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TEKNISEN TOIMEN ASUKASTAPAAMINEN YLÄKEMIJOEN KOULULLA 13.9.

Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen osasto järjestää Yläkemijoen alueen
asukastapaamisen Yläkemijoen koululla 13.9. kello 18.00 alkaen. Asukastapaamisen
aiheina ovat mm. uudet yksityistiekäytännöt/yksityisteiden kunnossapito ja avustaminen,
jätevesiasetus ja sen tulkinta sekä maankäyttö- ja kaavoitusasiat. Tilaisuus päättyy kello
20.00 Ennen tilaisuuden alkua on kahvitarjoilu.
Tervetuloa tilaisuuteen!

Tiedotus Pirttikosken ja Vanttauskosken välisellä tieosuudella asuville!
Teille on järjestetty liityntämahdollisuus Rovaniemelle menevään linja-autoon sekä
mahdollisuus asiointiin Vanttauskoskella seuraavasti:
1. Koulukuljetuksien mukana voivat kulkea myös muut asiakkaat
Lähtö kunnan rajalta (Pikkukylästä) koulupäivinä klo 8.20 Vanttauskoskelle; autolta yhteys
Vanttauskoskelta klo 8.50 Rovaniemelle menevään linja-autoon.
Lähtö Vanttauskoskelta klo 14.50 Pirttikosken suuntaan (auto odottaa Rovaniemeltä klo
14.00 lähtevää ja Vanttauskoskella klo 14.50 olevaa linja-autoa)
Asiakas maksaa linja-autotaksan mukaisen hinnan. Tilaus numerosta 0405470826
(Kaisa Ahvensalmi).
2. Asiointimahdollisuus Vanttauskoskella tiistaisin seuraavasti:
Lähtö kunnan rajalta (Pikkukylästä) klo 10.00 ja paluu Vanttauskoskelta klo 11.30
Asiakas maksaa linja-autotaksan mukaisen hinnan. Tilaus numerosta 0405470826
(Kaisa Ahvensalmi).

SENIORIT HUOM!
Rovaniemen kaupunki järjestää Yläkemijoen koululla seniorijumppaa keskiviikkoisin
klo 11 – 12. Hinta 20 € / kausi. Toiminta alkaa 14.9.2011. Ota mukaan liikuntavarustus
+ juomapullo.
Lisätietoja; Katriina Merkkiniemi puh. 040 5625 337.
Huom! Auttinseudun seniorijumppaajat! Jos olette kiinnostuneita osallistumaan
Yläkemijoen koulun seniorijumppaajien ryhmään, ilmoittakaa kuljetustarpeesta
aluetoimistoon, yritämme järjestää kuljetuksen pikkuomavastuulla.
UUTTA PALVELUA: SENIOREIDEN LIIKUNTAPÄIVÄT
Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut järjestää kylien seniori-ikäisille (+60v) liikuntapäiviä
syksyn ja kevään aikana perjantaisin (alkaen 9.9.) kerran kuussa.
Liikuntapäivät järjestetään Uimahalli Vesihiidessä, jossa on mahdollisuus osallistua
kuntojumppaan ja/tai vesijumppaan.
Liikuntapäivään kerätään innokkaita senioreita Rovaniemen kylistä. Osallistujille järjestetään
linja-autokuljetus uimahallille ja takaisin.
Liikuntapäiviä järjestetään kylien senioreille kolme kertaa kauden aikana/suunta. Esim.
pohjoisen suunnasta tulevien on mahdollisuus päästä liikkumaan kolme kertaa syksyn
aikana (syyskuu-joulukuu) ja kolme kertaa kevään aikana (tammikuu-huhtikuu).
Liikuntapäivän ohjelma:
Kuntojumppa
klo 11.30–12.30
Vesijumppa
klo 13.00–13.45 (mahdollisuus myös kokeilla vesijuoksua ohjaajan
opastamana)
Ohjaajina jumpissa toimivat kaupungin liikunnanohjaajat.
Liikuntapäivään otetaan mukaan linja-autollinen innokkaita liikkujia.
Ilmoittautumisten mukaan järjestellään kuljetusten aikataulut ja
tarkemmat päivämäärät, kun tiedetään mistä kylistä löytyy osallistujia.
Liikuntapäivän hinta on 5€/kerta, sisältäen linja-autokuljetuksen (menopaluu), kuntojumpan ja vesijumpan. Liikuntapassin (20€) ostaneille
liikuntapäivään osallistuminen on ilmaista.
Lisätietoja puhelimitse: 040–8355874
sähköpostilla: maarit.shemeikka@rovaniemi.fi
PERINTEINEN TEATTERIRETKI
järjestetään (mikäli lähtijöitä ilmoittautuu riittävästi)
perjantaina 21.10.kello 19.00 Koira tahtoo taivaalle –esitykseen.
Ratkisurullinen ja synkänhauska näytelmä koirasta ja sen hännättömästä isännästä.
Toimittaja Matti Kuuselan kirjoittama näytelmä kertoo Riston, sekarotuisen
pystykorvanartun, viimeisistä päivistä maan päällä. Risto asuu isäntänsä kanssa, jonka
syvää hiljaisuutta se kunnioittaa, mutta se rakastaa vain ”exmäntää”, isännän entistä
vaimoa. Isännälle luopuminen Riston uskollisesta seurasta on vaikeaa. Risto sen sijaan on
koiramaisen tyyni – se tietää pääsevänsä koirien taivaaseen. Näytelmän takana on Taivaan
tulien tähtiä: sen ohjaaja Kari Väänänen ja rooleissa ovat Vesa Kietäväinen ja Pirjo ”Jente”
Leppänen.
Ilmoittautuminen aluetoimistoon 05.10. mennessä, puh. 040 740 9381.
Mukaan mahtuu 50 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Onko kylänne kaunis perinnemaisema peittynyt pajukkoihin ja vitikkoihin?

