
 

 

      1.11.2022 

 

MUKAVAA ALKANUTTA MARRASKUUTA!  
Vuosi alkaa lähestyä jo loppuaan, mutta vielä on luvassa monta mukavaa juttua tälle vuodelle! 

Lue lisää tulevista tapahtumista tästä kirjeestä. Muistathan myös vahvistaa osallistumisesti 

pikkujouluihin 23.11. mennessä! 

 

Toimivien vapaaehtoisten pikkujoulut 13.12.2022 klo 17.00–20.00 Hotel Santa Claus  

Kiitoksena kutsumme tänä vuonna toimineet vapaaehtoiset viettämään pikkujouluja 

kanssamme! Tule nauttimaan runsaan joulupöydän antimista mukavassa seurassa, 

joulupukkikin piipahtaa paikalla. Tapahtuman omavastuu 10 €. Ilmoittautumiset ja 

omavastuunsuoritus Neuvokkaan tilille FI68 8000 1600 9810 48 viim. ke 23.11.2022. 

Kirjoitathan viestikenttään nimesi. Vahvistathan osallistumisesi, vaikka olisit jo alustavasti 

ilmoittautunut koulutus- ja virkistyskalenterissa. Ilmoittautumiset ja lisätietoja p. 0400 514 510. 

Lämpimästi tervetuloa! Liitteenä esite pikkujouluista, josta löydät joulupöydän antimet.  

 

Marraskuun kuukausi-info ti 8.11.2022 klo 17.00–18.00  

Kaikille vapaaehtoisille tarkoitetussa kuukausi-infossa vieraana Paula Aho Lapin Martoista 

kertomassa 72 tunnin eli kolmen päivän kotivarasta. 72 tunnin varautumissuosituksella 

tarkoitetaan sitä, että jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä itsenäisesti häiriötilanteen 

sattuessa ainakin kolme vuorokautta. Suositus on tehty yhteistyössä viranomaisten ja 

järjestöjen kanssa. Kuukausi-infoon ei tarvitse ilmoittautua erikseen, voit tulla paikanpäälle, jos 

se sopii aikatauluihisi.  

 

Virkistystä ja tapahtumia vapaaehtoisille  

Laulattaako? Nyt on mahdollisuus laulaa karaokea Kansalaistalolla!  

Tuvalla lauletaan joka toinen perjantai (parillisina viikkoina) karaokea klo 14.00-16.00. 

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Mahdollisuus ostaa kahvia ja pullaa hintaan 2,50 € 

käteismaksulla, varaathan mieluiten tasarahan.  

 

Vapaaehtoisten oma karaokekerho kokoontuu tänä vuonna vielä kolme kertaa: 

marraskuussa la 19.11. ja joulukuussa la 3.12. ja la 17.12. klo 16.00–18.00. Tämä on kaikille 

vapaaehtoisille tarkoitettu karaokekerho. Karaoken lomassa pääset tutustumaan myös toisiin 

vapaaehtoisiin      . Tervetuloa mukaan, näihin em. tapahtumiin ei tarvitse ilmoittautua.  

 

Wanhan ajan Iltamat Mondella pe 4.11. klo 17.00–19.00 

Ohjelmassa laulua, runonlausuntaa, tanssia ja arpajaiset. Mukana säestämässä myös 

Neuvokkaan ohjelmarenkaan vapaaehtoiset. Tapahtuman järjestävät Rovaniemen Eläkeläiset 

ry ja Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto. Vapaa pääsy!  

        

Neuvokkaan kirkkopyhä su 6.11. klo 10.00 alkaen 

Neuvokkaan kirkkopyhä su 6.11.2022 klo 10.00 pääkirkossa. Messun jälkeen ohjelmallinen 

hetki ja kahvit seurakuntakeskuksessa. Neuvokkaan vapaaehtoiset ovat mukana messussa ja 

ohjelmahetkessä erilaisissa tehtävissä. Kolehti kerätään Neuvokkaalle. Paikalla Neuvokkaasta 

Marika ja Miia. Tervetuloa mukaan! 

