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KYLÄPALVELUT ARJEN TURVANA HANKE TIEDOTTAA
Tervetuloa loppuseminaariin!

Kyläpalvelut arjen turvana -hankkeen loppuseminaari pidetään Yläkemijoen koululla
lauantaina 24.11.2012 klo 9.30-16. Seminaarissa esitellään hankkeen tuloksia ja
kuullaan alustuksia maaseudun toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Seminaarissa mukana mm. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmästä tutkija Ritva Pihlaja
kertomassa lähidemokratiasta niin Rovaniemellä kuin koko Suomessa. Tervetuloa
mukaan toteuttamaa lähidemokratiaa. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 15.11.2012
mennessä jaana.kupulisoja@rovaniemi.fi tai puh. 041-456 1339 tai Siulaan. Tarkempi ohjelma toimitetaan alueen ilmoitustauluille marraskuun alussa.
KotiapuKuponki

Kyläpalvelut arjen turvana -hankkeessa kehitetty ja Yläkemijoen aluelautakunnan
rahoittama KotiapuKuponki -toiminta jatkuu. Nyt jaossa ovat loppuvuoden kupongit. KotiapuKupongilla voit ostaa kotona asumista tukevia palveluja paikallisilta yrittäjiltä, jotka ovat tehneet palveluntuottajasopimuksen. KotiapuKuponki voidaan
myöntää Yläkemijoen aluelautakunnan alueen asukkaalle mm. siivoukseen, lumitöihin ja pienimuotoisiin kodin kunnostustöihin. Voit hakea KotiapuKuponkia, jos
toimintakykysi on vaikeutunut esim. pitkäaikaissairauden, iän, perhetilanteen muutoksen tai jonkin äkillisen sairauden vuoksi. Lisätietoja KotiapuKupongista saat Siulasta tai p. 041-456 1339/ Jaana Kupulisoja.

VANTTAUSKOSKEN YKSITYISET JÄTEKONTIT
Vanttauskoskella, Yläkemijoen koulua vastapäätä sijaitsee
Residuumin ylläpitämä ekopiste. Samalla tontilla on myös kaksi
yksityisten osakkaiden omistamaa vihreää jätekonttia, joiden
tyhjennyksestä huolehtii Roskaton Oy .
Jätekonttien käytössä on havaittu ongelmia jo useampana vuonna. Yksityisiin kontteihin
tuovat sekajätteitä myös muut kuin osakkaat. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia
osakkaille. Elokuun osakaskokouksessa päätettiin tehostaa valvontaa ja väärinkäytöksiin puututaan.
Mikäli haluat tuoda sekajätteesi näihin kontteihin, liity osakkaaksi. Helpoiten se tapahtuu
ottamalla suoraan yhteyttä Roskaton Oy, puh. (016) 379 5444. Voit tehdä myös osavuosisopimuksen, jos käytät jäteastiaa vain esim. kesäisin. Yksityisten jätekonttien käytöstä voit kysyä myös osakkailta, joiden nimet löytyvät jätekonttien viereisestä tiedotustaulusta.
Yläkemijoen yleiset sekajätteen keräyspisteet sijaitsevat seuraavissa osoitteissa: Vanttausjärventie 294, Köyryjärventie 2455, Vuoskujärventie 400 ja Kaihuavaaran rengastie 1.
Lisätietoja jäteasioista voit kysyä ilmaisesta jäteneuvonnasta p. 0800-120 230 arkisin klo
9-15.
TIETOA KULJETUSPALVELUISTA
Matkapalvelukeskuksen ja vammaispalvelujen esittelytilaisuus maanantaina 22.10.2012
klo 13-15 Vantuksessa, Pirttikoskentie 14, Vanttauskoskella. Vammaispalveluista kertoo
johtava sosiaalityöntekijä Maija Tervo ja matkapalvelukeskuksen toiminnasta asiantuntija
Seija Säkkinen. Järjestäjinä Eläkeliiton Yläkemijoen yhdistys ja Kyläpalvelut arjen turvana
-hanke. Tervetuloa mukaan keskustelemaan!
Seutulippu on edullinen
Tiesitkö, että seutulipulla voi matkustaa rajattomasti julkisella liikenteellä Rovaniemen alueella? Seutulippu maksaa tällä hetkellä 59 euroa ja se on voimassa 30 vrk ostopäivästä.
Seutulippu on henkilökohtainen ja sitä ostettaessa täytyy todistaa henkilöllisyys passilla,
poliisin myöntämällä henkilötodistuksella tai ajokortilla. Lisätietoja matkahuollon numerosta
0200 4000 ma-pe klo 8-17. Puhelun hinta on 1,99 €/min + pvm.

