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Laajaa kaistaa
Kevät on jo pitkällä. Lappilaisiin kyliin päivä paistaa yhä enemmän. Jos ei muuten, niin
lisääntyvän päivänvalon myötä. Elämme jälleen, kuten niin monesti aikaisemminkin,
muutosten aikaa. Kuntauudistus pukkaa kulman takana, valtiovalta työntää vastuutaan yhä
enenemässä muodossa kunnille, kunnat yrittävät pärjätä muuttuvassa maailmassa ja
kyläyhteisöt hakevat uusia toimintamuotoja. Kuntauudistus on asia joka puhuttaa kaikkia.
Toisia enemmän, toisia vähemmän. Riippuen mistä kunnasta / kunnista on kyse. Uudistus on
tulossa, kukaan vaan ei tiedä lopullista aikataulua. Kaikki ovat sitä mieltä, että jotain pitää
tehdä, siinähän se. Jotain ja jollakin aikataululla. Kaikesta huolimatta kyläyhteisöjen toiminnat
ovat viime vuosien varrella muuttuneet ja muutos jatkuu. Kyläyhteisöt ovat joutuneet /
pystyneet valmistautuneet tulevaan, kylätoiminnan muuttumiseen, tavalla tai toisella. Tämä
muuttuva ja ennakoiva ”ruohonjuuritason” toiminta on edellytys toimivalle ja elinvoimaiselle
kylälle. Tästä hyvä esimerkki on aluelautakunnat joita on perustettu jo moneen kuntaa.
Aluelautakunnan rooli tulee tulevaisuudessa olemaan merkittävä, päätösvallan,
kyläpalveluiden sekä eri rahoitusmuotojen käyttäjänä. Näin saadaan päätösvaltaa, joskin myös
vastuuta, tasolle josta kaikki kumpuaa. Maaseutufoorumissa Rovaniemellä 20.-21. 2.2012
pohdittiin monen eri alustaja ja yleisön kera maaseudun tulevaisuutta. Yhteenvetona
foorumista voi sanoa, että maaseutu tulee pitää asuttuna ja elinvoimaisena. Keinoja on monia.
Maaseudulla on nykysuomessa uusi rooli ja toimijoilla sen myötä uudet toiminnot. Mutta
toimimiseenkin tarvitaan toimivaa infraa, tässä tapauksessa toimivia viestintäyhteyksiä, eli
laajakaistaa. Tämä onkin Lapin osalta melkoinen ”rubikinkuutio”. Karttaa katsoessa (missä
laajakaista on tai tulee olemaan) nähdään, että kaukana ollaan kokonaisesta kuutiosta jossa
väri on sama kaikilla sivuilla. Se aika, että olemme Lapissa samalla viivalla muun Suomen
kanssa viestintäyhteyksien kanssa, on vielä kaukana. Laajakaistan saapuminen kaikille, kuten
Liikenne- ja viestintävirasto julkaisussaan; Opas: Vauhtia verkkoon, Sadan megan Suomi,
Erweka2/2011 antoi ymmärtää, on utopiaa. Tavoitteena oli sadan megan yhteys vuoteen 2015
mennessä kaikille, se ei tule toteutumaan. Tämä on myönnetty jo julkisuudessakin, tavoite ei
ole realistinen. Tulevaisuus näyttää miten ja millä aikataululla kaistaa saadaan kyliin ja mihin
kyliin sekä sen, että kuka on toteuttajana. Tavalla tai toisella se varmaan toteutuu. Sehän on jo
perusoikeuskin. Nopeita liikenneyhteyksiä tarvitaan joka päivä yhä enemmän ja enemmän.
Nykysuomessa palveluja karsitaan ja siirretään keskuksiin sekä yhä enemmän verkon kautta
hoidettavaksi. Tässä vain unohdetaan se tosiseikka, että kun sitä
yhteyttä vaan ei joka paikassa ole. Kuten elävä esimerkki osoittaa,
tätä kirjoitettaessa, armonvuonna 2012, ns. reuna-alueella Suomen
rajojen sisäpuolella. Yhteyttä ei saa, vaikka ikkunasta katsoessani
naapurivaltio näkyy vieressä, tämä on arkipäivää nykysuomessa.
Mutta, ei kaikkea ole menetetty. Kaikesta huolimatta tai ehkä juuri
siitä syystä Lappilainen kylätoiminta tulee olemaan voimissaan myös
tulevaisuudessa. Kuten katsoessamme menneisyyteenkin, olemme
aina pärjänneet ja sopeutuneet vallitsevaan olotilaan, niin myös
nytkin. Osaamme ottaa kaiken uuden voimavarana, vaikka joskus
vaikealta tuntuukin. Kuten vanha sanonta kuuluu ”Lopussa kiitos
seisoo”, niin myös Lapille ja Lapin kylätoiminnalle. Yhdessä,
yhteistyöllä, hyvään huomiseen.
”Täältä jostain” 4.3.2012
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TERVEISIÄ
Kuulumisia Pohjois-Karjalasta
Terveiset täältä vaaramaisemaista. Kirjoittaessani tätä tekstiä, on ulkona melkein
metri lunta ja -32 pakkasta. Mutta niin kuuluu talvella ollakin.
Muutimme tänne Ilomantsiin Auliksen syntymätilalle, tavoitteena saada metsät
kuntoon. Sitä työtä onkin riittänyt, sahat ovat soineet ja pinoja tullut. Syksy oli
kuitenkin aika vetinen ja tiet pettivät, piti aina vaihtaa vähän kuivemmalle palstalle.
Pian muuttomme jälkeen oli täälläkin, teille kylätoimijoille tuttu, vuotuinen kyläkokous.
Paikkakunnalla toimii muutaman kylän yhteinen kyläyhdistys, Mäkikylät ry. Tulin
valituksi varapuheenjohtajaksi, kun Aulis lipsautti, että olen ollut näissä hommissa
parikymmentä vuotta ihan työkseni. No, ei se mitään, on ollut sopivasti talkoita ja
muuta toimintaa.
Mäkikylillä on Leaderilla rakennettu vuokramökki järven rannalla. Lisäksi kylällä on
lakkautettu koulu, joka on yrittäjän hallussa. Siellä on leipomo, B&B majoitusta,
iltamia, tansseja yms. toimintaa. Kylätoimikunnan kokoukset pidetään myös
”Mustikkamäellä”. Lisäksi paikkakunnalla on muuta maaseudulle tyypillistä aktiivista
metsästys- ja martta toimintaa. Miehet kaatavat karhut, hirvet ja ilvekset ja naiset
leipovat lihakukkoja.
Mäkikylät ry:n suurin varainkeruu tapahtuu kesällä mäkiautotapahtumalla. Autot ovat
itse rakennettuja ja mäki mielestäni ihan älytön. Katsojia kuitenkin riittää ja hauskaa
on. Pellolla on lisäksi vanhojen traktorin kokoontuminen, kahvia, lettuja ja paikallisia
käsityön myyjiä.
Ilomantsin kunnalla on noin 18 kyläyhdistystä, joiden toimintaa kunta tukee.
Mielestäni
kuitenkin
liian
kimurantilla hakukaavakkeella,
josta ei ota Erkkikään selvää.
Asioita
hallinnoi
maaseutuasiamies.
Omalla perherintamalla olemme
saamassa viimeisenkin lapsemme avioliittoon ja lähdemme
heidän kanssaan häämatkalle
Amerikkaan, sinne Länsirannikolle, missä viimeksikin seikkailimme.
Teillä on taas syksyllä tulossa
kyläpäivät ja voi olla että silloin
tapaamme.
Terveisin Maukkulan kylästä Kaija Lyhykäinen
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VIERASKYNÄ

