Kyläkello
Yläkemijoen asukastiedote
huhti-toukokuu 2015
Yläkemijoen aluetoimisto
Vanttauskuru 5
97625 Vanttauskoski
puh. 040-7409381,
016-322 5180

Info- ja palvelupiste Siula/
Käsityöpaja Paula/Kirjasto
Vanttausjärventie 7
97625 Vanttauskoski
puh. 050-567 9999
ma, ke, pe 9 - 16.30
ti, to 16.30 – 20

VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS 8.-14.4.2015
ja paikka on Yläkemijoella on Infopiste Siula, Vanttausjärventie 7, VANTTAUSKOSKI
Avoinna
Kello
keskiviikko 8.4.
klo 9.00 - 16.30
torstai
9.4.
klo 16.30 – 20.00
perjantai
10.4.
klo 9.00 – 16.30
Lisätietoa vaaliassistentti Elina Malinen Rovaniemen kaupunki puh. 050-5737015.

Ryhtyisinkö ikäihmisten perhehoitajaksi?
Mitä on perhehoito?
Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja muuta
huolenpitoa perhehoitajan kotona. Kunta arvioi ja hyväksyy perhekodin soveltuvuuden
perhehoitotoimintaan. Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen ja kunta
maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen. Hoitopalkkiot vaihtelevat kunnittain, esim. vuonna
2014 noin 800 eurosta 1200 euroon, kulukorvaukset 500 eurosta 728 euroon kuukaudessa.
Lyhytaikaisen hoidon palkkio maksetaan vuorokausihinnan mukaan. Erikseen korvattavat
kustannukset – mikäli niitä on – tulevat kuukausittaisen kulukorvauksen lisäksi.
Perhehoitajalle maksetaan käynnistämiskorvaus perhehoidon aloittamisesta aiheutuviin
välttämättömiin kuluihin.
Kenelle perhehoito on tarkoitettu?
Perhehoito sopii ikäihmisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa, mutta eivät pärjää omassa
kodissaan ja joiden elämänlaatu on heikkoa tukipalveluista huolimatta. Perhehoitoon voi tulla
muistisairauden alku- tai keskivaiheessa. Perhehoito sopii myös turvattomuutta tai
yksinäisyyttä kokeville korkean iän saavuttaneille henkilöille. Toipilasvaiheessa esim.
leikkauksen tms. toimenpiteen jälkeen perhehoitokoti voi olla erinomainen toipumispaikka.
Omaishoidossa oleville ikäihmisille omaishoitajan vapaan aikana voi olla matalampi kynnys
tulla perhehoitoon kuin varsinaiseen laitoshoitoon.
Valmennusta perhehoitajaksi aikoville
Ikäihmisten perhehoitajaksi alkava suorittaa ennen työn aloittamista ennakkovalmennuksen,
jonka tarkoituksena on taata jokaiselle ikäihmiselle mahdollisuus päästä hyvin
valmentautuneeseen perheeseen ja antaa perhehoitajuutta harkitseville mahdollisuus saada
ennalta riittävästi tietoa tehtävästä. Ensimmäinen valmennusryhmä on aloittanut
Rovaniemellä tänä keväänä.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä palveluesimies Maija Kaikkoseen, puh. 040 406 8793/sähköposti
maija.kaikkonen@rovaniemi.fi

Alueiden verkkosivut uudistuvat
Rovaniemen kaupungin verkkosivujen Kylät- ja kaupunginosat -osiota uudistetaan kevään
aikana. Pilottivaiheessa muokattiin uusiksi Alaounasjoen alueen sivut, ja myöhemmin
keväällä sama tehdään muiden alueiden sivuille.
Uudistetuille sivuille kootaan kaikki alueella järjestettävät kaupungin palvelut sekä kaikki
kaupungin tarjoamat sähköiset asiointimahdollisuudet. Lisäksi kylillä on, kuten ennenkin,
omat sivunsa, joiden sisältöön kyläläiset itse voivat vaikuttaa.
Samalla avasimme kyläläisille tarkoitetun markkinapaikan yksityishenkilöiden ilmoitteluun.
Rovaniemen kaupungin tapahtumakalenteriin on myös luotu uusi kategoria kylien
tapahtumille. Myöhemmin keväällä avautuu kylätilojen sähköinen varauskalenteri.
Uudistuksista tiedotetaan tarkemmin sitä mukaa kuin ne etenevät. Kaikki jo tehdyt
uudistukset sekä kyliin ja kaupunginosiin liittyvät tiedotteet löytyvät osoitteesta:
www.rovaniemi.fi/asukastoiminta. Jani Ekblom

