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JOKIVARREN KESÄSSÄ TAPAHTUU
Tämä Kesäkello keskittyy perinteiseen tapaan jokivarren kesätapahtumiin. Lisäksi
tiedotamme terveysneuvonnan kesäaikatauluista. Laita kello talteen!
JÄTEVESITILAISUUS järjestetään Yläkemijoen koululla to 12.6. klo 18.00. Asiantuntija
Kyösti Saarijärvi Kemijoen vesiensuojeluyhdistyksestä tulee kertomaan viimeisintä tietoa
kotitalouksien jätevesien lakisääteisestä käsittelystä. Järj. Yläkemijoen kylät ry
SIULAN JA uudistetun KÄSITYÖPUOTI PAULAN kesän avajaiset juhannusviikolla.
Uusia tekijöitä ja tuotteita ja to 19.6. paikalla käsityötekijöitä. Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!
ON JUHLA JA JUHANNUSILTA…
JUOTASJOKISUUN LAAVULLA juhannusaaton valvojaiset pe 20.6. alkaen klo 19.00.
Ohjelmassa lasten kokko, Tarja Alakörkkö hanureineen laulattamassa, (n. klo 20.00),
puffetti, pientä leikkimielistä kilpailua ja ison kokon sytytys klo 21.30.
Tervetuloa kautta Yläkemijoen alueen!
Järj. Juotaksen kylätoimikunta ja perinneyhdistys

AUTTIKÖNKÄÄN JUHANNUS pe 20.6. alkaen klo 13.00
Koko kansan juhannusjuhla Auttikönkäällä.
Hanurimusiikkia, yhteislaulua, leikkimielisiä kilpailuja, lasten laulukilpa
(kaikki palkitaan). Hyvää syötävää ja kaikkea muuta mukavaa! Vapaa pääsy – Tervetuloa!!
Järj. Auttikönkään Pirttikahvila ja Auttin Seudun Kylätoiminta ry

Auttin Frisbeegolfrata on kaikkien vapaasti käytettävissä!
Pirtteckosken kylät yhdessä etteenpäin ry järjestää Auttin frisbeegolfradalla opastusta pelin
saloihin. 9.6.2014 klo 18.00 alkaen sekä 13.6.2014 klo 18.00 alkaen.
Peli soveltuu kaiken ikäisille, tarvitset sään mukaiset ulkoiluvarusteet ja iloista
mieltä! Lisätietoja puh. 040-5652656
Pelivälineitä voit vuokrata Wanha Autti Camping-alueen kahviosta. TERVETULOA!
AUTTIN NUORISOSEURAN TALOLLA
on maalaustalkoot lauantaina 14.6. kello 9.00 alkaen. Punamullan keittäminen aloitetaan
perjantai-iltana ja maalia on tarkoitus tehdä enemmänkin, mutta se säilyy vain muutaman
päivän. Jos tarvitset maalia omaan rakennukseesi, ilmoita Artolle puh. 0400-691071.
Tule sieki maalaamhan!
KESÄTEATTERIA
Räväsojan Känsäkourien "Vastapallo”- näytelmä sunnuntaina 29.6. kello 15 Auttin
Nuorisoseuran talolla. Vapaa pääsy.
Kemppateatterin ”Neitilä Oy”- näytelmä ohjaus ja käsikirjoitus Erja Kärkkäinen
sunnuntaina 13.7. kello 13.00 Auttikönkäällä.
MUINAISMARKKINAT KUTSUVAT!
Auttikönkään Muinaismarkkinoita vietetään 11.–13.7.2014 jo kymmenennen kerran.
Markkinat avataan perjantaina kello 11 ja ne päättyvät sunnuntaina kello 18. Markkinoille
on juhlavuoden kunniaksi vapaa pääsy.
Markkinat ovat kunnianosoitus keskiaikaisen vesireitin kulkijoille. Tänä vuonna voit kokea
kolmen päivän ajan keskiajan elämänmenoa. Pääroolissa ovat tietenkin markkinamyyjät.
Voit tavata parantajia, jotka ammentavat taitonsa Hildegardin ajan yrttien sekä magian ja
loitsujen unohtumattomista vaikutuksista. Markkinoilla on mahdollisuus tutustua sepän
taitoihin, saat opastusta vastan valmistamiseen, monipuolisiin käsityötaitoihin ja keskiajan
metsästystaitoihin jousiammunnasta erilaisiin heittolajeihin sekä ritariajan turnajaisiin.
Toivomme, että juhlavuoden kunniaksi mahdollisimman monet markkinavieraat pukeutuvat
keskiajan hengen mukaisesti. Voit osallistua ” keskiaika-asu / rooli” -kisaan, sarja alle
kouluikäiset, kouluikäiset ja aikuiset. Lisätietoja www.arcticfantasy.fi ja Facebook /
Auttikönkään Muinaismarkkinat.
Auttikönkään Muinaismarkkinoiden 10-vuotiskauden näyttely avataan Kiltatuvan
kahviossa heinäkuun ensimmäisellä viikolla ja se on esillä aina Tulen ja Veden
karnevaaleille elokuun viimeiseen päivään asti.