Käsityökahvila Auttin Kyläkartanolla parillisen viikon keskiviikkoisin klo 13.00
Asiaa käsitöistä ja/tai niiden vierestä. Tule mukaan kaikenikäisten yhteiseen käsityötapaamiseen. Opetellaan yhdessä uusia käsityötekniikoita ja elvytetään vanhoja, kudotaan
vaikka perinteistä villasukkaa tai opetellaan neulakintaiden tekoa.Sinun ei tarvitse olla käsityön harrastaja sillä täällä myös satunnainen tekijä voi saada opastusta tarvitessaan.
Käsitöiden lomassa on aikaa leppoisaan jutusteluun päivänpolttavista tai jokapäiväisistä
asioista. Tule Sinäkin mukaan, käsityön kanssa tai ilman. Helmiltä voi ostaa kahvit ja pullat. Tervetuloa!

TEATTERIIN!
Aluelautakunta järjestää perjantaina 16.11. kuljetuksen Rovaniemen kaupunginteatterin
SATUMAA-tangomusikaaliin, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi. Esitys alkaa kello
19.00. Heikki Salon ja Heikki Paavilaisen kirjoittama Satumaa on nostalginen ja kaunis
matka aikaan, jolloin suomalainen tango syntyi. Esityksessä kuullaan lukuisia Monosen
ikivihreitä tangoja liveorkesterin soittamana.
Ilmoittautumiset retkelle 26.10. mennessä, puh. 040-740 9381
Jumppaamaan ! ! !
Nyt riennetään porukalla kuntoa kohottamaan Pirttikosken entiselle ala-asteelle
(Erikin koulu) keskiviikkoisin kello 17.30. Jumppa aloitetaan 3.10. Tulethan Sinäkin?!
Jos kysymyksiä, pirhauta Katriinalle, puh. 040-541 0383
ELÄKELIITON YLÄKEMIJOEN YHDISTYS RY TIEDOTTAA
Seuraava kahvittelupäivä ma 22.10. klo 13 Vantuksella. Paikalla on henkilöt matkapalvelukeskuksesta ja vammaispalvelukeskuksesta.
Karaokeilta su 14.10. klo 16 Vantuksella. Samalla myös päätetään tulevista karaokeilloista.
Syyskokous pidetään ma 12.11. klo 12 Vantuksella.
Teemme retken kaamoksen kaatajaisiin Kuusamoon 21-23.1.2013. Ilmoittautumiset
puh. 040-778 1992. Paikkoja rajoitetusti.
Juotasniemen koulun JOULUTORI johdattelee jouluun kaamoksen keskeltä.
Lauantaina 17.11.2012 klo 10.00–16.00
Koko perheen tapahtuma on täynnä nostalgista joulun tunnelmaa: joululauluja, lapsille askartelupaja ja yllätyspussi, tonttuponit ilahduttavat lapsia, jouluisia herkkuja ja tietysti upea
kädentaitajien JOULUTORI, jossa voi tehdä ostoksia kaikessa rauhassa.
Jouluinen puffetti: riisipuuro - kuka saa mantelin sitä yllätys odottaa, kahvia ja joulutorttuja.
Glögi ja piparitarjoilu. TERVETULOA!
Jos haluat myyjäksi JOULUTORILLE (ei pöytämaksua) ota yhteys Anneliin
puh.040-594 8842
LÖYTYYKÖ NURKISTANNE

joutilasta, tilavaa arkkupakastinta? Yläkemijoen koulu kaipaa kompostoria ja voisimme ”tuunata” sellaisen isosta arkkupakastimesta. Voimme noutaa pakastimen
kotoanne. Ilmoittakaa pakastimesta Martille, puh.0400-180692
YLÄKEMIJOEN ALUELAUTAKUNTA
Pyytää tarjouksia kylien laavuille toimitettavista rangoista. Tarjouksen voi tehdä rangoista ja/tai niiden kuljettamisesta laavuille.
Tarjoukset tulee osoittaa Yläkemijoen aluelautakunnalle perjantaihin 19.10. mennessä
osoite: Vanttauskuru 5, 97625 Vanttauskoski tai sähköpostilla osoitteeseen hanna.ihalainen@rovaniemi.fi.

