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Maakunnallinen kyläyhdistys
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Meltauksen matonpesupaikalla mattoja pesevät Riitta Pallari, Päivi Pallari ja Mauri Sirkka.

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Ajelen metsäautotietä kohti mustikkamaita. Maavaraa on autossa niin paljon, että uskon
saavani olla omassa rauhassani. Vaan eikö mitä! Keskelle tietä on pysäköity vanha Toyota. Sen perässä on kärry kukkuroillaan astioita. Rinteestä tuijottaa kommandopipoinen
mies. Pysäytän ja viiton, että auto tukkii tien. Mies heilauttaa vastaan ja hymyilee täydeltä
naamalta.
Emme me toistemme puhetta ymmärrä, mutta eleitä kyllä. Marjaa on hyvin. Aurinko paistaa. Upea kesä.
Kuusi thaita kyykkii rinteessä ja riipii saalista poimureilla sammioihin. Mies ajaa autonsa
sivuun ja heilauttaa kättään kun ajan eteenpäin. Puskista nousee poimijoita ja he kaikki
vilkuttavat.
Meistä moni on käynyt Thaimaassa lomalla. On nautittu auringosta ja vieraanvaraisuudesta, halvoista hinnoista ja oudosta kulttuurista. Moninkertaisille kävijöille on tullut Thaimaasta ystäviäkin. Hymyn maa on maineensa veroinen.
Millaisen kuvan me annamme omastamme täällä työskenteleville thaimaalaisille?
Vieraspoimijat ovat aiheuttaneet ristiriitaisia tunteita, sillä he liikkuvat meidän marjamaillamme, roskaamistakin tapahtuu ja he tienaavat poimimisella enemmän kuin me. Konflikteja on syntynyt ja moni on pahoittanut mielensä.
Toisaalta he ovat saaneet marjabisneksen kukoistamaan, tuoneet kyliin säpinää ja puheenaiheita. Vaikka he ovat olleet täällä jo useina kesinä, silti tunnemme heitä huonosti.
Thait ovat omissa oloissaan, tekevät pitkää päivää ja lentävät syksyllä koteihinsa.
Kun tiedämme, että thait ovat ystävällisiä ja seurallisia ja että heidän kulttuurinsa on hyvin
erilainen kuin omamme, niin lähtökohta kylien ihmisten ja thaipoimijoiden väliseen yhteistyöhön on mainio. Tutustuminen, kylään kutsuminen ja yhteisten tilaisuuksien järjestämisen pitäisi olla jokakesäistä toimintaa.
Tervetulo- ja sadonkorjuujuhlat sopisivat mainiosti ja veikkaanpa, että thait toisivat juhliin
myös oman eksoottisen ohjelmansa.
Tässä meillä kaikilla kylien ihmisillä olisi paljon tekemistä. Näkisimme ensi kesänä tulevat
poimijat mahdollisuutena emmekä vihollisina. Tutustumisen kautta voisimme myös opastaa heitä maan tavoille ja siten välttää riidat etukäteen.
Lappi on aina ollut kansainvälinen ja osannut ottaa vieraat vastaan. Kun meillä on tämä
taito, käytetään sitä hyväksi. Nähdään vieraat mahdollisuutena rikastuttaa omaa elämäämme.
Ja toinen juttu. Kylätoimintapäivät ovat lokakuun lopulla Levillä. Siellä puhutaan paljon
muustakin kuin marjanpoimijoista, näemme toisiamme ja kuullaan, mitä eksoottisella europarlamentaarikko Mitro Revolla on meille annettavaa. Tulossa on hyvä viikonvaihde johon
kaikki ovat tervetulleita.