Ritva Pihlaja,
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,
kansalaistoiminnan teemaryhmä

Ajatuksia Yläkemijoen aluelautakuntamallin laajentamisesta
Entä kun taloudellinen liikkumavara pienenee?
Yläkemijoen aluelautakunnalla on kaksi roolia. Se ensinnäkin päättää kaupungin
organisaatioon kuuluvana tilaajalautakuntana alueen peruspalveluista. Tätä roolia ja
osaa aluelautakunnan toiminnasta on Rovaniemen kaupungin kanssa tehtävän
yhteistyön näkökulmasta kutsuttu palvelukumppanuudeksi. Tämän ohella
aluelautakunta toimii alueen kehittäjäorganisaationa. Tätä osaa kutsutaan
vastaavasti kehittäjäkumppanuudeksi.
Miten tällaista aluelautakunnan toimintamallia voidaan soveltaa jatkossa, kun
kuntatalous on entistä tiukemmalla väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen
vinoutuessa? Kuka tekee päätökset siitä, mitä palveluja on saatavilla lähipalveluna
Rovaniemen maaseutualueilla? Tai siitä, mikä osuus kaupungin budjetista ohjataan
maaseutualueilla asuvien rovaniemeläisten palveluihin, ja minkä verran panostetaan
keskustan alueen palveluihin?
Nämä ovat keskeisen tärkeitä kysymyksiä maantieteellisesti laajassa kunnassa,
missä etäisyys kunnan äärilaidasta toiseen on yli 170 kilometriä ja välimatkat kyliltä
kaupungin keskustaan ja palvelukylille ovat erittäin pitkiä. Kysymykset ovat keskeisen
tärkeitä myös siksi, että jo lähes 90 prosenttia rovaniemeläisistä asuu nykyisin 15-20
kilometrin säteellä kaupungin keskustasta. Samalla kuitenkin entistä useammat kylillä
asuvista ovat ikäihmisiä, joiden arjessa selviytymisen kannalta toimivat lähipalvelut
ovat elintärkeitä.
Jos kuntatalouden ahdinko pahenee tulevina vuosina ja aluelautakuntamallia
päätetään Rovaniemellä laajentaa, tämänkaltaiset kysymykset resurssien oikeasta ja
oikeudenmukaisesta jakamisesta tulevat entistä keskeisemmiksi. Ilman, että niihin
vastataan poliittisessa päätöksenteossa koko Rovaniemen tasolla selkeästi, ei aluelautakuntien kohdalla voida puhua todellisesta toimivallasta.
On siis tärkeää, että samaan aikaan alueellisten toimielinten tehtäviä suunniteltaessa
ryhdytään vakavasti puhumaan siitä,
 kenellä kaupungissa on valta ja vastuu päättää aluelautakuntien alueella
tarjottavista palveluista, niiden sijainnista, palvelutasosta ja palveluihin käytettävien kunnan määrärahojen suuruudesta, eli onko päätöksentekijänä
valtuusto, sektorilautakunta vaiko aluelautakunta sekä siitä,
 mitä palveluja kaupunki sitoutuu Rovaniemen maaseutualueilla tarjoamaan ja
minkä tasoisina nämä palvelut toteutetaan eli mitä palveluja kylissä tarjotaan
lähipalveluna ja miten lähipalvelu määritellään.
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Pulmalliset palvelualueet
Rovaniemen kaupunki on luonnollisesti käsitellyt edellä mainittuja kysymyksiä
muun muassa lautakunnissa ja osana vuotuista talousarviosuunnitteluaan. Näitä
kysymyksiä palvelujen tuottamisesta ja aluerakenteesta on käsitelty myös Rovaniemen alueiden käytön strategiassa (2006). Strategiassa tuodaan esille termit
palvelualue ja palvelukylä.
Näillä termeillä haluttiin strategiassa määritellä laajan maaseutumaisen kaupungin
kyläverkosto sekä ne asukas- ja työpaikkamääriltään suurimmat kylät, joiden
halutaan tuottavan palveluja ympäröiville alueille. Kyläverkoston muodostavat
Meltauksen, Sinetän, Muurolan, Vikajärven, Vanttauskosken ja Kivitaipaleen
keskuskylät palvelualueineen.
Strategiaan on kirjattu, että näillä palvelualueilla, vähintään näissä keskuskylissä,
tulee säilyttää perustasoiset palvelut eli koulu, kaupallinen palvelu, terveydenhuollon vanhustenhuollon peruspalvelu sekä päivähoito ja esiopetus.
Edelleen todetaan, että riittävät peruspalvelut tulee taata kaikille kaupungin
asukkaille, huolimatta kasvavista kustannuksista. Käytännössä tämän todetaan
tarkoittavan panostuksia palvelualueiden keskuskyliin, joissa niissäkin tulee ottaa
huomioon väestömäärissä ja ikärakenteessa tapahtuvat muutokset. Kaupungin
taloudellisen tilanteen sanotaan lopulta vaikuttavan siihen, miten nämä tavoitteet
saavutetaan.
Kaupungin taloudellinen tilanne lienee taustalla syynä siihen kovaan kritiikkiin, jota
kylien edustajat näitä kaupungin käyttämiä palvelualue- ja palvelukylämääritelmiä
kohtaan esittävät. Kylien edustajat toteavat, ettei edes strategiassa nimetyissä
keskuskylissäkään ole enää asukkaiden eri elämäntilanteissa tarvitsemia
välttämättömiä peruspalveluja, jotka mielletään lähipalveluiksi eli palveluiksi, joita
asukkaat tarvitsevat säännöllisesti, lähes päivittäin.
Kritiikkiä esitetään myös siitä, miten kylien ja asukkaiden eriarvoisuus on viime
vuosina kasvanut. Etäisyydet palvelualueiden sisälläkin ovat suuria, ja
keskuskylän palvelujen kuihtuessa näiden käsitteiden koko perustan nähdään
murenevan, kun palvelukylä ei voi enää tukea ympäröivän maaseudun
elinvoimaisuutta.

