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VANTTAUSKOSKEN OSAYLEISKAAVA
Rovaniemi on kylien kaupunki. Kaupunkiin on laadittu alueiden käytön strategia, jossa
on määritetty muun muassa ns. keskuskylät. Keskuskylällä tarkoitetaan tulevaisuuden
kyläverkoston palvelukylää, jonka elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön
kehittäminen nähdään tärkeänä. Näille keskuskylien alueille tulee laatia tarkempia
maankäytön suunnitelmia.
Yksi näistä keskuskylistä on Vanttauskoski, jonne on päätetty laatia oikeusvaikutteinen
osayleiskaava. Osayleiskaava laaditaan yksityiskohtaisena aluevarauskaavana, joka
ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Osayleiskaavan tavoitteita ovat:
 osoittaa keskuskylän ominaisuudet ja kehittämisen periaatteet
 turvata kylän elinvoimaisuus
 kehittää elinympäristöä
 kehittää elinkeinotoimintaa
 turvata tärkeimmät palvelut myös tulevaisuudessa
Osayleiskaava-alue kattaa Vanttauskosken keskeisen kyläalueen Kemijokivarressa sekä
kylän pohjoispuolisten lampien ympäristöt. Suunnittelualue on pääosin yksityisessä
omistuksessa. Rovaniemen kaupungilla, valtiolla, Kemijoki-yhtiöllä sekä seurakunnalla on
suunnittelualueella omistuksessa joitakin maa-alueita. Kaavatyö on tarkoitus laatia siten,
että yleiskaava olisi Rovaniemen kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä alkuvuodesta 2016.
Asukaskysely
Osayleiskaavatyö on alkuvaiheessa. Kaavatyössä on käynnissä asukaskysely, jossa
tavoitteiden tarkentamiseksi ja alueen kehittämisen pohjaksi toivotaan asukkaiden ja
maanomistajien toiveita ja tavoitteita alueen kehittämisestä. Vanttauskosken asukkaiden
lisäksi kaavatyöllä on vaikutusta koko Yläkemijokivarteen, joten kaikkien alueen
asukkaiden (sekä vakituisten että loma-asukkaiden) ja maanomistajien ajatukset ovat
tärkeitä!
Asukaskyselyyn voi vastata Rovaniemen kaupungin internetsivuilla:
http://www.rovaniemi.fi/Kaavatori
Sivuilta löytyy myös muuta kaavoituksen liittyvää aineistoa sekä mm. kaava-alueen rajaus.
Lisäksi kyselylomaketta on saatavilla paperiversiona Rovaniemen kaupungin info ja
palvelupiste Siulasta Vanttauskoskella (Vanttausjärventie 7, 97625 Vanttauskoski).
Täytetyn paperilomakkeen voi palauttaa Siulaan.

Kyselyssä voi vastata joko kaikkiin kysymyksiin tai vain osaan niistä. Vastaukset
käsitellään luottamuksellisesti ja toiveet huomioidaan kaavan valmistelussa
mahdollisuuksien mukaan. Jokainen vastaus on tärkeä!
Kyselyyn tulee vastata 19.10.2014 mennessä.
Lisätietoja
Lisätietoja kyselystä ja kaavatyöstä antavat:
Kaavasuunnittelija Petteri Lampi
Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi
p. 040 504 6755
petteri.lampi@rovaniemi.fi

Suunnittelija Johanna Lehto
Sweco Ympäristö Oy
Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu
p. 050 316 0122
johanna.lehto@sweco.fi

ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYS TIEDOTTAA
EL.Yläkemijoen yhdistys, Vuosikokous maanantaina 27.10 klo 14.00 paikalla
toiminnanjohtaja Heikki Raappana, Vantus.
Seuraava porinakerho ma.3.11 klo 12.00 Tennilän Kylätalo.
Pikkujoulua vietetään Tennilän Kylätalolla pe.28.11 alkaen klo 17.00
Karaokekerho kokoontuu sunnuntaisin 12.10., 26.10., 9.11. ja 23.11 alkaen klo 16.00
Vantus.
Yhdistykselle on myönnetty Tuettuja lomia RAY:n tuella, yhteistyössä Maaseudun
Terveys-ja Lomahuolto ry:n kanssa. Lomatuen hakeminen ei edellytä yhdistyksen
jäsenyyttä vaan se on kaikille avoin.
Tuetut lomat on Siilinjärvellä 16.-21.2.2015.
Ranuan yhdistys tekee syysretken Kajaaniin 13-15.11.2014. Matkan hinta on 175€
Sisältäen matkat, yöpymiset, ruokailut ja teatteriliput.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 040-7781992 Juhani
RAKHAUVEN RIIVAAMAT VANTTAUKSELLA
Rovaniemeläinen harrastajateatteriryhmä SAALOT esittää näytelmän ”Rakhauven
riivaamat” lauantaina 25.10. klo 15 Yläkemijoen koululla Vanttauskoskella. Näytelmä
kertoo parisuhteen ja rakkauden muodostamista autuuksista ja ansoista. Näytelmä
perustuu Unto Matinlompolon kirjoihin ”Iltatulen tarinoita” ja Maan ja taihvaan väliltä”.
Luvassa on jämeriä ja rohkeita naisia. Heidän vastapainonaan on elämistä
kohtuullistamassa joukko perusmiehiä, jotka ainakin yrittävät selviytyä näiden naisten
muodostamista haasteista. Ihmissuhteiden luonnolliseen vaalintaan tunkeutuvat kuitenkin
nykyiset terapiat ja muut vitsaukset, joiden muodostama viidakko vaatii arjen järkeä ja
perusasioiden saattamista paikoilleen.
Köysi ja erilaiset lyömäaseet tunnetaan perinteisen perhekriisihallinnan työkaluina, eikä
niiden varjo pysy piilossa tässäkään näytelmässä. Pääpaino on kuitenkin pehmeämmissä
menetelmissä. Miehinen turhamaisuus ja kiintymys nykyajan keksintöihin saa joskus
näytelmän naiset edustamaan jopa perinteistä miehen järkiajattelua.
Esityksen on ohjannut Sari Laatikainen.
Näytelmää ei suositella alle 10-vuotaille.
Esitykseen on 10€ pääsymaksu, kesto n 2 h sisältäen väliajan.
Yläkemijoen laululapset järjestävät väliaikakahvituksen.

MUSIIKKITERAPIAA TALVEN KYNNYKSELLÄ
Syysillan iloksi
laulellaan lauluja tuttujen hanuristien johdolla keskiviikkona 22.10 klo:18.00 Auttikönkään
pirtissä.
Tervetuloa laulelemaan tunnelmalliseen kahvilaan.

-konsertti sunnuntaina 16.11.2014 klo
11.00, Mirja-Liisa. Esiintyy Nele ja Mika ja Mauri, Hillevi, Toni ja kuorot
ja Matti Korva. Juontaa Olli-Petteri.
KÄSITYÖKAHVILA AVOINNA
Kesälomalaiset kestitty, puolukat poimittu, miehet pantu metsälle,
joten nyt on hyvää aikaa käsitöille. Käsityökahvila parillisina keskiviikkoina
kello 13–15 Auttin Kyläkartanolla.Kaikki mukaan ideoimaan talven toimintaa:
kursseja, työpajoja, tapahtumia…ja ihan vaan mukaan!

Kaikki mukaan jumpalle !!!
Tervetuloa tiistaisin kello 17.00 kuntoa kohentamaan Härkösen Eilan opastuksella
Paikka on Eerikin koulu (Pirttikosken entinen ala-aste).
Soita Katriinalle, jos Sinulla on jotain kysyttävää, puhelin 040 5410 383.
VANTUS TIEDOTTAA
Vantuksessa tulossa mm. kokkisota, dancestar kisa, leffailta sekä reissu Ouluun KärpätPelicans matsiin. Osallistumme myös salibandyn Lappi-cup turnaukseen Rovaniemellä.
Lisätietoa tulevista tapahtumista, sekä ajankohtaiset aukioloajat löytyvät facebookista:
Vantuksen nuorisotila.
Ohjaajana Tommi Mylly p. 0400-362125 tommi.mylly@rovaniemi.fi
ENNAKKOTIETOA JOULUN AJAN TAPAHTUMISTA
Juotaksen Joulutori 15.11.2014
Juotaksen Joulutorin valmistelut ovat käynnistyneet. Tule mukaan myymään tuotteitasi
mukavaan tapahtumaan lauantaina 15.11.2014. Paikat ilmaiset. Luvassa mm. jouluinen
buffetti ja joulumyymälä, askartelupaja, arvontaa. Seuraa ilmoittelua ohjelma täydentyy
matkan varrella. Ilmoittautumiset 040-5135470 Kati Juujärvi ja 040-5948842 Anneli
Uusiautti
Tule myymään tai ostamaan leivonnaisia, sukkia, tonttuja, ym. Auttikönkään
Pirttikahvilan Joulumyyjäisiin sunnuntaina 7.12.2014 klo 11.00 – 16.00.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Ainolle 046-5854517 tai Erjalle 040-8221417.

