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TULE KIRJOITTAMAAN UUTTA YLÄKEMIJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAA
Rovaniemen kaupunki on laatimassa maaseutuohjelmaa vuosille 2013-2020. Tässä
ohjelmassa määritellään tavoitetila, johon Rovaniemen kaupungin kyläalueilla tulisi
päästä ko. ajanjaksona. Asukkaiden kehittämisehdotukset ovat erittäin tärkeä lähtökohta
koko kaupungin maaseutualueen kehittämiselle.
Yläkemijoen aluelautakunta kutsuu jokivarren kaikenikäisen väen mukaan laatimaan uutta
alueen kehittämissuunnitelmaa. Edellinen suunnitelma, ”Tekoja luokaa, maita
valaiskaa” laadittiin kaikkien asukkaiden yhteistyönä vuosille 2006-2013: nyt on aika
katsoa eteenpäin ja miettiä, mitkä olisivat jokivartemme kärkihankkeet tulevina vuosina.
Rovaniemen kaupungin uudet aluelautakunnat laativat omille kylilleen myös omat
kehittämissuunnitelmansa.
Millaista työtä vaativat asumiseen, liikenneyhteyksiin, ympäristönhoitoon, eri-ikäisten
lähipalveluihin, vapaa-aikaan ja virkistykseen sekä arjen turvallisuuteen liittyvät
kehittämistarpeet tulevina vuosina?

Tervetuloa kaikille avoimeen TYÖPAJAAN Yläkemijoen koululle
torstaina 22.8. kello 18-20.
Tehdään Yläkemijoen kehittämissuunnitelmasta asukkaiden
tahtotilaa ilmentävä, ”omannäköinen” kehittämisen
työkalupakki!
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
(HOX! Tilaisuuden alussa JÄTEVESI-info (ks. erillinen tiedote toisaalla tässä
Kyläkellossa)

SINUSTAKO KOTIMAJOITTAJA?
Pirtteckosken kylät yhdessä etteenpäin ry kutsuu sinua, joka olet kiinnostunut
kehittämään alueemme kylämatkailua ”Tervetuloa kyliimme kyläilemään”
jatkosuunnittelukokoukseen (Lomalaidun ry on kehittämiskumppanimme).
maanantaina 26.8.klo 17–18.30.
Paikka: Koulunmutka 19, Kiltatupa.
Ennakkoilmoittautuminen: 040 565 1469 tai sähköpostitse: riittaniemel@gmail.com

AUTTIN FISBEEGOLF-RATA
on kaikkien pelaajien vapaassa käytössä.
Pirtteckosken kylät yhdessä etteenpäin -yhdistys järjestää
opastettuja frisbeegolfradan esittelytilaisuuksia vielä syksyn
aikana seuraavasti:

tiistaisin 20. ja 27.elokuuta 2013 kello 18 alkaen
osoitteessa Koulunmutka 19
Tervetuloa!
Lisätietoja: puh. 040 565 1469

YLÄKEMIJOKI JUOKSEE

Yläkemijoki- juoksu juostaan lauantaina 17.8. klo 13:00.
Ilmoittautuminen Vanttauskosken St1:lla klo 10-11:30.
Tiedustelut: Esko Harju-Autti 0400-905 853.
Järj. Rovaniemen Roadrunners ry.