Suunnittelu ja lähidemokratia
Jos Rovaniemen kaupunki päättää ottaa käyttöön uuden lähidemokratiamallin ja
aluelautakuntatoiminta
laajennetaan
käsittämään
kaikki
Rovaniemen
maaseutualueet, tulisi tämän tarkoittaa suurta muutosta myös siinä, miten asioita
valmistellaan. Muutoksen tulisi ulottua sekä kaupungin organisaatioon että
kylätasolle. Jos aluelautakunnille halutaan antaa todellista valtaa vaikuttaa
alueensa asioihin, niiden tulee voida osallistua siihen valmistelutyöhön, jossa
edellä mainittuja linjauksia laajan kaupungin palveluverkostosta tai budjetista
tehdään.
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Toisin sanoen virallinen kuntasuunnittelu ja kylätasolla tehtävä epävirallinen
kyläsuunnittelu tulee kytkeä sekä valmisteluprosesseina että sisällöllisesti yhteen.
Yläkemijoella näin on osittain pyritty jo tähän mennessä tekemään seuraamalla
alueelle tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Painotus on kuitenkin alueen kehittämisessä
ja yhteensovittamista on tehty aluelautakunnan kehittämisbudjetin osalta. Yhteissuunnittelua palvelujen ja palveluverkoston osalta ei ole Yläkemijoellakaan juuri
tehty.
Kylien edustajat ovat esittäneet, että Rovaniemen kaupunki laatisi koko
kaupungin maaseutualueet kattavan maaseutuohjelman.
Tämä parhaillaan käynnissä oleva vaihe, kun aluelautakuntamallin laajentamisesta
ollaan päättämässä, olisi luonteva ja erinomainen tilaisuus kytkeä kaupungin strateginen suunnittelu ja palvelualueittain tehtävät palvelu- ja kehittämissuunnitelmat
yhteen. Kaupungin maaseutuohjelman sisältö voitaisiin rakentaa jokaisella palvelualueella erikseen koottavien ja yhteisesti koordinoitavien palvelu- ja kehittämissuunnitelmien pohjalta. Tätä kautta luotaisiin paitsi yhteistä osaamista ja uudenlaista
toimintakulttuuria, myös asiantuntijatietoon ja asukkaiden kokemusperäiseen tietoon
perustuvaa aineistoa päätöksenteon pohjaksi.
Suunnittelun tulisi tapahtua yhteistyössä alueiden asukkaiden ja kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden kesken. Alkuvuonna 2012 uudelleen valittavan
Rovaniemen asukasasiamiehen rooli voisi tässä prosessissa olla hyvin keskeinen.
Kaupunginvaltuusto päättäisi koko kaupungin kattavan maaseutuohjelman
linjauksista.
Jos aluelautakuntamallista halutaan aidosti toimiva, asukkaiden ja alueiden vaikuttamismahdollisuus tulee siis ulottaa myös asioiden valmisteluun ja suunnitteluun. Tämä
edellyttää luonnollisesti uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä ja uudenlaisen
toimintakulttuurin omaksumista, jossa kuntalaisille rakennetaan tietoisesti uudenlaista
roolia.
Aikaisemmin edellä todettiin, että Yläkemijoen aluelautakunnalla on ollut kaksi roolia:
aluelautakunta on ollut Rovaniemen kaupungin näkökulmasta sekä palvelukumppani
että kehittämiskumppani. Ottaen huomioon, miten keskeisen tärkeää myös asioiden
valmisteluun ja suunnitteluun osallistuminen aluelautakuntien todellisen toimivallan
näkökulmasta on, tulisi puhua näiden kahden roolin rinnalla jatkossa myös
suunnittelukumppanuudesta.
Muitakin vaikuttamiskeinoja tarvitaan
Suomen kunnissa käytössä olevat lähidemokratian ja asukasvaikuttamisen muodot
ovat toistaiseksi olleet varsin kevyitä, lukuun ottamatta Yläkemijoen aluelautakunnan
toimintaa. Muualla käytössä olevia toimikuntia, neuvostoja, raateja, neuvottelukuntia
ja muita vastaavia on kritisoitu todellisten vaikuttamismahdollisuuksien puutteesta.
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On mielenkiintoista, miksi tilanne on tällainen, vaikka voimassa olevan kuntalain
27 §:ssä on lueteltu pitkä ja velvoittava lista keinoja, joilla kuntalaisten osallistumista
ja vaikuttamista voidaan edistää. Pykälässä jopa todetaan, että valtuuston on
pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Vaikka Rovaniemen kaupunki onkin ollut Yläkemijoen aluelautakuntamallia
luodessaan ja toimintaa jatkaessaan edistyksellinen ja kaupunki on kehittänyt myös
muita asukkaiden osallistumista tukevia keinoja, lähidemokratian ja asukkaiden
todellisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen on suhtauduttava myös
Rovaniemellä jatkossa entistä vakavammin. Esimerkiksi Kylien neuvottelukuntaa
ollaan lakkauttamassa, koska se ei ole vastannut sille asetettuja odotuksia eikä sen
toiminta ole ollut riittävän vaikuttavaa. Näitä käytössä olevia kuntalaisten osallistumisen muotoja tuleekin tarkastella niiden todellisen vaikuttavuuden kannalta. Keskeisen
tärkeä kysymys vastattavaksi on, mihin asioihin kuntalaisten halutaan pääsevän
vaikuttamaan.
Julkisen talouden ja lähipalvelujen turvaamisen haasteiden kasvaessa sekä kylien
väestörakenteen muuttuessa on välttämätöntä kehittää sellaisia kunnallisen
suunnittelun, hallinnon ja päätöksenteon muotoja, jotka säilyttävät ihmisten
luottamuksen ja vahvistavat todellista, aitoa osallisuutta.
Tämä haaste nousee myös edustuksellisen demokratian
ohentumisen myötä. Syksyn 2012 kuntavaaleissa
Rovaniemen kaupunginvaltuustoon valitaan enää 59
valtuutettua nykyisten 75 valtuutetun asemesta.
Edellisissä kunnallisvaaleissa äänestysprosentti oli Rovaniemelläkin hälyttävän alhainen
(58 %), mikä kertoo siitä, etteivät ihmiset koe vaalien
kautta äänestämällä vaikuttamista enää riittävän
toimivaksi tavaksi osallistua yhteisiin asioihin. Tämä
asettaa demokratian kehittämistyölle suuria haasteita,
niin Rovaniemellä kuin valtakunnallisestikin.
Kuva: Aapo Sirkkala