 



 

 

 

 

 

Haluaisitko mukaan läksykummitoimintaan? Etäkoulutus ma 7.11. klo 17.00–19.30 

Toiminnan tarkoituksena on tarjota kouluikäiselle lapselle henkilökohtaista tukea 

koulunkäyntiin sekä luotettavan aikuisen juttuseuraa. Toiminnan tavoitteena on edistää lapsen 

luku- ja kielitaitoa, ylläpitää koulumotivaatiota sekä ehkäistä yksinäisyyttä. Toiminta 

toteutetaan yhdessä MLL:n kanssa. Ilmoittautumiset ja lisätietoa p. 0400 821 950 / Elina.  

 

Talouskahvila Kansalaistalolla torstaina 10.11. klo 9.00–12.00  

Talouskahvila tarjoaa talousneuvontaa ja tukea talousasioiden hoitoon ilman ajanvarausta. 

Paikalla talousneuvoja kaupungin sosiaalipalvelukeskuksesta, palveluohjaaja kaupungin 

ikäosaamiskeskuksesta ja talousneuvonnan suunnittelija ulosottolaitokselta sekä 

TalousTsemppareita. Tule pienen tai suuremman talouskysymyksen kanssa, vinkkaa 

talouskahvilasta myös tuttavillesi. Kahvitarjoilu! 

 

Rovaniemen Invalidit ry:n järjestämät iltamat & tanssit SaNu:lla 12.11. klo 19.00–24.00 

Hyväntekeväisyystapahtuma alkaa Neuvokkaan kuplettiryhmän esityksellä Elämän kaari. 

Esityksen jälkeen tanssimusiikkia laidasta laitaan Kauko Määtän & Nostalgia -orkesterin 

tahdittamana. Tapahtumassa myös karaokea ja arpajaiset, kahvio avoinna. Lipun hinta 15 €, 

sis. narikka. Saarenkylän Nuorisoseuran talo (SaNu), Napapiirintie 10, 96900 Saarenkylä. 

 

Hyvän mielen päivä tiistaina 22.11. klo 10.00–18.00 

Neuvokas organisoi järjestöjen kanssa yhteistyössä hyvän mielen päivän Kansalaistalolla, 

jolloin järjestöt tekevät asukkaille tutuksi itseään tietoiskuin ja puheenvuoroin. Järjestöpisteillä 

erilaista toimintaa päivän aikana. Tiedotamme tapahtumasta kansalaistalon kanavilla lisää. 

 

Kaikille avoin lukupiiri to 1.12.2022 klo 13.00-14.30 

Kaikille avoin lukupiiri. Ryhmä kokoontuu vielä to 1.12.2022 klo 13.00-14.30. Joulukuun 

teemana on oma lempikirja, voit tuoda kirjan mukanasi joko mielessäsi tai konkreettisesti 

kirjana. Ohjaajana Tuula Saraniemi.  Ilmoittautumiset ja lisätietoja p. 0400 514 510 / 

Sara.  Ryhmän koko max. 10 hlöä.          

 

Joulumyyjäiset Kansalaistalolla to 15.12. klo 9.30–14.00 

Varainhankintaryhmäläiset ovat jo tehneet mm. tonttuja & pupuja tulevia myyjäisiä varten. Ti 

1.11. klo 14.00–17.00 tehdään syttöruusuja ja ke 30.11. klo 15–18 kynttilöitä. Leipojiakin vielä 

kaivataan myyjäisiä ajatellen: jokainen leipoo kotonaan, kuittia vastaan korvataan 

leipomistarvikkeet. Lisätietoja p. 0400 821 950 / Elina.  

 

Jouluvaellus perinteiseen tapaan Kotiseutumuseolla Pöykkölässä 16.12.–20.12. 

Oletko kiinnostunut näyttelemisestä? Lähde mukaan toteuttamaan jouluvaellusta yhdessä 

Totto ry:n ja Rovaniemen seurakunnan kanssa Kotiseutumuseon tunnelmalliseen pihapiiriin 

16.–20.12.; esitykset pääsääntöisesti myöh. iltapäivällä/illalla, pois lukien la 17.12., jolloin myös 

kolme aamupäiväesitystä. Ensimmäiset rooliharjoitukset ma 21.11. klo 17.30–20.00. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset pe 12.11. mennessä p. 0400 821 950 / Elina.  

 

Mukavaa talven alkua toivottelee Neuvokkaan tiimi 