Antti Tuiskun Joulukonsertti Rovaniemen kirkossa 9.12. Mikäli lähtijöitä löytyy,
aluelautakunta järjestää kuljetuksen. Seuratkaa ilmoittelua.

Hyvä lappilaisen maaseudun kehittämisestä kiinnostunut!
Omavarainen Lappi –maaseutuseminaari järjestetään tiistaina 4.11.2014 klo 9.00
Lapin ammattikorkeakoulun Borealis-salissa , osoitteessa Jokiväylä 11B,
Rovaniemi.
Ilmoittautuminen 24.10. mennessä. Seminaarin avauspuheen pitää puheenjohtaja
Juha Sipilä.
Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta
www.lappi.fi/omavarainenlappi

UUTTA PALVELUA YLÄKEMIJOELLA:
Virkistys- ja hyvinvointipalvelut Aito/ Tennilä Juha tarjoaa 15 vuoden työkokemuksella
seuraavia palveluita:
Juttuseura, kävelyseura, kaupassa käynti, henkilökohtainen hygienia, apua
pukeutumisessa, ruoanlaitto, pyykinpesu, siivouspalvelu, yhteinen ajanvietto,
lukuseura/lukupalvelu, arjen asioiden järjestelyä, apua lääkärillä käynnissä, kukkien
kastelu, nurmikon leikkaaminen, perunoiden nostaminen, viinimarjojen poiminta, halkojen
teko, lumenluontityöt, neuvontapalvelua kelan, sosiaalitoimiston tms. kanssa asioinnissa,
hakemusten täyttö, lääkkeiden oton muistutus, insuliinin pistot + verensokerin mittaukset,
verenpaineen mittaukset, lääkkeiden antaminen, toimintakyvyn tarkkailu, omaishoitajan
lyhytaikainen lomitus, leipominen, kalakaverina olo, marjastuskaverina olo, jumppa/voimistelu-/kuntoutusapua, haravoimispalvelua, avustajana toimimista, hiihtokaverina olo,
retkeilyapua.
Yrittäjä on Kotiapukuponki-palveluntuottaja eli osa palveluista on Kotiapukupongin
piirissä. Yhteydenotot puh. 050-496 5069 /Juha Tennilä.
SEURAKUNNAN ALLAKKAA
Su 19.10. klo 11
To 23.10. klo 11-13
Su 26.10. klo 11
To 30.10. klo 10-12
La 01.11. klo 18
Su 09.11. klo 11
Ti 11.11. klo 10.30-12
To 13.11. klo 10- 13
Su 16.11. klo 11
To 20.11. klo 11-13
Su 23.11. klo 11
To 27.11. klo 10Su 30.11. klo 11

Auttin kappeli, messu, Mikko Reijonen
Tennilän kylätalo, toimintapäivä, Ylipulli
Viirin kappeli, jumalanpalvelus, Lindström
Vantus, perhekerho, Ylipulli
Auttin kappeli, pyhäinpäivän iltakirkko ja poisnukkuneitten
muistohetki, Lindström
Viirin kappeli, isänpäivän messu, kirkkokahvit, Lindström
Auttin kappeli, varttuneitten kerho, Ylipulli
Viirin srkkoti, perhekerho ja toimintapäivä, keittolounas, Ylipulli ja
Hytinkoski
Auttin kappeli, Auttin kappeli Soi –konsertti, Mirja-Liisa
Tennilän kylätalo, kaikenikäisten kerho, Ylipulli
Auttin kappeli, tuomiosunnuntain virsikirkko
Perhekerhon retki Hoploppiin
Viirin kappeli, adventtisunnuntain messu, Lindström

Joulukello ilmestyy viikolla 47. Kelloon tuleva aineisto tulee toimittaa pe 15.11. klo
14.00 mennessä aino.ollonen@rovaniemi.fi