Ritva Pihlajan raportin kokonaisuudessaan voit lukea täältä:
http://lapinkylatoiminta.lappi.fi/etusivu

KYLIEN BISNESKEISSIT-HANKKEEN
MAAKUNTAKIERROKSEN LAPIN TILAISUUS 28.4.2012
Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien Bisneskeissit -hanke järjestää yhteistyössä Lapin
liiton ja Lappilaiset Kylät ry:n kanssa maakunnallisen tilaisuuden kylien
liiketoiminnan edistämiseksi lauantaina 28.4.2012 Rovaniemellä.
Kutsu ja päivien ohjelma julkaistaan lähempänä.
Samassa yhteydessä pidetään Lappilaiset Kylät ry:n kevätkokous.
Laita päivä jo kalenteriin!
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KYLILTÄ

Hanna-Leena Talvensaari
Pohjoisimman Lapin Leader

Kieringin ihme
Miten on mahdollista että pitkään hiljaiseloa eläneeseen kylään syntyy vuodessa
kauppa, kolme muuta yritystä ja niiden ympärille kova vilinä kyläyhteisön keskuudessa?
Kieringin kylä on pieni n. 120 asukkaan kylä Sodankylän kunnan lounaisnurkalla.
Äkkinäinen katsoisi kartalta, että kylähän sijaitsee keskellä metsää ja keskellä ei mitään.
Mutta ei niin korvessa, ettei idearikas ja tarmokas yrittäjä löytäisi hyödynnettäväkseen
paikan hyviä puolia – ja juuri niin on käynyt Kieringille. Pitkän linjan matkailuyrittäjä,
”Kieringinvävy” Paavo Holopainen yhdessä vaimonsa Teija Holopaisen kanssa on aina
tiennyt, että Kierinki on keskellä kaikkea: sieltä on lyhyt matka niin Rovaniemelle kuin
Levillekin. Sen kulttuuriympäristö ja kyläyhteisö tarjoaa ainutlaatuisen elämyksen
matkailijoille, ja hyvän elämän tyyssijan asukkaille. Pitää vain osata ja uskaltaa tarttua
tilaisuuteen.
Kun Holopaiset käynnistivät ”Kierinki-operaationsa”, myös kyläyhteisö halusi laittaa
kortensa kekoon. Kieringin kyläsenseura ry haki Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä
kehittämishanketta, jolla kyläyhteisö vastaa tämän kylälle tarjoutuvaan kehittymisen
mahdollisuuteen. Kehittämishankkeen tavoitteena on levittää uuden elinkeinotoiminnan
vaikutuksia mahdollisimman laajalle ympäristöön, kehittää kylää matkailukohteena
käynnistää koordinoitu kylän kehittämistyö ja osallistaa koko kylä siihen. Hankkeessa on
laadittu kylän eri kohteille kehittämis- ja kunnostussuunnitelmat (mm. seurantalo,
retkeilyreitit), suunniteltu tapahtumia, järjestetty maisemanhoitotalkoita ja tehty kylän
kotisivut ja kylän kehittämissuunnitelma. Hanke on kutonut verkostoja siten että kylän
veturiyritykset saavat tarvittavat palvelut kylältä ja kyläläiset lisätienestiä tai jopa uuden
yrittämisen mahdollisuuksia.
Holopaisten Kierinkiin Kauppa ja kahvila toimii kylän sydämenä. Myös heidän
perustama ylämaankarjatila työllistää kyläläisiä. Kylään on myös perustettu Kieringin
Klapi, kyläläisten yhteistyörinki, joka vie kyläläisten tekemiä polttopuita mm. Norjaan.
Holopaisten matkailuyritys on jo saanut ensimmäiset lomahuoneistot käyttökuntoon ja
majoituskapasiteetin lisääminen on työn alla. Lisäksi koko ajan kehitetään lomakylää
tukevaa verkostoperiaatteella toimivaa ohjelmapalvelutoimintaa.
Kylään on jo nyt muuttanut uusia ihmisiä, ja innostus kylässä on käsin kosketeltava.
Kyläyhteisö haluaakin nyt hyödyntää kaikki tarjolla olevat mahdollisuudet kylän
elinvoimaisuuden kehittämiseksi: kylässä testataan Kylässä hyvä–hankkeen
hyvinvointiTV:tä, kylään on laadittu maisemasuunnitelma Maisemat Ruotuunhankkeella, kylä aikoo olla mukana tulevassa kunnan Leander-rahoitteisessa kylien
asukasmarkkinointihankkeessa ja kylästä etsitään osallistujia myös PLL ry:n
suunnittelemaan hoivapalvelujen tuotantorinkiin.
Hyvä Kierinki!
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HANKKEET

