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Valtuustokauden 2013 - 2017 päättyessä päättyy myös Rovaniemen kuuden
aluelautakunnan työkausi. Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa aluelautakuntakokeilua
myös seuraavan valtuustokauden, mikä merkitsee sitä, että kylien väki kokoontuu
(toivottavasti sankoin joukoin) tekemään esityksensä oman alueensa aluelautakuntien
jäsenistä.
Aluelautakuntatyö on ollut kaikille mukana olleille oppimisprosessi. Uuden oppimiseen
kuuluu sekä onnistumisen iloa että turhautumisen tunteita. Näitä molempia tarvitaan,
jotta syntyy uutta.
Aluelautakuntien työssä on tehty näkyväksi ne olosuhteet, joissa Rovaniemen kylien
asukkaat elävät. Vankalla paikallistuntemuksella on tehty päätöksiä, jotka edistävät
ihmisten hyvää arkea. Vaikeita päätöksiäkin on jouduttu tekemään ja - kuten
demokratiaan kuuluu - niistä on kannettu vastuu. Yhteisen hyvän ja yksilöllisten
tarpeiden yhteensovittaminen ei ole päätöksentekijän helpoimpia tehtäviä
aluelautakuntatyössäkään.
Rovaniemen aluelautakuntakokeilua on arvioitu varsin perusteellisesti ja
monipuolisesti. Aluelautakuntien jäsenet halusivat päätöksentekoprosessiin entistä
enemmän avoimuutta ja vuoropuhelua; asioista pitäisi kyetä keskustelemaan jo
valmistelun alkuvaiheessa. Aluelautakuntien itsearvioinnissa nostettiin toistuvasti
esille ajatus, että olisi viisasta käyttää aikaa ja vaivaa ihmisten huolien ja toiveiden
kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen sen sijaan, että päätöksentekoon tuodaan valmiita
ratkaisuja. On todennäköistä, että näin toimien tuloksena on päätöksiä, jotka ihmisten
on helpompi hyväksyä, vaikka ne eivät välttämättä vastaisikaan heidän toiveitaan.
Aluelautakunnat saivat arvioinnissa parhaan ”arvosanan” oman alueensa yleisestä
kehittämisestä. Tässä tehtävässä onnistumisen ehdoton edellytys on ollut
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tuki. Aluelautakunnat ovat käynnistäneet
toimintakaudellaan myös hankkeita, joilla kylien kehittämiseen on saatu ulkopuolista
rahoitusta. Tätä työtä on hyvä seuraavalla kaudella jatkaa ja tehostaa. Kehittämisen
painopistettä on syytä siirtää entistä enemmän työn ja yrittämisen edellytysten
luomiseen kylissä.
Kiitän lämpimästi Rovaniemen aluelautakuntia rakentavasta yhteistyöstä ja toivotan
aloittaville aluelautakunnille rohkeutta ja intoa tehdä työtä kylien asukkaiden hyväksi.
Meeri Vaarala alueellisten palvelujen johtaja

HYVÄÄ KEVÄTPÄI VÄÄ KAI KI LLE!
Kuntavaalit on käyty ja suurimmaksi ryhmittymäksi, tai voidaanko sanoa puolueeksi,
selviytyivät ne hiljaiset äänestäjät, jotka eivät ole julkaisseet mielipidettään
äänestämällä vaaleissa. Vaikka kuitenkin uskon heilläkin olevan asioihin perustellut ja
kokemuksen kautta muovautuneet mielipiteet.
Rovaniemen aluelautakunta-alueilla on käyty hallintosäännön mukaiset kyläkokoukset,
joissa on valittu ehdokkaat jäseniksi sekä henkilökohtaisiksi varajäseniksi
aluelautakuntiin. Nykyisten kuuden aluelautakunnan alueella asuu noin 7500 asukasta,
joten kyse ei ole mitenkään vähäpätöisestä joukosta vaikka verrattaisiin koko
kaupungin asukaslukuun, joka taitaa jo lähennellä 63000 asukasta. Kaupungin
valtuusto kesäkuun alussa tekee lopullisen valinnan noudattaen mahdollisuuksien
mukaan kyläkokousten esityksiä. Eli sukupuolikiintiöt, vaalikelpoisuuden yms. seikat
huomioiden.
Aluelautakunnat ovat jälleen pysyneet talousarvion raamissa, vaikka mm.
päivähoitopalveluja on jouduttu lisäämään suunnitellusta.