Tule viettämään kesäistä lauantaita KYLÄMARKKINOILLE Auttin Kyläkartanolle ja sen
piha-alueelle lauantaina 26.7 kello 10.00-18.00.
Kädentaitajat ovat panneet parastaan, tarjolla runsaasti tuotteita niin villasukista
vaappuihin kuin puutuotteista pitsiverhoihin.
Paljon ohjelmaa vanhaan malliin, mm. tuote-esittelyjä, leikkimielisiä kilpailuja, arvontaa,
lapsille järjestettyä ohjelmaa, ym. markkinameininkiä.
Pikkunälkään piha-alueelta kahvia ja lättyjä, makkaraa ja muikkuja. Sisätiloissa
Kyläkartanon väki palvelee markkinaväkeä niin ruokien, kahvin, jäätelöiden kuin
perinteisten ravintolatuotteiden kera. Markkinoita tahdittaa haitarimusiikki.
lImaiset, sitovat myynti- ja esittelypaikat, paikkavaraukset ja yhteyden otot 23.7.2014
mennessä Aino Ollonen puh. 046-5854517, aino.ollonen@gmail.com tai Pirkko Ylijoki
044-0966092, pirkko.ylijoki@gmail.com. Järj. Ylä-Kemijoen kylät ry

RAVINTOLA MIKAKOSSA Kalajuhlat la 14.6. ja Sikajuhlat 12.7.
50-LUVULLA SYNTYNEIDEN kokoontumisajot Vanttauskosken ST1/Ravintola Mikakossa
la 19.7.2014. Kaikki tuttuja tapaamaan!!
KEIHÄSMESTARUUKSIA JAOSSA
Lauantaina 12.7 kokoonnutaan perinteisin menoin VEITTIVAARAN VETO keihäänheittokilpailuihin kello 18.00 alkaen Tennilän kylätalolle. Sarjat vauvasta vaarin.
Yleisöllä on vapaa pääsy alueelle, mutta kilpailijoilta peritään 4 euron osallistumismaksu.
Puffetti ja arvontaa. Tervetuloa! Järj. Tennilän NS.
Juotaksen kylämuseo on avoinna 1.6 - 31.7.2014 la-su klo 12-18. Muina aikoina
sopimuksen mukaan, puh. 040-5948842
-paikkakunnan käsitöitä myytävänä, kirpputori, arpajaiset, antiikkia, kahvia. Vapaa pääsy!
Kuusamontie 6532, 97650 Juotas, puh. 040 594 8842/Anneli
TIEDOKSI
Wanha Autti Camping avataan 6.6.2014, tarjolla majoituspalvelua, huoneistomajoitusta,
asuntoauto-, vaunu-m ja telttailualue, kahvio ja ravintolapalvelut ja saunatilat. Järjestämme
myös juhlia ja tilausruokailuja Keskiaikaravintola Wanhassa Auttissa. Tarjolla monipuolisia
ohjelmapalveluja mm. melontaa, hyvinvointipolku, riistapolku ja ritariretki.
Otamme mielellään alueemme yleisölle avoimien tapahtumien ilmoituksia camping-alueen
ilmoitustauluille! Olette lämpimästi TERVETULLEITA!
Eläkeliiton Yläkemijoen Yhdistys ry. tiedottaa
Yleiset rannalta onkikilpailut la 14.6. klo 11.00 Elosenlammella (Vanttausjärventietä n. 1,5
km ja lampi oikealla). Sarjat: Naiset ja miehet 10 e, alle 12 v. ei maksua. Kilpailuaika
4 tuntia, tavarapalkinnot, puffetti paikalla. Tervetuloa kisailemaan!
4h-yhdistyksen kesäpäivä Posiolla ti 24.6. VALKEAN PEURAN VALTAKUNNASSA
alkaen kello 10.00. Sitoutuvat ilmoittautumiset 13.6. mennessä puh. 040-7781992
kuljetuksen järjestämistä varten. Lähdetäänpä isolla porukalla liikkeelle!
SAVUSAUNAN LÄMMITYSKURSSI
järjestetään elokuussa Ulkujoen myllyllä. Kurssi on maksuton ja osallistua voivat kaikki
Yläkemijoen alueen asukkaat. Lisätietoa ja ilmoittautumiset Veikolle puh.040-765 4380 tai
Siulaan puh. 050-567 9999.