KYMMENEN VIRRAN MAA
Lappi on maa ponteva. Lappi on kymmenen, kymmenen virran maa.
Ja edelleen A.V. Koskimiehen sanoin ”tämä maa minun mieltäni innostaa”. Tämä
maaseutu mieltäni innostaa. Lapin maaseutu. Onneksi en ole yksin. Lapin maaseutu
innosti vastikään runsaslukuisen joukon lappilaisia vaikuttajia ja toimijoita pohtimaan
Lapin liiton järjestämässä Lapin maaseutufoorumissa maaseutumme tulevaisuutta ja
sitä miten se tehdään.
Lapin maaseutufoorumi oli lähtölaukaus Lapin maaseutuohjelman laatimisprosessille.
Maakunnallista aluekehitystyötä johtava Lapin liitto laatii maakunnan pitkän aikavälin
kehitysohjelman sekä sitä täydentävät alakohtaiset ohjelmat, joita maakunnan
toimijat toteuttavat. Lapin maaseutuohjelma tulee olemaan yksi näistä ohjelmista.
Lapin maaseutuohjelmaan tuleva ennakointitieto kootaan Lapin liiton toteuttamassa
Kymmenen virran maa –tiedonvälityshankkeessa. Hanke toteutetaan Euroopan
unionin maaseuturahaston tuella. Rahoittamisesta vastaa Lapin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus. Lapin liitto ei kuitenkaan laadi Lapin maaseutuohjelmaa yksin
eikä sitä laadita kabineteissa. Se laaditaan yhdessä myös Sinun kanssa. Myös Sinun
kotiseudullasi.
Tulen kutsumaan Sinut mukaan tekemään Lapille uutta maaseutuohjelmaa;
määrittelemään Lapin maaseudun kehittämisen painopistealueet - ne kymmenet
elämänvoimaa ja tulovirtaa antavat lähteet.
Vastaa silloin kutsuun,

t. Juha
Juha Kutuniva
kyläkoordinaattori
Lapin liitto
p. 040 732 0949
juha.kutuniva@lapinliitto.fi
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KIERRÄTYSPALSTA

Johanna Ojala-Niemelä
kansanedustaja

Onnea uudelle lehdelle!
Ensimmäiseksi haluan onnitella järjestöänne siitä, että olette lähteneet julkaisemaan
omaa lehteä, jota tosin harjoiteltiin jo Lapin liiton projektissa. Julkaisulla on varmasti
myönteistä merkitystä keskinäiseen yhteydenpitoon. Tieto leviää jäsenten keskuuteen
niin pienissä kuin isommissa asioissa. Samalla myös yhteisten asioiden hoitaminen
helpottuu.
Järjestötyössä pitkään mukana olleena tiedän, että lähes kaikissa yhdistyksissä ja
järjestöissä toimitaan pienillä budjeteilla. Tällöin talkootyön, vapaaehtoistyön, merkitys
kasvaa. Viime vuosien aikana talkoohenki on jossain määrin vähentynyt. En kuitenkaan
usko, että se kokonaan katoaa. Meillä kaikilla on tiedossa, että moni asia olisi jäänyt
toteuttamatta, mikäli talkootoimintaa ei olisi ollut.
Yksi parhaimmista talkootoiminnan myötä saatavista bonuksista on yhteisöllisyyden
vahvistuminen. Sitä tarvitaan etenkin nyt, kun yksilöllisyyttä ja kilpailua korostetaan
vähän joka puolella. Uskon, että yhdessä tekeminen tulee vielä voimakkaasti takaisin.
Siitähän tämäkin lehti on todiste.
***

