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KUTSU KYLIEN YHTEISEEN KEHITTÄMISPÄIVÄÄN
Vanttauskosken kyläyhdistys ry järjestää yhteistyössä Yläkemijoen aluelautakunnan kanssa
Yläkemijoen kylien yhteisen kehittämispäivän lauantaina 19.11.2016 Yläkemijoen koululla.
Tilaisuus on Yläkemijoen alueen aktivointipäivä, jossa kehitetään kylien sekä koko Yläkemijoen
alueen yhteistoimintaa sekä palveluja ja innostetaan uusia ihmisiä toimintaan mukaan.
Tilaisuudessa laaditaan ” kehittämisen tiekartta” seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Mitkä ovat
Yläkemijoen alueen kehittämisen kärjet ja mihin kehittämistukia suunnataan? Kehittämisen kärkiä
hiotaan kevätpuolella vielä toisessa tilaisuudessa, jonka järjestää Auttinseudun kylätoiminta ry.
Tavoitteena on saada aikaan alueelle joko yhteisiä tai kyläkohtaisia tapahtumia ja kyläyhteisöjä
virkistäviä toimenpiteitä Yläkemijoen kehittämissuunnitelmaan. Kehittämispäivän vetäjänä toimii
KM Pirjo Junttila-Vitikka Demello – koulutus ja ryhmänohjauspalveluista. Mukaan
kehittämispäivään kutsutaan alueen yhdistystoimijat ja kaikki kehittämistyöstä kiinnostuneet
asukkaat, yhteisöt ja yritykset.
Tilaisuus alkaa Yläkemijoen koululla Vanttauskoskella klo. 12.00 ja päättyy n. klo 16.00.
Kahvia ja pikkupurtavaa tarjoillaan ohjelman lomassa. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan
15.11.2016 mennessä Info- ja palvelupiste Siulaan p. 050-567 9999 tai s-postilla osoitteeseen
siula@rovaniemi.fi. Lisätietoa kehittämispäivästä saa Siulasta tai kyläyhdistyksestä s-postilla
pirkko.salo@pp1.inet.fi.
Tiistai 22.11.2016 klo 18:00 alkaen PatoPirtti järjestää valokuitua kylille -illan Yläkemijoen koululla
Vanttauskoskella. Asiantuntijoina paikalla Kuitua Pohjoiseen -hankkeesta. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Kylien osuuskunta, PatoPirtti kutsuu innostumaan ja innostamaan myös muita mukaan
toimimaan!
tulukaapa nisukahaveile lauantaina 5.11.2016 Auttin Kyläkartanole !! Meitä on sielä
osuuskunnasta osa paikala ihan teitä varten! Kyläkartanon ovet on auki klo 12 lähtien!
TERVETULOA !

AIVOREENI -RYHMÄT JATKAVAT!
AUTTISSA KYLÄTALOLLA KE klo 12.30- 14.30 ja VANTTAUSKOSKELLA SIULASSA
KE klo 9.30- 11.30. Kokoontumiset seuraavina keskiviikkoina: 16.11. ja 7.12.
Lapin Muistiluotsin Muistitupa tarjoaa sinulle kaikkea tätä, ilmoittaudu rohkeasti mukaan
22.8.-16.9 ryhmätoiminnan ohjaaja Mirvalle p. 0400 742 319. Ryhmä on RAY:n tuella
maksuton, tarjoilusta perimme 1€
ONNI-AUTO kiertää Yläkemijoella tuttuun tapaan PARILLISEN viikon perjantaina
9.00–10.00
10.30–12.00
13.00–13.30
14.00–14.45

Siula (Vanttausjärventie 7)
Auttin kylätalo (Koulunmutka 20)
Juotasniemen entinen koulu (Opinkuja 17)
Tennilän kylätalo (Veittivaarantie 7)