Syksyn ja talven aikana on hyvää aika miettiä kylänne perinnemaiseman palauttamista.
Asiantuntija-apua ympäristön kunnostuksessa, suunnittelussa ja toteuttamisessa antavat
ELY-keskuksen Marjut Kokko (marjut.kokko@ely-keskus.fi tai puhelimitse 0400 304 745) ja
ProAgria Lapin Heli Pääkkö (heli.paakko@proagria.fi tai puhelimitse 040 7285813).
Maisemat ruotuun – hanke tarjoaa kyläyhdistyksille kyläkävelyitä, maisemanhoidon
suunnitelmia sekä apua myönnettävien tukien hakemisessa, kylien maisemanhoitotalkoiden
järjestämisessä ja sopivien laiduneläimien hankkimisessa.
Syntyneiden hoitosuunnitelmien jatkoksi on keväällä mahdollisuus hakea rahoitusta
maisemanhoidon toteutuksille. Mahdollisia rahoituskanavia ovat mm. ELY-keskus
(lisätietoja Marjutilta) ja Rovaniemen kaupunki/asukastoiminta/kylien kehittämistuki (haku
maaliskuu).
HUOM! Järjestämme Maisemat ruotuun – hankkeen nimissä Yläkemijoen kyläraittien
hoitosuunnitelmien (valmistuneet vuonna 2001 Auttiin, Juotakselle, Pekkalaan,
Vanttauskoskelle, Vanttausjärvelle ja Viirille) katselmuksen Yläkemijoen koululla
maanantaina 19.9. kello 18.00 alkaen.
Nyt on mahdollisuus ryhtyä toteuttamaan jo olemassa olevia suunnitelmia ja raivata
kaunis jokivartemme esiin pajukoiden alta. Tervetuloa tilaisuuteen!

TÖKKIIKÖ NETTIYHTEYTESI?
Viestintämarkkinalakia muutettiin viime vuonna niin, että yleispalveluun kuuluu myös
tarkoituksenmukainen internet-yhteys.
Tämän lain nojalla jokaiseen vakituiseen rovaniemeläiseen asuntoon ja yrityksen pysyvään
toimipaikkaan täytyy saada vähintään 1 Mb/s laajakaistayhteys kohtuukustannuksin.
Rovaniemen kohdalla yleispalveluyrityksiksi on nimetty Digita Oy ja TeliaSonera Finland
Oyj, joiden on siis tarjottava perusoikeutena vähintään tuo 1 Mb/s yhteys jokaiseen
rovaniemeläiseen vakituiseen asuntoon ja yrityksen pysyvään toimipaikkaan
kohtuukustannuksin.
Laajakaistahankekilpailutuksessa vuodelle 2011 Rovaniemen alueelle ei saatu yhtään
tarjousta. Anna palautetta em. velvoitteen täyttymisestä täällä Yläkemijoella seuraavien
nettilinkkien kautta:
1. Linkki: linkki sähköiseen lomakkeeseen
koskien yhden megan yleispalvelua:
http://www.viestintavirasto.fi/index/asiointi-info/yhteydenotto/puhelinjalaajakaistapalvelujensaatavuus.html
2. Linkki: linkissä infoa yleispalveluvelvoitteesta,
joka on ollut voimassa 1.7.2010 lähtien.
http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1169163

Onnittelut voittajalle
Siulan asiakastyytyväisyyskyselyn täyttäneiden kesken arvotun 100€
ostokortin on voittanut Anneli Uusiautti.

