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KIRNUTAAN YHDESSÄ!
LÄHDE VIETTÄMÄÄN JOULUISTA KYLIEN KIRNU 2014 –TAPAHTUMAA LAUANTAINA
29.11.2014 kello 9.30 alkaen, TAIPALEEN KOULULLE, TAIPALEENTIE 65
Kylien Kirnu on kyläläisten ja kehittäjien tapahtuma. Tapahtumalla edistetään kylien elinvoimaa uuden tiedon ja näkemyksen, paikallisen kokemuksen ja kyläkulttuurin yhdistämisellä
sekä kokeiluilla. Koko ohjelma luettavissa erillisestä Kyläkello tiedotteesta ja Rovaniemen
kaupungin sivulta http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat/Kylienkirnu2014.
Tapahtuman ajan kello 10- 18 Taipaleen koulun pihapiirissä lapsille ja lapsenmielisille: Esterata parkour Muurahais-teemalla, poroajelua, silittely-koiria, kioskikauppa ja askartelupiste,
pelejä, lasten ja aikuisten pipariklubi…
Tapahtuma huipentuu Napapiiriltä saapuvan Joulupukin vierailuun!
Yläkemijoen aluelautakunta järjestää kuljetuksen.Ilmoittaudu Yläkemijoen aluetoimistoon
040-7409381 tai sähköisesti: aino.ollonen@rovaniemi.fi.
TEHDÄÄN YHDESSÄ ROVANIEMEN HYVINVOINTIBUSSI
Tule ideoimaan liikkuvia palveluja!
Liikkuvat ja kiertävät palvelut on uudenlainen palvelujen järjestämistapa. Yhdessä pisteessä
voidaan tarjota useampia erityyppisiä palveluja, lähempänä asiakasta. Liikkuva monipalvelu
voi tarjota hyvinvointi-, asiointi- ja kirjastopalveluja sekä myös järjestöjen ja yritysten palveluja. Hyvinvointibussin mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Parhain kokonaisuus rakennetaan
yhdessä palvelujen käyttäjien, asiakkaiden kanssa!
Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuuksia kehittää uusi liikkuvan palvelun kokonaisuus. Tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta sekä edistää monipuolisesti arjen hyvinvointia.
Tule ideoimaan hyvinvointibussin palveluja, reittejä ja aikatauluja asukkaiden avoimeen työpajaan keskiviikkona 3.12.2014 klo 13.00 - 15.00 Tennilän kylätalolla.
Mitä palveluja sinä toivoisit bussista saatavan? Tule ja kerro. Ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä! Työpajan vetäjänä toimii Rovaniemen kaupungin asukasasiamies Maarit Alikoski
Kahvitarjoilu – Tervetuloa! ROVANIEMEN KAUPUNKI/Yläkemijoen aluelautakunta

”Vahvoiksi kasvaneet – Lapin lapset sodan jaloissa”
Tohtori Merja Paksuniemen luento ja valokuvanäyttely Yläkemijoen koululla perjantaina 5.12. 2014 klo
12.00.
Lapin perheet kokivat sotaa, tavara- ja elintarvikepulaa
sekä ihmismenetyksiä usean vuoden ajan. Evakkomatka oli erittäin rankka. Epätietoisuus matkan päämäärästä tai yleensä sotatilanteesta lisäsi kurjuutta. Evakossa
tapahtui jälleen suuria muutoksia, mutta sopeutumista
helpotti vastaanottavien ruotsalaisten positiivinen asenne ja hyvä valmistautuminen vastaanottoon.
”Kun evakosta palattiin, kotona odotti lohduton näky: jälkeen jätetty koti ja omaisuus oli tuhottu ja Lappi miinoitettu.”

