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Kari Mikkola, Luosto club ry vpj.
Petri Paananen, Luosto club ry(Espoo); jäseniä ympäri maata, mökkiläisiä ja vakituisia asukkaita (70-80). Toimintaa: lumikirkon
rakentaminen, talkoilu alueen tapahtumissa jne.136 jäsentä, jäsenmaksu.
Maire Aikio, Nellimin kyläyhdistys- Nellimin tie ykköshanke ja osallistuvat Inari viikoille
Onerva Pulju, Orajärvi Huolissaan nukkuvasta kylätoiminnassa ja koulun myymisestä, toivoisi koululle esim. hoivapalveluita kylän
ikäihmisille
Anita Hegman, Melllakoski, 200 asukasta
Aino Hurtig, Kätkävaara Ongelmana, ettei kylässä kokoontumispaikkaa
Kähkänen Eeva, Kätkävaara
Olli Häkkinen, Keminmaan Keminsuun yhdistys toimii Keminmaan keskustan ja Liedakkalan alueella, kunnostettu kylätalo jne.
Romakkaniemi Arvo, Raanujärvi Ostaneet kylätalon jossa kesäisin kahvila
Martta?, Posion Lehtoniemi
Satu Hämeenniemi, Posion Lehtoniemi
Ahti, Purnumukka Saaneet jäseniä ympäri Suomea, eivät onnistuneet vielä maisemanhoitotuen saamisessa, ystävyyskylä (mitähän
tarkoittaa)
Merja Harju, Pettkula Nuoria ei ole, kunta ei ohjaa asukkaita kylään vaikka kaivos vieressä
Mirja Kaaretkoski, Kersilö Päähankkeena kevyenliikenteenväylän saaminen kylään
Eila Embuske, Lankojärvi Lisää muoria, kiinnostus meän-kielestä, tehneet rantalentiskentämn, kylällä esiintyvä ämmäroikka, haastatelleet
vanhoja ihmisiä jne.
Urpo, Kittilän Kaukonen, Ounasjoen vesistä rappeutunut
Kauko Martti, Posio Anetjärven kylä Vireää toimintaa
Markku Heikkilä- Kemijärven kyläneuvoston perustaminen agendalla
Viljo Seupunki. vireä nuoriso- ja metsästysseura, hieno urheiluseuraintalo, jossa maalämpö ja laitoskeittiö, kyläkirja jossa mukana 13
kylää
Mirja Lampela, Joutsijärvi Ei kylätaloa, sotahistoria vahvuus
Seppo Martikainen –Saarenkylän omakotiyhdistys, oma vuokrakiinteistä, kuuluu myös Luosatoclubiin.
Kantojärvi Hankkeita paljon, rajanyli tapahtuva yhteistyö, hiihtoreittihake Karunki-Tornio 60km,lapset marjaan
Lankojärvi,Pello Hyvä kyläkauppa, kyläkoulu vuoteen 2017
Kantomaanpää, Hilkka –kylätalohanke, maailman kylät 60 talkoolaista, joulumyyjäiset. Kylätalo kylän olohuoneena, jossa seurustellaan
Kostamon kylä pj. Helena Tuulaniemi, kirja vanhoista valokuvista valmistunut, mukana soudussa, tehdasalue laajenee, jolloin kävelytie
kylälle asti tarpeen
Kittilän Alakylä, Sirpa Seppälä Aktiivista toimintaa, mukana maisematruotuun, tarjoavat yksityisille haudoille kynttilänvientipalvelua,
toimiva koulu,9 lasta lisää muuttanut, omat sivut
Taina Saavalainen, Jotsijäri, viisi salpa-asemaa

28. Pentti Erkkilä,Vuotso koulu ja kauppa, koulun tiloissa kokoontuu, Poro aiheena kylämarkkinoilla vuonna 2015
29. Veikko Niemelä, Luusua hankkeita vuosikymmenien ajan, kylätoiminta hiipui kun hankkeet loppui, kiinnostunut esihistorian
tuotteistamisesta matkailupaketeiksi ja vanhusten palveluista

30. Olli Mikkola, Sallan kyläreitti yhdistys, ei anna periksi kyläneuvoston perustamisessa Sallassa, koska näkee järkeväksi voimavarojen
yhdistämisen, tanssilava Vallovaarassa

Lappilaiset kylät ryn rooli, kommentit
-

Tuntematon kylille, mitä hyötyä kylille on yhdistyksestä ja mitä asioita se ajaa?
Yhdistys ei näy, eikä kuulu missään. Toisaalta hyvän kattojärjestön tehtävä on muuttua näkymättömäksi.
Tiedotuksen suuntaaminen alle 50-vuotiaisiin, jotta saataisiin nuorennettua kylätoimijoita
Tiedotusmateriaali yhdistyksen eduista ja toiminnasta, joka vuosittain jaetaan kylille. Tiedotus vuosikokouksessa
Kylätoimikunnan kokouksiin Leader-ihminen kertomaan mahdollisuuksista
Huomioitava kylätoimijoiden ikärakenne tiedottamisessa, nuoret eivät vaan ehdi mukaan
Pirjon käynnit kyläneuvostojen kokouksiin, ei yksittäisiin kyliin, koska resurssit rajalliset
Miten kunnat tukemaan kyläneuvostojen perustamista, miten näkisivät mahdollisuutena, nyt torppaavat. Sallassa
luottamushenkilöt torppasivat, Pellossa myös vastaan. Kemijärvellä suunnitteilla
Hankeneuvonta ei kylän ry:n tehtävä, vaan Leader-ryhmien, yhteisviestintää kannattaa harkita

Toiminnassa kehitettävää:
1.
2.
3.
4.

TIEDOTTAMINEN
TOIMINNAN PELISÄÄNNÖT
EDUNVALVONTA
NEUVONTA (YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN LEADER-RYHMIEN KANSSA?)

Maakunnan yhteiset hankeaihiot
-

Ei aiheuttanut kovinkaan keskustelua. Eislle nousi yksittäisten kylien kehittämisajatukset. Ainoana selkeänä asiana nousi
kylissä tarjottava vanhusten hoivapalvelut ja sen kehittämistarve

Muut keskustelun aiheet:
Miten rahaa yhdistyksen toimintaan:
-

jäsenmaksut
tapahtumat
rantasaunan vuokraus, suurtelttojen vuokraus
haudanhoitopalvelut
maksulliset retket
arvonnat
kylätalon vuokraus kokous, koulutus ja juhlapaikaksi
kunta-avustukset
tapahtumat
kahvilatoiminta

Toimijoiden loppuun palaminen
-

sääntöihin kirjaus, että pj. ja rahastonhoitajan tehvät max 3 vuotta
tai oma sisäinen sopimus
tehtävien jako

Kylätoimitapäivien ajankohta
-

on hyvä, ei tarvetta muuttamiseen