ELÄKELÄISTEN YLÄKEMIJOEN YHDISTYS RY TIEDOTTAA
Aloitamme syyskauden kahvin ja rupattelun merkeissä torstaina 29.09.2011
klo 12.00 Yläkemijoen koululla eläkeläistiloissa. Keskustellaan syksyn ohjelmista ja
aikatauluista sekä pitopaikoista. HUOM!! PIENI PAKETTI ARPOIHIN !!!
Hallitus kokoontuu kahvitilaisuuden jälkeen.
Terveisiä Pohjois-Norjan retkeltä niille, jotka eivät olleet mukana. Valokuvia retkeltä voi
tilata Raimolta, mallikuvat ovat mukana.
TERVEYDENHOITAJA TIEDOTTAA
Koulutuksen vuoksi seuraavina päivä EI OLE avovastaanottoa:
To 22.9
klo 11.30-13.00 Vanttauskoski
To 6.10
klo 8.30-10 Vanttauskoski
To 13.10 klo 9.00-10.30 Autti ja klo 11.30-13.00 Vanttauskoski
SEURAKUNNAN SYKSYÄ
Nuorten eväsreppu Vantuksella maanantaisin klo 15-17.
Evästystä, jutustelua,yhdessäoloa yläkoululaisille.
Mukana Mari seurakunnasta.
Rippikoulun käyneille nuorille:
20.-23.10. Nuortenleiri Norvajärvellä, leirimaksu 30 €
18.-20.11. Maata näkyvissä- festarit Turussa, retkimaksu 50€, sitovat ilm. 6.9. - 20.10.
Kouluikäisten leirit Norvajärvellä:
24.-25.9. Aarre-leiri I 2-3 lk, leirimaksu 14 €
14.-16.10. Hiillos-leiri
5-7 lk, leirimaksu 28 €
17.10.
Lasten leiripäivä 1 lk, leirimaksu 7 €
18.-19.10. Aarre-leiri II 3-4 lk, leirimaksu 14 €
3.-4.12 Aarre-leiri III
1-3 lk, leirimaksu 14 €
Kaikkiin em. ilmoittautumiset 6.9. alkaen nuorisotoimistoon p. 3355282 ti-to klo 15-17.
Perhekerhot Vantuksessa 1.9 alkaen joka toinen torstai klo 10-11.30.
15.9 Venevalkaman laavulla! Tervetuloa uudet ja vanhat kerholaiset!
15.9 alkaa klo 14-17 Auttin kappelin avoimet ovet kouluikäisille! Tervetuloa mukaan,
terv.Mari ja Tommi
Nuorten retki Gospelrokkiin la 1.10 klo 13-21.Lähtö Yläkemijoen koulun pihalta klo 13 ja
paluu klo 21. Ohjelmassa Rokin peli ?/ keilaus /uinti , syöminen Raxissa ja Gospelrock
Tivolissa. Retkimaksuun (10 e) sisältyy matkat, ruokailu Raxissa ja liput Gospelrockiin.
Jokainen maksaa muun ohjelman itse. Ilmoittautuminen 23.9 mennessä Vantukselle tai
Marille tekstarina 040 5832517 tai e-mail. mari.hytinkoski@evl.fi. Retkellä mukana Mari ja
Tommi Vantukselta
SEURAKUNNAN ALLAKKA
Su 11.09. klo 11
Ma 12.09. klo 18
To 15.09. klo 10
To 15.09. klo 11
Su 18.09. klo 11
Ti 20.09. klo 10.30
To 22.09. klo 10
Su 25.09. klo 11
Ma 26.09. klo 18
To 29.09. klo 10

Auttin kappeli, messu, Samuel Mäkinen
Mikako, virsikaraokeilta, srkkuoro, Miettunen, Lindström
Vantus, perhekerho
Tennilän kylätalo, kaikenikäisten kerho, Ylipulli
Viirin kappeli, jumalanpalvelus, Samuel Mäkinen
Auttin kappeli, varttuneiden kerho, Ylipulli
Viirin seurakuntakoti, toimintapäivä, Ylipulli
Auttin kappeli, jumalanpalvelus, Lindström
Auttin kyläkartano, virsikaraokeilta, srkkuoro, Miettunen, Lindström
Vantus, perhekerho

