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OSALLISENA KOTONA – TOIMINTAKYKYISENÄ YHTEISKUNNASSA
-Tule mukaan keskustelemaan ikäihmisten palveluiden kehittämisestä Yläkemijoella
Kaupungin tavoitteena on nostaa kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus saman ikäisestä
väestöstä 93 %:iin vuoteen 2019 mennessä.
Samaan aikaan ympärivuorokautista asumista (laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista)
vähennetään yhteensä 100 paikkaa vuoteen 2019 mennessä. Ympärivuorokautisen hoivan
tilalle halutaan tuoda omaehtoista palveluasumista, perhehoitoa ja muuta palveluasumista.
Kotona asumista tuetaan mm. lisäämällä kotikuntoutusta, hoitavaa henkilöstöä ja omaishoitoa.
Lisäksi hyödynnetään uusia teknologisia ratkaisuja.
Kaupungin keskustaan tavoitellaan palvelukorttelin toteutumista vuoteen 2018 mennessä siten,
että ensimmäisessä vaiheessa alueelle rakennetaan eri asumismuotoja yhdistävä
palvelu/asumiskeskus. Samaan aikaan edistetään alueelle syntyvää monimuotoista
senioriasumista, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Rovaniemen kaupunki haluaa kuulla kylien asukkaiden näkemyksiä ikäihmisten palveluista.
Miten turvataan ikäihmisten omaehtoinen asuminen Rovaniemen kyläalueilla tulevaisuudessa?
Yläkemijoen aluelautakunta järjestää kaikille asukkaille avoimen suunnittelutilaisuuden
Tennilän kylätalolla torstaina 29.9. klo 17.00 alkaen
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Yläkemijoen aluelautakunta
Rovaniemen kaupungin perusturvapalvelut
TEATTERIIN!
Aluelautakunta järjestää kuljetuksen Rovaniemen teatterin
Täti ja minä – näytelmän esitykseen lauantaina 22.10. klo 15.00,
mikäli lähtijöitä on riittävästi. Näytelmän rooleissa tätinä nähdään
Pirjo Leppänen ja sukulaismiehenä Kari Koivukangas.
Ilmoittautumiset kuljetukseen perjantaihin 14.10. mennessä, puh.050 567 9999

Vanttauskosken Kylätoimikunta on nyt Vanttauskosken kyläyhdistys
Vanttauskosken kylätoimikunta on rekisteröity ja samalla nimi on muuttunut muotoon
Vanttauskosken kyläyhdistys ry. Rekisteröityminen on tarpeen, jotta yhdistys voi mm. hakea
avustuksia kylän kehittämiseksi.
Rekisteröitymisen myötä yhdistys joutuu nyt myös pitämään jäsenrekisteriä. Aikaisemmin kaikki
kylässä asuvat ja loma-asukkaat olivat jäseniä, mutta nyt täytyy jokaisen ilmoittaa
halukkuudestaan olla Vanttauskosken kyläyhdistys ry:n jäsen. Toivomme, että kaikki kylän
kehittämisestä ja elävänä säilymisestä kiinnostuneet henkilöt liittyisivät yhdistyksen jäseniksi.
Myös muut kuin kylällä vakituisesti asuvat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi.
Se tapahtuu esim. ottamalla sähköpostilla yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin Pirkko Saloon
(pirkko.salo@pp1.inet.fi) tai Heikki Olloseen (heikki.ollonen@pp.inet.fi).
Liittyä voi myös täyttämällä lomakkeen Siulassa. Syksyllä järjestetään kyläyhdistyksen
syyskokous, johon kaikki yhdistykseen liittyneet jäsenet ovat tervetulleita. Siellä suunnitellaan
mm. ensi vuoden toimintaa.
Tervetuloa kaikki innostumaan Vanttauskosken ja laajemminkin Yläkemijoen alueen
kehittämisestä!
AIVOREENI -RYHMÄT JATKAVAT!
AUTTISSA KYLÄTALOLLA KE klo 12.30- 14.30 ja VANTTAUSKOSKELLA SIULASSA KE klo
9.30- 11.30
Muistipulmia ei tarvitse hävetä. Kaipaatko vertaistukea tai virkistystä, muistitietoa tai juttuseuraa?
Muistikuntoutus-ryhmä on tarkoitettu muistisairauteen sairastuneille sekä heille, jotka kokevat
muistipulmia.
Kokoontumiset seuraavina keskiviikkoina: 21.9. 19.10. 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€
YLEINEN ETSINTÄKUULUTUS!
Oletko wailla harrastusta, jolla on merkitystä sekä kiinnostunut auttamaan Lapin
muistiperheitä?
LAPIN MUISTIYHDISTYKSEN nimissä täten kuulutamme etsityksi ja tawattaessa
hyväntahtoisesti ilmiantamaan uusia wapaaehtoisia MUISTIVAPAAEHTOISTYÖN
KURSSILLEMME.
Kurssilla koulutamme MUISTITUKIHENKILÖITÄ wertaistukihenkilöiksi toisille muistisairaiden
lähi-ihmisille sekä MUISTI-KAVEREITA muistisairaiden ihmisten harrastus- ja juttukawereiksi.
Lapin Muistiluotsi tukee ja neuwoo toimintaan mukaan lähtewiä wapaaehtoisia. Kurssi alkaa
tiistaina 9.11. kello 16-19 Paikka: Muistitupa Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi. Muut
kurssipäivät 15.11./23.11./30.11./12.12
Ilmoittautuminen kurssille 3.11.2016 mennessä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja Lapin Muistiyhdistyksen centraalista p. 040 508 0482
www.lapinmuistiyhdistys.fi

