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Kyläpalvelut arjen turvana –hankkeen loppuseminaari
kokoontuu Yläkemijoen koululla lauantaina 24.11.2012 klo 9.30-16. Hankkeen tuloksista
esitellään KotiapuKuponki sekä kooste kylätilaisuuksissa kerätyistä asukkaiden kokemuksista alueen hyvinvointi- ja turvallisuustilanteesta. Seminaarissa on mukana myös tutkija
Ritva Pihlaja, apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala sekä yrittäjä Lauri Lassila. Päivää
piristävät omalla esityksellään Yläkemijoen Laululapset.
Ilmoittaudu HETI, p. 041-456 1339 tai Siula p. 050-567 9999.
KotiapuKuponki -toiminta jatkuu myös ensi vuonna. KotiapuKuponki on Yläkemijoen aluelautakunnan myöntämä taloudellinen tuki kotona asumista tukevien palvelujen ostoon. Mikäli kotona selviytyminen on vaikeutunut esim. iän tai sairauden vuoksi ja asut vakituisesti
Yläkemijoen alueella, olet oikeutettu KotiapuKuponkiin. KotiapuKupongilla voit maksaa
puolet palvelun hinnasta. Eniten palvelua on käytetty siivoukseen ja lumitöihin, mutta sillä
voi hankkia myös esim. opastusta tietokoneen käyttöön. Kysy lisätietoja Siulasta.
Ennakkoilmoitus!
Kaikille avoin Kylävasteryhmän tiedotus- ja koulutustilaisuus sunnuntaina 20.1.2013
alkuillasta Auttin seudulla. Merkitse päivämäärä muistiin. Tarkempi ohjelma aikataulu- ja
paikkatietoineen ilmestyy tammikuussa.

UUSI ALUELAUTAKUNTAKAUSI KÄYNNISTYYviisi uutta lautakuntaa aloittaa työnsä 1.1.2013
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2012 aluelautakuntien
toimintaa ohjaavan alue-lautakuntasäännön. Sääntö sisältää aluelautakunnat ja niiden jäsenmäärät, aluelautakuntien tehtävät sekä muut lautakuntien määritellyt yleiset tehtävät.
Aluelautakuntamallin kehittämisen periaatteelliset linjaukset on hyväksytty Rovaniemen
kaupunginvaltuustossa 16.4.2012.
Kaupunginvaltuusto valitsee vuonna 2013 aluelautakunnat kunkin alueen asukkaiden
esityksestä ja jäsenten asuinpaikan tulee olla po. alueella. Aluelautakuntien jäsenten
esityksissä tulee huomioida ehdotettavan henkilön vaalikelpoisuus lautakuntaan, tasaarvolain soveltaminen sekä ehdokkaan suostumus luottamustoimeen (luottamustoimesta
kieltäytyminen). Kussakin aluelautakunnassa on yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen / kylä.
Kylätoimikuntien tai –yhdistyksien tulee kutsua kaikki alueensa asukkaat avoimiin kyläkokouksiin ja tehdä esityksen kylän jäsenestä sekä henkilökohtaisesta varajäsenestä
31.12.2012 mennessä. Esitykset aluelautakunnan jäsenistä tehdään kirjallisesti
osoitteella: Rovaniemen kaupunki, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, Hallituskatu 7, PL
8216, 96101 ROVANIEMI. Mikäli kylällä ei ole toimivaa kyläyhdistystä tai –toimikuntaa,
kaupunki kutsuu kyläkokouksen koolle.
Yläkemijoen aluelautakunnan tehtävät säilyvät vuonna 2013 nykyisellään.
Jatkotyöskentelyä varten kylien väki kutsutaan
aluelautakuntien tiedotus- ja koulutustilaisuuteen keskiviikkona 28.11.2012 klo 18.00
alkaen, Rovaniemen kaupungintalo, Hallituskatu 7, valtuustosali.
Ilmoittautumiset 21.11.2012 mennessä osoitteella paivi.skantsi@rovaniemi.fi
tai puhelimitse 016-322 8205.

Marras- joulukuun tapahtumakalenteri
ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYS
Yläkemijoen Eläkeläiset ry:n pikkujoulut Tennilän kylätalolla 24.11 klo 18 alkaen. Ota
mukaan pieni paketti arpajaisiin. Kuljetuksista ilmoitetaan perjantain Lapin Kansassa.
KÄSITYÖPAJA PAULAN/SIULAN JOULUNAVAUS keskiviikkona 28.11.2012 klo 9-18.
Päivän aikana voit tavata Käsityöpaja Paulan kädentaitajia ja tulla tekemään löytöjä pukinkonttiin. Lapsille jouluista askartelua kello 14-17.
Tarjolla torttukahvit, tervetuloa!
Pikkujoulumielinen Turinatuokio Auttin Kylätalolla to 29.11. kello 12 alkaen. Haitarimusiikkia, yhteislaulua, joulupuuroa, torttukahvit, arvontaa yms. Mukana Auttin Martat ja
Nuorisoseura.
Sopii tulla naapurikyliltäkin!
VIIRIN KAPPELIN KÄYTTÖÖNOTTOJUHLAA
vietetään sunnuntaina 2.12. kello 11.00 alkaen adventtimessun merkeissä. Messun
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla. Kappelin käyttöön siunaaminen ja 60-vuotis juhla
pidetään, jos Luoja suo, ensi vuoden puolella, kunhan saamme piispan paikalle.
Kylän väki toivotetaan tervetulleeksi tutustumaan hienosti remontoituun pyhäkköömme.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN OHJELMA YLÄKEMIJOELLA
Perinteitä kunnioittaen juhlimme Suomen itsenäisyyspäivää jumalanpalveluksella Viirin kappelissa kello 11.00. Kirkkokahvien jälkeen siirrytään kunniakäynneille Viirin (klo 12.30) ja Auttin (klo 13.15) sankarihaudoille.