***

***

***

***

***

***

Viime viikkojen isojen uutisten varjoon on jäänyt lähes jokaista luontoharrastajaa ja
etenkin kalastajaa koskeva uutinen. Kokoomuksen ministeri Jari Koskisen johtamassa
maa- ja metsätalousministeriössä on pohdittu kalastuslakiuudistusta. Työ on saatu niin
pitkälle, että uudistustyöstä on valmistunut komiteamietintö. Yleensä se tuppaa olemaan
niin, että useimmat lakiuudistukset sitten lopuksi noudattelevat mietintöä.
Ministeriö ajaa ns. yhden kortin –mallia. Sen mukaan nykyinen kalastuksenhoitomaksuvero ja läänikohtainen viehekortti yhdistettäisiin. Kortti halutaan pakolliseksi kaikille 18
vuotta täyttäneille alan harrastajille. Pilkkiminen ja onkiminen olisivat tosin edelleen
ilmaisia. Kortti antaa oikeuden kalastaa yhdellä vieheellä ja vavalla koko maassa. Esitys
pitää kuitenkin sisällään sellaisia perustavanlaatuisia kansalaisten kalastusoikeuksia
koskevia heikennyksiä, joita ei voi suoralta kädeltä hyväksyä.
Ensinnäkin kortin hinta on vielä auki. Siitä kaavaillaan ministeriössä 35 euron hintaista,
mutta epäilijät uskovat kymmeniä euroja kalliimpaan. Maksun joutuisivat maksamaan
myös verkolla ja katiskalla kalastavat, vetouistelijat ja urheilukalastusalueilla kalastavat
viehekalastajat. Eläkeläiset, 65 vuotta täyttäneet, olisivat niin ikään tässä maksajien
joukossa mukana. Nythän heillä on maksuton viehekalastusoikeus ja vapautus
kalastuksenhoitomaksuverosta.
En voi henkilökohtaisesti hyväksyä "uudistushanketta" nykymuotoisena. Huoleni on se,
että uudistus toteutuessaan pienentäisi vapaa-ajankalastajien joukkoa tuntuvasti.
Kalastus on mitä parhain luontoharrastus, jota isoisät ovat siirtäneet lasten lapsilleen.
Tätä perinnettä ei pidä romuttaa.
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VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2012 –KILPAILU
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry
etsii vuoden 2012 Lappilaista kylää
Vuoden Lappilaisen kylän valinnalla pyritään nostamaan kylätoiminnan imagoa ja
vetovoimaisuutta, herättämään huomiota kylien monipuoliseen ja aktiiviseen
toimintaan sekä antamaan arvoa paikalliskehittäjille, jotka tekevät työtä oman
alueensa kehittämiseksi.
Vuoden Lappilaisen Kylän valinnassa arvostetaan ja painotetaan seuraavia asioita:









kylän rekisteröityminen
voimassa oleva kyläsuunnitelma
kylän sisäinen toiminta
yhteistyö toisten kylien kanssa
kylän viestintä
kylätapahtumat
elinkeinojen kehittäminen
kylän yhteishenki

Kilpailu tapahtuu seuraavasti:
Vaihe 1.

Tulosta hakulomake osoitteesta http://lapinkylatoiminta.lappi.fi tai pyydä
sähköpostilla osoitteesta lapin.kylaasiamies@elisanet.fi meitä
lähettämään lomake antamaasi osoitteeseen.

Vaihe 2.

Toimita täytetty lomake mahdollisine liitetiedostoineen 20.04.2012
mennessä osoitteeseen: Lappilaiset Kylät ry,
Ounasjoen itäpuolentie 5162, 97340 MELTAUS.

Määräaikaan mennessä lomakkeen palauttaneet kylät ovat valinnassa mukana.
Aineistoa ei voi täydentää lähettämisen jälkeen.

VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2012 JULKISTETAAN LAPIN
KYLÄTOIMINTAPÄIVILLÄ LOKAKUUSSA.

OVATKO KYLÄSI YHTEYSTIEDOT MUUTTUNEET?
PÄIVITÄ UUDET TIEDOT:
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
KIITOS!
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KYLÄNEUVOSTO

Jaana Seipiharju

Inarin kylien neuvosto
Lokakuussa 2011 perustettiin Inarin kylien neuvosto. Ideointia tämän tyyppisestä toimielimestä oli muutamaan otteeseen ollut esillä luottamushenkilöiden aloitteissa. Nyt aika
perustamiselle oli viimein kypsä ja Lapin liiton kyläkoordinaattori Juha Kutunivan Mennään
kylään! -hankkeen koolle kutsumana perustamiskokous viimein pidettiin.
Inarin kylien neuvosto on vielä uusi. Se hakee toimintatapojaan ja paikkaansa kunnan
alueella. Ajatuksena on kuitenkin alun perin ollut kunnan ja kylien välinen vuoropuhelu;
kolmannen sektorin aktivointi mukaan yhteistyöhön ja kehittämistoimintaan. Sääntöihin on
kirjattu neuvoston tehtäviä, jotka varmasti suurimmalta osaltaan ovat saman suuntaisia kuin
muissakin vastaavissa toimielimissä:
”Inarin kylien neuvosto on kylien välinen sekä kylien ja kunnan välinen neuvoa antava
yhteistyö- ja kehittämiselin. Inarin kylien neuvoston tarkoituksena on edistää kylien
asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylien elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden
yhteisten
etujen
valvojana
ja
pyrkiä
edistämään
kylien
asukkaiden
toimeentulomahdollisuuksien edellytyksiä sekä edistää palveluiden säilymistä alueella ja
palvelujen saamista alueelle.”
Erilaiset keinot vaikuttaa, aktivoida, ideoida ja osallistua suunnitteluun ovat niitä työkaluja ja
toimintakeinoja, joilla neuvosto voi asioita viedä eteenpäin. Neuvostolla ei ole virallista
asemaan päätöksentekijänä, mutta siitä voi tulla aktiivinen toimija, joka hyödyntää
kyläyhdistyksissä saatuja parhaita kokemuksia, toimii mielipidevaikuttajana ja tiedonkulun
foorumina kunnan päättäjiin päin ja heidän kanssaan yhdessä. Neuvosto voi olla kyläläisten
ja kyläyhdistysten yksi äänitorvi, kun pyritään vaikuttamaan toimivan infrastruktuuriin esim.
tiestö, teleinfra, perus- ja muihin palveluihin, haja-asutusalueen yritystoimintaan ja sen
toimintaedellytyksiin, erilaisiin yhteisöllisyyden muotoihin; kokoontumistilat, virkistyspalvelut,
kulttuuritoiminta, ja kylien turvaan: syrjäytymisen ehkäisy, palvelut, infrastruktuuri.
Useissa Inarin kylissä on huomattavan aktiivisia kyläyhdistyksiä, kun taas toisista kylistä
yhdistys puuttuu kokonaan. Neuvosto on hyvä foorumi myös välittää aktiivisten kylien
osaamista ja intoa muille kylille ja tarjota mahdollisuutta oppia hyvistä kokemuksista ja
tietysti välttää kertaalleen tehtyjä virheitä. Kyläyhdistysten toiminnassa on myös eroja
kiinnostusten ja painopisteiden osalta: toisilla keskiössä ovat infra-asiat, toiset ovat
pystyneet tarjoamaan kokoontumistiloja ja toimintavälineitä, kun joillakin tärkeimmiksi on
koettu erilaisten tapahtumien järjestäminen. Jo ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa
saatiin esille kylien kokemuksia esimerkiksi erilaisten rahoituskanavien hyödyntämisestä.
Kyliä on neuvostossa mukana nyt 13: Akujärvi, Inari kk, Kaamanen, Koppelo, Menesjärvi,
Miessinmaa, Nellim, Partakko, Saariselkä, Sevettijärvi, Solojärvi, Tolonen, Törmänen.
Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
Konkreettisena toimenpiteenä kevään aikana neuvosto lähtee kokoamaan tieto- ja
esitepaketin kylistä. Kyläyhdistykset kokoavat kukin omasta kylästään esittelyn, sekä
kirjaavat suunnitelmia ja kehittämisehdotuksia itselleen tärkeistä aihepiireistä. Tarkoituksena
on tuottaa lehtinen, jossa näitä kohokohtia nostetaan esiin. Muutoin toiminnassa päästään
eteenpäin aluksi pienin askelin, mutta usko on luja siihen, ettei neuvostosta tule pelkästään
lausuntoautomaatti, vaan vilkasta keskustelua käyvä aktiivinen vaikuttaja ja toimija
täydentämään niitä tieto-, taito ja vaikuttamiskanavia, joita kuntakentässä kylien suuntaan
on tai joita mahdollisesti vielä puuttuu.
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TOIMINTARYHMÄN TONTILTA