ONNI-auton ohjelmaa:
PE 4.11. klo 14.00-14.45 Napapiirin omaishoitajat ry:n edustaja
(tietoa, tukea ja toimintaa omaishoitajaperheille)
PE 18.11. klo 14.00-14.45 Suuhygienisti ja suuhygienistiopiskelijoita ja kolesterolimittauksia
(terveydenhoitajaopiskelijat)
PE 2.12. klo 14.00-14.45 Ikäihmisten palveluohjaaja (kotihoidon
palvelut, palveluasuminen, omaishoidontuki jne.), ravitsemusneuvontaa
(Sairaanhoitajaopiskelijat) ja influenssarokotteiden antaminen
PE 16.12. klo 14.00-14.45 Influenssarokotteiden antaminen
ONNI-auton palvelutarjontaan voi tulla muutoksia ja/tai lisäyksiä. Ajantasainen ohjelma ja
mahdolliset muutokset reiteissä ja aikatauluissa löytyvät osoitteesta www.rovaniemi.fi/likella.
ONNI-auto on osa EU:n Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa LIKELLÄ-hanketta.
Lisätietoja: projektipäällikkö Eiri Sohlman, puh. 0400 273 371, eiri.sohlman@lapinamk.fi
ONNI-auton puh. (vastaa vain auton kiertäessä Rovaniemellä): 040 19 88 160.
www.rovaniemi.fi/hyvinvointibussi
KYLIEN SENIOREIDEN (+60V.) LIIKUNTAPERJANTAIT SYKSYLLÄ 2016
Virkistävät liikuntaretket kylien senioreille jatkuvat perjantaisin uimahalli Vesihiidessä.
Yläkemijoen suunnan liikuntaperjantait ovat 11.11. ja 16.12.
Linja-autoreitti ja aikataulu:
Vanttauskoski klo 10:00 Kuusamontietä Auttiin - Auttin Kyläkartano n. klo 10.17 - Auttin yhdystie
n. klo 10.20 - Pirttikoskentie 2169 n. klo 10.22 - Pekkala n. klo 10:33- ST1-piha n. klo 10:50 Oikarainen n. klo 11:15. Kyytiin pääsee linja-autopysäkeiltä matkan varrelta. Olethan ajoissa
pysäkillä, sillä linja-auto ei odota. Perillä uimahallilla n. klo 11:45.
Kuntojumppa vaihtuvin teemoin uimahallin musiikkiliikuntasalissa klo 12.00-12.45.
Vesijumppa Laguunialtaassa klo 13.15-14.00. Uimaan saa mennä jo aiemmin, mutta
Laguunialtaaseen vasta edellisen ryhmän poistuttua. Kotimatka alkaa klo 14.30. Mukaan
tarvitset reipasta mieltä, sisäjumppavarusteet, uima-asun ja saunomistarvikkeet.
Uimahallin sääntöjen mukaan hiukset tulee kastella ennen uima-altaalle menoa tai
on käyttävä uimalakkia. Uimahallilla on pieni kahvio, mutta omia eväitä kannattaa ottaa mukaan.
Uimahallireissut ovat terveysliikuntapassin (26e) ostaneille maksuttomia, muille retken hinta on 5e
(maksetaan uimahallin kassalle).Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Liikunnanohjaaja Maarit
Shemeikka 040-5486447 tai maarit.shemeikka@rovaniemi.fi.

KUNNON MUMMOLA –
TERVETULOA AUTTIN LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPÄIVÄÄN

maanantaina 14.11.2016 klo 12-15 Auttin kylätalolle
Tasapainoa, kehonhallintaa ja lihasvoimaa arvioiva tapahtuma on suunnattu yli 65-vuotiaille:
testeinä ovat käden puristusvoiman mittaus, tuolilta ylösnousu, timed up and go -testi (Penkiltä
ylösnousu, kolmen metrin kävely omaan tahtiin, kääntyminen ja kävely takaisin), yhdellä jalalla
seisominen ja kehonkoostumusmittaus InBody770-laitteella.
Hyvinvointipäivän ohjelmaan kuuluu myös Kannat kattoon! LAVIS -lavatanssijumppa klo 14.00
alkaen Kylätalon salissa. Ohjaajana Mirva Patronen.
Yläkemijoen Eläkeyhdistys ry vastaa kahvitarjoilusta. Kahvituksen hinta 2 euroa /hlö.
TERVETULOA NAUTTIMAAN PÄIVÄSTÄ LIIKUNNAN PARISSA!
Päivän toteuttavat yhteistyössä: Lapin Liikunta ry ja Kylä lähtee! -KyLä hanke
Lapin Ammattikorkeakoulun fysioterapia- ja geronomiopiskelijat ja Yläkemijoen eläkeyhdistys

YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT
Vanttauskosken kyläyhdistys ry pitää sääntömääräisen syyskokouksen pe 11.11.2016
klo 18.00 Yläkemijoen koululla. Kutsumme kaikkia kyläyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita
mukaan kokoukseen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat mm. hyväksytään
v. 2017 toimintasuunnitelma. Kyläyhdistyksen jäseneksi pääsee esim. täyttämällä Siulassa olevan
liittymiskaavakeen. Tervetuloa!
Vanttauskosken kyläyhdistys ry:n hallitus.
Viirin Viri / Kylätoimikunta. Remonttitalkoot jatkuu toistaiseksi seurantalolla lauantaisin alk.
klo 8.00. Tiedustele välineistä ja toimenpiteistä Esa 0400127360 tai Martti 0400192270.
ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYKSEN syksyn ohjelmaa
Porinapäivät alustavasti: Auttin kylätalolla maanantaina 7.11 klo 12.00 ja Tennilän kylätalolla
perjantaina 25.11 klo 17.00 on yhdistyksen pikkujoulu. Karaoke ja Boccia -pelit entiseen tapaan
sunnuntaisin kello 16.00. Ohjelma on alustava, muutoksia saattaa tulla. Seuratkaa LK:n perjantain
seurapalstaa. Tervetuloa mukaan viihtymään!
KULTTUURIA SYKSYN RATOKSI
YLÄKEMIJOKI SOI- tapahtuma Viirin kappelilla sunnuntaina 13.11. kello 13.00 alkaen.
Mukana Mirja-Liisa Lindström, Mauri Miettunen ja alueen kuorot. Tapahtuma on avoin myös
kaikille yläkemijokisille musiikin harrastajille!
“Vuosien varrelta” - Yhteislaulelot Auttin kylätalolla sunnuntaina 20.11. kello 12.00 alkaen.
Musisoimassa tuttu porukka; Juhani, Mervi, Tapani ja Arto. Kahvitarjoilu ja pientä tarinaa Auttin
Marttojen 80-vuotisen toiminnan merkeissä. Tilaisuuden järjestävät Auttinseudun Kylätoiminta ry
sekä Auttin Martat ry. Kaikki tervetulleita!
Nobuki Takamen,kitaristi New Yorkista Auttin kylätalolla 24.11.2016 klo 19.00
Jazz-kitaristi Nobuki Takamen on syntynyt Hiroshimassa Japanissa, mutta keikkailee ympäri
maailmaa. Nobuki on julkaissut kuusi albumia ja häntä kuvaillana improvisoinnin mestariksi ja
taitavaksi säveltäjäksi.Nobuki esiintyy yhdessä rovaniemeläisten Mikko Silanderin (rummut) ja
Hannu Raudaskosken (kontrabasso) kanssa. Konsertti alkaa kello 19.00 ja siihen on vapaa pääsy.
YLÄKEMIJOEN NUORISOTYÖN SYKSYÄ Lisätietoa tulevista tapahtumista, sekä ajankohtaiset
aukioloajat löytyvät facebookista: Vantuksen nuorisotila.
Ohjaajana Tommi Mylly p. 0400-362125 tommi.mylly@rovaniemi.fi