Joulun ajan tapahtumia jokivarressa
KÄSITYÖPAJA PAULAN/SIULAN JOULUNAVAUS ja kaikenikäisten askartelupaja
torstaina 27.11.2014 kello 16.00 – 19.00. Tervetuloa tekemään löytöjä pukinkonttiin paikallisesta Käsityöpaja Paulasta. Tarjolla torttukahvit.
Auttikönkään Pirttikahvilan joulumyyjäiset sunnuntaina 30.11.2014
kello 11.00 – 17.00. Myynnissä leivonnaisia, tonttuja, sukkia ja paljon, paljon muuta!!!
Tarjolla jouluisia herkkuja esim. Jouluinen Salaattiateria 8e.
Järj. Erja 040-8221417 ja Aino 046-5854517
Kansalaisopiston Yläkemijoen ryhmien oma JOULUJUHLA tiistaina 2.12.2014
klo 18.00 alkaen Yläkemijoen koululla. Laululasten kahvio ja arpajaiset.
Aupajupijuu - tänne mukaan tuu…
Talon remontti on valmis. Jouluinen kyläjuhla Auttin seudun kylätalolla sunnuntaina
7.12.2014 kello 12 alkaen. Juhlaohjelma aloitetaan Auttin Marttojen myymällä joulupuurolla
ja tutustumalla taloon. Talossa toimii mm. kuntosali ja kirjastokin on nyt valmiina toimintaan.
Valokuvaprojektin tuotoksena syntyneet kuvat on asetettu näytteille. Kello yhden maissa
kappalainen Mirja-Liisa Lindström tuo tervehdyksen. Haitaristit soittavat soolona ja säestävät
yhteislauluja. Tiernahenkilötkin vierailevat. Yllätysohjelmaa saattaa löytyä.
TERVETULOA!
Juotaksen Joulutorin Cafe-Myymälä avoinna sunnuntaisin jouluun asti klo 12.00-15.00 (tai
sopimuksen mukaan Kati 040-5135470 tai Anneli 040-5948842) Tervetuloa jouluostoksille!
ITSENÄISYYSPÄIVÄN OHJELMA YLÄKEMIJOELLA
Perinteitä kunnioittaen juhlimme Suomen itsenäisyyspäivää jumalanpalveluksella Viirin kappelissa kello 11.00. Kirkkokahvien jälkeen siirrytään kunniakäynneille Viirin (klo 12.30) ja Auttin (klo 13.15) sankarihaudoille,
srk-kuoro, Miettunen, Lindström, puheen sankarihaudoilla pitää Arto HarjuAutti.
KAUNEIMPIA JOULULAULUJA
lauletaan jokivarressa seuraavasti:
Su 14.12. klo 13
Viirin kappeli, kauneimmat joululaulut ja joulupuuro, Lindström
Su 21.12. klo 13
Auttin kappeli, kauneimmat joululaulut ja joulupuuro, Lindström

JOULUISTA YHTEISLAULUA
Käsityökahvila järjestää keskiviikkona 10.12.2014 kello 18 alkaen
Auttin Kyläkartanolla JOULULAULUILLAN. Lauletaan yhdessä
tuttuja ja uusia joululauluja karaokemusiikin säestyksellä.
Helmiltä kahvia, joulutorttuja, pipareita ja glögiä. Arvontaa.
Tervetuloa laulamaan!
Käsityökahvilan väki, Helmi ja Pauli.
Tiistaina 16.12.2014 Yläkemijoen laululapset vierailevat Tainan Tuvalla Muurolassa. . Linja-auto kuljetus lähtee Yläkemijoen koulun pihalta klo 14.00. Kyyti on ilmainen ja Mukaan voi
lähteä kylien väkeä. Lisätietoja Ainolta puh. 040-7409381 (Yläkemijoen koulun kanslia).
ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYS
Joulukortteja ja suruadresseja myytävänä Siulassa.

Antti Tuiskun joulukonsertti Rovaniemen kirkossa 9.12. Mikäli lähtijöitä löytyy,
aluelautakunta järjestää kuljetuksen. Sitovat ilmoittautumiset 4.12.2014 mennessä
Ainolle puh. 040-7409381
Viirin Viri: Naisten jumppa jatkuu Yläkemijoen koululla maanantaisin klo 18.30.
Kaikki tervetulleita. Tarvittaessa lisätietoja 0400 658047.
Virin yleinen kokous Yläkemijoen koululla ke. 3.12.2014 klo 18.00. Kahvit tortun kera.
Tervetuloa!
NUORISOTILA VANTUS TIEDOTTAA
Vantuksessa tulossa tänä vuonna vielä: leivontailta, pikkujoulut yhdessä seurakunnan kanssa, leffareissu sekä poolpartyt. Vantus on avoinna viimeisen kerran 23.12, jonka jälkeen vietellään joululomaa ja ovi avataan seuraavan kerran 7.1.2015. Lisätietoa tulevista tapahtumista, sekä ajankohtaiset aukioloajat löytyvät facebookista: Vantuksen nuorisotila.
Ohjaajana Tommi Mylly puh. 0400-362 125 email: tommi.mylly@rovaniemi.fi
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
Vanttauskosken neuvola sekä Auttin vastaanotto suljettu joulun aikaan 22.12.2014 6.1.2015.
Tarvittaessa yhteys:
Koskitiimi p. 016-3224585
Perusterveydenhuollon päivystys LKS.ssa klo 8-22 p. 016-3224800 sekä
yöpäivystys hätätapauksia varten klo 22-8 p.016-3282100
Pikapoli, toimii Sairaalakadun terveysasemalla ma-pe. Asiointi paikan päällä, ei puhelinpalvelua.
Normaalit vastaanottoajat
Vanttauskoskella terveydenhoitajan vastaanotto on auki ma, ke ja to klo 8.30-10.00.
Auttissa terveydenhoitajan vastaanotto on Auttin kylätalolla joka kuukauden 2. ja 4. torstai
klo 9-10.30, jolloin Vanttauskoskella vastaanotto on klo 11.30-13.00.
Hyvää joulua toivotellen
Terveydenhoitaja Liisa Saraste
Siunattua joulunaikaa yläkemijokisille perheille ja lämpimät kiitokset aktiivisuudestanne työvuosinani Yläkemijoen seurakuntapiirissä. Siirryn vuoden vaihtuessa keskustan alueelle uusiin haasteisiin. Oli todella ilo tehdä työtä kanssanne. Se lämpö, mitä sain kokea ei koskaan
häviä. Kiitos.
Mari Hytinkoski, nuorisotyönohjaaja, Rovaniemen seurakunta.

