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Yleistä
Yhdistyksen nimi on Narkaus-Kämän Kylät ry (Y-tunnus 1615075-9). Sen toiminta-alueena ovat Narkauksen, Saari-Kämän ja Siikakämän kylät. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi (kuntanumero 698).
Jäsenmaksu yli 18-vuotiailta on 15 euroa kalenterivuodelta. Kannatusjäsenten
jäsenmaksu on vähintään 15 euroa kalenterivuodelta.
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Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena sääntöjen mukaan on Narkaus-Kämän kyläalueiden hyvinvoinnin kehittäminen, yhteistoiminnan edistäminen, asukkaiden
yleisten ja yhteisten etujen valvominen sekä harrastus- ja elinkeinotoiminnan
yleisten edellytysten kehittäminen.
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Pitkän aikavälin tavoitteet 3-5 vuotta
Narkauksen entinen ala-aste tontteineen on ollut kyläyhdistyksen omistuksessa vuoden 2006 tammikuusta lähtien. Vuosien 2010–2014 aikana on tavoitteena remontoida ja saneerata kylätaloa siten, että tilat sopivat hyvin kyläläisten, Narkaus-Kämän Erä ry:n ja Kivalon Urheilijoiden jäsenten harraste- ja kokoontumistiloiksi.
Kylätalon tilojen tulee soveltua myös ulkopuolisille vuokrattaviksi harraste- ja
kokoustiloiksi sekä majoitustiloiksi. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä ovat
keittiön tilat, koneet ja laitteet. Ne kaipaavat saneerausta ja uushankintoja.
Ranuan tien kapeuden ja vilkkaan liikenteen takia on saatava rakennetuksi
tien varrelle väylää, jota voidaan käyttää jalkaisin/pyörällä liikkumiseen ja talvisin hiihtämiseen. Kiireellisin kohde on Saari-Kämän alue. Kyläkyselyjen pohjalta tärkeitä kohteita ovat myös valaistuksen saaminen kylien kohdalle, viemäröinnin rakentaminen etenkin Jokelan tien asukkaille sekä laajakaista- ja
puhelinyhteyksien parantaminen alueella.
Pitkän aikavälin kehittämishankkeita toteutetaan yhdessä kunnan, Peräpohjolan Kehitys ry:n, Narkaus-Kämän Erä ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa.
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4.

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma

4.1

Kiinteistön saneeraus
Kylien yhdistymisavustuksella on suunnitelmissa hankkia myös tuoleja ja taittojalkaisia pöytiä, jotta tilojen muunneltavuus olisi helpompaa. Kylätalon varustamiseen varattua yhdistymisavustusta on vielä käytettävissä noin 2400 €.
Kylätalon kunnostuksesta on tehty suunnitelma sisäremontista ja laavun / nuotiopaikan rakentamisesta lammen rantaan. Jos haettu avustus saadaan, tehdään kylätalon sisäremontti ja rakennetaan laavu/nuotiopaikka lammenrantaan. Vuonna 2009 myönnettyä kylien yhdistymisavustusta on käytettävissä
noin 2500 € kylätalon kunnostukseen.
Pyritään siihen että haketettava puutavara seuraavaa vuotta varten olisi hankittu edellisenä syksynä.

4.2

Ympäristön rakentaminen ja korjaukset
Narkauksen ulkoilureittien siltojen korjaus aloitettiin kesällä 2008. Vuonna
2009 oli työ tarkoitus saada tehtyä työllistämistöinä kaupungin ja kylien kehittämissäätiön avustuksella. Työ peruuntui, joten korjaustyö pyritään tekemään
mahdollisuuksien mukaan kesällä 2013. Siltatarvikkeisiin on varattuna kylien
yhdistymisavustuksia noin 2200 euroa.
Kylätalon uimarantaan laitetaan suodatinkangas ja suodatinkankaan päälle
ajetaan soraa.

4.3

Kyläyhdistyksen talous
Kylätalon käyttökustannusten kattamiseksi ja muun toiminnan ylläpitämiseksi
järjestetään tapahtumia ja vuokrataan kylätaloa mahdollisuuksien mukaan.
Kunta avustaa kylätalon toimintaa maksamalla vajaan 300 euron kuukausivuokraa tiloista, joita kyläläiset käyttävät kansalaisopiston toiminnassa ja kokouskäytössä.