Teemailloista neuvoja elämän tuuliin
Mikä neuvoksi, kun vauva pölpöttää yöt ja nukkuu päivät? Tai kun uhmaikäinen paiskoo
ruokaa ja riisuu silloin, kun pitäisi pukea?
Entä mistä saada tukea, kun läheinen sairastuu tai tekee itsemurhan, tai kun äkillinen kriisi
pistää oman elämän sekaisin?
Lapin ensi- ja turvakoti järjestää kevään aikana maksuttomia teemailtoja, joiden aiheina ovat
muun muassa pienten lasten unipulmat, vanhemmuus, parisuhteen arki, päihteet ja kriisit.
Tilaisuudet ovat 1,5 tunnin mittaisia, ja niihin on vapaa pääsy.
Teemailtoihin voi osallistua myös kuvapuhelimen välityksellä Virtu-palvelupisteessä Infopiste
Siulassa tai Lapin ensi- ja turvakodin tiloissa Lähteentie 5:ssä.
Ti 14.4.2015 klo 18.00 - 19.30 Nukkumatti hukassa? - Vauvan unipulmat ja niiden hoito
To 23.4.2015 klo 18.00 - 19.30 Uhmis vai tuhmis? - Vinkkejä vanhemmille
To 7.5.2015 klo 18.00 - 19.30 Kriisin kohdatessa - Keskustelua kriiseistä
Ti 12.5.2015 klo 18.00 - 19.30 Ylämäessä tönin sua eteenpäin, alamäessä vauhtias jarrutan
- Keskustelua parisuhteen arjesta
Ti 19.5.2015 klo 18.00 -19.30 Viinapiru ja muut riippuvuudet Lapissa - Keskustelua päihteistä
Ke 27.5.2015 klo 18.00 - 19.30 Vanhemmuus ei pääty eroon - Vanhempien sopuisat välit
suojaavat lasta eron tuomilta menetyksiltä

Pilkkikilpailut ja ulkoilutapahtuma Piittisjokisuulla su 5.4. klo 11.00– 14.00.
Sarjoja:0-100 v. Esinepalkinnot. Kokoonnutaan laavulla, jossa tarjolla munkkikahvia,
makkaraa, arvanmyyntiä ja juttuseuraa. Voit tulla naapurikylästäkin! Järj. Juotaksen
kylätoimikunta ja KYLÄN MIEHET! Tervetuloa!

Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston Yläkemijoen
kansalaisopistoryhmien kevätjuhla Yläkemijoen koululla ti 14.4. klo 18.00. Ohjelmassa kuoroja soittoesityksiä sekä yhteislauluja. Laululasten kahvio ja arpajaiset! Tervetuloa!

Hyvä elämä kylässä -infotilaisuus Auttin kylätalolla 16.4.2015 klo 12.00.
Mainiot ja luovat opiskelijat kertovat meille aikaansaamastaan kehittämissuunnitelmasta.
Auttinseutu oli mukana Kemijoki Oy:n rahoittamassa Hyvä elämä kylässä muotoilukilpailussa,
jossa yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat ideoivat palvelutuotteita, jotka lisäisivät
hyvän elämän edellytyksiä kylässä. Autti-opiskelijaryhmä voitti kilpailun, joka julkistettiin
19.2.2015. Opiskelijat ovat työstäneet tuotetta edelleen ja tulevat nyt kertomaan meille
suunnitelmaansa. Auttin Seudun kylätoiminta ry tarjoaa kakkukahvit. Kaikki kiinnostuneet
mukaan! TERVETULOA!!!

Auttin seutu yhdessä ulos Lankalauantaina 4.4.2015 Auttin uimarannan
läheisyydessä, Luovikarilla, sytytetään pääsiäiskokko noin klo 12.00. Tavoitteena on yhdessä
ulkoilla, leikkiä, katsella, paistatella ja paistella. Ohjelmaa ei ole kiveen hakattu, mutta
olosuhteiden mukaan on suunnitteilla hoijakkaa, hevos- ja moottorikelkkakyytiä, ajorataautoesitystä, jopa musiikkia, makkaranpaistoa, ehkäpä lättyjen paistoa, mehua, hiihtokilpailu
(tai ainakin tandem). TULE JA OTA KAVERISIKIN MUKAAN tekemään ja kokemaan.
AUPAJUPIJUU TÄNNE MUKAAN TUU

