Joulukello
Yläkemijoen asukastiedote
MARRAS- JOULUKUU 2011

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

Kyläpalvelut arjen turvana -hanke

KotiapuKuponki
Aluelautakunta käynnistää Kotiapukuponki –kokeilun Yläkemijoella
Kotiapukuponki on Kyläpalvelut arjen turvana –hankkeessa kehitetty kotiapua tarvitsevien
taloudellinen tuki, jonka myöntää Yläkemijoen aluelautakunta. Kuponkia voivat hakea kaikki
Yläkemijoen kylillä vakituisesti asuvat asukkaat. Kuponkia myönnetään tilapäiseen
avuntarpeeseen silloin, kun asiakkaan toimintakyky on rajoittunut. Toimintakykyä rajoittavia
tekijöitä voivat olla esim. korkea ikä, pitkäaikaissairaus, kotiutuminen sairaalasta, äkillinen
sairastuminen tai muu perhetilanteen muutos, joka vaikeuttaa arjessa selviämistä.
Kupongilla voi hankkia tilapäistä siivous-, ruuanlaitto-, ulkoilu- ja asiointiapua, lumitöitä,
lyhytaikaisia ja pienimuotoisia kodin kunnossapito- ja korjaustöitä, tietotekniikan neuvonta- ja
asennuspalveluita, jalkojen hoitoa sekä lapsiperheiden kotiapua.

ETSINTÄKUULUTUS !
Kokeilun käynnistämisen kannalta on tärkeää, että kotiapua tarjoavat yritykset ja
palveluntuottajat hakeutuvat KotiapuKuponki –palveluntuottajiksi. Hakemuksia saa Infoja palvelupiste Siulasta.

Lisätietoa KotiapuKupongista hankevastaava Marita Ulusoy, puh. 041 456 1339

ITSENÄISYYSPÄIVÄN OHJELMA YLÄKEMIJOELLA
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan perinteisin menoin. Auttin kappelissa alkaa
jumalanpalvelus kello 11.00. Palveluksen toimittaa kappalainen Mirja-Liisa
Lindström. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjotaan kirkkokahvit.
Kunniakäynnit sankarihaudoilla, Auttin hautausmaalla kello 12.30 ja Viirin
hautausmaalla kello 13.15.

JOKIVARREN JOULUMENOT
JOULUMYYJÄISIÄ
Perinteiset joulumyyjäiset Palvelukoti Kotipetäjässä
Itsenäisyyspäivänä 6.12. kello 12-16
Ohjelmassa mm. arpajaiset sekä mahdollisuus ruokailla maksusta;
lohikeitto + torttukahvit.
Päivän tuotto Kotipetäjän asukkaiden virkistäytymisrahastoon.
Tervetuloa sankoin joukoin!
Joulumyyjäiset Yläkemijoen koululla
lauantaina 10.12.2011 kello 11-15
Tule viettämään kanssamme lämminhenkisiä joulumyyjäisiä. Myyjäisistä löydät
kahvilan ja monia pöytiä, joissa myydään kivoja tuotteita, mm. leivonnaisia ja
käsitöitä.
Pöydän hinta on 5 € (voit tulla myymään myös kirppistavaroita).
Pöytävaraukset numerosta 040 7409381
Joulutunnelman löydät täältä!
Järjestää koulun 9.luokka

Muistathan myös , että paikallisia joululahjaideoita löydät pukinkonttiin
Käsityöpaja Paulasta
PIKKUJOULUJA
Kylän pikkujoulut Auttin koululla sunnuntaina 11.12. kello 13.00
Musisointia, yhteislaulua ym.ohjelmaa, kahvittelua ja arvontaa.
Myynnissä käsitöitä ym. paikkakunnan tuotteita.
TERVETULOA!
Järjestää Auttin nuorisoseura ja Neuvokas

KAUNEIMPIA JOULULAULUJA
lauletaan jokivarressa seuraavasti:
sunnuntaina 11.12. kello 18.00 alkaen Viirin kappelissa
sunnuntaina 18.12. kello 18.00 alkaen Auttin kappelissa

