti koulukuljetuksen mukana ei ole mahdollinen koulujen
loma-aikoina (esim. ensi viikon syysloma).
Terveydenhoitajan avovastaanotto (Pirttikoskelta taksilla tuleville ja muillekin) myös seuraavina
päivinä:
ke 26.10 klo 12-13
ke 23.11 klo 12-13
ke 21.12 klo 12-13
Jatkosta ilmoitetaan myöhemmin.
HOX! Myös info- ja palvelupiste Siula palvelee keskiviikkoisin kello 9-16:30.
LIIKUNTAHALLIN JA KUNTOSALIN KÄYTTÖ
Yläkemijoen koulun liikuntahalli ja kuntosali ovat kaiken kansan käytössä maanantaista
perjantaihin kello 9 (koulun liikuntavarauksella) -20 ja lauantaisin ja sunnuntaisin kello 9-20.
Liikuntahallin käytöstä ei peritä maksua. Kuntosalin käyttöoikeuden saa maksettuaan 20 euron
vuosimaksun aluetoimistoon tai Siulaan. Alle 18-vuotiaiden vuosimaksu on 10 euroa.
Avain luovutetaan vain täysi-ikäiselle henkilölle, joka vastaa alaikäisistä kuntosalin käyttäjistä.
Vuosimaksu on siis tammikuusta – joulukuuhun, mikäli maksat vuosimaksun marraskuussa, kattaa
se jo sitten seuraavan vuoden käytön.
Liikunta- ja kuntosalivuoroja voivat varata vain kylätoimikunnat, yhdistykset ja seurat.
Yksityisiä vuoroja ei varata. Suosittelemme, että myös yhdistysten ja seurojen vuoroilla
”sopu antaa sijaa”. Käyttäjä itse ilmoittaa vuoron varanneelle yhteyshenkilölle, jos aikoo
kuntosalia käyttää heidän vuorollaan.
Liikuntahallin ja kuntosalin käyttövuorojen hakeminen/varmistaminen Yläkemijoen aluetoimistoon 21.10.mennessä, puh. 040 740 9381 tai sähköpostilla:
kaisa.merilainen@rovaniemi.fi.
HOX! Kaikkien vuoron varanneiden on ilmoitettava jatkaako vuorolla vai annetaanko
vuoro toisten käyttöön.
Muistakaa myös kuitata käyntinne sekä kuntosalin vihkoon että liikuntahallin
käyttölomakkeeseen!
TEATTERIRETKI KOIRA TAHTOO TAIVAALLE – esitykseen perjantaina 21.10.
Tiedoksi retkelle ilmoittautuneille:
Reitti: Pajulampi 17:00, Auttin Kyläkartano 17:05,
Auttin Yhdystie, Auttin Kylätie 17:10, Rinteen kauppa 17:15,Pikkukylä 17:20
Pekkala 17:35, VanttauskoskI 17:45.
Liikennöitsijänä on Kutilan Liikenne
Lipun hinta 25 euroa. Aluelautakunta kustantaa kuljetuksen.

NUORISOTOIMINTA TIEDOTTAA:
Vantuksen aukioloajat:
ti 17-21 (sählykerho koululla 15-17)
ke-to 15-21
pe-la 18-23
Ohjaajana Tommi Mylly 0400-362125
tommi.mylly@rovaniemi.fi
Vantuksen tapahtumista löytyy tietoa facebookista Vantuksen nuorisotila sekä
http://nuti.rovaniemi.fi/Nuorisopalvelut/Alueelliset_nuorisopalvelut/Vantus.iw3
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
Kausi-influenssarokotukset alkavat 31.10.11
Rokotuksia saa Vanttauskosken ja Auttin avovastaanotoilla.
Vanttauskosken neuvola on suljettuna
to 20.10
to 3.11
to 17.11
MARRASKUUN MENEMISIÄ
ISÄNPÄIVÄKONSERTTI LEIRIKARISSA 12.11. klo 18.00
Yläkemijoen laululapset järjestävät laululeirinsä päätteeksi isänpäiväkonsertin
Leirikarissa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
Yläkemijoen koulu viettää KOTIEN JA KOULUN PÄIVÄÄ maanantaina 14.11.
Koulun ovet ovat avoinna klo 17-20 oppilaiden huoltajille ja muullekin jokivarren väelle.
Teemme tuunaustyöpajoissa vanhasta uutta ja Käytäväbasaarilla voit tehdä kirpputorilöytöjä.
Yläkemijoen Laululasten Koulukahvilassa on tarjolla kahvin ja pullan lisäksi monipuolinen
Kulttuurimenyy ja arvontaa.
Pyydämmekin huoltajia, mummeja ja kummeja inventoimaan kaapit ja varastot.
Tarvitsemme tuunauspajoihin mm. kanamunakennoja, metallisia säilykepurkkeja,
nauhoja, nappeja, pitsejä, kynttilän- ja tapetinjämiä, vanhoja T-, trikoo- ja fleecepuseroita
jne. soveliasta ”tilpehööriä”.
Koulun Käytäväbasaarille voi lahjoittaa kirpputoritavaraa. Kartutamme kirpputorilla koulun
retkikassaa.
KOKO PERHEEN PIKKUJOULUT
Vanttausjärvellä Kyläkeskus Kuhinassa lauantaina 19.11.
Tapahtuma alkaa kello 16.30 ohjatulla lasten joulutouhuilla. Tapahtuman
aikana voi tehdä myös ostoksia joulumyyjäisistä.
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Jouluinen noutopöytä on tarjolla kello 17.00 – 19.00 aikuisille 20 eurolla ja
apsille 10 eurolla. (alle kuusivuotiaat ilmaiseksi).
Mieskuoro esiintyy yhteislaulujen lomassa. Pikkujouluarpajaiset.
Tervetuloa joulukauden avajaisiin!