Heikki Tuomi-Nikula
Puheenjohtaja, Lappilaiset Kylät ry

KYLÄASIAMIEHEN MIETTEITÄ
Syksy jo saa, harmaa on maa. Koivuista lehtiset pois putoaa ………………
Tätä laulettiin alakoulussa aikoinaan. Laulun sanat tuli mieleen, kun katsoin ikkunasta tuota harmaata sateista päivää. Nyt hoilaan sitä tässä koneen ääressä. Onneksi ei muita ole
kotona ………..siis niiden muiden onneksi.
Vanhat kyläkoulut puhuttavat meitä vuodesta toiseen. Kylillä liikkuessa, kyläkoulun ohi
ajaessa tulee aina miettineeksi, että mitä siellä seinien sisällä touhutaan. Onko se mahdollisesti kylätalona, matkailukäytössä tai harjoitetaanko siellä yritystoimintaa? Kaikista huonoin vaihtoehto tietysti on se, että rakennus olisi tyhjillään. Monesti olen myös vieraillut
näissä rakennuksissa, käydessäni kylätilaisuuksissa ja huomannut, kuinka niissä sykkii
vielä se vanhan kyläkoulun sydän.
Tänä keväänä viimein päätin alkaa selvittämään kyläkoulujen kohtaloita ja laatimaan reksiteriä Lapin lakkautetuista kyläkouluista. Samalla kerään tietoa muistakin kylätaloista ja
toimitiloista, missä kyläläiset kokoontuvat. Nämä kylätalot olisi tarkoitus merkitä karttapohjalle Suvimaria Saarenpään avustuksella. Siksipä olen kevään ja syksyn aikana lähestynyt
teitä kylätoimijoita kyselyillä kylätaloista ja kylätilojen käytöstä. Kiitos teille jotka olette jo
vastanneet ja kiitos toimintaryhmille, jotka ovat omalta osaltaan tietojaan minulle toimittaneet. Paljon on kuitenkin vielä aukkoja rekisterissä.
Otan edelleen vastaan tietoa kyläkouluista, riippumatta siitä onko se kylätalona vai yksityisessä käytössä. Kylätaloista ja tiloista, missä kyläläiset kokoontuu, kuka sen omistaa ja
miten kyläläiset hoitavat joskus suuretkin ylläpitokustannukset.
Kohta on muuten aika kaivaa poronkellot esille, on syksyn ettotöiden aika. Minun poronkello soi taas 12 -13.10. Levillä. Teille kylätoimintapäivillä kävijöille se on jo tuttu ääni, ehkäpä
hiukan ärsyttäväkin, varsinkin sunnuntai aamuisin .
Tavataanhan siis Hotelli Hullu Porossa?
Pirjo Riskilä
kyläasiamies

Lappilaiset Kylät ry:n syyskokous pidetään 13.10.2013 kello 9:00
kylätoimintapäivien yhteydessä, Hotelli Hullu Porossa Levillä.

KYLÄTOIMINTA KUNNAN NÄKÖKULMASTA
Lähestyn aihetta Tornionlaakson seutukunnan näkökulmasta. Tornionlaakson seutukunnan muodostavat Ylitornion ja Pellon kunta.
Kylätoiminta ei ole viime vuosiin asti kuulunut varsinaisesti kunnan toimialaan Ylitornion
kunnassa. Kunnan taloudellinen kädenojennus kylien suuntaan on ollut vajaan kahden
sadan euron vuosittainen kyläraha, jonka kylät ovat voineet käyttää omiin juokseviin menoihin.
Kuluvan valtuustokauden alussa on kylätoiminta liitetty osaksi maaseutulautakunnan tehtäväkuvaa. Lautakunnan käyttöön on varattu määräraha, jonka käytön maaseutulautakunta on päätöksellään kohdistanut kunnan kylien toimintojen edistämiseen. Määrärahan kohdistamisesta mainittakoon mm. osallistuminen kylätoimintapäiville ja vuosittainen kylätekopalkinto.
Pellon kunnassa kylätoiminta on ollut maaseutulautakunnan vastuualueella. Pellon kunnan taloudellinen tuki kylätoimintaan on viime vuosina konkretisoitunut kylärahan lisäksi
mm. tukena kylätalojen ylläpitämiseksi ja kylien yhteistoiminnan edistämisenä kylätoimintapäiville osallistumisen tukena.
Maaseutulautakunta on Pellon kunnassa kuluvan valtuustokauden alussa lakkautettu. Lautakunnan lakkaaminen toiminnasta ei ole vaikuttanut kylätoiminnan kehittämiseen kohdistuvan määrärahan määrään.
Tornionlaakson seutukunnan kuntien ja alueen kylätoimikuntien ja – yhdistysten välistä
yhteistyötä on menneinä vuosina mielestäni vaikeuttanut se, että kunnat ovat olleet kylien
suunnasta jotensakin vaikeasti lähestyttävä yhteistyökumppani. Tähän lienee ollut syynä
se, ettei kunnassa ole ollut työntekijää, joka olisi suurella painolla paneutunut kylätoimintaan liittyviin asioihin. Kyläasioita on hoidettu lähinnä oman toimen ohella, jolloin sekä
oma työ että kylätoimintaan paneutuminen ovat enemmän tai vähemmin kärsineet.
Helpotusta Tornionlaakson seutukunnan kuntien ja kylien yhteistoimintaan on tuonut mukanaan alueelle syntyneet kylien muodostamat yhteistyöelimet – Ylitorniolla Ylitornion kyläpuulaaki ja Pellossa Pellon kylien neuvosto. Varsinkin runsaat kaksi vuotta sitten perustetun Ylitornion kyläpuulaakin toiminta on lähtenyt varsin mallikkaasti liikkeelle.
Ylitornion kyläpuulaakin jäseneksi on liittynyt 14 Ylitornion 20 kylästä sekä yksi metsästysseura. Kyläpuulaaki on kokoontunut noin kahden kuukauden välein kunnan eri kylissä.
Puulaakin kokouksissa on kuultu asiantuntijoiden alustuksia kyliä kiinnostavista aiheista,
saatu ajankohtaiskatsauksia kylien toimintaan liittyvistä asioista sekä tehty konkreettisia
aloitteita kunnan suuntaan. Konkreettisimpana kyläpuulaakista liikkeelle lähteneenä ideana voitaneen pitää kuluneen kesän ”Ei mithään raijjaa- kesätapahtuma Ylitornion kylissä.
Pellon kylien neuvostosta on sen täydellä teholla käynnistyttyä tarkoitus muodostaa Ylitornion kyläpuulaakin kaltainen Pellon kyliä yhdistävä foorumi, jonka myötä sekä kylien välinen, sekä kylien ja kunnan välinen yhteistyö entisestään tehostuu.