Perinteiset YLÄKEMIJOEN SYYSMARKKINAT pidetään Yläkemijokijuoksu-päivänä
lauantaina 17.8 kello 10 alkaen.
Lisätietoja Siulasta puh. 050-567 9999. Myyntipaikka on maksuton, oma pöytä mukaan!
...ja samaan syssyyn
SAVUSAUNAN LÄMMITYSKURSSI järjestetään lauantaina 17.8.
Ulkujoen myllyllä. Kurssi on maksuton ja osallistua voivat kaikki
Yläkemijoen alueen asukkaat.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Veikolle puh. 040-765 4380 tai
Siulaan puh. 050-567 9999.
Kurssilaiset lämmittävät savusaunan päivän kuluessa joten juoksuja markkinatapahtuman jälkeen on mahdollisuus viettää iltaa Ulkujoen myllyllä
savusaunasta ja kylpytynnyristä nautiskellen. Naisten vuoro on kylpeä 18-19:30, josta
miehet jatkavat klo 21:00 saakka. Nuotiokahviosta voit ostaa pientä purtavaa.
KUNTOJUMPPAA
keskiviikkoisin Yläkemijoen koululla kello 12.00-13.00. Jumppa alkaa 11.9.
Kylien liikuntapäivät senioreille alkavat syksyllä uimahalli Vesihiidessä. Ohjelmassa
kuntojumppa ja vesijumppa. Terveysliikuntapassin ostaneille reissu on ilmainen, muille
reissu maksaa 5€. Yläkemijoen suunnan reissut ovat 27.9., 25.10. ja 15.11. Lisätietoja saa
liikunnanohjaaja Maarit Shemeikalta 9.9. lähtien.

SIENISATO TALTEEN
Sienten poimija- ja sieniruokakurssi
Ylä-Kemijoen Kylät ry järjestää sienten poimija- ja sieniruokakurssin
Kaihuavaaran maastossa ja Yläkemijoen koululla 17.9. – 18.9.2013. Arvioitu aloitusaika
klo 17:00 molempina päivinä. Kurssin opettaja toimii keruutuoteneuvoja Anna-Liisa
Tikkanen Lapin Martoista.
Kurssin hinta 20 euroa / hlö. Ilmoittautuminen Ainolle puh. 046-5854517, jonka
yhteydessä saat tarkemmat tiedot kurssista.

TEATTERIA
HOX! Aiemmista tiedoista poiketen
Räväsojan Känsäkourat esittävät musiikkinäytelmän HYVÄ KYSYMYS Auttin
Nuorisoseuran talolla sunnuntaina 25.8. klo 18.00. Vapaa pääsy. Puffetti toimii.

YLÄKEMIJOEN LAULULAPSET
jatkavat toimintaansa Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston ryhminä tiistaisin, 3.9.
alkaen Yläkemijoen koululla. Kelloajat ryhmille varmistuvat lähiviikkoina. Ilmoittautumiset
21.8. alkaen opiston toimistoon puh 016 322 6520 tai osoitteessa
https://opistopalvelut.fi/rovaniemi.
Ensitietoa esiintymisistä: Pentti Rasinkankaan konsertti Yläkemijoen koululla ja Korundissa
Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. lasten konsertti Korundissa.
Rohkeasti mukaan laulamaan yhdessä tai jopa solistina!
Tiedustelut Hillevi puh.040-5415186.

JÄTEVESINEUVONTAA Rovaniemen alueella
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry ja Rovaniemen kaupunki sekä kyläjärjestöt järjestävät
jätevesineuvontaa Rovaniemen alueella
Yläkemijoen koululla

22.8 klo 18:00

Aiheina on mm.
- Ajankohtaista jätevesiasioista
- Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät
- Poikkeukset ja vapautukset
Paikalla tilaisuudessa Rovaniemen kaupungin viranhaltijoita ja Kemijoen
vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvoja Kyösti Saarijärvi (puh 0400-283148).
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.
Kahvitarjoilu.
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
Vanttauskosken terveydenhoitajan vastaanotto: maanantai, keskiviikko ja
torstai kello 8.30-10.00.
Auttissa vastaanotto on Auttin kappelilla joka kuukauden toinen (2.) ja neljäs
(4.) torstai klo 9.00-10.30. Huom! tuolloin Vanttauskosken vastaanotto on kello
11.30-13.00.
Näytteenottopäiviä ovat maanantai ja torstai.
Tarkempia tietoja tarvittaessa saa alueen terveydenhoitajalta
puh. 040 721 3056.