UUSI YRITYS
Olen muuttanut kaupungista Auttiin heinäkuussa. Olen sähköalan yrittäjä. Teen kaikenlaiset
sähkötyöt, myös suunnittelu- ja antennityöt yli 30 vuoden kokemuksella.
Sähkö- ja Teleurakointi Juha Saarela, Poroharjuntie 25, Puh. 0400-205414 ja sähköposti:
juha.saarela@suomi24.fi ja kotisivu: www.sahkojateleurakointisaarela.fi
TYÖMATKALIIKENTEEN AIKATAULU
Työmatkaliikenteen linja Autti (Pirttikoski) – Rovaniemi – Autti (Pirttikoski).
Linja liikennöidään maanantaista perjantaihin (arkipäivisin). Liikennöinnin hoitaa Kutilan Liikenne
Oy.
Linjan reitti ja aikataulu aamuisin:
Pirttikosken kauppa klo 6.20 – Auttin yhdystie – Kuusamontie – Vanttauskoski n. klo 6.45 –
Oikarainen n. klo 7.10 – Valtatie 4 – Kittiläntie – Rovakadun jatke – Poromiehentie –
Ruokasenkatu n. klo 7.35.
Linjan reitti ja aikataulu ovat iltapäivisin:
Ruokasenkatu klo 16.15 – Rovakadun jatke – Valtatie 4 – Kuusamontie – Oikarainen n. klo 16.40
–Vanttauskoski n. klo 17.05 – Kuusamontie – Auttin yhdystie – Pirttikoskentie – Pirttikosken n. klo
17.30.
TÄRKEÄÄ! Yllä olevia linjoja ja vuoroja liikennöidään kokeiluna. Matkustajamääriä ja
kaupungille toteutuneita kustannuksia seurataan. Vuorojen pysyvyys riippuu
käyttäjämääristä ja vuorojen ostoon budjetissa saatavien määrärahojen mukaan.
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
Vanttauskosken terveydenhoitajan vastaanotto ja näytteenottopäivät ovat:
maanantai, keskiviikko ja perjantai kello 8.00-10.00.
Auttissa vastaanotto ja näytteenottopäivä on Auttin kylätalolla joka kuukauden toinen
(2.) ja neljäs (4.) torstai kello 8.30-10.00.
Tarkempia tietoja tarvittaessa saa alueen terveydenhoitajalta
puh. 040 588 4473.
SEURAKUNNAN TOIMINTAA
Pekkalan diakoniailta ja Auttin diakoniapäiväkahvit ilmoittavat kokoontumisensa srk-palstalla,
seuratkaa ilmoittelua.
HUOM! Muutos toimintapäivään 17.11. ja Tennilän kerhoa ei ole 10.11.Toimintapäivän ja
Tennilän kylätalon kerholaiset menemme Lähtevänojalle 17.11. klo 10.30. Ruokailu ja kyyti 23€.
Mukana kanttori Sanna. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen viimeistään ke 9.11. Marja-Liisalle
puh. 0405142816.
SEURAKUNNAN ALLAKKAA
Su 30.10 klo 10.00
Messu ERL, Autti
Su 30.10 klo 12.00
Sanajumalanpalvelus ERL, Viiri
Ti 1.11. klo 10.30-12.00 Varttuneiden kerho, Autti
La 5.11. klo 18.00
Pyhäinpäivän Sanajumalanpalvelus TL Yläkemijoen kuoro MM, Autti
To 17.11.
Retki Lähtevänojalle
Su 27.11. klo 10.00
Messu 1.adv.su ja Auttin kappelin 50-v juhla TL, ERL, MLY, MM
Yläkemijoen kuoro
Ti 6.12. klo 10.00
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ja kunniakäynti sankarivainajien
muistomerkillä TL Yläkemijoen kuoro MM, Autti
Ti 6.12. klo 12.15
Itsenäisyyspäivän kunniakäynti sankarivainajien muistomerkillä TL, Viiri
Seuraava Kyläkello ilmestyy viikolla 48 . Kelloon tuleva aineisto tulee toimittaa 27.11.
2016 klo 16.00 mennessä siula@rovaniemi.fi

PATOPIRTTI TIEDOTTAA
~ aidosti alueellinen ~

Huomio Yläkemijoki !
” Kaveria klapihommiin, lumitöihin, siivoamiseen,
omaishoitajan tuuraukseen, ulkoiluun, lukuseuraksi, arjen askareisiin sekä sisäettä ulkotöihin…”
OHO!