Yläkemijoen alueella toimii edelleen kotiapukuponki, johon palvelutuottajaksi on tullut
lisää toimijoita, lisää ei edelleenkään tekisi pahaa. On huomioitavaa, että palvelu on
tarkoitettu kaikille ikäryhmille tilapäiseen apuun. Kotiapukuponki on käytettävissä
nuorista perheistä tai yksinäisistä aina vanhuksiin tuloihin katsomatta.
Vuoden 2018 talousarvioon Yläkemijoen alueenkin kohdalta sosiaali- ja terveys
palvelujen määräraha on budjetoitu perusturvalautakunnalle, koska on todennäköistä
että silloin maakunta ottaa vastuun em. palveluiden tuottamisesta. Aluelautakunnalla
uudessa Sote-järjestelmässä maakunnassa olisi asiantuntijan ja edun valvojan rooli,
mikäli demokratiaa Sote asioissa haluttaisiin toteuttaa kuten kuntalaki antaa
kunnan/ kaupungin valtuustoille mahdollisuuden toteuttaa.
Toivotan hyvää kesää kaikille! Kauko Leiviskä
PERI NTEI SET YLÄKEMI JOEN KYLÄMARKKI NAT lauantaina 22.7.2017 klo 10.00–16.00.
Paikkana viihtyisä Auttin Kyläkartanon piha-alue osoitteessa Kuusamontie 7237,Autti.
Auttin Seudun Pyyntimiehet järjestävät Kylämarkkinoilla arpajaiset jossa
pääpalkintona on syksyllä luovutettava, valmiiksi paloiteltu hirven vasa, lisäksi
arvotaan mm. televisio sekä paljon muita palkintoja. Kylämarkkinoiden yhteydessä
järjestetään, Suomi 100 teemalla asenäyttely; ”Sotilasaseesta metsästysaseeksi”.
Markkinoilla on tietenkin huutokauppa, tikanheittoa ja ohjelmassa on myös suosittu
sukanheittokilpailu. Yläkemijoen kylistä esittelyvuorossa on Pekkala. Musiikista
vastaa Rovaniemen harmonikka-kerho. Kesäistä markkinameininkiä parhaimmillaan,
tule ostamaan paikallisten ja lähialueen taitajien ja tuottajien tuotteita, tapaamaan
tuttuja läheltä ja kaukaa, tule viihtymään! I lmoittaudu myyjäksi; Pirkko 0440-966092
tai Eila 040-7234452. Järjestäjä Ylä-Kemijoen Kylät ry, Auttin Kyläkartano ja
Rovaniemen vapaa-ajanlautakunta
PEKKALAN URHEI LUKENTÄN
kaikille avoin muistelutilaisuus 22.06.2017 klo 17.00-20.00, Yläkemijoen VPK
hallitiloissa! Muistellaan kentällä järjestettyjä otteluita ja kilpailuja. Vierailijoiden
toivotaan ottavan mukaan materiaalia (esim. valokuvia, julisteita, asuja) jotka liittyvät
kentällä järjestettyihin tapahtumiin tai niiden järjestäjiin. Paikan päällä kentän ja
seurojen historiasta kiinnostuneita vierailijoita. Tilaisuudessa on makkara- ja
kahvitarjoilu, Tervettuloa!
Lisätietoja: Peter Ollila 045-675 5708 tai seth @netti.f i

JUOTASNIEMEN/JUOTAS
Siivotaan tienvarren omalla ajallaan. Talkoolaisille tarjolla grillimakkarat sekä kahvit pullan
kera, Piittisjoen laavulla 15.6.2017 klo 18.00.
Juotasniemen kylälle on laitettu viisi kuntolaatikkoa vihkoineen eri puolille kylää. Nyt
liikkumaan ja laita nimi vihkoon. Seuraavassa vuosikokouksessa arvotaan 3kpl/50€
lahjakorttia nimensä vihkoon laittaneitten kesken. Terveisin Juotaksen Kylätoimikunta
MAASEUTUMAJOITUS JUOTASVILLAGE
Majoitu mukavasti ja tilavasti maaseudulla, pihapiirissäni. Rivitalon päätyasunnossa on tilaa
82m2 ja vuodepaikkoja 6 henkilölle, 100€/yö.
Vanhan kansakoulun tiloissa toimii yritykseni Katijuu Arctic Leather&Fur, jonne voi
halutessaan tutustua. Tervetuloa maalle kylään!