Pirjo Jaakkonen
Toiminnanjohtaja, Myötäle ry

Myötäle ry kylien kehittäjänä
Koillismaan alueen Leader-toimintaryhmä Myötäle ry tukee maaseudun kehittämistyötä
Posion, Kuusamon ja Taivalkosken alueella. Koska alueemme yhteisöistä suuri osa on
pieniä myös taloudellisilta resursseiltaan, haluamme tukea niiden mahdollisuuksia
investoida ja kehittää toimintaansa . Tällä hetkellä Myötäle ry:llä on käynnissä kaksi
hanketta, joilla kylien tarpeisiin voidaan vastata: Kylien investoinnit -koordinointihanke ja
Yhteisöhautomo - Uusien mahdollisuuksien maaseutu -hanke.
Kylien investoinnit on jo toinen Myötäleen koordinointihanke, ensimmäinen toteutettiin
v.2011 aikana. Koordinointihankkeessa kootaan pieniä alahankkeita yhteen ja
toteutetaan ne suurempana kokonaisuutena. Kokoajana ja rahoituksen hakijana toimii
Leader-toimintaryhmä. Koillismaan pienimuotoiset investoinnit -hankkeeseen valittiin 17
alahanketta, joiden kustannusarvio vaihteli 750 - 5000 euron välillä, tukiprosentti oli 75.
Hankkeet toteutuivat hyvin, niiden avulla hankittiin mm. kaislaleikkuri,
äänentoistolaitteita, teltta sekä rakennettiin ja korjattiin erilaisia rakennelmia.
Uudessa koordinointihakkeessamme alahankkeiden kustannukset voivat olla 1000 7500 euroa. Erityisenä painopisteenä hankkeiden valinnassa ovat nuoret sekä kylien
turvallisuus. Vaikka koordinointihanke toimintamuotona kärsii samoista ongelmista
esim. byrokratian suhteen kuin suuremmatkin hankkeet, se on nähty toteuttamisen
arvoiseksi jatkossakin. Myötäle ry:n hanke oli ensimmäinen koordinointihankeharjoitus
myös Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukselle, joten opittu on paljon ja jatkossa
tiedetään paremmin miten pahimpia karikoita voidaan välttää.
Yhteisöhautomo on viiden Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmän yhteinen hanke, jolla
tarjotaan alusta paikallisten yhteisöjen vahvistamiseen, niiden viestinnän kehittämiseen
ja lähipalveluiden saatavuuden tukemiseen. Myötäleen alueella hankkeen painopisteinä
ovat uusien toimijoiden löytäminen nuorista ja vapaa-ajan asukkaista sekä
sopimuksellisuuden vahvistaminen. Yhteisöhautomossa työskentelee kokoaikainen
hankeaktivaattori, jolta voi saada tukea esimerkiksi kylän kotisivujen tai
tapahtumakalenterin toteuttamiseen, tutustumisretken tekemiseen tai osaajapankin
perustamiseen. Huhtikuun 13. päivä hanke tarjoaa Kuusamossa koulutuksen, joka
perehdyttää sosiaalisen median käyttöön yhteisöjen tiedotuksessa.
Aktiivista kevättä maaseudun kehittämisen parissa!
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SAMAAN AIKAAN TOISAALLA