YLÄKEMIJOEN NUORISOTYÖN SYKSYÄ
Vantus on avannut ovensa kesän jälkeen. Lisätietoa tulevista tapahtumista, sekä ajankohtaiset
aukioloajat löytyvät facebookista: Vantuksen nuorisotila.
Ohjaajana Tommi Mylly p. 0400-362125 tommi.mylly@rovaniemi.fi
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.
ONNI-auto kiertää Yläkemijoella tuttuun tapaan PARILLISEN viikon perjantaina
HUOM! Viikosta 38 (perjantai 23.9.) lähtien ONNI-auto pysähtyy Yläkemijoella seuraavasti:
9.00–10.00

Siula (Vanttausjärventie 7)

10.30–12.00

Auttin kylätalo (Koulunmutka 20)

13.00–13.30

Juotasniemen entinen koulu (Opinkuja 17)

14.00–14.45

Tennilän kylätalo (Veittivaarantie 7)

Viikolla 38 ONNI-autoon tulee vakituinen terveydenhoitaja. ONNI-auton ohjelmasta ja eri
viikkoina tarjottavista palveluista tiedotetaan tarkemmin hieman myöhemmin. Seuraa tiedotusta
kaupungin verkkosivuilla ja ilmoitustauluilla sekä Uusi Rovaniemi -lehdessä.
www.rovaniemi.fi/hyvinvointibussi
ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYKSEN syksyn ohjelmaa
Porinapäivät alustavasti
Tennilän kylätalo
maanantaina 3.10.
Yläkemijoen koulu
maanantaina 17.10.
Auttin kylätalo
maanantaina 7.11
Tennilän kylätalo
perjantaina 25.11

kello 12.00
kello.13.00
kello 12.00
kello 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!
SEURAKUNNAN TOIMINTAA SYKSYLLÄ 2016
Auttin kappelin varttuneiden kerho tiistaisin klo 10.30-12.00

11.10. Kanttori Sanna Peltola ja 1.11. Teemana Runot
HOX! torstaina 15.12. joulupuuro ja jouluinen ohjelma
Sanna Peltola
Kerhoilmoitus on yleensä perjantain srk-palstalla. Kyytiasiassa soittakaa puh. 040-5142816
maanantaina ennen kello 12.00:aa.
Tennilän kylätalon kerho torstaisin kello10.30-12.30
6.10 Vanhustenviikko, Nanni Törrö vierailijana
10.11 Teemana, muistelut
1.12. Kauneimmat joululaulut, Sanna Peltola
Kyyti kylätalolle lähtee Tennirovasta, ilmoittakaa kuljetustarpeesta Eino Salovaaralle, puh.
0400394452
Pekkalan diakoniailta ja Auttin diakoniapäiväkahvit
ilmoittavat kokoontumisensa srk-palstalla, seuratkaa ilmoittelua.
Tule mukaan osallistumaan tai vapaaehtoiseksi esim. toimintapäivään emännäksi tai kerhoihin
omien lahjojesi mukaan ohjelman tuottajaksi tms.
Tiedustelut diakonissa Marja-Liisa Ylipulli p. 0405142816
Viirin seurakuntakodilla toimintapäivä klo 10.00 -13.00 torstaisin
15.9 ja 13.10
17.11. Sanna Peltola
13.12. yhteinen joulujuhla perhekerhon kanssa ja avoin kaikille. Perhekerholaisten ohjelmaa,
joulupuuro yms.
Toimintapäivän ohjelmarunko:
Tervetuloa, hartaus, virsiä tai muita hengellisiä lauluja, noin kello 10.30-11.00 ruokailu, jonka
laittaa vapaaehtoinen.Ruokailun jälkeen on erilaista ohjelmaa, muisteluksia, kisailua, pelejä tms.
leppoisasti jutustellen, vierailijatkin ovat mahdollisia.
13.30 juodaan kahvit ja kello 14.00 lähdetään kotiin. Ruoka +kahvi, maksaa 3€, ja lisäksi jos
tulee taxilla omavastuu on 3€.
Keittiössä ruuanlaitossa on vapaaehtoisia
15.9. ja 13.10. Anneli Ruokamo
17.11. paikka avoimena!
Neuvokkaan vapaaehtoisena on mukana Vappu Karvonen, samoin diakoniatyöntekijä.
Toimintapäiville ilmoittaudutaan numeroon 0407409381 ruokailua (jos mahdollista tieto
erikoisruokavaliosta ) ja kuljetusta tarvitsevat.
Tiedustelut diakonissa, Marja-Liisa Ylipulli p. 0405142816
Autti syksyllä 2016
Su 16.10 klo 10.00 Sanajumalanpalvelus AH
Su 30.10 klo 10.00 Messu ERL
La 5.11. klo 18.00 Pyhäinpäivän Sanajumalanpalvelus TL
Yläkemijoen kuoro MM
Su 27.11. klo 10.00 Messu 1.adv.su ja 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
Su 18.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut TL
alueen kuorot MM
Su 25.12. klo 10.00 Messu ERL Yläkemijoenkuoro
Su 22.1. klo 10.00 Messu AH
Seuraava Kyläkello ilmestyy viikolla 43. Kelloon tuleva aineisto tulee toimittaa pe
14.10.2016 klo 16.00 mennessä minna.uusiautti@rovaniemi.fi