Terveisin Kati Juujärvi p. 040-5135470. Opinkuja 17, 97650 Juotas. Varaukset myös Airbnb:stä
kesäkuusta alkaen.
JUOTAS
Kylämuseo auki kesällä 2017, ”Kun maitotonkka on tienreunassa” tai sopimuksen mukaan p.
040 594 8842. Kuusamontie 6532, 97650 Juotas.
kahvitarjoilu, arvontaa, vanhoja valokuvia. Tervetuloa!
JUOTAKSEN UITONPIRTILLÄ,
Säpsän kahvila Ruustinna, heinäkuussa 9.-30.7.2017 Sunnuntaisin klo 12.00-18.00.
Kahvilassa myytävänä kahvia ja virvokkeita, vohveleita yms. Kahvilassa toimii myös työpaja
mistä voit ostaa tai valmistaa itselle kotiin viemisiä
Teemat: 9.7 Tutustu villiyrtteihin 16.7 Hyvinvointituotteet villiyrteistä, 23.7 Askartelua mm.
luonnonmateriaaleista (materiaalimaksut työpajoissa n. 3-5€)
30.7 Sauna sunnuntai klo 14-16 naisten sauna ja klo 16-18 miehet. Paikalla vasta tarvikkeita,
voit sitoa itsellesi oman vasta mukaan saunaan.

AVOIMET KYLÄT YLÄKEMIJOEN ALUEELLA:
Avoimet Kylät –tapahtuma lauantaina 10.6.2017 Vanttausjärven tanssilavalla alkaen klo 10.00.
Ohjelmassa on hanurinsoittoa ja yhteislaulua Mervin, Tapanin, Arton ja Juhanin kanssa.
Kahvio mistä voi ostaa virvokkeita, makkaraa ym. Uistattelukilpailu ja mukavaa yhdessäoloa
kaiken ikäisille. Seuratkaa ilmoittelua ilmoitustauluilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisätietoja
antaa Aino 040-939 0775 ja Marika 040-7066847.
Avoimet Kylät-tapahtuma
"Tule viettämään kyläläisten yhteistä iltapäivää lauantaina 10.6.2017 klo 12.00 alkaen
Vanttausjokisuun laavulle. Ohjelmassa on iloista toimintaa ja menneiden aikojen muistelua.
Aloitamme klo 12.00-13.00 Lasten onkikilpailulla, ottakaa omat onget mukaan ja kaikki
palkitaan. Vanttauskosken kylähistoriaa esittelee Meeri Vaarala ja Yläkemijoen
harmonikkapartion musisoi ja laulattaa. Lapsille on lisäksi ohjattua toimintaa. Alueella on
myös esillä kyläläisten valokuvia Vanttauskosken eri vuosikymmeniltä. Buffetissa myydään
makkaraa, lättyjä, kahvia ja mehua. Tervetuloa! Vanttauskosken kyläyhdistys ry"
Avoimet kylät -tapahtuma Viirinkylässä 10.6. klo 12-15! Toivotamme kaikki tervetulleiksi
tutustumaan kylämme Seurojen talolle! Mieskuoro Vohon Veikot esiintyvät tanssisalissa n.klo
13, lisäksi ohjelmassa yhteislaulua ja kesäkahvila. Piha-alueella on kirpputori, jonka tuotoilla
kerätään varoja talomme ylläpitoon ja huoltoon, saatammepa kisailla muistojen virkistämiseksi
myös perinteisissä kesäisissä lajeissakin; saappaan heitossa sekä naulan lyönnissä! Piipahda
sinäkin viettämään mukavaa kesäpäivää kanssamme! -Viirin kyläyhdistys ry / Viirin Viri
Autti ja Pirttikoski Avoimet Kylät-tapahtuma alkaen klo 11.00 Toimintatori, ulkoilmatapahtuma, Koulumutka 19, Rovaniemi
Pirtteckosken kylät yhdessä ettenpäin ry/ Riitta Niemelä, 040 – 5651469

ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYS järjestää nk. 4-yhdistyksen. KESÄJUHLAN
Yläkemijoen koululla, su. 11.06. klo 11.00 Tilaisuuteen vapaa pääsy. Monipuolista ohjelmaa.
Ruoka- ja kahvilippu 15 €. Voi ostaa paikan päältä. Ilmoittautumiset pe. 2.6. mennessä puh.0407781992 Juhani Inkeröinen TERVETULOA!
