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KULTTUURI
Kätketty aarre
voitti 24 tunnin
muotoilukilpailun
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Oukku Music Club Jr.

6 Seija Lappalainen 050 438 0914
6 Toimitus 010 665 7626
6 lkkulttuuri@lapinkansa.fi

Ounasvaaran peruskoulun 8.
luokan oppilaat konsertoivat
Rovaniemen pääkirjaston musiikkiosastolla 23.2. kello 18. Ohjelmistossa kuullaan kappaleita
mm. Robinilta, Ed Sheeranil-

ta, PMMP:ltä ja Jari Sillanpäältä. Konsertin kipparina toimii
musiikin lehtori Terho Keskitapio. Ounasvaaran lukiossa on
ollut jo viiden vuoden ajan Oukku Music Club -konserttisarja,

jota on pidetty syksyisin. Tämä
yläkouluikäisten junioriosasto
Oukku Music Club Jr. sijoittuu
tämän jatkumon alkupäähän.
Konsertti järjestettiin ensimmäisen kerran vuosi sitten ja

Niillas Holmberg
ehdolla PN:n
palkinnolle

TIIMI OIKARAINEN

TIIMI HIRVAS
IDEA

IDEA

Koko kylän olohuone Hirvaan koululle +
Kyläkalenteri-sovellus yhteiseen viestintään.

Raitti-sovellus kyläläisten yhteiseksi
viestintäkanavaksi.

LÄHTÖTILANNE KYLÄLLÄ

LÄHTÖTILANNE KYLÄLLÄ

HELSINKI. Suomen ehdokkaat
•Pohjoismaiden
neuvoston kir-

Oikaraisessa on vajaa 500 asukasta.
Lähimmät palvelut ovat 17 kilometrin
päässä Rovaniemellä.

Hirvas on pitkulainen, yli 700 asukkaan
kylä, joka koostuu viidestä asutusryppäästä.
Kylän keskellä sijaitsee koulu. Kylässä on
myös päiväkoti, punttisali ja pesula.
Rovaniemen keskustaan on matkaa 11 km.

Muutama vuosi sitten rakennettu silta
yhdistää kylän osia fyysisesti, mutta
henkinen yhteys hakee muotoaan.
Aktiivisten toimijoiden joukko on pieni.

Hirvas on kasvava ja lapsiperhevaltainen
kylä. Kylässä toimii useita aktiivisia
yhdistyksiä.

● Kilpailun voitti tiimi, joka esittää Auttin kylän matkailuaarteena.
● Tiimi Oikarainen sai kunniamaininnan ehdotuksestaan Raitti.

Asukkaat tunnistavat, että kylässä on
paljon osaamista sekä mahdollisuuksia
lisätä kylän merkitystä esimerkiksi
matkailukohteena.

Rovaniemi

Kunniamaininta

SEIJA LAPPALAINEN TEKSTI // MIILA KANKAANRANTA GRAFIIKKA // ANSSI JOKIRANTA KUVAT

Auttin sijainti on mainio Rova•niemelle,
Kemijärvelle, Ranualle
ja Posiolle risteävien teiden solmukohdassa. Mutta matkailijat
porhaltavat ohi, ja sekös kyläläisiä harmittaa.
Työryhmän ehdotus Autti – kätketty aarre, pohjautuu asukkaiden
omaan aktiivisuuteen: vuokrataan
matkailijoille potkukelkkoja tai
polkupyöriä ja laaditaan reittikarttoja. Autti voi tarjota yksilöllistä ja vastuullista matkailupalvelua yhden yön yöpyjille tai viikoksi
kylään pysähtyville.
Paitsi yöpyviä matkailijoita Auttista puuttuu pellon pientareilla
kirmaavia lapsia. Matkailu tuo kenties työtilaisuuksia ja kaivattuja
lapsiperheitä kylään.

Tiimi Oikarainen
Myös tämä työryhmä ottaa huomioon matkailun mahdollisuudet
kylän vireyttämisessä, mutta ennen kaikkea ehdotus Raitti haluaa
yhdistää kahden puolen Kemijokea

jakautuvan kylän ja turvata asukkaiden arjen sujumisen. Raitti on
helppokäyttöinen sovellus tablettitietokoneelle, jonka avulla arjen
askareista selviydytään yhteistuumin naapuriavulla.
Se on sovellus, jonka varassa
naapuriavun tarvitsija ja tarjoaja kohtaavat – olipa sitten kysymys kimppakyydistä, lumitöistä
tai muusta avun tarpeesta.
Naapuriapu perustuu auttamisen haluun tai vastavuoroisuuteen,
mutta osuuskunnan perustaminenkin on mahdollista.

Tiimi Juujärvi
Työryhmä paneutuu Terhi-ratkaisussaan etäällä palveluista sijaitsevan Juujärven asukkaiden palveluiden turvaamiseen. Tässäkin
mallissa hyödynnetään tablettitietokonetta, jonka varassa pääosin jo iäkkäät kyläläiset saisivat
yhteyden ”Terhiin”. Tämä yhteyshenkilö ohjaa kyläläiset oikean
ammattilaisen luo tai tuo oikeat
ammattilaiset kylään. Toisinaan
”Terhi” kyselee myös oma-aloit-

teisesti kuulumisia yksin asuvilta
ihmisiltä.
Valmiina palveluna Juujärvellä on jo mummobussi, joka kyyditsee asukkaita kauppaan, joten
”Terhin” kontolle jää muissa palveluissa auttaminen.