YLÄKEMIJOEN NUORISOTOIMINTA TIEDOTTAA
Vantus muuttaa marras-joulukuun vaihteessa uusiin tiloihin.
Uusi osoite on Pirttikoskentie 14, ent. Mikan pub Vanttauskoskella.
Uudelle tilalle järjestetään nimikilpailu ,johon voi osallistua uudella tilalla, koululla,
Siulassa, kaupalla ja St1-huoltamolla joulukuun ajan. Nyt siis hieromaan
aivonystyröitä ja keksimään osuva nimi!
Tilaa käyttävät kaikenikäiset ihmiset, joten kaikki mukaan ideoimaan! Tilassa
järjestetään kerhoja, avointa toimintaa ja erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
Tilojen käyttäjiä ovat Rovaniemen seurakuntark/Yläkemijoen seurakuntapiiri,
nuorisopalvelut/kaupungin nuorisotoimi ja Eläkeliiton Yläkemijoen yhdistys.
Tilaan voi tulla tutustumaan pe 16.12 klo 17 alkaen. Jouluista tarjoilua.
Vantuksen loppuvuoden tapahtumia
Salibandyn Lappi-cup turnaus Sodankylässä, Poolparty Rovaniemellä, Pähkinäilta
ja pikkujoulut
Ohjaajana Tommi Mylly 0400-362125 tommi.mylly@rovaniemi.fi
Lisätietoa Vantuksen tapahtumista löytyy facebookista Vantuksen nuorisotila sekä
http://nuti.rovaniemi.fi/Nuorisopalvelut/Alueelliset_nuorisopalvelut/Vantus.iw3
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
Neuvola on suljettuna
26 – 30.12.2011
WC- JA TALOUSPAPERIA LEIRIKOULUN HYVÄKSI
Yläkemijoen koulun 8.luokka suunnittelee leirikoulua Islantiin. Myymme varojen
keräämiseksi Lambi WC-paperia se Serla-talouspaperia. Tilaukset kerätään
etukäteen ja paperit toimitetaan ja laskutetaan myöhemmin loppuvuoden 2011
aikana.
TILAUKSET: Taneli Halonen, puh. 040 821 9193.

VASTATKAA KYSELYYN!
Rovaniemen kaupunki toteuttaa yhdessä Lapin yliopiston kanssa arviota Rovaniemen
maalaiskunnan ja kaupungin yhdistymisestä. Uuden kunnan perustamisestahan on kulunut
jo kohta kuusi vuotta.
Nyt toteutettava kuntalaiskysely on osa kokonaisarviointia, jonka tavoitteena on kartoittaa yleisellä
tasolla kuntaliitoksen vaikutuksia kuntalaisten arjessa ja tuottaa arvioinnin avulla tietoa kaupungin
tulevia valintoja varten. Kyselyssä halutaan saada tietoon asukkaiden näkemys tulevaisuuden
Rovaniemestä, siitä, millaista tulevaisuutta rovaniemeläiset arvostavat, mitkä ovat ne asiat joihin
kaupungissa tulisi keskittyä ja millaisten valintojen halutaan ohjaavan kaupungin toimintaa.
Kyselyn avulla kaupunki saa tietoa rovaniemeläisten näkemyksestä siitä, onko kaupunki
kulkemassa asukkaiden toivomaan suuntaan. Tavoitteena on, että kaupungin asukkaiden
arvotukset näkyvät kaupungin päätöksenteossa ja että kaupunki voisi vaikuttaa oikealla tavalla
kaupunkilaisten arjessa.
Kyselyn tulokset raportoidaan tulosten valmistuttua kuntalaisille, päättäjille ja muille sidosryhmille.
Raportointi tapahtuu siten, että kukaan yksittäinen vastaaja ei ole niiden perusteella
tunnistettavissa.
Kuntalaiskysely avautuu Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla perjantaina 18.11. ja siihen voi
käydä vastaamassa osoitteessa www.rovaniemi.fi/kyselyt. Kysely julkaistaan paperisena versiona
perjantaina 18.11. ilmestyvän Uusi Rovaniemi-lehden keskiaukeamalla. Lehden keskiaukeaman
voi irrottaa, vastata siinä olevaan kyselyyn ja postittaa sen lehdessä olevaan osoitteeseen.
Postimaksu on vastaajan puolesta maksettu. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista perjantaihin
16.12. saakka.
Lisätietoja: Tutkija Jenni Tyvitalo puh. 050 370 2906
Copyright 2008 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 PL 8216 96101 Rovaniemi

Vastatkaa kyselyyn ja tuokaa kylien Rovaniemen näkökulmaa kaupunkisuunnitteluun!

SEURAKUNNAN ALLAKKAA
To 24.11. klo 10
Su 27.11. klo 11

Vantus, perhekerho
Viirin kappeli, adventin perhekirkko, Lindström

Ti 06.12. klo 11

Auttin kappeli, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, kirkkokahvit ja
kunniakäynnit sankarihaudoilla, Auttin hautausmaa 12.30 ja Viirin
hautausmaa klo 13.15, Lindström
Su 11.12. klo 18
Viirin kappeli, kauneimmat joululaulut, piparit ja glögit, Lindström
Ke 14.12. klo 18
Somosen kirkko, kauneimmat joululaulut, piparit ja glögit, Lindström
To 15.12. klo 11-13 Seimikirkko ja kerhojen joulujuhla Viirin kappeli ja seurakuntakoti
Su 18.12. klo 18
Auttin kappeli, kauneimmat joululaulut, piparit ja glögit, Lindström
Su 25.12. klo 8
Auttin kappeli, jouluaamun jumalanpalvelus, kuoro, Lindström
Su 25.12. klo 10
Viirin kappeli, jouluaamun jumalanpalvelus, kuoro, Lindström
Su 01.01. klo 11
Auttin kappeli, uudenvuodenpäivän messu, Samuel Mäkinen

Kyläkello

toivottaa jokivarren väelle rauhaisaa joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta

