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ALUELAUTAKUNTIEN AVOIMET KOKOUKSET – TULE JA VAIKUTA!
Aluelautakuntien kokoukset touko- ja kesäkuussa ovat avoimia kaikille. Käsiteltäviä aiheita ovat
mm. Aluelautakuntakokeilun kokonaisarvioinnin tulokset ja jatkokehittäminen. Toivomme
kokouksiin runsasta osanottoa ja osallistumista. Tule ja vaikuta!
Yläkemijoen aluelautakunnan avoin kokous 24.5.2016 klo 18.00 Yläkemijoen koululla.Tervetuloa!
MAASEUTUYRITYSTEN YRITYSSETELIT
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö myöntää maaseutualueella toimiville yrityksille yrityssetelit.
Tukea myönnetään pieninvestointeihin, asiantuntijakustannuksiin, lisäkoulutukseen ja
markkinointitoimenpiteisiin.
Tuen suuruus on 40 % maksetuista toteutuneista kustannuksista, enintään 1600 euroa.
Arvonlisäverottomat kustannukset voivat koostua useammasta eri tukikelpoisesta erästä, joiden
yhteismäärä on enintään 4000 euroa.
Tukea voi saada joka toinen vuosi. Poikkeuksena ovat aloittavat yritykset, joille tukea voidaan
myöntää kolmena ensimmäisenä toimintavuonna. Tarkemmat ohjeet ja hakukaavakkeet
löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta: www.rovaniemi.fi/kylienkehittämissäätiö. Lisätietoja
antaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies Heli Välikangas, puh. 016 322 6035,
heli.valikangas@rovaniemi.fi.
KESÄAPURIT KAIPAAVAT TYÖKOMENNUKSIA!
Rovaniemen kaupungin palkkaamat kesäapurit ovat valmiita töihin ajalla 6.6.- 1.7.
Apurit tekevät arjen askareita ikäihmisille ja avustavat alueen yhdistyksiä yleishyödyllisissä
tehtävissä. Apurin voi tilata vaikkapa päiväksi (=6 tuntia) mutta myös pidemmäksi ajaksi.
Tilatkaa apuri töihin Siulasta puh. 050-567 9999 tai käykää jättämässä työtilaus paikan
päällä.
YLÄKEMIJOEN LAAVUJEN POLTTOPUUHUOLTO
Laavuille toimitetaan rankaa kesäkuun aikana, joten ottakaahan kesän talkookalenteriin myös
polttopuiden teko porukalla!
ELÄMÄÄ YLÄKEMIJOEN KYLISSÄ-historiateos
on hyvä valmistujais-, syntymäpäivä- jne. lahja. Kirjaa on vielä saatavissa Siulassa ja Rinteen
kaupalla Pirttikoskella ja Yläkemijoen kylämarkkinoiden yhteydessä.
SIULAN kesäaukioloihin
voi tulla muutoksia, kun kaupan remontti etenee. Seuratkaa ilmoittelua!

JOKIVARREN KESÄSSÄ TAPAHTUU
KESÄKONSERTTEJA
KAPPELI SOI -Putaan Pelimannien kevätkonsertti to 12.5. klo 19 AUTTIN KAPPELI
Vapaa pääsy. Järj.Rovaniemen seurakunta ja kulttuuritoimi
KYLÄKIERROS JATKUU Keskustelua ja ideointia menneistä sekä tulevista Yläkemijoen
Kylämarkkinoista jatketaan keskiviikkona 18.5 kello 18 Vanttauskoskella St1:llä.
Viirin, Vanttauskosken, Vanttausjärven ja Pekkalan asukkaat. Tervetuloa keskustelemaan!
Kahvitarjoilu. Järj. Markkinoiden järjestelytoimikunta.
VIIRINKYLÄSSÄ TALKOILLAAN KESÄN KYNNYKSELLÄ! Viirin kyläyhdistys ja Viirin Viri
kutsuvat kyläläisiä iloisella talkoohengellä tekemään yhteistyötä kylän hyväksi! Pe-la 13.14.5.2016 talkoillaan Seurojentalolla erilaisissa kunnostus- ja siivoustehtävissä. Lisäksi pe-iltana
27.5.2016 siivotaan tienvarsia sekä laavun ja rantalentopallokentän ympäryksiä Vuoskuojan
suussa! Rannassa iltaa jatketaan myös hauen paistolla! Tervetuloa kaikki innokkaat talkoilemaan;
Seurojentaloa kunnostetaan "pilkettä silmäkulmassa" -ajatuksella, haikaillen vilkkaamman
kulttuurielämän perään! Kunnostustöissä tarjotaan ruoka. Töihin voi osallistua kokematonkin
nikkaroitsija ja tienvarsien ja rannan siisteys ilahduttaa kaikkia kyläläisiä! Nähdään perjantaina
13.5 alkaen klo 17. Lisätietoja: Martti, p. 0400 192270 tai Niina: kahkonen.niina@gmail.com.
VANTTAUSKOSKEN KYLÄTOIMIKUNTA järjestää tienvarsien siivoustalkoot perjantaina
27.5.2016 alkaen klo 16.00. Jätesäkit voi noutaa K-market Jokitorilta ja ne voi jättää tien varteen,
josta ne yhteisesti kerätään. Talkookahvit juodaan ja makkarat paistetaan Vanttausjokisuun
laavulla alkaen klo 18.30. Samalla siistitään laavun ympäristöä. Tervetuloa kaikki talkooiltaan!
POP UP –RAVINTOLAPÄIVÄ AUTTIN KYLÄKARTANOLLA LAUANTAINA 21.5.2016
KLO 11–15! Samalla voit tulla myymään kyläkartanon pihalle omia tuotteita tai pitämään
kirpputoripäivää!! Tiedossa leikkimielinen elämyspolku kaikille. Esittelemme Kylien osuuskuntaa
PatoPirttiä ja kävijöiden kesken arvotaan PatoPirtin palvelu. Järj. PatoPirtin porukka ja lisätietoja
saa tarvittaessa Ainolta puh. 040-9390775.
NEUVOKKAAN KESÄRETKI kohtaamispaikkojen (Autti ja Vanttauskoski) väelle ke 8.6.
Kämppäkartano Vaattunkiin. Kulkeminen tulee järjestää kimppakyydein, jolloin kuski saa
kilometrikorvauksen Neuvokkaasta. Retken omavastuu on 10 euroa / henkilö. Hintaan kuuluu
ruokailu ja ohjelma. Ilm. ja maksu viim. 20.5. Kysy lisää: Irma Komulainen puh. 0407785456
-TAPAHTUMA YLÄKEMIJOELLA 11.6.2016
Ulkujoen Myllyllä perhetapahtuma alkaen klo 11.00. Onkikilpailu sarjat lapset ja aikuiset,
leikkimielisiä kilpailuja, myllyn esittelyä, savusaunan lämmitystä, villiyrttitunnistusta ja Mylly-tontun
satuseikkailu metsässä (mahdollisuus saunoa, miehet 16.30 ja naiset 19.00) kotiin vietäväksi voi
ostaa luonnonyrttejä mm kauneushoitoon. On haitarinsoittoa ja yhteislaulua Mervin, Tapanin ja
kumppanien kanssa, kahvittelua ja makkaranpaistoa. Mahdollisuus omien eväiden syömiseen.
Halutessa voit ottaa oman myyntipöydän mukaan ja myydä omia tuotteita. Tervetuloa!! (ajo-ohjeet
www.ylakemijoki.fi sivulla ).järj. Puuhahenkilöt yhteistyössä Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan
lautakunta.
KESKIAJAN JA RENESSANSSIN TANSSIKURSSI JUHANNUSVIIKOLLA 22-23.6.2016
klo 10-15 päivittäin. Tule opettelemaan keskiajan ja renessanssin tansseja eri maista, niin
hoveista kuin porvaristokodeistakin. Tanssista ei tarvitse tietää mitään ennestään. Kurssilla
aloitetaan aivan alusta ja siirrytään vähitellen monimutkaisempiin kokonaisuuksiin.
Opettajana toimii pitkään keskiaikaa monipuolisesti harrastanut Mari Voipio. Kurssipaikkana
Wanha Autti Camping, jossa on myös mahdollisuus yöpymiseen. Kurssi sisältää kahvit ja lounaan.
Hinta 34 euroa.Kurssi on osana Pirtteckosken kylät yhdessä ettenpäin ry:n järjestämiä
toimintatoreja. Ennakkoilmoittautuminen ja lisätietoja 0405651469 tai riittaniemel@gmail.com.

PIRTTIKOSKI MULTISPORT LAUANTAINA 9.7.2016
Kävelyä kylällä ja metsässä, juoksua ja pyöräilyä asfaltilla ja maastossa. Uintia myötä- ja
vastavirtaan Kemijoessa, Suomen pisimmässä joessa.
Lisätietoja www.pirttikoski-multisport.com. Järj. Kramppikammo ry
Wanha Autti Camping kutsuu viettämään MUINAISMARKKINOITA 15.17.heinäkuuta armon vuonna 2016 klo 11-17 Rovaniemen Auttin kylään.
Muinaismarkkinat avaavat porttinsa perjantaina 15 heinäkuuta klo 11.00. Markkinoilla
eletään kolme päivää keskiaikaista elämää, johon pääset siis itsekin osallistumaan;
voit opetella keskiaikatansseja, kokeilla jousiammuntaa, veitsenheittoa ja tutustua
keskiajan elämänmenoon. Markkinaväen joukossa voit tavata keskiajan henkilöitä ja
tarinoita, jotka ammentavat juurensa 700 vuoden takaa. Ohjelmasta löytyy varmasti
jokaiselle jotain muisteltavaa vielä pitkään markkinoiden jälkeenkin.
Markkinamyyjät saapuvat ympäri Suomen niemen ja aina Eurooppaa myöten myymään upeita
tuotteitaan. Markkinoilla paljon työnäytöksiä ja markkinameininkiä, ennustajia ja kaiken maailman
kulkijoita. Nälässä ei tarvitse markkinaväen vaeltaa vaan saat maistaa harvinaisia keskiaikaisia
herkkuja muinaisin reseptein valmistettuina. Halutessaan voit tulla lyödyksi ritariksi tai hankkia
”hullun paperit” kuten markkinoiden järjestäjät ovat jo vuosia sitten tehneet.
Keskiaikaravintola Wanhan Autti järjestää MARKKINAPITOJA kesä- heinäkuussa. Löydät
lisätietoja Facebookista Wanha Autti Camping ja Auttikönkään Muinaismarkkinat tai
kotisivuiltamme www.arcticfantasy.fi
Haluamme tukea alueemme elinvoimaisuutta, vielä ehdit myyjäksi markkinoille, ota yhteyttä!
Ilo on suuri tulostanne ja näin sanoin teidät tervetulleex toivotamme!
Riitta ja Markku Niemelä Wanha Autti Camping, puhelin: +358 10 281 4650
tai 040 565 1469, Koulunmutka 19, 97655 Autti
info@arcticfantasy.fi, www.arcticfantasy.fi
KEIHÄSMESTARUUKSIA JAOSSA
Tennilän Nuorisoseura ry järjestää 16.7.2016 klo 14.00 Veittivaaran Veto-keihäänheittokilpailun
Tennilän kylätalolla os. Veittivaarantie 76 Kemijoen eteläpuolella. Heittäjillä on mahdollisuus
heittää kaksi kertaa peräjälkeen ja heiltä peritään 3 € osallistumismaksu. Sarjat: T+P(alle 7v.),
T+P(alle 10v.), T+P(alle 15v.,N+M(alle 50v.),N+M(alle60v.),N(yli 60v.), M (alle 70v.) ja M(yli70v.)
Puffetista saa lättyjä ja makkaraa sekä arpojenmyyntiä.
PERINTEISET YLÄKEMIJOEN KYLÄMARKKINAT Auttin Kyläkartanolla la 23.7, klo 10-16.
Paikkana viihtyisä Auttin Kyläkartanon piha-alue osoitteessa Kuusamontie 7237, Autti.
Kesäistä markkinameininkiä parhaimmillaan, tule ostamaan paikallisten ja lähialueen taitajien ja
tuottajien tuotteita, tapaamaan tuttuja läheltä ja kaukaa, tule viihtymään!
Ilmoittaudu myyjäksi; Pirkko 0440-966092 tai Eila 040-7234452. Järjestäjä Ylä-Kemijoen Kylät ry
KUMMAA TAIKAA on tarjolla kylämarkkinoitten kainalossa. Tarinan taontaa, kuvataidenäyttely
sekä konsertit maustavat markkinalauantaita. Voipa markkinaväen joukossa olla kummia
kulkijoitakin vuosikymmenten takaa…
JUOTAKSEN KYLÄMUSEO on auki kesällä aina, kun maitotonkka on tien reunassa.
Kahvitarjoilu ,kirpputori, arpajaiset. Kuusamontie 6532 ,97650 Juotas. Auki myös sopimuksesta,
Anneli puh.040-5948842.
KÄSITYÖKAHVILA ON MYÖS KULTTUURIKAHVILA; joku lukee runoja tai novelleja toiset
tekevät käsitöitä, taukoa vietämme tanssijumpan merkeissä ja kaiken kruuna Kyläkartanon hyvät
pullakahvit. Muistamme käsitöillä myös lähimmäisiämme, nyt on työn alla 'hypistelymuhvit'
vanhuksille palvelukotiin. Tule sinäkin mukaan viihtymään ja jakamaan hyvää mieltä.
Auttin Kyläkartanolla parillisina keskiviikkoina kello 13.00-15.00. Tervetuloa!

YLÄKEMIJOEN NUOTIOLAULUT
to 9.6. klo 18.00
Auttin jyrhämässä, Juhon kolon laavulla
ke 29.6 klo 18.00
Pekkalassa Kaarnijärventien päässä laavulla
su 10.7 klo 14.00
Viirillä Vuoskuojan suun laavulla
ti 12.7 klo 18.00
Juotasniemen laavulla
ma18.7 klo 18.00
Vanttauskosken venesataman laavulla
su 7.8. klo 14.00
Tennilän kylätalon pihassa
VANTUS
Lisätietoa Vantuksen tulevista tapahtumista, sekä mahdolliset muutokset aukioloihin löytyvät
facebookista: Vantuksen nuorisotila.
Ohjaajana Tommi Mylly p. 0400-362125 tommi.mylly@rovaniemi.fi Hyvää kesää kaikille kävijöille!
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.
JÄTETIETOA
Maksuton vaarallisten jätteiden keräys 2.6.2016
klo 9.15-9.30
Pajulampi, Auttijärven tien ja Pajulammentien risteys
klo 9.45-10.15
Pirttikosken kaupan piha, Pirttikoskentie 2169
klo 10.30-10.45
Juotasniemen veneenlaskup. Voimalantie , Säpsä
klo 11.10-11.40
Vanttauskosken ekopiste, koulua vastapäätä, Pirttikoskentie 55
Kiertävä jätteenkeräys 15.6.2016
klo 17.00-17.30
Pirttikosken kaupan ekopiste, Pirttikoskentie 2169
klo 18.00-19.00
Vanttauskoski ekopiste koulua vastapäätä, Pirttikoskentie 55
Kotitalouksinen veloitukseton jäteneuvonta puh. 0800 120 230 (arkisin 9-15).
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
- Vanttauskosken neuvolan avovastaanotto on auki kesä-, heinä- ja elokuussa aina
ma ja ke klo 8-10
- Auttissa 9.6, 14.7 ja 18.8. klo 8:30-10

SEURAKUNNAN ALLAKKAA
La 14.5. klo 12.00
Motoristikirkko MLL Gideonien tervehdys, Viiri
Su 15.5. klo 12.00
Kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelus ja kunniakäynti Viirin
hautausmaalla
Su 15.5. klo 14.15
Helluntai/kaatuneitten muistopäivä - kunniakäynti Auttin hautausmaalla
Pe 3.6. klo 9.15
Koulukirkko Viirillä
Su 5.6.
Suvivirren sunnuntai, ERL, Autti klo 10.00 ja Viiri klo 12.00
Su 19.6.
Sanajumalanpalvelus, Autti klo 10.00 ja Viiri klo 12.00
Su 3.7. klo 10.00
Hengellisiä lauluja Raimo Miettusen johdolla säestää S. Peltola, Autti
Su 3.7. klo 12.00
Hengellisiä lauluja Raimo Miettusen johdolla säestää S. Peltola, Viiri
Su 17.7. klo 11.00
Konfirmaatiomessu SK, Autti
Su 31.7.
Sanajumalanpalvelus, Autti klo 10.00 ja Viiri klo 12.00

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