KUNNALLISVAALIT LÄHESTYVÄT!
Kunnallisvaalien 2012 Yläkemijoen alueen
ennakkoäänestyspaikkana toimii
Info- ja palvelupiste Siula, Vanttausjärventie 7
ke 17.10. 09.00-16.30
to 18.10. 16.30-20.00
pe 19.10. 09.00-16.30
la-ti 20.10.-23.10. SULJETTU
Äänestysauton reitit ja aikataulu kunnallisvaaleissa 2012
22.10.2012 09.00-10.00
TENNILÄN KYLÄTALO, VEITTIVAARANTIE 76
22.10.2012 10.45-11.15
JUOTASNIEMEN ENT. KOULU, OPINKUJA 17
22.10.2012 11.45-12.30
AUTTIN ENT. KOULU, KOULUNMUTKA 20
22.10.2012 13.00-13.45
K-MARKET RINNE, PIRTTIKOSKENTIE 2169
22.10.2012 14.15-14.45
PEKKALAN PALOASEMA, PIRTTIKOSKENTIE 1120
22.10.2012 15.45-16.15
OIKARAISEN KOULU, KOULUTIE 17
Varsinaisen vaalipäivän 28.10.2012 äänestyspaikat
Autti
Auttin kappeli, seurakuntasali, Kuusamontie 7240
Vanttauskoski
Yläkemijoen koulu, Vanttauskuru 5
Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9 - 20
VANTUS TIEDOTTAA
Nuorisotila Vantuksessa tulossa loka-marraskuussa mm. biljardi ja guitar- hero kisat,
minuuttipeli-ilta ja poikien ilta. Luvassa myös kokkailua ja askartelua. Lisäksi osallistumme
salibandyn Lappi cup turnauksiin Rovaniemellä ja Kemijärvellä.
Tarkempaa tietoa ajankohtaisista tapahtumista saat Vantuksesta Tommilta sekä facebookista: Vantuksen nuorisotila
Ohjaajana Tommi Mylly p.0400-362125 email: tommi.mylly@rovaniemi.fi
SEURAKUNNAN SYYSALLAKKAA
Su 14.10. klo 11
Auttin kappeli, messu, vanhustenpäivä, Mäkinen, Ylipulli, srkkuoro
To 18.10. klo 10-13 Viirin kappeli, toimintapäivä
Su 21.10. klo 13
Viirin seurakuntakoti, jumalanpalvelus, Lauri Kinnunen, Miettunen
To 25.10. klo 10-11.30 Vantus, perhekerho, Lindström
To 25.10. klo 11-13 Tennilän kylätalo, kaikenikäisten kerho
Su 28.10. klo
Auttin kappeli, Kunnallisvaalit
La 03.11. klo 18

Auttin kappeli, pyhäinpäivän iltakirkko ja poisnukkuneitten muistohetki, Lindström, srkkuoro
Su 04.11. klo 14
Viirin seurakuntakoti, Pelimanniseurat, kahvit, srkkuoro, Lindström
Ti 06.11.
Rovastikunnan YV-kokous srk-keskuksella
To 08.11.klo 10-11.30 Vantus, perhekerho, Hytinkoski
Su 11.11. klo 11
Auttin kappeli, virsikirkko, kanttori
Ti 13.11. klo 10.30-12 Auttin kappeli, varttuneitten kerho
To 15.11. klo 10-13 Viirin seurakuntakoti, toimintapäivä
Su 18.11. klo 11
Viirin kappeli, messu, Lindström
To 22.11. klo 10-11.30 Vantus, perhekerho, Hytinkoski
Su 25.11. klo 11
Auttin kappeli, jumalanpalvelus, Lindström
To 29.11. klo 11
Tennilän kylätalo, kaikenikäisten kerho