Kohta on lumi maassa ja vuosikin vaihtuu taas!

Olemme kesän aikana organisoineet osuuskuntaamme ja varsinainen toimintakin työtehtävien osalta on
käynnistynyt jo toukokuulla.
Erityisesti PatoPirtin Kotiapu -palveluiden osalta olemme olleet työn ääressä.
Kotiapu-palveluumme sisältyy kaikkea mitä ihmisten arjen askareet sisällään pitävät.
Olemme Yläkemijoen Aluelautakunnan KotiApu-kupongin ja kotiin annettavien Veteraanipalvelujen
palveluntuottajana, joten voitte hyödyntää myös niitä avustuksia tarpeissanne.
Hinnastomme tulevat päivittymään piakkoin sivuillemme www.patopirtti.fi , josta löytyy myös linkki
osuuskuntamme toiminnassa oleville Facebook-sivuille. Kotisivumme vaativat vielä pienen ”viilauksen” jonka
jälkeen avautuvat.
Jos olette kiinnostuneita osuuskuntatoiminnasta, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin. Yhteydenotot
mielellään sähköpostilla tai tekstiviesteinä, ja jos emme pääse heti vastaamaan puhelimeen soitamme kyllä
takaisin päin teille.
” ..mikkään asia ei oo meile vieras, eikä tyhymiä kysymyksiä ole… ”
~ arjen askareet ~

~ yhteydenotot ~

PatoPirtin Kotiapu-palvelut:

PatoPirtin hallinto:

KyläLuudat - Tiimivastaava

Hallituksen puheenjohtaja

Minna Uusiautti

p. 040 576 3901

minnak@patopirtti.fi
info@patopirtti.fi

Sami Vaara

p. 0400 703 454

sami@patopirtti.fi
info@patopirtti.fi

JA ETTEI IHAN UNOHU !!

Jos nyt heräs jotaki kysymyksiä asiasta tahi sen vierestä, niin tulukaapa nisukahaveile lauantaina
5.11.2016 Auttin Kyläkartanole !! Meitä on sielä osuuskunnasta osa paikala ihan teitä varten!
Kyläkartanon ovet on auki klo 12 lähtien!

TERVETULOA !

Tulossa: Tiistai 22.11.2016 klo 18:00 alkaen
PatoPirtti järjestää valokuitua kylille -illan Yläkemijoen koululla.
Asiantuntijoina paikalla hankkeesta.

