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VIELÄ EHTII!
KYLIEN KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUKIEN HAKU ON PÄÄLLÄ
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön tuotto-osuuksista kohdennetaan vuodelle 2016 kylien kehittämiseen ja
hankkeisiin yhteensä 220 000 euroa. Perinteinen kehittämistoiminta jatkuu, mutta samalla tukien
kohdentamista ja käytön määrää halutaan parantaa. Tavoite on, että tuet ovat aikaisempaa helpommin ja
monipuolisemmin kylien asukkaiden liikunta- ja kulttuuriharrastusten, turvallisen arjen, uusien
kehittämisideoiden sekä laajempien yhteishankkeiden vauhdittaja ja resurssi.
Parannettavaa meillä on. Vuonna 2015 myönnettyjä kehittämistukivaroja jäi aluelautakunta-alueiden osalta
käyttämättä yhteensä 80 000 euroa. Se on monesta hyvästä pois. Vuonna 2016 tukien käytön seuranta
uudistuu jatkuvaksi. Näin turvataan tukien mahdollisimman laadukas ja täysimääräinen käyttö.
Tuumataan yhdessä
Kaupunginhallitus päättää kylien ja asukastoiminnan kehittämistuen myöntämisen periaatteista. Hyvin usein
asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden tai kylien viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamisessa on kyse
siitä, miten ihmiset saadaan koolle ja kohtaamaan saman katon alle tuumamaan ja raatailemaan yhdessä,
millä arjen pienillä teoilla ja kohtaamisilla voimme poistaa esimerkiksi yksinäisyyttä.
Aluelautakuntien toiminnassa suurimmat ja tärkeimmät tavoitteet ovat yhteisiä. Maaliin on päästy esimerkiksi
harvaan asutun alueen asukkaiden liikkuvien palvelujen kehittämisessä. LIKELLÄ-hankkeesta ja ONNIpalveluauton toiminnan käynnistymisestä kerrotaan tässä Kyläkellossa. Laaja yhteistyö tuotti toivotun
tuloksen. Hyvä toimintatapa kannattaa siirtää myös osaksi kylien kehittämistä.
Antaa uuden tulla
Kylien voimavarat ovat rajalliset ja usein yhdessä pohdittu asia on: ”miksi ihmiset eivät osallistu?” Toivomme,
että tämän vuoden kehittämistukien suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan yhdessä ”härkää sarvista”.
Tuumataan, mitä voisimme tehdä uudella tavalla.
Rovaniemen kaupungilla on kumppanuussopimus Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa.
Käytännössä se tarkoittaa muun muassa sitä, että kylät toimivat opiskelijoiden avoimena oppimisympäristönä.
Erilaisia kehittämistehtäviä ja toimintaa sekä opinnäytteitä halutaan toteuttaa kylien tarpeisiin ja aiheisiin.
Otetaan nuoret ja aikuisopiskelijat mukaan kylien kehittämiseen!
Hoitokalastus kiinnostaa
Vesistöjen hoitokalastuksen suosio on jatkanut kasvuaan viime vuosina. Hyvin hoidetut kalavedet antavat
uusia ja parempia mahdollisuuksia asukkaiden vapaa-aikaan ja virkistykseen sekä myös kylien elinkeinojen
kehittämiseen. Vuonna 2016 hoitokalastukseen on haettavissa kylien kehittämissäätiön tukea viime vuotta
enemmän, yhteensä 1 2000 euroa. Tuumasta toimeen!
Hakuaika uudistuu
Kehittämistukien hakuaika uudistuu. Vuonna 2016 kehittämistukihakemukset jätetään tiistaihin maaliskuun
15. päivään klo 16 mennessä. Näin toimien saamme tuet maksuun hyvissä ajoin ennen kesää!
Kaikki hakulomakkeet: http://www.rovaniemi.fi/kylatjakaupunginosat
Lisätiedot: Asukasasiamies Maarit Alikoski, 050 3748495maarit.alikoski (at) rovaniemi.fi
Meeri Vaarala, alueellisten palvelujen johtaja
Maarit Alikoski, asukasasiamies