Hirvas
H

Oikarainen

Juujärvi

TIIMI JUUJÄRVI
TIIMI AUTTI

Tiimi Hirvas
Toisin kuin muut kilpailun kylät, Hirvas on lapsiperhevaltainen ja väkimäärältään yhä kasva
kylä. Työryhmä päätyi lisäämään
kyläläisten kaipaamaa yhteisöllisyyttä ehdotuksessaan Koko kylän
olohuone.
Olohuone on aivan konkreettinen tapaamispaikka Hirvaan koulun tiloissa, mutta Kyläkalenterin
muodossa se on myös virtuaalinen
tila, johon kuka tahansa voi tehdä
merkintöjä.
Kyläkalenteri sisältää paitsi
selkolukuisen kalenterinäkymän
myös ilmoitustaulun, jossa kyläläiset voivat tiedottaa, keskustella
ja sopia yhteisistä asioista. Virtuaaliseen tilaan pääsee myös koululla sijaitsevan älynäytön kautta.
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Tiimi Autti

yhteistyötä musiikkikirjaston
kanssa on tarkoitus jatkaa jatkossakin. Nuoret saavat tilaisuuden hankkia esiintymiskokemusta sekä vahvistaa musiikillisia taitojaan.

Auttin Aarrekartta – ohikulkijoille luodaan
helppoja ja ainutlaatuisia keinoja tutustua
kylään polkupyörä- ja potkukelkkareiteillä.

LÄHTÖTILANNE KYLÄLLÄ

Autti on 100 asukkaan aktiivinen kylä 75
kilometrin päässä Rovaniemeltä. Kyläläisten
keski-ikä on korkea. Auttin ohi ajaa
päivittäin 1 500 ihmistä.

IDEA

Tehotiimi eli kyläläisten oma yhteyshenkilö
”Terhi” + tabletti, jolla saa yhteyden palveluihin.

LÄHTÖTILANNE KYLÄLLÄ

Juujärvi on pieni 130 asukkaan kylä. Asukkaista
suurin osa on yli 50-vuotiaita. Rovaniemelle on
matkaa 88 km ja Kemijärvelle 48 km.

Kuvat: Tiimien esitykset, grafiikka: Miila Kankaanranta

be aikoo lanseerata myös maksullisen version. Asiasta kertoi yhtiön sisältöjohtaja Robert Kynci.
Kuukausimaksullinen ja mainokseton Youtube Music Key
-palvelu on testauksessa, ja se
on tarkoitus julkaista muutaman kuukauden sisällä.
–�Osa yleisöstä haluaa enemmän ominaisuuksia ja on tottunut maksamaan niistä. Emme kuitenkaan usko, että tämä
muuttaa mitään palvelun nykykäyttäjien kannalta, Kynci sanoi.
Google on aiemmin sanonut,
että palvelun kuukausimaksu
alkaa 7,99 dollarista. Käyttäjien
olisi palvelun kautta mahdollista katsoa videoita myös silloin,
kun he eivät ole verkkoyhteydessä. STT, REUTERS

Riku Nieminen pääosaan elokuvassa
Juice Leskisestä

M I K Ä?

24h-kilpailu

HELSINKI. Suomalaisen rock•musiikin
legendan Juice Les-

•

Arctic Design Week ja Kemijoki Oy järjestivät yhteistyössä
designkilpailun, jossa etsittiin
hyvän elämän edellytyksiä Kemijokivarren kylissä
Tuomaristo: Muotoiluprofessori Satu Miettinen Lapin
yliopistosta, professori Oskar
Juhlin Tukholman yliopistosta, toimitusjohtaja Tuomas
Timonen Kemijoki-yhtiöstä,
johtaja Surya Vanka Microsoftyhtiöstä.
Kilpailun tuottaja toimitusjohtaja Päivi Tahkokallio Tahkokallio Design+.

Youtubesta tulossa
maksullinen versio
lähikuukausina
POINT. Googlen omista•maDANA
verkkovideopalvelu Youtu-

Autti
A

IDEA

Designkilpailun
voittaja

jallisuuspalkinnon saajaksi ovat
Hannu Raittilan romaani Terminaali ja Peter Sandströmin
romaani Transparente Blanche
(Valkea kuulas).
Lisäksi Ahvenanmaan ehdokas on Karin Erlandssonin
romaani Minkriket (Minkkitarha) ja saamelaisalueen Niillas
Holmbergin runokokoelma
Amas amas amasmuvvat.
Palkintoehdokkaita on kaksi
jokaisesta Pohjoismaasta ja lisäksi yksi Ahvenanmaalta, Färsaarilta, Grönlannista ja saamelaiselta kielialueelta.
Noin 47�000 euron palkinnon
saaja julkistetaan Reykjavikissa
27. lokakuuta. STT

•

•

TIIMI AUTTI . Maija Rautiainen, Ossi Korhonen, Annika Heinonen, Petri Viherkoski ja Anna Kemppainen.

TIIMI OIKARAINEN . Maria Silvennoinen, Henna Marttila, Riina Poikajärvi,

Milla Aho-Mantila ja Ville Simontaival.

TIIMI JUUJÄRVI . Helena Pirhonen, Minna Ruokamo, Eva Aho, Jari Helin ja

Panu Kauppi.

TIIMI HIRVAS . Jari Porri, Saana Ala-Poikela, Laura Laivamaa, Heidi Välimäki ja Inka Hiltunen.

kisen elämästä suunnitellaan
elokuvaa. Yellow Film -yhtiön
mukaan elokuva perustuu viime vuonna julkaistuun Antti
Heikkisen Juice-kirjaan Risainen elämä.
Tiedotteen mukaan käsikirjoituksen on määrä valmistua
tänä vuonna ja kuvausten alkaa
ensi vuonna. Ensi-iltaa kaavaillaan loppuvuoteen 2016.
Elokuvan päärooliin on valittu Riku Nieminen, joka tunnetaan muun muassa Putoussarjasta. STT