Eilistä ja tulevaa
Ensimmäinen joulu muutti koko maailman historian. Jumala antoi Poikansa maailmaan, pelastamaan maailman. Vartuttuaan tuo Poika opetti meitä rakastamaan kaikkia. Se ei ole aina
helppoa, koska tämä maailma ja sen ihmiset eivät ole hyviä, eivätkä siten aina kovin rakastettaviakaan – minä ja sinä mukaan lukien.
Kaikki on muuttunut paljon ensimmäisen joulun jälkeen, mutta ihminen on samanlainen, Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen on yhtä vaikeaa kuin tuolloin. Ei edes pian syntyvälle
lapselle löytynyt muuta vuodepaikkaa kuin eläinten seimi. Kuitenkin se oli Jumalalle riittävän
arvokas.
Tämä kertoo siitä, että Sinä ja minäkin olemme Jumalalle riittävän arvokkaita. Siinä on Jumalan rakkaus. Tästä rakkaudesta mekin saamme osamme ja sitä me saamme jakaa myös
eteenpäin.
Lähes kymmenen vuoden ajan olen saanut olla Yläkemijoen pappina. Teidän kauttanne olen
päässyt osalliseksi myös itse tuosta Jumalan rakkaudesta. Aluksi oli vaikeaa, olimme kaikki
outoja ja vieraita toisillemme. Meille kaikille rakas ja tuttu pappi oli poissa.
Haluan lämpimästi kiittää teitä kaikkia kuluneista vuosista. Joskus olen ihmetellyt, olenko ansainnut tämän kaiken. Ilot ja surut – elämän koko kirjon – olen saanut teidän kanssanne jakaa.
Ja! Haluan jakaa ne teidän kanssanne vastakin! Mutta jotta emme olisi itsekkäitä, meidän
pitää päästää muitakin osalliseksi tästä meidän yhteydestämme.
Vaikka en 1.1.2015 alkaen olekaan enää Yläkemijoen kappalainen, vaan OunasvaaraAlakemijoen aluekappalainen, olemme keskinäisessä työnjaossa sopineet, että saan tehdä
(ja mielelläni teenkin) myös Yläkemijoen alueella töitä. Seurakunta on mahdollistanut tämän
siten, että olen saanut uudelle alueelleni riittävän määrän pappeja työtovereikseni. Tapaamme siis – jos Luoja suo – vielä jokivarren tilaisuuksissa.
Todella lämpimän kiitoksen haluan antaa teille kaikille. Sain keräämästänne nimiadressista ja
lukuisista puheluista huomata, että nämä kokemukset ja tunteet eivät ole olleet yksipuolisia.
Toivotamme uudet työtoverimme Yläkemijoen alueelle lämpimästi tervetulleiksi.
Haluan toivottaa Sinulle ja rakkaillesi Siunausta Joulun aikaan ja koko elämään sekä
onnea tulevalle vuodelle 2015! Mirja-Liisa
SEURAKUNNAN ALLAKKA A
30.11. klo 11

28.12. klo 11

Viirin kappelissa adventtisunnuntain messu, Mirja-Liisa Lindström,
Mauri Miettunen srk-kuoro.
Viirin kappelissa Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus,
Mirja-Liisa Lindström, Mauri Miettunen, srk-kuoro. Kirkkokahvit ja kunniakäynnit sankarihaudoilla, Viirin hautausmaa 12.30 ja Auttin hautausmaa klo 13.15,
puhe sankarihaudoilla Arto Harju-Autti.
Auttin kappelissa Kansanlaulukirkko, Mirja-Liisa Lindström.
Viirin kappelissa seimikirkko ja piirin joulujuhla, Mari Hytinkoski,
Marja-Liisa Ylipulli, Mauri Miettunen, Mirja-Liisa Lindström.
Viirin kappelissa Kauneimmat joululaulut, Mirja-Liisa Lindström,
Mauri Miettunen, kuorot.
Mauri Miettunen, Tuomaskuoro.
Auttin kappelissa Kauneimmat joululaulut, Mirja-Liisa Lindström,
Mauri Miettunen, kuorot.
Viirin kappelissa jouluaamun jumalanpalvelus, Mirja-Liisa Lindström.
Auttin kappelissa jouluaamun jumalanpalvelus, Mirja-Liisa Lindström, Mauri
Miettunen, seurakuntakuoro.
Viirin kappelissa virsikirkko.

Kyläkello

toivottaa jokivarren väelle mukavaa loppuvuotta ja rauhaisaa joulun aikaa!

06.12. klo 11

07.12. klo 11
11.12. klo 10
14.12. klo 13

21.12. klo 13
25.12. klo 8
25.12. klo 10