Kyläasiamies Liisa Helanto
Päijät-häme

Kestävä kylä - metodi synnyttää yhteenkuuluvaisuutta
Jos kyläillan osallistujista on silminnähden mukavaa, ja he palautteessaan sanovat, että
työskentely oli aktivoivaa, juurevaa, omalaatuista, hauskaa, innostavaa, ajatuksia
herättävää jopa hyödyllistä, niin mistä voi olla kyse?
Tarina kertoo, että tämä kyläsuunnittelun menetelmä sai alkunsa, kun huomattiin, että
britit, kovin mielellään, kokoontuvat pelaamaan bridgeä tai muita korttipelejä. Korttien
jakaminen ja niistä keskustelu olivat siis luonteva tapa lähteä miettimään myös yhteisön
yhteisiä asioita. Kylä välittää -hanke on löytänyt tämän Walesissa kehitetyn metodin ja
tehnyt siitä suomalaisen version.
Peli käynnistyy keltaisilla korteilla, jotka haastavat osallistujat miettimään kylää
laajemmassa mittakaavassa; miten maailman melskeet, muutosvoimat, kriisit ja villitykset
koskettavat meidän elämäämme. Korttien avulla löydetään nopeasti arvopohja, jolle
tavoitteita myöhemmin kootaan.
Toinen peli-ilta tuo ajatukset lähemmäs käytäntöä. Mitä tarvitaan, jotta tavoitteiksi kirjatut
asiat lähtevät liikkeelle? Sinisten korttien peli tuo keskusteluun 50 hyvää käytäntöä, joita
on toteutettu menestyksekkäästi ympäri Suomea. Ne saattavat tuoda uusia elementtejä tai
ideoita toimintaan.
Viimeinen jako pelataan vihreillä korteilla. Niillä arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia ja
toteuttamiskelpoisuutta.
Yksinkertaista, eikä totta?
Tosiasiassa olemme vasta testaamassa menetelmää, jonka nimeksi vakiintui Kestävä
kylä -suunnittelukortit ja Opas kyläsuunnittelun ohjaajille. Menetelmää esiteltiin
valtakunnallisilla kylätoimijoiden neuvottelupäivillä joulukuussa 2011 Riihimäellä. Tällöin
avautui myös wiki-sivusto, http://kestavakyla.wikispaces.com, josta löytyy sekä kortit, että
opaskirja. Tavoitteena on, että menetelmää testaavat toimijat voivat sivuston kautta
vaihtaa kokemuksia ja näin kehittää korttien soveltuvuutta erilaisiin suunnittelutilanteisiin.
Opaskirjasta ei ole vielä paperiversiota, mutta toukokuuhun 2012
mennessä on varmasti saatu sen
verran kokemuksia, että opas voidaan
julkaista. Siihen saakka pelikortteja ja
ohjausta välittää Liisa Helanto.
Kokemuksemme on, että jokainen
uusia ajatuksia tuottava menetelmä on
tervetullut kyläasiamiesten työkalupakkiin. Siksi olemmekin iloisia
saadessamme jakaa tämän metodin,
kun tiedämme, että se, kuten kaikki
hyvät asiat, paranee vain käytössä!

Kuva: Pirja Peltomäki
Kylä välittää -asiamiehet (vas) Tauno Linkoranta/
Varsinais-Suomi, Pirkko Kaskinen/Uusimaa, Liisa Helanto/
Päijät-Häme ja Elina Leppänen/ Kanta-Häme.
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MAAKUNNALLISEN KYLÄYHDISTYS
LAPPILAISET KYLÄT RY:N
YHTEYSTIEDOT:
POSTIOSOITE:
Lappilaiset Kylät ry
Ounasjoen itäpuolentie 5162
97340 MELTAUS
LAPIN KYLÄASIAMIES
Pirjo Riskilä
p. 040-1495919
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

PUHEENJOHTAJA
Valtteri Huhtamella
p. 0400-126447
valtteri.huhtamella@gmail.com

Lappilaiset Kylät ry:n löydät myös facebookissa

LAPPILAISET KYLÄT RY:N HALLITUS 2012
jäsen

varajäsen

Martti Kaukua
Olov-Erik Häkkinen
Juha-Pekka Lumpus
Riitta Juntunen
Hilkka Lantto
Urho Alamaunu

Leila Luksua
Jorma Jylänki
Eila Forsell
Raija Hugg
Rauha Turunen
Paula Nevalainen

KYLÄEDUSTAJAT:
Posio:
Keminmaa:
Tervola:
Sodankylä:
Ylitornio:
Kittilä:

KUNTA EDUSTAJAT:
Salla:
Inari:
Rovaniemi

Marita Leskinen
Riitta Näkkäläjärvi
Sari Laakkonen

Rauni Mikkola
Matti Kyllönen
Kaisa Laitinen

MUUT KEHITTÄMISORGANISAATIOT:
Pro-Agria Lappi
Toimintaryhmät:
4H Lapin piiri:

Simo Alaruikka vpj.
Hanna-Leena Talvensaari
Pohjoisimman Lapin Leader ry
Jorma Vaara

LAPIN KYLÄKIRJE 1/2012
12.3.2012
Julkaisija: Lappilaiset Kylät ry
Päätoimittaja, sisältö ja ulkoasu: Pirjo Riskilä
Kannen kuva: Teija Holopainen
Paino: Pohjolan painotuote
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Anne Anttila
Outokaira tuottamhan ry
Anna-Kaisa Wuotila

LIITY JÄSENEKSI MAAKUNNALLISEEN KYLÄYHDISTYKSEEN
Maakunnallinen kylien yhteenliittymä Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien asukkaiden,
kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten ja Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen
yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana Lapin
maakunnan alueella. Lappilaiset Kylät ry on yksi maan 19:sta maakunnallisesta kylien
yhteenliittymästä ja Suomen Kylätoiminta ry:n jäsen.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueen kunnat sekä
yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt sekä
rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden kotipaikka on
Suomessa.

Tervetuloa mukaan maakunnalliseen kylien yhteenliittymän toimintaan !
JÄSENMAKSUT VUONNA 2012 :
Henkilöjäsen 10 €
Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt
Kunnat : alle 8000 asukasta 100 €

20 €

ja yli 8000 asukasta 200 €

Lappilaiset Kylät ry:n jäsenyyttä voi hakea täyttämällä alla olevan lomakkeen :
Lomake myös netissä : http://lapinkylatoiminta.lappi.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------HAKEMUS LAPPILAISET KYLÄT RY:N JÄSENEKSI
Hakija :
Yhteyshenkilö / henkilöjäsen :
Osoite :
Puhelin :
Sähköposti :
Palauta lomake osoitteeseen Lappilaiset Kylät ry, Ounasjoen itäpuolentie 5162, 97340 MELTAUS

