Kesäkello
Yläkemijoen asukastiedote
kesä-heinäkuu 2015

Yläkemijoen aluetoimisto
Vanttauskuru 5
97625 Vanttauskoski
puh. 040-7409381,
016-322 5180
Aluetoimisto kiinni 1.-31.7.2015
www.ylakemijoki.fi

Info- ja palvelupiste Siula/
Käsityöpuoti Paula/Kirjasto
Vanttausjärventie 7
97625 Vanttauskoski
puh. 050-567 9999
ma, ke, pe 9 - 16.30
ti, to 9.00 – 20.00
22.6.2015 – 31.7.2015 ma-pe 9-16.30
Huom. heinäkuussa ei ilta-aukioloa

JOKIVARREN KESÄSSÄ TAPAHTUU
Tämä Kesäkello keskittyy perinteiseen tapaan jokivarren kesätapahtumiin. Lisäksi
tiedotamme terveysneuvonnan kesäaikatauluista. Laita kello talteen!
Rovaniemen kaupungin kaavoitus tiedottaa
Vanttauskosken osayleiskaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville 1.-18.6.2015
väliseksi ajaksi. Kaavaluonnosta esitellään asukastilaisuudessa Yläkemijoen koulun
ruokasalissa tiistaina 9.6.2015 klo 18.00 alkaen.
Kaavaluonnosta esittelevät Sweco Ympäristö Oy:n edustajat arkkitehti Riitta Yrjänheikki ja
FM Johanna Lehto. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Kaavaluonnos on nähtävillä 1.6.2015 alkaen myös kaupungin palvelupiste Osviitassa ja
palvelupiste Siulassa sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla.
Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta.
Mielipiteet on jätettävä viimeistään 18.6.2015 kaupunginhallitukselle osoitteella:
Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.
Petteri Lampi kaavasuunnittelija
Rovaniemen kaupunki, Tekniset palvelut, Kaavoitus ,puh. 016-322 8918 / 040-5046755
KESÄAPURIT
Aluelautakunnat käynnistää tänä kesänä (kesäkuussa ) nuorten kesätyökokeilun, jossa
kaksi nuorta työllistetään yhdistysten ja alkuvaiheessa ikäihmisten avuksi ajalle 1.- 26.6.
(ei siis yrityksiin). Työaika on kuusi tuntia/päivä. Työtilauksia voi varata yläkemijoen aluelautakunnan numerosta 040-740 9381 ja työtilauksia otetaan vastaan heti. Työt nuorille voi
olla maalamaan aitaa, haravoimaan pihoja, leikkaamaan nurmikkoa, lastaamaan halkoja
jne. kyläläisille ja ikäihmisille.
ALUELAUTAKUNTA JAKAA KYLIEN KEHITTÄMISTUKEA – LISÄHAKU
Vuonna 2015 Yläkemijoen aluelautakunta jakaa kylien kehittämistukea 12 000 euroa.
Kehittämistukea voivat yleishyödylliset, rekisteröidyt yhdistykset hakea mm.
kyläviestintään ja sen kehittämiseen, asukkaiden koulutustoimintaan, arjen turvallisuutta
parantavaan toimintaan, palveluiden omatoimisen kehittämiseen, kylätalojen ja –tilojen
pienimuotoisiin investointeihin ja/tai toiminnalliseen kehittämiseen sekä kylien
ympäristönhoitoon. Yläkemijoen alueen kylien kehittämistukihakemukset osoitetaan 31.7.
2015 mennessä Yläkemijoen aluelautakunnalle ja toimitetaan osoitteella: Rovaniemen
kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