Kansalaisopiston Yläkemijoen ryhmien oma JOULUJUHLA tiistaina 11.12.2012 kello 18
alkaen Yläkemijoen koululla. Laululasten kahvio ja arpajaiset.
KAUNEIMPIA JOULULAULUJA
lauletaan jokivarressa seuraavasti:
sunnuntaina 9.12. kello 18.00 alkaen Auttin kappelissa
sunnuntaina 16.12. kello 18.00 alkaen Viirin kappelissa
KUUSIJUHLAA
kokoonnutaan viettämään Yläkemijoen koululle
torstaina 20.12. kello 18.00.
Toivotamme päiväkodin ja koulun huoltajat, mummit, kummit jne.
tervetulleiksi syyskauden päätösjuhlaan.
HUOM! Yläkemijoen liikuntahalli on suljettu koulun ja päiväkodin joulujuhlaharjoitusten
vuoksi 10.12. alkaen. Kinkkua voi tulla sulattelemaan sitten taas tapaninpäivästä 27.12.
alkaen.

NUORISOTILA VANTUS TIEDOTTAA
Reissu Rovaniemelle leffaan ja keilaamaan.
Salibandyn Lappi cup -turnaus Kemijärvellä.
NHL-13 turnaus
Pikkujoulut
Pool partyt Rovaniemellä
Vantus jää joululomalle 22.12. ja avautuu jälleen 2.1.2013.
Tarkempaa tietoa ajankohtaisista tapahtumista saat Vantuksesta Tommilta sekä facebookista: Vantuksen nuorisotila.
Ohjaajana Tommi Mylly puh. 0400-362 125 email: tommi.mylly@rovaniemi.fi
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
Kausi-influenssarokotukset 2012
Maksuttoman kausi-influenssarokotukseen saavat:
Raskaana olevat
Kaikki 65 vuotta täyttäneet
Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset
Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat ja muut paikallisen harkinnan mukaan rokotettavat
Potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja huoltoon osallistuva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta
Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset
Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri

ROKOTUSPAIKAT

Neuvoloissa ja neuvoloiden aikuisvastaanotoilla:
Autti: Joka toinen ja neljäs torstai klo 9.00-10.30, jolloin Vanttauskoskella on avovastaanotto klo 11.30 – 13.00.
Vanttauskoski: ma, ke, to klo 8.30 -10.00
Kouluterveydenhuolto
Mikäli vanhemmat haluavat kausi- influenssarokotuksen riskiryhmiin kuuluville koululaisilleen, tulee heidän ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan, puh. 016-322 8268
Kausi-influenssarokotuksen yhteydessä voidaan rokottaa keuhkokuumerokote.
Keuhkokuumerokotteen reseptin saa rokotusinfosta ma-to klo 12.30-14.00, puh 016-322
2064. Keuhkokuumerokote on maksullinen.
HUOM! Vanttauskosken neuvola on suljettuna 24.12.2012 - 6.1.2013
Yhteys tarvittaessa Koskitiimiin p.016-322 4585
ja kiireellistä sairaanhoitoa vaativissa tapauksissa yhteispäivystykseen p.016-328 2140.
Hyvää joulua toivotellen
Terveydenhoitajat Liisa Saraste ja Anna Mursu
NYT HYVÄ TILAISUUS VARATA JOULUSIIVOUS!
Satu Kaihuan työparina toimii kuukauden ajan siivoustyön ammattilainen Kirsi Routalinna.
Varaa oma joulusiivousaikasi pikaisesti, puh. 045-862 4340/Satu.
Jatkossa Kirsi tarjoaa siivouspalvelua Osuuskunta Yläkivalon kautta, puh. 040-708 1218.
Huomioithan, että siivouspalveluun voit käyttää myös KotiapuKuponkia.
SEURAKUNNAN ALLAKKA
Su 25.11. klo 11
To 29.11. klo 11

Auttin kappeli, jumalanpalvelus, Lindström
Tennilän kylätalo, kaikenikäisten kerho

To 06.12. klo 11

Viirin kappeli, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, Vohon Veikot, kirkkokahvit ja kunniakäynnit sankarihaudoilla, Viirin hautausmaa 12.30
ja Auttin hautausmaa klo 13.15, Ilari Kinnunen, Miettunen, puhe sankarihaudoilla Sirkka Aikio
Su 09.12. klo 18
Auttin kappeli, kauneimmat joululaulut, piparit ja glögit, srkkuoro,
Miettunen, Lindström
To 13.12. klo 10-12 Viirin kappeli, piirin joulujuhla ja toimintapäivä Ylipulli, Lindström
Su 16.12. klo 18
Viirin kappeli, kauneimmat joululaulut, piparit ja glögit, lapsikuoro,
srkkuoro, Ruusu Tervaskanto, Lindström
Ti 18.12 klo 10.30-12 Auttin kappeli, arkikirkko, messu ja varttuneitten kerhon joulujuhla,
Lindström, Ylipulli
To 20.12. klo 9.30 Viirin kappeli, koulujen joulukirkko
Su 25.12. klo 8
Viirin kappeli, jouluaamun jumalanpalvelus, Vohon Veikot, Lindström
Su 25.12. klo 10
Auttin kappeli, jouluaamun jumalanpalvelus, srkkuoro, Miettunen,
Lindström
Su 30.12. klo 11
Viirin kappeli, musiikkihartaus
Su 06.01. klo 11

Auttin kappeli, loppiaisen messu, Lindström

Kyläkello toivottaa jokivarren väelle mukavaa loppuvuotta ja rauhaisaa joulun aikaa!