Kylien RAITO etenee
Osuuskuntatoiminta elää uuden tulemisen aikaa. Pienosuuskuntia perustetaan vuosittain yli 200 ja
osuuskuntien yhteismäärä Suomessa ylitti juuri 5000 rajan. Usko osuuskuntien työllistävään
vaikutukseen on vankka valtakunnan tasolla.
Osuuskuntatoiminnan käynnistäminen kylien alueella on myös aluelautakuntien
kehittämistoiminnan tavoite. Tavoitteena on turvalta ja uudistaa kylien heikkenevää
palvelutarjontaa ja työllistymismahdollisuuksia sekä edistää yhteistä tahtotilaa kylien elinvoiman
kehittämiseksi. Tässä tehtävässä on aloittanut toimintansa myös Palvelu- ja työosuuskunta
Rovaniemen RAITO. Uuden työn ensiaskeleet on otettu ja osuuskunnan ovi on avoin uusille
jäsenille!
RAITO palvelee ja kehittää
Maaliskuussa 2016 rekisteröity Palvelu- ja työosuuskunta Rovaniemen RAITO on lähipalvelujen ja
lähityöllistämisen monialaosuuskunta. Toiminta perustuu paikallisuuteen, läheisyyteen ja
luotettavuuteen. Osuuskunnan toiminta on suunnattu ensisijaisesti Rovaniemen kylien alueelle ja
kylien kehittämiseen. Osuuskunnassa on kolmetoista jäsentä: eri palvelualojen osaajia sekä
yhdistysjäsen Rovaniemen RovaTokka ry.
RAITO on osuuskunta, joka tarjoaa arjen hyvinvointia ja kotona asumista tukevia palveluja.
Osuuskunta auttaa kylillä palveluja ja työtä tarvitsevia kohtaamaan toisensa. Osuuskunnan kautta
löydät tekijän moneen palvelutarpeeseen ja työhön: vaikkapa siivoukseen, ikkunanpesuun, kotiin
tuotettavaan atk-apuun tai kylätalkkarin töihin. RAITOsta voi tilata myös arkea virkistäviä
ryhmätoimintoja ja päivätoimintaa. Osuuskunnan kautta saatava lähipalvelu voi olla se pieni, mutta
ratkaiseva palanen, kun mietitään ikääntyvän turvallista kotona asumista ja sitä tukevia palveluita.
Rovaniemen RAITO edistää myös kylien nuorten työllistymistä. Asiassa otettiin ensimmäinen askel
palkkaamalla kaupungin kesätyösetelillä nuori kyläavustajaksi Ala-Nampaan heinäkuun ajaksi.
Kyläavustaja Kalle Seurujärvi teki töitä kuukauden aikana neljässä kotitaloudessa. Vanhusten
nurmikot leikattiin ja puut pilkottiin, räystäspellit asennettiin kohdilleen ja autotallin katto saatiin
vihdoin korjattua. Monta muutakin tarpeellista työtä tuli tehtyä ja mukavia olivat myös lounastauon
yhteiset juttuhetket. Kyläyhdistyksen uusi ilmoitustaulukin ehdittiin rakentaa kesätyörupeaman
aikana. Asiakkaat olivat tyytyväisiä ja ilahtuneita, että nuorten kesätyöllistämisellä huomioidaan
vanhuksetkin. Osa asiakkaista oli tuumannut, että iästään huolimatta olivat oppineet nuorelta
kyläavustajalta jotain uuttakin.
RAITO jatkaa kylien nuorten kesätyöllistämista. Kesän 2017 kyläavustajien töiden metsästys
polkaistaan käyntiin nuorten kanssa käyntiin vuoden vaihteen jälkeen tammi-helmikuussa. Asiasta
tiedotetaan erikseen. Nuoria osaajia ja tekijöitä on RAITOssa mukana muutenkin. Osuuskunnan
liikemerkin, pororaitoa ja jokivarsia kuvaavan symbolin ovat suunnitelleet Lapin yliopiston taiteiden
tiedekunnassa palvelumuotoilua opiskelevat Tea Nevanperä ja Emma Napari. Osuuskunta
RAITOn jäseneksi liittyivät syyskuussa myös taiteiden tiedekunnassa suunnittelua opiskelevat
Riina Kittilä ja Tiina Jaakkola. He työstävät parhaillaan lappilaisia tekstiilejä, vanttuita ja huiveja
myyntiin Japanin 2016 joulumarkkinoille.
RAITO on kutsuttu kumppaniksi myös Lapin keskussairaalan kuntoutus- ja kehittämisyksikön
hallituksen kärkihankkeen hankehakuun. Hankkeessa luodaan pilottia osatyökykyisten
työelämäosallisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on järjestää toimintaa ja työtä kylien alueella.
Asian etenemisestä saadaan lisää tietoa syksyn kuluessa.
Jäseneksi RAITOon!
Haluatko työllistää itsesi, hankkia lisäansioita tai tehdä muuten sopivasti töitä? RAITOn jäsenä voit
tehdä työtä lähellä ja helposti. Osuuskuntatoiminnan tarjoamien verkostojen avulla pääset
kokeilemaan itsesi työllistämistä, uutta työtä ja yrittämistä turvallisesti ja helposti. Voit keskittyä
työhön, osuuskunta antaa tukea markkinointiin, viestintään ja laskutukseen. Ota yhteyttä,
kerromme lisää!
Rovaniemen RAITO, p. 040 96 30 472
Maarit Alikoski
Päivi Linnansaari
hallituksen pj.
hallituksen sihteeri