Nappulahiihdot
Tennilän Nuorisoseura järjestää perinteiset nappulahiihdot pe 3.4.2015 klo 12.00 alkaen
Tennilän kylätalolla. Sarjoja on 2004 ja sitä nuoremmille tytöille ja pojille. Hiihtotyyli on vapaa.
Kilpahiihtäjille tarjotaan kuumaa mehua. Ilmoittautumiset paikanpäällä. Kisapaikalla on lättyjä,
kahvia, makkaraa, arpajaiset ja lisäksi suopunginheittoa sekä tandem-hiihtoa 3-jäsenisin
joukkuein. TERVETULOA!!!

EL. Yläkemijoen yhdistys ry tiedottaa
4-yhdistyksen ulkoilupäivä Ranualla ke. 8.4 klo 12.00. Paikalla pilkkikilpailut. Hyvää ruokaa
a` 6€, makkaroita ja kahvia muurinpohjalettujen kera ja tietysti arpajaiset.
Karaokekerho kokoontuu su.12.4 ja su.26.4 klo16.00 Vantus.
Pilkkikilpailut Auttin jyrhämässä ma.13.4 alkaen klo 11.00. Kilpailuaika 3h. Siirtymä 15min.
Akkukäyttöinen jääkaira sallittu. Sarjat naiset ja miehet. Osallistumismaksu 10€.
Palkinnot raha 50% + tavarapalkinnot. Paikalla myös arpajaiset ja puffetti.
Boccia-peli to. 16.4 klo 11.00 Yläkemijoen koulun liikuntasali.
Kylpylämatka Kuusamon Tropiikkiin la. 25.4. lähtöaika ilmoitetaan myöhemmin.
Altk. maksaa matkan. Ilm. Aino 040-7409381 tai Juhani 040-7781992
Su. 3.5 klo 12.00 Porinakerho Vantus. Puhujana Mervi Rautakoski sydänpiiristä.

Opastusta tietokoneen ja puhelimen jokapäiväiseen käyttöön
Eikö kuvaus kännykällä onnistu, tökkiikö tekstiviestin lähetys? Tarvitsetko apua tietokoneen
käytössä, haluaisitko oman sähköpostitilin tai Facebook-profiilin? Jos vastasit yhteenkin
kysymykseen myöntävästi, tule Auttin Kyläkartanolle ke 1.4.2015 ja 15.4.2015 klo 13.0015.00. Siellä Käsityökahvilan Pirkko ja Aino opastavat juuri sinua asioissa joissa koet
tarvitsevasi opastusta. Käsityökahvila parillisina keskiviikkoina klo 13.00–15.00, opastamme
puhelimen ja tietokoneen käytössä aina tarvittaessa. Tervetuloa!

Yläkemijoen koulun 8.lk järjestää kevätkirpputoripäivän lauantaina 18.4. klo
12.00 -16.00 Yläkemijoen koululla. Pöydän voi varata soittamalla numeroon 040-7409381
(koulun kanslian Ainolle ) tai sähköpostiin inkeri.virtanen@rovaniemi.fi. Pöydän vuokra 5 e.
Myymme myös kahvia, pullaa, arpoja yms. Tervetuloa toivottaa 8.lk!

Järjestämme Auttikönkäällä peräkonttikirppiksen 23.5.klo 12.00 – 17.00. Sitovat
ilmoittautumiset Ainolle puh. 046-5854517. Järj. Aino ja Erja

Nuorisotila Vantus tiedottaa
Vantuksen kevään tapahtumia: pääsiäiskemut, Vantus Rock vol. 3, moporeissu, grillibileet
sekä reissu Kittilän lappi-cup turnaukseen. Lisäksi Vantuksessa vierailevat Hillan nuorisotilan
nuoret. Lisätietoa tulevista tapahtumista, sekä ajankohtaiset aukioloajat löytyvät
facebookista: Vantuksen nuorisotila.
Ohjaajana Tommi Mylly p. 0400-362125 tommi.mylly@rovaniemi.fi

Peräkonttikirppis 6.6.2015 klo 11-17 Auttin Kylällä Wanha Autti Camping-alueella.
Toimintatori, vaihtotori, mukavaa ohjelmaa kaiken ikäisille, opastusta Frisbeegolfin saloihin.
Varaa myyntipaikka Helli Ahokangas puh. 0400-137649 tai sähköisesti
riittaniemel@gmail.com. Vapaa pääsy. Järj.Pirtteckosken kylät yhdessä etteenpäin ry.