YLÄKEMIJOEN MAISEMA-HANKKEEN VALMISTELU JATKUU
Haluamme maanomistajat mukaan yhteistyöhön, jotta joenvarren kauneimmat kohteet
saataisiin mukaan hankkeen aikana tehtävään maisemanhoitosuunnitelmaan.
Viirinkylän jokimaisemat yhdessä maatalouden synnyttämien kulttuurimaisemien sekä
Kemijoen säännöstelyn muovaamien maisemien kanssa on luokiteltu valtakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi. Auttin kylän jyrkkäpiirteiset jokivarsimaisemat on luokiteltu
maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Ota yhteyttä Marikaan, mikäli olet
havainnut joen varrella kohteen, jonka maisema on säilyttämisen arvoinen. Puh. 0407066847 tai poikkea Siulaan jätämässä yhteystietosi, niin Marika ottaa yhteyttä
YLÄKEMIJOEN ALUELAUTAKUNTA
Pyytää tarjouksia kylien laavuille toimitettavista rangoista. Tarjouksen voi tehdä rangoista
ja/tai niiden kuljettamisesta laavuille.Tarjoukset tulee osoittaa Yläkemijoen aluelautakunnalle perjantaihin 12.6.2015 mennessä osoite: Vanttauskuru 5, 97625 Vanttauskoski tai
sähköpostilla osoitteeseen aino.ollonen@rovaniemi.fi.

TAPAHTUMAT YLÄKEMIJOELLA 6.6.2015
Vanttauskosken tapahtuma:
Ulkujoen Myllylla perhetapahtuma alkaen klo 12.00. Onkikilpailu sarjat lapset ja aikuiset,
leikkimielisiä kilpailuja, myllyn esittelyä, savusaunan lämmitystä (mahdollisuus saunoa,
miehet 16.30 ja naiset 19.00 (naisille tarjoalla yrttinen juoma ja yrttikylpy. kotiinvietäväksi
voi ostaa luonnonyrttejä kauneushoitoon ), haitarinsoittoa ja yhteislaulua, kahvittelua ja
makkaranpaistoa. Mahdollisuus omien eväiden syömiseen. Tervetuloa!! (ajo-ohjeet
www.ylakemijoki.fi sivulla ).
järj. Vanttauskosken kylätoimikunta ja Ylä-Kemijoen kylät ry yhteistyössä Rovaniemen
kaupungin vapaa-ajan lautakunta
Juotaksen tapahtuma:
Jäteneuvontaa Juotaksen Uitonpirtillä alkaen klo 12.00. Paikalla Napapiirin Residuumista
Aila Kauppila. Kahvitarjoilu ja arvontaa! Tervetuloa!!
Samalla voi tutustua Juotaksen kylämuseoon, joka on auki klo 12.00 - 18.00.
järj. Juotaksen perinneyhdistys
Auttin tapahtuma:
Rovaniemi Auttin kylä, Wanha Autti camping 6.6.2015 klo 11-17 Peräkonttikirppis, toimintatori ja vaihtotori, tutustumista frisbeegolfin saloihin, mukavaa ohjelmaa. Vapaa pääsy!
Myyntipaikkaa voi tiedustella 0400-137649 tai wanha.autti.camping@gmail.com.
järj. Pirtteckosken kylät yhdessä etteenpäin ry
KESÄKONSERTTEJA
KAPPELI SOI - kesäkonsertti Auttin kappelissa ma 8.6. klo 19.00. Esiintyjinä Heidi
Miettunen, sello ja Anna-Liisa McElwain, piano. Vapaa pääsy.
Konsertin järjestävät yhteistyössä Rovaniemen seurakunta ja kulttuuritoimi.
EINO LEINO –runolaulukonsertti Auttin kylätalolla ke 8.7. klo 19
Konsertti koostuu Taisto Wesslinin ja Perttu Hietasen säveltämistä Eino Leinon runoista
mm. Nocturne, Elegia, Lapin kesä. Konsertissa esiintyvät Jukka Lamminen, laulu ja kitara,
Julia Rantala, viulu, kitara ja laulu sekä Julius Rantala, lyömäsoittimet. Vapaa pääsy.
Konsertin järjestää Rovaniemen kulttuuritoimi.
VETOUISTELUKILPAILU VIIRINKYLÄN VUOSKUJÄRVELLÄ
Hauen vetouistelukilpailut soutaen tai perämoottorilla Viirinkylän Vuoskujärvellä lauantaina
13.06.2015. Kilpailuaika klo 10 - 14.00. Luotaimen käyttö sallittu, vaparajoitus 4kpl. yhtä
aikaa vedessä. Sivuplaanarin käyttö kielletty. Kilpailukalana hauki. Osallistumismaksu
25€/venekunta. Rahapalkinnot ym. Kanttiini paikalla. Tied. Joonas Kuvaja puh. 0504409946. Järj. Viirin Jako ja Osakaskunta