KULTTUURIA KEVÄÄN KORVALLA
Auttin kylätalolla jazz-konsertti 13.3. klo 14.
Esiintymään saapuvat Ruokangas ja Hako-Rita.
Ruokangas Hako-Rita on oululainen jazz-kitaraduo, jonka ohjelmisto
koostuu omista sävellyksistä sekä jazz-standardeista. Keskeistä
kokoonpanon musiikissa on improvisaatio, melodisuus, sekä soittajien välinen vuorovaikutus.
Suurimpia vaikuttajia ovat muun muassa Keit Jarrett, John Abercrombie, sekä Ulf Wakenius.
Kokoonpano keikkaili vuonna 2015 ahkerasti Suomessa, sekä Italiassa mm. Juttutuvalla
Helsingissä, Elojazzeilla Oulussa, Jazz-Galleriassa Porissa sekä Milanossa Club
RAL8022:ssa.
Heikki Ruokankaan debyytti jazz-levy ilmestyi 17.8.2015 lontoolaisen F-IRE levy-yhtiön
kautta.
Lisätietoa www.facebook.com/gtrduo sekä www.heikkiruokangas.com
TEATTERI EUROOPPA NELJÄ VANTTAUSKOSKELLA
Yläkemijoen koululla to 31.3. klo 18
Liput 5e
KNOCK – LÄÄKETIETEEN RIEMUVOITTO
Musiikkikomedia Knock kertoo tarinan siitä, mitä tapahtuu kun Tohtori Knock saapuu
maalaiskylään korvatakseen eläkkeelle siirtyvän kunnanlääkärin. Kylän harvat asukkaat
käyvät melkein nähtävyyksistä. Koska normiresepti on ollut lähettää potilaat kotiin elelemään
rauhallisesti, eivät kyläläiset lähde lääkäriin pienten vaivojen takia. Tohtori Knock, jonka
ansioluettelo ei siedä tarkempaa diagnoosia, ymmärtää, että näin ei leveä leipä lohkea.
Rahalle perso ketku käynnistää häikäilemättömät uudistukset: jokaisen kyläläisen todetaan
kärsivän jostakin kroonisesta taudista, hotelli varustetaan lasaretiksi ja tohtorin maine
piirikunnassa kiirii. Kun ”sairastuneita” asiakkaita riittää, Knockin talous on vihdoinkin
terveellä pohjalla.
Esityksen kesto n 2 tuntia. Väliajalla kahvio.
www.teatterieurooppaneljä.fi
Viirin Viri/ Viirin Kyläyhdistys järjestää kaikille avoimen ulkoilutapahtuman Luppojärvelle
lauantaina 19.3. klo 11.00 alkaen. Ohjelmassa pilkkkiongintaa ym. Järjestäjät tarjoavat
nokipannukahvit / mehut tikkupullan kera. Opasteet Viirinkylästä Kuusamontieltä
Vuoskujärventielle ja edelleen Luppojärven tietä. Autolla pääsee perille. Kohteessa laavu ja
kota sekä järvessä komeita ahvenia! Tiedustelut 0400 192270 Martti / 040 5967762 Niina
Viirin Viri järjestää perinteiset lasten hiihtokilpailut Yläkemijoen koululla 23.3 klo 18.00.
Sarjoja T ja P 5 v. alkaen. Kaikki osallistujat palkitaan. Hiihtotyyli vapaa. Lyhennetyt
hiihtomatkat. Lisätietoja antaa Martti puh. 0400 192270
HIIHTOLOMATEKEMISTÄ !
Tapahtumia lapsille ja nuorille maanantaista perjantaihin 7.-13.3.2016. Tässä vinkkejä
lomaviikolle. Koko ilmoitus löytyy kaupungin nettisivuilta.
Maanantaina 7.3.
Klo 10.00-12.30 Temppuilua Rollohallissa ja HopLopissa. Ilmainen sisäänpääsy Rovaniemen
peruskoululaisille klo 10.00-11.30.
Tiistaina 8.3. ja torstaina 10.3.
Klo 12.00 – 15.00 Polskuttelua Uimahalli Vesihiidessä (uintiaika 1,5 h), hintaan 1€/hlö
Keskiviikkona 9.3.
Klo 10.00- 13.00 Ilmaista laskettelua Ounasvaaralla Rovaniemen peruskoululaisille
Välinevuokra koululaisille klo 10.00-13.00 14e, koko päivä 20e.
Perjantai 11.3.
Klo 10.00-16.00 Santasport Move-päivä Lapin urheiluopiston urheiluhallissa. Koululaisille
ilmainen ranneke.