Kuntien taloudellisten resurssien nykyisestään pienentyessä, on kyläneuvostojen ja – puulaakien kaltaisten elinten rooli tulevaisuudessa yhä merkittävämpää. Kun kuntiin ei varmaankaan tulla perustamaan yksinomaan kylätoiminnan parissa työskenteleviä henkilöitä,
on tärkeää, että kylien yhteiset neuvostot, tai millä nimellä ne sitten kokoontuvatakin, löytävät omat toimintamallinsa ja tuovat kokoustensa kautta kuntien tai muiden tahojen päätöksentekoon asioita, joita ne pitävät toimintansa kannalta tärkeinä.
Toivoisinkin kyläneuvostojen ja muiden vastaavien kylien yhteisten toimielinten muodostavan omat toimintamallinsa vaikuttaa kylien ja kuntien väliseen yhteistyöhön. Kunnissa on
tiedostettu kylien suuri merkitys osana kunnan identiteettiä, joten maaperä kylien ja kuntien yhteistyölle on varmaan otollinen.
Lopuksi toivotan kaikille kylätoimijoille idearikasta loppukesää.
Ari Ala-Poikela
maaseutusihteeri

KYLIEN TURVALLISUUTTA MELLAKOSKELLA
Turvallisuus asiat ovat olleet maakunnassa esillä monilla kylillä, eri hankkeiden turvin. Mellakosken kyläyhdistys piti asiaa niin tärkeänä, että päätti ottaa sen osaksi kylätoimintaa.
Turvallisuuteen liittyvä alustava kyläkokous pidettiin 9.4.2013. Alustajana oli kyläasiamies
Pirjo Riskilä, joka kertoi 31 paikalla olevalle kyläläiselle kylien turvallisuudesta. Tässä kokouksessa kyläläiset perustivat palokunta-, ensiapu-, pelastus- ja siivousryhmän.
23.4. Ylitornion kunnan palopäällikkö piti alkusammutuskoulutusta ja sammutusharjoituksen johon osallistui 30 kyläläistä. Lisäksi Vapepan edustaja Pentti Parkkila kertoi Vapepa
toiminnasta. Ensiapukoulutusta kyläläisille on tulossa syksyn aikana!

Elokuun alussa Mellakoskella oltiin tositilanteessa, kun nuori mies oli kateissa metsässä
kaksi vuorokautta. Poliisien johtamana kyläläiset tekivät maastoetsintää 34 etsijän voimin.
lisäksi etsinnöissä oli mukana koirat ja helikopteri. Etsinnät eivät johtaneet tulokseen, mutta eksyksissä ollut palasi omin avuin väsyneenä metsästä.