MUINAISMARKKINAT KUTSUVAT!
Wanha Autti Camping Rovaniemellä, Auttin kylässä toivottaa teitin tervetulleex viettämään
17–19-heinäkuuta 2015 Auttikönkään Muinaismarkkinoita jo yhdettätoista kertaa.
Markkina-aika 11–17 päivittäin. Markkinat ovat kunnianosoitus keskiaikaisen vesireitin
kulkijoille. Tänä vuonna voit kokea kolmen päivän ajan keskiajan elämänmenoa.
Pääroolissa ovat tietenkin markkinamyyjät jotka saapuvat ympäri Eurooppaa aina Lapin
pohjoisempia alueita myöten myymään aitoja käsityönä valmistettuja tuotteitaan. Voit
tavata parantajia jotka ammentavat taitonsa Hildegardin ajan yrttien sekä magian ja
loitsujen unohtumattomista vaikutuksista. Markkinoilla on mahdollisuus tutustua
käsityötaitoihin, tanssiin ja keskiajan metsästystaitoihin jousiammunnasta erilaisiin
heittolajeihin sekä ritarin ajan turnajaislajeihin. Markkinoilla järjestetään kisailuja
keskiaikaisien pelien tiimellyksessä, tarjolla on varmasti jokaiselle jotain muisteltavaa,
keskiaikaruokaa - maisteltavaa ja kotiin vietävää. Lisätietoja www.arcticfantasy.fi ja
Facebook / Auttikönkään muinaismarkkinat tai Wanha Autti Camping. Vielä ehdit
ilmoittautua myyjäksi markkinoille, ota yhteyttä.Auttikönkään Muinaismarkkinat osoite:
Koulunmutka 19, 97655 AUTTi +358 10 281 4650 info@arcticfantasy.fi ,
www.arcticfantasy.fi
PERINTEISET YLÄKEMIJOEN KYLÄMARKKINAT
Auttin Kyläkartanolla la. 25.7 kello 10-16
Ohjelmalliset hyvän mielen markkinat jossa on tekemistä koko perheelle. Paljon myyjiä ja
työnäytöksiä mm. Pönttösorvi surauttelee linnuille koteja, esiintyviä taiteilijoita, elävää
musiikkia ja yhteislaulua, kilpailuja/arvontaa, lapsille järjestettyä ohjelmaa, hyvää ruokaa ja
juomaa. Sisätiloissa Kyläkartanon väki palvelee markkinaväkeä niin ruokien ja kahvin kuin
perinteisten ravintolatuotteiden kera.
Osallistu Rieskakilpailuun.Tänä vuonna palkitaan paras rieska. Joten jauhopeukalot,
tuokaapa maistiaisia markkinoille, siellä arvovaltainen raati maistaa ja palkitsee parhaan
rieskan tekijän.
Jos haluat myyjäksi markkinoille, ilmaiset myyntipaikat, ota yhteyttä
email:pirkko@kylamarkkinat.fi tai ilmoittaudu www.kylamarkkinat.fi
Järjestäjä Ylä-kemijoen Kylät ry yhdessä Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan lautakunta
Hyvää mieltä ja viihtyisää yhdessäoloa. Tervetuloa!
KEIHÄSMESTARUUKSIA JAOSSA
Tennilän Ns ry järjestää vuotuisen Veittivaaran Veto-keihäänheittokilpailun Tennilän
kylätalolla la 11.7.2015 klo 14.00 alkaen. Sarjoja vauvasta vaariin. Osallistujilta peritään 3
€ käteismaksu. Kaikki heittäjät palkitaan. Paikalla arpajaiset ja puffetti.Kylätalon laavulla on
myös nuotiotulet. Huom! Olemme aikaistaneet kilpailun alkamisajankohtaa yleisön
pyynnöstä. Tervetuloa.
KAARNIJÄRVENTIEN LAAVULLA
perjantaina 19.7.2015 nuotioilta klo 18.00. Laulattaa Lauri Nevala.
TERVETULOA JUOTAKSELLE!
Juotaksen koululla avoimet ovet heinäkuun sunnuntait klo 12-15. (muina aikoina
sopimuksen mukaan 040-5135470)
Joka sunnuntai oma teema, mihin vierailijat voivat vapaasti osallistua/tutustua mm.
yrttisunnuntai, nahkapunonta, pajukudonta.
-Wanhat valokuvat-näyttely -Nahkaparkin verstasmyymälä
-herkkukahvila ja käsityökauppa -kirppis
Juotaksen kylämuseo on avoinna 1.6 – 30.8.2015 la-su klo 12-18. Muina aikoina
sopimuksen mukaan, puh. 040-5948842

ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYS RY. tiedottaa
Yleiset rannalta onkikilpailut Elosenlammella su.14.6 klo 11.00-14.00. Sarjat: Naiset ja
miehet. Osallistumismaksu 10€. Siirtymä 15min. Tavarapalkinnot. Puffetti paikalla.
Tiedustelut 040-5875275. Tervetuloa!
Piirin 40v juhla Ranualla 21.8 klo 10.00. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 040-7781992.
HYVÄÄ KESÄLOMAA kaikille!!!
VANTUS
avoinna kesäkuussa 1.6-2.6 sekä 8.6-12.6. klo 15-21. Tämän jälkeen Vantus sulkeutuu
kesän ajaksi ja avautuu jälleen tiistaina 4.8 Lisätietoa tulevista tapahtumista, sekä mahdolliset muutokset aukioloihin löytyvät facebookista: Vantuksen nuorisotila.
Ohjaajana Tommi Mylly p. 0400-362125 tommi.mylly@rovaniemi.fi
Hyvää kesää kaikille kävijöille! –TommiPIHAPOROT…
Porojen aiheuttaessa vahinkoa tai häiriötä pihoissa asiaan on saatavissa apua
yhteydenotolla poroisäntiin: Niemelän plk: Matti Komulainen 0400-696721 ja
Vanttaus plk: Osmo Salmela 0400-188278.
JÄTETIETOA
Kiertävä jätteenkeräys
23.6. klo 17.00-18.00 Vanttauskoski ekopiste
25.8. klo 17.30-18.00 Pirttikoski
25.8. klo 18.30-19.30 Vanttauskoski ekopiste
Kotitalouksinen veloitukseton jäteneuvonta puh. 0800 120 230 (arkisin 9-15).
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
Kesän 2015 vastaanotto Vanttauskosken neuvolassa klo 8.30-10.00
Kesäkuu 1.6. 3.6. 4.6. 11.6. 15.6. 17.6. 18.6. 22.6.
Heinäkuu 2.7. 6.7. 13.7. 15.7. 16.7. 20.7. 22.7. 23.7. 27.7. 29.7. 30.7
Elokuu 3.8. 5.8. 6.8. 10.8
Auttin vastaanotto kesällä VAIN 11.6.2015 klo 8.30-10.00. Sinä päivänä Vanttauskosken
vastaanotto klo 11.30-13.00. Auttin vastaanotto jatkuu kesätauon jälkeen normaalisti
27.8.2015 lähtien.
Vanttauskosken neuvolan/vastaanoton ollessa kiinni yhteys Koskitiimiin p. 016-3224585
Pikapolille, avoinna ma-pe klo 8-15. LKS, terveyskeskuspäivystys klo 8-22 p. 016-3224800
Erikoissairaanhoidonpäivystys, vain hätätapaukset klo 22-8 p. 016-3282100
SEURAKUNNAN ALLAKKAA
To 4.6. klo 11.00
Viirin toimintapäivän nuotiolaulut Laajakankaalla
Ma 8.6. klo 19.00
Auttin Kappelissa Soi MM HM
Su 12.-14.6.
Lähetysjuhlat
Su 28.6. klo 11.00
Autti Konfirmaatiomessu NT
Ke 1.7. klo 12.00
Nuotiolaulut Juhonkololla MLL
Su 5.7. klo 10.00
Auttin Hautausmaahartaus
Su 5.7. klo 12.00
Viirin Hautausmaahartaus
Su 12.7.klo13.00
Vuoskuojansuun Nuotiolaulut MLY
Pe 17.7. klo 18.00
Autti Vanhan kirkkomusiikin iltama TL
Su 19.7. klo 12.00
Viiri jumalanpalvelus
Su 2.8. klo 10.00
Autti jumalanpalvelus
Su 2.8. klo 12.00
Viiri jumalanpalvelus

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