Vantuksen tulevista tapahtumista, sekä ajankohtaiset aukioloajat löytyvät facebookista:
Vantuksen nuorisotila.
Ohjaajana Tommi Mylly p. 0400-362125 tommi.mylly@rovaniemi.fi

EL. Yläkemijoen yhdistys ry tiedottaa
Neljän yhdistyksen kevättapaaminen Rovaniemellä keskiviikkona 23.3.kello 11.00.
Ohjelmassa käynti Pilkkeessä ja Arktikumissa, ruokailu Hai Longissa klo 15.30. Hinta 32e!
Ilmoittautuminen viimeistään perjantaihin 11.3 mennessä 040-7781992.
Rytmiä Elämään-tapahtuma Luostolla to-su 21.-24.04.2016 hinta avoin, ennakkoilmoitus!!!
Karaokekerho kuukauden toinen ja neljäs sunnuntai sekä Boccia-peli ensimmäinen ja kolmas
sunnuntai Yläkemijoen koululla huhtikuun loppuun. HUOM! Näistä ei tule lehti-ilmoitusta
erikseen.
Porinapäivä Tennilässä maanantaina 14.3. Paikalla Napapiirin Omaishoitajat r.y.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
KÄRSITKÖ STRESSISTÄ JA LIHASJÄNNITYKSISTÄ?
Nyt tarjolla koulutusta toimivaan TRE-stressinpurkumenetelmään myös Yläkemijoella!
TRE-kurssi Vanttauskosken koululla lauantaina 9.4.2016 klo 10.00 -13.00
Tule oppimaan tämä yksinkertainen ja tehokas TRE-menetelmä, joka perustuu ihmisen
luonnolliseen kykyyn purkaa kehon jännityksiä. Kurssilla käydään läpi stressin ja trauman
vaikutuksia kehoon ja mieleen sekä opetellaan TRE-stressinpurkuliikesarja.
Ota mukaan joustavat vaatteet ja jumppamatto / retkipatja. Kurssin hinta 65 €.
Mukaan mahtuu 18 osallistujaa. Varaa paikkasi 6.4.2016 mennessä. Voit ilmoittautua
Siulaan Ainolle puh. 040-7409381 tai kurssin ohjaajalle.
Sertifioitu TRE-ohjaaja Maria Nurmela p. 0407216637, maria.nurmela@gmail.com

Perustima vuona 2015 kesän ja syksyn aikana tämmösen uuenlaisen osuuskunnan tänne
Yläkemijoen kylien alueele.
Seittämän meitä oli tätä hommaa perustamasa, ku nimiä kirijotettiin paperiin.
Meitä on monneen lähtöön porukkaa mukana, ja monen alan ammattilaisia.
Ku me pyrimä olleen yleishyödyllinen kokkoonpano , niin yritettäämpä yhesä alakaa
kehittämmään tätä koko aluetta parempaan suuntaan.
Täsä kevvään aikana tullee sitte paremmin tietoa meistä mainoslehtisten ja muun touhun
merkeisä.
Jos herrää mielenkiintoa, nii ottakaapa yhteyttä tuohon sähköpostiin mikä näkkyy
alimmaisena.
Mikkään asia ei oo vieras, eikä tyhymiä kysymyksiä ole!
sami@patopirtti.fi
AIVOREENI- RYHMÄ VANTTAUSKOSKELLA SIULASSA klo 9.30- 11.00 ja
AUTTISSA KYLÄTALOLLA klo 13.00 – 14.30.
Muistipulmia ei tarvitse hävetä! Kaipaatko vertaistukea tai virkistystä, muistitietoa tai
juttuseuraa? Muistikuntoutusryhmä on tarkoitettu muistisairauteen sairastuneille sekä heille
jotka kokevat muistipulmia. Kokoontumiset seuraavina keskiviikkoina: 16.3.2016,
13.4.2016 ja 18.5.2016.
Lapin Muistiluotsin Muistitupa tarjoaa sinulle kaikkea tätä, ilmoittaudu rohkeasti mukaan
11.-27.1.2016 ryhmätoiminnan ohjaaja Mirvalle p. 0400 742 319.
Jos tarvitset kuljetusta aivoreeneihin, ota yhteyttä aluetoimistoon, puh. 040-7409381