PALKKATUEN KÄYTTÖ YHDISTYKSISSÄ
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain (JTYPL) mukaan työ- ja elinkeinotoimisto (TEtoimisto) voi myöntää työnantajalle palkkatukea, mikäli se arvioi, että palkkatuen myöntäminen on tarkoituksenmukainen keino edistää työttömän työnhakija-asiakkaan työllistymistä.
Tarkoituksenmukaisuusharkinta tarkoittaa sen arvioimista, parantaisiko tuettu työ tuella
palkattavan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja edistääkö se näin hänen
työllistymistään avoimille työmarkkinoille.
TE-toimisto laatii yhdessä työnhakijan kanssa suunnitelman työnhakijan työmarkkinaaseman parantamiseksi. Mikäli suunnitelmaa tehtäessä katsotaan, että palkkatuki olisi asiakkaan tilanteeseen sopiva vaihtoehto, arvioidaan mitä palkkatuettu työ tulisi sisältää, että
se parantaisi työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja osaamista sekä avoimille työmarkkinoille työllistymistä.
Palkkatuen myöntäminen edellyttää aina, että tuella palkattavan tuottavuuden arvioidaan
olevan alentunut tarjolla olevaan tehtävään. Tuottavuuden alentuma voi johtua osaamisessa olevista puutteista, vammasta tai sairaudesta, pitkittyneestä työttömyydestä tai jostakin
muusta syystä.
Vaikka palkkatuki myönnetäänkin ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee
aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta ja on tuella palkattuun sidottu tuki.
Koska palkkatuetun työn tavoitteena on palkattavan henkilön osaamisen kehittäminen,
siihen voidaan sisällyttää tai liittää koulutusta muun muassa yhdistämällä tuettu työ ja työvoimakoulutus.
Yhdistysten ja säätiöiden kohdalla TE-toimisto ratkaisee tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella, sovelletaanko JTYPL:n 7 luvun 5 §:ää, eli katsotaanko yhdistyksen
harjoittavan elinkeinotoimintaa. Mikäli yhdistyksen palveluiden ja tuotteiden myynti yrityksille, kunnille ja yksityisille henkilöille on jatkuvaa, ansiotarkoituksessa ja kilpailuolosuhteissa
tapahtuvaa, yhdistyksen ja säätiön katsotaan olevan elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja.
Yhdistys voi ilmoittaa avoinna olevia sijoitusmahdollisuuksia TE-toimistoon www.tepalvelut.fi kautta.
Näin TE-toimiston asiantuntija saa tiedon sijoitusmahdollisuuksista ja voi asiakkaan kanssa arvioida mikä sijoitusmahdollisuus parhaiten vastaa asiakkaan palvelutarpeita.
Yhteisessä palaverissa asiakkaan, yhdyshenkilön ja TE-toimiston asiantuntijan kanssa
sovitaan tavoitteet palkkatukijaksolle sekä sen miten tavoitteiden saavuttamista seurataan,
samalla sovitaan työjakson alkamisajankohta sekä muut tukijaksoon liittyvät asiat.

Yhteistyöterveisin

Eija Sokero
Palvelujohtaja

JÄRJESTÖSTRATEGIATYÖ KÄYNNISTYY
Viime vuonna järjestöjen aloitteesta Lappiin perustettiin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta.
Tämä maakunnallinen järjestöjen yhteistyörakenne kokoaa järjestötoimijoita yhteiseen
työskentelyyn. Neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda maakunnan laajuista painoarvoa
järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle. Neuvottelukunnassa kyläyhdistyksiä
edustaa kyläasiamies Pirjo Riskilä.
Neuvottelukunta on käynnistänyt Lapin järjestökenttää kokoavan maakunnallisen järjestöstrategian laatimisen. Samaan aikaan Meri-Lapissa käynnistyy seudullinen järjestöstrategiatyö.
Strategiatyön avulla halutaan tehdä näkyväksi lappilaisten järjestöjen monipuolinen toiminta ja järjestöjen yhteinen näkemys niistä toimenpiteistä, joiden avulla järjestöt pystyvät entistä paremmin tukemaan lappilaisen ihmisen hyvää elämää. Järjestötoimijoiden laaja
kenttä halutaan tehdä näkyväksi osaksi kunnissa tehtävää hyvinvointityötä ja samalla vahvistaa yhdistysten toiminnanedellytyksiä kunnissa.
Mukaan pääset vastaamalla syyskuussa avautuvaan kyselyyn ja osallistumalla eri paikkakunnilla järjestettäviin työpajoihin., kommentoimalla tulevaa strategialuonnosta ja osallistumalla maakunnallisen strategian julkaisutilaisuuteen 13.5.2014.
Kylätoimintapäivillä 12.10. järjestetään myös yhteistä työskentelyä teemalla Kylätoimijoiden tulevaisuus – tekemisen edellytykset.
Seutukunnissa järjestettävien työpajojen aikataulut:
Pello
24.10.2013
Inari
31.10.2013
Salla
lokakuu 2013
Rovaniemi 07.11.2013
Kittilä
12.11.2013
Tornio
tammikuu
Linkki kyselyyn löytyy myös Lapin liito
www.lapinliitto.fi/lapin‐jarjestostrategiahanke

sivuilta

Tervetuloa mukaan tekemään lappilaista järjestöhistoriaa!

