Kyläkello
Yläkemijoen asukastiedote
toukokuu 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 16.30 - 20.00

HOX! SIULA MUUTTUU KESÄAIKAAN 1.6 ALKAEN
ma, ke, pe 9 - 16.30
ti, to 9 - 20.00

KYLÄPALVELUT ARJEN TURVANA -hankkeen kuulumisia
KADONNEEN HENKILÖN ETSINNÄN SUUNNITTELU JA HARJOITTELU
Tennilän kylätalolla lauantaina 12.5. klo 10-17. Mukaan toivotaan eri ikäisiä naisia ja miehiä
varmistamaan kylien turvallisuutta. Tervetuloa! Lisätiedot, puh 041- 456 1339/Jaana.

KotiapuKuponki – oletko jo käyttänyt?
Voit saada KotiapuKupongin, jos toimintakykysi on alentunut iän, pitkäaikaissairauden, sairaalasta
kotiuttamisen tai muun tilapäisen syyn takia, esim. kausiflunssa, omaisen kuolema tai avioero.
Kupongilla voit ostaa esim. siivousta, pieniä korjaus- ja kunnossapitotöitä kotiisi sekä tietotekniikan
neuvonta- ja asennuspalvelua. Enintään puolet palvelun hinnasta maksat KotiapuKupongilla ja loput
omasta kukkarosta. Muistathan, että jo myönnetyt kupongit on käytettävä toukokuun loppuun
mennessä!
KotiapuKupongin saat Info- ja palvelupiste Siulasta Vanttauskoskelta. Myöntämisen yhteydessä saat
listan palveluntuottajista, jotka on hyväksytty KotiapuKuponki -yrittäjiksi. Palvelun tilaat itse
haluamaltasi palveluntuottajalta.
Toivomme mukaan lisää yrittäjiä. KotiapuKuponki -yrittäjäksi pääsee, jos yrityksen kotipaikka on
Yläkemijoen aluelautakunnan alueella, yritys on ennakkoperintärekisterissä, sillä on riittävä
vastuuvakuutus ja toimialaan kuuluvat kotiaputyöt. KotiapuKuponki -yrittäjäksi hakeutuminen tapahtuu
Siulassa.
Lisätietoja Siulasta tai puhelimitse 050-567 9999/Hanna, 041-456 1339/Jaana

YLÄKEMIJOEN ALUELAUTAKUNTA
julistaa kylätoimikuntien, yhdistysten ja seurojen haettavaksi KULTTUURIAVUSTUKSET
kylätapahtumien järjestämiseen. Anomukset tulee osoittaa Yläkemijoen
Yläkemijoen aluelautakunnalle
maanantaihin 4.6. mennessä osoite: Vanttauskuru 5, 97625 Vanttauskoski.
TIEDOKSI KYLÄTOIMIKUNNILLE JA KYLÄYHDISTYKSILLE
Tienvarsien, laavujen, uimapaikkojen ym. kylien virkistyspaikkojen siivoustalkoot lähestyvät kylillä.
Käyttäkää pieni hetki myös näiden paikkojen ”kuntotarkastukseen”. Mikäli havaitsette
kunnostustarpeita,, ilmoittakaa niistä Siulaan, puh. 050-567 9999, jotta saamme kokonaiskuvan
kokonaiskuva
jokivarren tilanteesta. Tavoitteena on, että ko. paikat saadaan kunnostettua tulevan kesän aikana.
ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYS RY TIEDOTTAA
Yhdistyksen herrat järjestävät perinteisen äitienpäiväjuhlan Viirin seurakuntakodilla
sunnuntaina 13.5
.5 kello 11.00 alkaen.
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.
ter
Juhlassa tarjotaan kakkukahvit.
Sunnuntaina 27.5.2012 kello 17.00 alkaen vietetään Keväinen lauluhetki Vantuksessa.
Vohonveikot laulavat ja laulattavat ja tarjolla on tietysti kakkukahvit. Tervetuloa!
Ennakkotietoa syyskauden toiminnasta:
Yhdistys järjestää syysretken Lehmirannan lomakeskukseen 11-14.9.2012.
11 14.9.2012. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot, puh 040-7781992/Juhani
7781992/Juhani
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
Vanttauksen avovastaanotot
ma, ke, to klo 8.30-10.00
10.00
Auttin vastaanotto Auttin kappelilla normaalisti kuukauden 2. torstai kello 9-10.30
9
sekä
kuukauden 4. torstai 9-10.30.
9