Lauantaina 6.6.2015 Avoimet Kylät tapahtumassa järjestetään alkaen klo 12.00
jäteneuvontaa Juotaksen Uitonpirtillä. Napapiirin Residuumista Aila Kauppila paikalla.
Kahvitarjoilu/Arvontaa. Tervetuloa!
Ulkujoen Myllyllä savusaunan lämmitys ja onkikilpailu lapsille lauantaina 6.6.2015 klo 1219. Tervetuloa! Lisätietoja tapahtumista kesäkuun Kyläkellossa.
Juotaksen Kylämuseo avoinna kesä-elokuussa viikonloppuisin la-su klo 12.00 – 18.00.
Muina aikoina sopimuksen mukaan puh. 040-5948842.

Terveydenhoitaja tiedottaa
VANTTAUSKOSKELLA terveydenhoitajan vastaanotto on maanantaisin, keskiviikkoisin
ja torstaisin kello 8.30-10.00
AUTTISSA vastaanotto on Auttin kylätalolla joka kuukauden toinen (2.) ja neljäs (4.) torstai
kello 8.30-10.00. Tuolloin Vanttauskosken vastaanotto on kello 11.30-13.00.
puh. 040-7213056/ Liisa Saraste
HUOM! Perjantai 3.4. ja maanantai 6.4. ei ole vastaanottoa.

Päivitetty Yläkemijoen alueen vasteryhmä
KYLÄ(T)
Tennilä
Viiri, Vanttauskoski,
Vanttausjärvi, Pekkala
Autti , Juotas, Pirttikoski
Pajulampi

VASTUUHENKILÖT
Jorma Kiviniemi 0400 695 405, Petri Jänkälä 040 594 8836
Martti Alaviiri 0400 192 270, Jorma Karjalainen 0400 564 776
Erik Hirsivaara 0400 681 61, Jouko Kaihua 044 273 9634
Matti Komulainen 0400 696 721
Raili Määttä 040 757 1943, Seppo Hannula 040 0695139

SEURAKUNNAN KEVÄTALLAKKAA
To 2.4. klo 10
Perhe/Koulukirkko Viirin kappeli
To 2.4. klo 18
Kiirastorstai mukana KLK Autti
Su 5.4. klo 12
Messu Viiri
Ti 7.4. klo 10-11.30
Perhekerho Viirin srk-koti
To 16.4. klo 10-13.00 Toimintapäivä Viirin srk-koti, Peltola, Ylipulli
Su 19.4. lo 10
Messu Autti
Su 19.4, klo 12
Messu Viiri
Ti 21.4. klo 10-11.30
Perhekerho Viirin srk-koti
Ti 21.4. klo 10.30-12.00 Varttuneiden kerho Autti, Ylipulli
To 23.4.klo 11.30-13.30 Tennilän kylätalon kerho, Ylipulli
Ma 27.4. klo 12.
Veteraanipäivän jumalanpalvelus,VN
kunniakäynnit sankarihaudoilla Autti klo 13.30 ja Viiri klo 14.15.
Ti 5.5. klo 10-11.30
Perhekerho
Su 10.5. klo 10
Äitienpäivän messu Autti, VN
Su 10.5. klo 12
Äitienpäivän juhla, VN, mukana alueen eri kuoroja
To 14.5. klo 14
Motoristikirkko Autti MLL musiikista vastaa Gospel Riders
Su 17.5. klo 10
Kaatuneitten muistopäivä, KLK
Su 17.5. n. klo 11.15 Kunniakäynti Auttin hautausmaalla
Su 17.5. n. klo 12
Kunniakäynti Viirin hautausmaalla
Ti 19.5. klo 10-11.30
Perhekerho srk-koti
To 21.5. klo 10-13
Toimintapäivä Viirin srk-ktoi, Ylipulli
Ti 26.5. klo 10.30-12
Varttuneiden kerho Autti, Ylipulli
To 28.5.klo 11.30-13.30 Tennilän kylätalo, Peltola
Su 7.6. klo 10
Suvivirren sunnuntai Autti
Su 7.6. klo 12
Suvivirren sunnuntai Viiri
Seuraava Kyläkello ilmestyy viikolla 23. Kelloon tuleva aineisto tulee toimittaa
keskiviikkona 27.5.2015 klo 9.00 mennessä aino.ollonen@rovaniemi.fi