Lisätietoja:
Maakunnallinen järjestöstrategia
Suvimaria Saarenpää
044 669 4880
suvimaria.saarenpaa@lapinliitto.fi
Merilapin seudullinen järjestöstrategia
Marika Mathlein
050 564 1322

syyskuun

alussa

osoitteessa:

LAPIN 25. KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT
12–13.10.2013

Levillä
Hotelli Hullu Poro
- Kylät – hyvä paikka asua -

Ilmoittautuminen:
19.9.2013 mennessä Lappilaiset Kylät ry:n nettisivuilla
http://lapinkylatoiminta.lappi.fi tai kyläasiamies Pirjo Riskilä 040-1495919.
Kylätoimintapäivien hinnat:
kahden hengen huoneessa
yhden hengen huoneessa

110 €/hlö
135 €/hlö

sisältää majoituksen Hotelli Hullu Porossa, ruokailut ja kahvit, ohjelman ja materiaalin.
Päiväkävijät:
lauantai 45 €/hlö,

su 35 €/hlö

sisältää ruokailut ja kahvit, ohjelman ja materiaalin.
Pakettihintoja ei voi purkaa.

Kylätoimintapäivien maksu suoritetaan etukäteen Lappilaiset Kylät ry:n tilille:
FI55 5641 2520 0477 13.
Kirjoita viestikenttään ”Kylätoimintapäivät” ja oma nimesi.
Laskutamme jälkikäteen ainoastaan ne osallistujat, joiden osallistumismaksun maksaa
kunta tai heidän edustamansa organisaatio.

Viime hetken peruutuksista perimme täyden maksun.

http://www.hulluporo.fi/

TERVETULOA KYLÄTOIMINTAPÄIVILLE
Lappilaiset Kylät ry

LAPIN 25. KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT
12 -13.10.2013
Levi, Hotelli Hullu Poro
Kylät – hyvä paikka asua!

Lauantai 12.10.2013

Sunnuntai 13.10.2013

10:00
11:00

Ilmoittautuminen
Lounas

8:30

Valtakirjojen tarkastus

9:00
12:00

Päivien avaus
Heikki Tuomi-Nikula, puheenjohtaja
Lappilaiset Kylät ry

Maakunnallinen kyläyhdistys
Lappilaiset Kylät ry:n syyskokous

11:00

Kahvi ja Kahvileipä

12:15

Kittilän kunnan tervehdys

12:00

12:30

Kylätoimijoiden tulevaisuus –
tekemisen edellytykset
työpaja Suvimaria Saarenpää

PÄÄJUHLA
Avauspuhe
Heikki Tuomi-Nikula, Lappilaiset
Kylät ry

14:30

Kahvitauko

15:00

Miten saada rakennuspaikkoja kyliin?
rakentaminen, kaavoitus ja kyläkaava.

15:30

Kyläverkko
Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys
Jätevesineuvontaa,
Kyösti Saarijärvi, Kemijoen vesien
suojeluyhdistys

Yhteislaulu ”Kymmenen virran maa”

16:00

16:30

keskustelua

16:50

Saagoja
Anni Korpi

17:00

Seminaarin päätös
Pirjo Riskilä, kyläasiamies

12:15

Juhlapuhe
Mitro Repo, Europarlamentaarikko

12:40

Esitys

12:50

Toimintaryhmän tervehdys
Laura Vilander, Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry

13:05

Kari Väänänen
Valtakunnallinen maaseutukasvo 2012

13:20

Kantomaanpää,
Vuoden Lappilainen kylä 2012

13:30

Vuoden Lappilainen Kylä 2013
Vuoden 2013 Kyläteko ja muut palkit
semiset

20:00-23:00 Päivällinen ja yhdessä oloa
14:15

Lapin kansanedustajien puheenvuorot

14:40

Päätössanat
Heikki Tuomi-Nikula, puheenjohtaja
Lappilaiset Kylät ry
Yhteislaulu – ”Tämä taivas, tämä maa”