VANTUKSEN nuorisotilalla järjestetään lomalataamo-toimintaa koko kesäkuun!
Ulkoilua, pelailua ja mukavaa yhdessäoloa nuoriso-ohjaajan ohjaamana.
Toimintaa on maanantaista perjantaihin 10-12-vuotiaille klo 12-15.30 ja 13-20-vuotiaille
klo 16-20. Toiminta on ilmaista eikä sinne tarvitse ilmoittautua etukäteen. Riittää kun
ilmestyt paikalle.
Tiedusteluihin vastaa nuoriso-ohjaaja Tommi Mylly, jonka saa kiinni numerosta 0400362125
Vantus suljettu 28.6-29.7.
Hyvää kesää kaikille kävijöille! –TommiLaavuille voi hakea kuivia rankoja ilmoitetun tilausmäärän mukaisesti. Määrän voi
tarkistaa Siulasta. Rankojen toimituspaikka ja - aika ilmoitetaan myöhemmin.

Pihaporot…
Porojen aiheuttaessa vahinkoa tai häiriötä pihoissa asiaan on saatavissa apua
yhteydenotolla poroisäntiin:
Niemelän plk: Matti Komulainen 0400-696721 ja Vanttaus plk: Osmo Salmela 0400188278.
Sytomyssyjä
tehtiin 229 kappaletta ja ne on luovutettu LKS:n syöpäpoliklinikalle tarvitsijoiden saataville.
Kiitos kaikille mukana olleille niin tekijöille kuin lahjoittajillekin, keräys jatkuu.
Huom! Käsityökahvila toimii myös kesällä, aina parillisen viikon keskiviikkona kello 13-15.
Tervetuloa!
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
Vanttauskosken terveydenhoitajan vastaanotto ja seniorineuvola
ma 2.6, ke 4.6. ja to 5.6. klo 8.30 – 10.00
ma 9.6. ja ke 11.6 klo 8.30 -10.00
ma 16.6., ke 18.6. ja to 19.6. Suljettu
ma 23.6 ja to 26.6. klo 8.30 -10.00
ma 30.6. ja to 3.7. klo 8.30-10.00
ma 7.7 ja to 10.7 klo 8.30 -10.00
ma 14.7. klo 8.30-10.00
ma 21.7. ja to 24.7. klo 8.30 -10.00
ma 28.7. ja to 31.7. klo 8.30- 10.00
ma 4.8. ja to 7.8. klo 8.30-10.00
Autti:
Auttissa terveydenhoitajan vastaanotto ja seniorineuvola on suljettu 13.6.- 13.8.2013.
Tarkempia tietoja tarvittaessa saa alueen terveydenhoitajalta puh. 040-721 3056
SEURAKUNNAN ALLAKKAA
Su 01.06. klo 13
Viirin kappeli, suvivirren sunnuntai, seurakuntakuoro ja Mauri
Miettunen
Su 08.06. klo 11
Auttin kappeli, helluntain messu, Eija Seppä
Su 08.06. klo 14
Vuoskuojansuun laavu, nuotiolaulut, Ylipulli ja Lindström
Su 15.06. klo 11
Auttin kappeli, konfirmaatiomessu, Savioja, Hytinkoski, Lindström
Ti 24.06. klo 18
Auttin Juhonkolo, nuotiolaulut, Lindström
Su 29.06. klo 13
Juotaksen nuotiolaulut, Aila ja Pekka Jäntin mökillä, Kentäntie 36,
Juotasjärvi, Lindström
Su 29.06. klo 18
Kaarnijärven nuotiolaulut, Lindström
Su 06.07. klo 15
Su 13.07. klo 13
Su 27.07. klo 18
Su 03.08. klo 18
Su 10.08. klo 13
Su 10.08. klo 18

Autti hautausmaahartaus, Emmastiina Elo ja Elina Ahopelto
Viiri hautausmaahartaus, Mika Tervakangas ja Emma Autti
Auttin kappeli, jumalanpalvelus, Mika Tervakangas
Viirin kappeli, jumalanpalvelus, Ville Niva
Rannan hautausmaahartaus, Lindström
Vanttauskosken venesataman laavu, nuotioilta, Rissanen ja
Lindström

Kyläkello toivottaa jokivarren väelle lämmintä ja rentouttavaa kesää ja
intoa osallistua kotiseudun kesätapahtumiin!