HUOM! TERVEYSNEUVONTA TIEDOTTAA
Keskiviikkona 6.4.2016 EI OLE aamuvastaanottoa Vanttauskoskella.
Aamuvastaanotto Vanttauskosken tiloissa ma, ke ja pe aamuina klo 8-10.
Aamuvastaanotto Auttissa Kylätalolla kuukauden 2. ja 4. torstai klo 8.30-10.
Terveydenhoitajana toimii Kaisa Vallo, puh. 040-5884473 tai 016-3228176.
Lasten neuvola toimii Vanttauskosken neuvolassa parillisen viikon tiistaina.
Lasten neuvolan terveydenhoitajana toimii Maija Rahko.
Lasten neuvolan puhelinnumero on 040-5922668.
Kouluterveydenhoitajana toimii Leena Honkala ja puhelinnumero on 050-4417902.

SEURAKUNNAN KEVÄTALLAKKAA
Su 6.3.
Su 6.3.
Ti 15.3
To 17.3.
Su 20.3.
Su 20.3.
Su 20.3.
Ti 22.3.
To 24.3.
Pe 25.3.
Su 27.3.
Su 27.3.
Ti 29.3
Ti 7.4.
Su 10.4.
Su 10.4.
Ti 12.4
To 14.4.
Ti 19.4.
Su 24.4
Su 24.4.
Ti 26.4

klo 10.00 Yhteisvastuu-messu Autti
klo 12.00 Jumalanpalvelus Viiri
klo 10.00 – 12.00 Perhekirkko Viirin srk-talo
klo 10.00 – 13.00 Toimintapäivä Viirin srk
klo 10.00 Palmusunnuntain Messu TK Autti
klo 12.00 Palmusunnuntai jumalanpalvelus TK Viiri
klo 13.00 Kansankirkko ERL Tennilä, Mauri Miettunen
klo 10.30 – 12.00 Varttuneiden kerho Autti
klo 18.00 Kiirastorstain messu TK Viiri
klo 10.00 Pitkäperjantai sanajumalanpalvelus ERL Autti
klo 12.00 Pääsiäinen Viiri
klo 10.00 Pääsiäinen messu Autti
klo 10.00 – 12.00 Perhekirkko Viirin srk-talo
klo 10.30 – 12.30 Tennilän kylätalon kerho
klo 10.00 Messu TL Autti
klo 12.00 Jumalanpalvelus TL Viiri
klo 10.00 – 12.00 Perhekirkko Viirin srk-talo
klo 10.00 – 13.00 Toimintapäivä Viirin srk
klo 10.30 – 12.00 Varttuneiden kerho Autti
klo 10.00 Messu ERL Autti
klo 12.00 Messu ERL Viiri
klo 10.00 – 12.00 Perhekirkko Viirin srk-talo
YLÄKEMIJOEN SRK-KUORO

kuva: Mauri Miettunen
Seuraava Kyläkello ilmestyy viikolla 16. Kelloon tuleva aineisto tulee toimittaa
18.4.2016 klo 9.00 mennessä aino.ollonen@rovaniemi.fi