HUOMHUOM!
YLÄKEMIJOEN KOULUN LIIKUNTASALI on suljettu viikoilla 21 ja 22 koulun
kevätjuhlajärjestelyjen vuoksi.
ONGELMAJÄTTEET TALTEEN
Voiteluöljyjen keräys

29.5.2012 Vanttauskosken ekopiste kello 15.00-15.20
15.20

Ongelmajätteiden keräys Yläkemijoella maanantaina 11.6.
Ongelmajätteet on tuotava alla olevassa aikataulussa ilmoitettuihin keräyspaikkoihin pakattuina
ja ilmoitettava pakkausten sisältö.
Muina aikoina ongelmajätteitä ei saa missään tapauksessa jättää keräyspisteisiin eikä reitin
varrelle.
HUOM! Keräyksessä ei oteta vastaan sähkösähkö ja elektroniikkaromua (SER). Rovaniemen
vastaanottopiste sijaitsee Alakorkalon jäteasemalla, osoitteessa Betonitie 1.
1 Öljyt ja nestemäiset
jätteet tulee toimittaa ensisijaisesti öljynkeräykseen ja pakattuna astioihin. Jäteöljyssä ei saa olla
vettä tms. vieraita aineita. Kiinteät jätteet tulee pakata esim. pahvilaatikoihin ja merkitä
pakkauksen päälle, mitä jätettä pakkaus sisältää. Eri jätteitä ei saa sekoittaa keskenään.
jatkuu…

KERÄYSAIKATAULU
YLÄKEMIJOEN SUUNTA 11.6.2012
Pekkala, paloaseman piha
Pirttikosken ekopiste, kauppa
Pajulampi,
Auttijärventien ja Pajulammentien risteys
Juotaksen veneenlaskupaikka
Voimalantie, Säpsä
Vanttauskosken ekopiste, koulua vastapäätä
Vanttausjärvi, entinen ala-aste

kello 9.15-9.30
kello 9.50-10.05
kello 10.25-10.40
kello 11.10- 11.25
kello 12.25 -12.55
kello 13.15-13.30

Keräyksessä vastaanotettavat ongelmajätteet:
ajoneuvojen akut, elohopeamittarit, paristot ja elohopeapitoiset jätteet
voiteluöljyt (pienerät), jäähdytys- ja jarrunesteet, rasvat ja suodattimet
hapot ja emäksiset (lipeät) pesuaineet
torjunta- ja kasvinsuojeluaineet ja niiden pakkaukset
maalit, maalausvälineet, liimat, ohenteet, liuottimet, lakat, kitit ja hartsit.
loisteputket ja energiansäästölamput
Lisätietoja: www.residuum.fi
ENNAKKOTIETOA YLÄKEMIJOEN KESÄTAPAHTUMISTA
ke
heinä- ja elokuussa aina kuukauden parittomina päivinä
Juotaksen kylämuseo avoinna kesä-,
klo 12-18,, muina aikoina sopimuksen mukaan. Museoon vapaa pääsy.
- käsityömyymälässä paikallisia käsitöitä
- kahvitarjoilu ja arvontaa
- kirpputori
Kuusamontie 6532
97650 Juotas
puh. 040-594 8842
22.6.2012 Perinteinen juhannuskokko poltetaan Juotaksella Uitonpirtin rannassa alkaen kello 20.00.

Huom. Seuraava Kyläkello ilmestyy juhannusviikolla. Toimittakaa Kelloon tulevat ilmoitukset
ilmoitukse
maanantaihin 18.6. mennessä Siulaan tai sähköpostilla hanna.ihalainen@rovaniemi.fi
hanna.ihalainen

VIIRIN VIRIN KESÄN TOIMINTAA
Tiistaisin 5.6 klo 18.00 alkaen lasten urheilukerho Yläkemijoen koululla.
Ohjaajana Teija Karjalainen, pu. 0400-941445.
0400
Keskiviikkoisin 6.6 klo 18.00 alkaen nuorten jalkapallokerho Yläkemijoen koululla.
Ohjaajana Cem Ulusoy, puh. 041--4561343.
Naisten hölkkä/kävelylenkki Viirin Vuoskujärven tiellä tiistaisin ja torstaisin klo 18.30
toukokuun alusta alkaen. Kokoontuminen Kuusamontien/Vuoskujärventien liittymään.
Tiedustelut, puh. 0400-658047.
Rantalentopallokenttä käytettävissä Viirin Vuoskuojan suulla kesäkuusta (vko 23) lähtien.