KIERTÄVÄ JÄTTEENKERÄYS
lauantai 24.8.2013
lauantai 28.9.2013

Pirttikosken ekopiste, K-Halli Rinnekauppa kello 10.00-10.30
Auttin Kyläkartano kello 10.45-11.15
Vanttauskosken ekopiste, koulua vastapäätä kello 11.00-13.00

Keräyskierrosten ohjeet
• Luovuta jätteet aina henkilökohtaisesti. Jos jätteitä tuo pysähdyspaikalle muulloin, syyllistyy
roskaamiseen.
• Vastaanottomaksu on aina maksullisista jätteistä 10 €/m3.
Otetaan vastaan:
• rakennus- ja sekajätettä, kuten huonekalut, vaatteet ja kiintokalusteet
• romumetallia kuten kiuas, polkupyörä sekä metalliset osat ja esineet
• kodin tavanomaisia sähkölaitteita
• Loisteputki- ja energiansäästölamppuja
• Tuo korkeintaan peräkärryllinen
• Erottele metallit ja sähkölaitteet sekajätteestä. Luovuta pienet metalliesineet
esim. tyhjissä metallipurkeissa. Jos mahd. pura huonekalut osiin.
• Älä tuo biojätettä tai elintarvikepakkauksia

YLÄKEMIJOEN NUORISOTYÖN SYKSYÄ
Kerhotoiminta käynnistyy viikolla 36.
Vantuksen perhekerho 5.9 alkaen klo 10-11.30.
Alakoululaisten kerhot käynnistyvät viikolla 36. Kerhot ja paikat ilmoitetaan viikolla 35.
Nuorille retki Gospel Rock Rovaniemeen la 21.9.Ilm. Marille.
Lasten leiri Kuhinassa 28.-29.9. 1-4 lk. Ilm. nuorisotoimistoon.
Lisätietoa toiminnasta saat nuorisotyönohjaaja Mari Hytinkoskelta 040- 5832517,
mari.hytinkoski@evl.fi.
Tulossa: Uusi k-12 kurssi, festarimatka Turkuun marraskuussa…Tuu mukkaan!
Vantus on jälleen avannut ovensa kesäloman jälkeen ja on avoinna pääsääntöisesti
tiistaisin kello 16.30-20, keskiviikkoisin ja torstaisin 16-20, sekä perjantaisin ja lauantaisin
klo 16-22. Lisäksi sählykerho tiistaisin koulun salissa 15-16.15.
Vielä ehdit vaikuttamaan syksyn tuleviin toimintoihin, tule ja kerro ideasi ohjaajalle. Tietoa
ajankohtaisista asioista sekä mahdollisista muutoksista aukioloihin löytyy facebookista:
Vantuksen nuorisotila.
Ohjaajana Tommi Mylly p. 0400-362125, tommi.mylly@rovaniemi.fi
SEURAKUNNAN ALLAKKAA
Su 25.08. klo 14
Su 01.09. klo 18
Su 08.09. klo 14
To 12.09. klo 11
Su 15.09. klo 11
To 19.09. klo 10-13
Su 22.09. klo 11
To 26.09. klo 11-13
Su 29.09. klo 11
Ke 02.10. klo 18

Tennilän kylätalo, nuotioilta, Lindström
Viirin kappeli, jumalanpalvelus, diakonia 100 v muisteluksia ja
syyskauden aloitus Lindström, Ylipulli
Auttikönkään nuotioilta, Lindström, Miettunen
Oikaraisen kerho, Ylipulli
Auttin kappeli, virsikirkko ja varttuneiden kerho 51 v. – muisteluksia,
Viirin srk-koti, toimintapäivä
Viirin kappeli, messu, Lindström
Tennilän kylätalo, kaikenikäisten kerho
Auttin kappeli, messu, Lindström
Viirin kappelin juhla, Lindström, Miettunen, srkkuoro, Lapsikuoro,
Vitikka, Alakörkkö, soitinyhtye, hiippakunnan piispa Salmi vierailee

Seuraava Kyläkello ilmestyy viikolla 41. Kelloon tuleva aineisto tulee toimittaa pe 4.10
klo 14.00 mennessä hanna.ihalainen@rovaniemi.fi .