SEURAKUNNAN NUORISOTYÖ TIEDOTTAA:
Rippikoulun käyneille nuorille:
20.-23.10. Nuortenleiri Norvajärvellä, leirimaksu 30 €
18.-20.11. Maata näkyvissä- festarit Turussa, retkimaksu 50€, sitovat ilm. 6.9. - 20.10.
KOULUIKÄISTEN SYYSLOMALEIRIT NORVAJÄRVELLÄ
17.10.

Lasten leiripäivä 1 lk, leirimaksu 7 €

18.-19.10. Aarre-leiri II

3-4 lk, leirimaksu 14 €

3.-4.12 Aarre-leiri III

1-3 lk, leirimaksu 14 €

Kaikkiin em. ilmoittautumiset 6.9. alkaen nuorisotoimistoon p. 3355282 ti-to klo 15-17.
PERHEKERHO kokoontuu Vantuksessa 1.9 alkaen joka toinen torstai klo 10-11.30.
NUORTEN EVÄSREPPU Vantuksella maanantaisin klo 15-17.
Evästystä, jutustelua,yhdessäoloa yläkoululaisille.
Mukana Mari seurakunnasta.
KANSALAISOPISTON ALKAVIA KURSSEJA
Rovaniemen kansalaisopiston järjestämä HUOVUTUSPAJA Yläkemioen koululla
torstaisin joka toinen viikko 27.10.2011 – 24.11.2011
Kurssilla vielä muutama vapaa paikka. Ilmoittaudu kansalaisopiston toimistoon puhelimella
numeroon 016-3226520 tai 040 585 6346 tai sähköisesti osoitteessa:
https://opistopalvelut.fi/rovaniemi.
SEURAKUNNAN ALLAKKAA
Su 16.10. klo 11
Su 23.10. klo 11
To 27.10. klo 10
Su 30.10. klo 11
La 05.11. klo 18
Su 06.11. klo 18
To 10.11. klo 10
To 10.11. klo 11
Su 13.11. klo 11
Ti 15.11. klo 10.30
To 17.11. klo 10
Su 20.11. klo 11
To 24.11. klo 10
Su 27.11. klo 11

Viirin kappeli, jumalanpalvelus, virrestä voimaa
Auttin kappeli, virrestä voimaa, Samuel Mäkinen
Vantus, perhekerho
Viirin kappeli, messu, Lindström
Viirin kappeli, pyhäinpäivän iltakirkko ja poisnukkuneiden muistaminen,
seurakuntakuoro, Lindström
Pelimanniseurat, Mikako, pelimanniyhtye, seurakuntakuoro, Lindström
Vantus, perhekerho
Tennilän kylätalo, kaikenikäisten kerho, Ylipulli
Auttin kappeli, jumalanpalvelus, Lindström
Auttin kappeli, varttuneitten kerho, Ylipulli
Viirin seurakuntakoti, toimintapäivä, Ylipulli
Auttin kappeli, jumalanpalvelus, ???
Vantus, perhekerho
Viirin kappeli, adventin perhekirkko, Lindström