KESÄLEIRIT
5.-7.6.
7.6. KOULUIKÄISTEN LEIRI, 1.-4
4 lk tytöille ja pojille, kylätalo Kuhinassa,
Leirille otetaan 25. Maksu 35 e /leiriläinen. Lisätietoja saat Marita 040
5832517, mari.hytinkoski@evl.fi.
Ilmoittautuminen: seurakunnan nuorisotoimisto (=Aikku) ti-to
ti to 3355282 klo 15-17.
15
19.-21.6. KIPINÄ –TELTTALEIRI kouluikäisille, Paaniemellä,
Leirin hinta 15 €, ilmoittautuminen: Seijalle 0407317987, seija.luomaranta@evl.fi
27.-30.6. K- 15 NUORTENLEIRI
Paaniemellä, leirimaksu 15 €. Ilmoittautuminen 7.6. mennessä
nuorisotoimisto (=Aikku) ti-to
to 3355282 klo 15-17.
15
29.6.-3.7. ISÄ- JA POIKALEIRI Pasmajärvi, hinta: 20 € poika ja 20 € isä
Ikimuistoisella erähenkisellä leirillä nikkaroidaan, kalastellaan,
nautitaan luonnonrauhasta idyllisessä Tirroniemessä. Ilmoittautumiset 15.5. mennessä:
Nuorisotoimistoon p. 3355282 ti-to
to klo 15-17
15
tai sähköpostilla mari.hytinkoski@evl.fi.
Ilmoita nimesi, pojan nimi, pojan ikä, osoitteenne, puhelinnumerosi sekä mahdolliset allergiat.
SYKSYN KERHO- JA LEIRITIEDOT
www.evl.fi/srk/rovaniemi sekä Pääsky -lehdessä.
Leirit järjestää Rovaniemen
vaniemen seurakunnan nuorisotyö
JOKIVARREN
IVARREN PAPIN TERVEISIÄ
Viirin kappelin remontti alkoi vihdoin heti vapun jälkeen. Remontin vuoksi kappeli on käytöstä poissa
tulevan kesän ajan. Töiden pitäisi valmistua lokakuun aikana. Seurakuntakoti on käytössä, tosin
kappelin tavaroita on siirretty seurakuntakodille, joten olemme joutuneet sulkemaan yhden huoneen.
Seurakunnan toiminta jatkuu kuitenkin Vanttauksella aivan normaalisti. Jumalanpalvelukset pidetään
seurakuntakodilla. Hautaukset joudutaan valitettavasti
valitettavasti toimittamaan haudalla, ellei halua siunausta
toimitettavaksi Auttin kappelissa ja hautausta Viirille. Syksyllä meillä on toivottavasti entistä ehompi
kappeli käytössämme. Siihen asti meidän pitää yhdessä sopeutua remontin
remo tin aiheuttamiin muutoksiin.
Pahoittelemme
ttelemme remontista aiheutuvia ongelmia.
silti antoisaa kevättä ja kesää toivotellen Mirja-Liisa
SEURAKUNNAN ALLAKKA
Pe 11.05. klo 11.30 Oikaraisen koulu, kouluun siunaaminen, Lindström
Su 13.05. klo 11
Viirin kappeli, äitienpäivän jumalanpalvelus ja äitienpäiväjuhla, Vohon Veikot,
Sari Kuirinlahti
To 17.05. klo 14
Auttin kappeli, helatorstain motoristikirkko, Lindström
Su 20.05. klo 11
Auttin kappeli, kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelus, srkkuoro, kirkkokahvit
ja kunniakäynnit sankarihaudoilla, Auttin hautausmaa 12.30 ja Viirin hautausmaa
klo 13.15, puhe Arto Harju-Autti,
Harju
Lindström
Ke 23.05. klo 18
Yläkemijoen koulu, kouluun siunaaminen, Lindström
To 24.05. klo 11
Tennilän kylätalo, kaikenikäisten kerho,
k
Ylipulli
Su 27.05. klo 13
Viirin seurakuntakoti, jumalanpalvelus kevätlaulujen kera, Lindström
To 31.05. klo 14 -17 Auttin kappeli, avoimet ovet kouluikäisille, Hytinkoski
Pe 01.06. klo 9.30
Su 03.06. klo 11
Su 10.06. klo 11
To 14.06. klo 11
Su 17.06. klo 11

Auttin kappeli, Yläkemijoen koulujen kevätkirkko, Lindström
Lindst
Auttin kappeli, messu, Lindström
Viirin seurakuntakoti, jumalanpalvelus, Mäkinen
Juotaksen laavulla toimintapäivä ja nuotiolaulut, Ylipulli ja kanttori
Auttin kappeli,
ppeli, konfirmaatiomessu, Lindström, Hytinkos
tinkoski