TENNILÄN NUORISOSEURA
Järjestää perinteiset Veittivaaran Veto- keihäskilpailut 15.7.2017 klo 14.00 Tennilän kylätalolla
os. Veittivaarantie 76. Osallistumismaksu 3€, sarjoja kaikille. Paikalla arpajaiset ja puffetista
saa lättyjä ja makkaraa.
LIIKKUVA NUORISOTILA
Rovaniemen nuorisopalvelut kokeilevat liikkuvaa toimintamuotoa koululaisten kesälomalla 6.6.
– 6.7. välisenä aikana. Toiminnan tuo eri alueilla asuvien rovaniemeläisnuorten lähelle
monipuolisesti toimintavälineillä lastattu ja Rolleriksi nimetty pakettiauto, jota kuljettavat
koulutetut nuoriso-ohjaajat. Rollerin reitin ja toiminnan suunnittelu on parhaillaan käynnissä.
Tarkoitus on käydä nuorten kokoontumispaikoilla Rovaniemen kylissä ja keskustan
tuntumassa sekä joissakin kesätapahtumissa.
Rollerista tiedotetaan tarkemmin ennen kesää Rovaniemen nuorisopalvelujen verkkosivuilla
www.rovaniemi.fi/nuti sekä nuorisopalvelujen Facebook- ja Instagram-tileillä. Lisätietoja
Rollerista Inka Mesilaakso, puh. 040 192 0692 / inka.mesilaakso@rovaniemi.fi Pysähdyspaikat
ja aikataulut: HOX! Muutokset mahdollisia, niistä informoidaan edm. some-kanavissa.
Vanttauskosken pysähdyspäivä on torstai ja päivämäärät ovat: 8.6., 15.6., 22.6., 29.6. ja 6.7.
AUTTI-PIRTTIKOSKEN VALOKUITUVERKKO -HANKE ETENEE…
Olemme saaneet myönteisen rahoitus päätöksen Lapin ELY-keskukselta 12.5.2017
valokuituverkon rakentamiseen. Pidämme tiedotustilaisuuden kesäkuun aikana. Seuratkaa
ilmoitustauluja ja sosiaalista mediaa. Lisätietoja antaa Arto Harju-Autti puh.0400-691071, Timo
Uusi-Autti puh. 0400-260400 ja Aino Ollonen puh.040-9390775.

TERVEYDENHOI TAJA TI EDOTTAA
Avovastaanotto kesällä 2017
Vanttauskoski Avovastaanotto Yläkemijoen koululla. Koululla vastaanoton
odotustilana on kirjasto ja aulatila. Koululla vastaanotolle tulijoiden autot
tulee jättää bussien kääntöpaikalle. Maanantai ja keskiviikko klo 8.00-10.00.
Huom! 19.6 maanantaina ei ole avovastaanottoa.
Avovastaanotto on Auttin kylätalolla, Koulumutka 20
Torstaina 15.6 klo 8-10, 20.7 klo 8-10 ja 10.8 klo 8: 30-10
Tarkempia tietoja tarvittaessa saa terveydenhoitajalta puh. 040 588 44 73.
ONNI jää kesätauolle 2.6. jälkeen, ja aloittaa taas syksyllä 8.9.2017
Diakonian NUOTI OLAULUT YLÄKEMI JOELLA kesällä 2017
To 15.06 klo 18.00 Juotasniemen nuotiolaulut Piittisjoenlaavulla,
To 29.06 klo 18.00 Pekkalan nuotiolaulut Kaarnijärventien päässä
To 06.07 klo 18.00 Auttin jyrhämässä nuotiolaulut
Su 09.07 klo 14.00 Viirillä Vuoskuojansuun laavulla
Ti 25.07. klo 18.00 Vanttauskosken venesataman laavulla
Su 06.08 klo 15.00 Tennilän kylätalon pihalla
Sanajumalapalvelukset Yläkemijoen kappeleilla Autti
Viiri
Su 18.6. klo 10.00
Su 18.6. klo 12.00
Su 16.7. klo 10.00
Su 16.7. klo 12.00
Su 13.8. klo 10.00
Su 13.8. klo 12.00
Seuraava Kyläkello ilmestyy viikolla 32. Kelloon tuleva aineisto tulee toimittaa
28.7.2017 klo 16.00 mennessä siula @rovaniemi.f i