15:00

Ruokailu

Ilmarintie 6, 87200 Kajaani, 08-628427, kainuunnuotta@kajaani.net,
www.kainuunnuotta€kajaani.net

KAINUULAINEN KYLÄTOIMINTA KEHITYKSEN TIELLÄ
Kainuun Nuotta ry
Kainuun Nuotta ry on kainuulaisten kylien, taajamien ja kaupunginosien vuonna 1995 perustama maakunnallinen kylätoiminnan kattojärjestö. Kyliä Kainuussa on n. 120 kpl ja
kuntataajamia, sekä kaupunginosia n. 30 kpl. Näillä alueilla toimii yhteensä 152 kylä- ja
asukasyhdistystä. Toimintamme piiriin kuluvat kylät, taajamat ja kaupunginosat.
Kainuulainen kylätoiminta kulkee valtakunnan eturintamassa. Toimintamme on vuosien
varrella tullut myös tutuksi lukuisille Suomalaisille ja kansainvälisille vieraille. Perinteinen
kylätoiminta on laajentunut uuskylätoiminnaksi, jonka tunnusmerkkeinä ovat vahva paikallinen kehittämistyö, uudet rahoitusmallit, yhteisöllinen sitoutuminen, yhteistyö kansallisella
ja kansainvälisellä tasolla. Toiminnan perustana on vapaaehtoistyön ja palkatun työn yhdistäminen. Perusajatuksena toiminnassa on tuottaa hyviä palveluita Kainuulaisille ja saatu tulos käytetään lyhentämättömänä kylän hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Kylätoiminnan kumppanuudella uudet toimintamallit
Maakunnallisen kylätoiminnan voima löytyy yhteistyöstä jota toteutetaan monin tavoin.
Järjestöfoorum, johon kuuluvat kaikki keskeiset maakunnalliset kansalaisjärjestöt, hoitaa
kolmannen sektorin sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Maakunnallista laaja-alaista yhteistyötä
toteutetaan kuntien ja valtion organisaatioiden, Leader-toimintaryhmien ja lukuisten yritysten kanssa. Kylien kehittämistoiminta Kainuussa on muotoutunut Systemaattiseksi ja
suunnitelmalliseksi Oulun yliopiston Kajaanin yksiköiden ja ProAgria Kainuun ja Kainuun
Nuotta ry:n kehittämistoiminnan myötä. Näiden kolmen organisaation kesken on syntynyt
tiivis yhteistyö, koko Kainuun tasolla kehittämistoimintaa kehittävä kylätiimi.
Suomen ensimmäinen maakunnallinen kylätalo
Kainuun Nuotta ry on ostanut ja peruskorjannut 1917 rakennetun Kajaanin keskustassa
sijaitsevan TeppanaKeskuksen (Teppanan vanhan puukoulu). Tiloihin on perustettu Suomen ensimmäinen maakunnallinen kylätalo jossa toimivat kyliä laajasti palvelevat toimistot, kokous, koulutustilat ja virtuaalipalvelukeskus. Teppanakeskuksen lisäksi yhdistys ylläpitää Kajaanin keskustassa monikulttuurikeskus Monikaa. Lisäksi Kajaanissa toimiva
Lohtajan Nettikahvila ja Suomussalmella toimiva perhetupa ovat osa yhdistyksen palvelupisteverkostoa.
Kainuun kylien ja taajamien kehittämisen painoalueet
Kehittämisen painopisteitä ovat yhteisöllisyyden, palvelujen ja elinvoimaisuuden lisääminen, kansalaisdemokratia, liiketoiminnan kehittäminen, viestinnän, valokuituverkkojen ja
tietoyhteiskunnan kehittäminen, kansainvälistyminen, maakuntien välisen yhteistyö, sopimuksellisuus, Kylien turvallisuus, syrjäytymisen ehkäisy, maahanmuuton kotouttaminen ja
infrastruktuurin toimivuus. Kainuun Nuotta ry on ottanut käyttöön uudet sähköiset viestintätyökalut. Käytössä on virtuaalipohjainen kyläportaali johon myös kylät voivat jatkossa tehdä uudet sivustonsa. Teppanakeskuksesssa on valokuituyhteydet ja keskuksesta kehitetään monipuolinen kylien virtuaalipalvelukeskus joka jatkossa palvelee monipuolisesti koko
suomen kylien toimintaa.

Kansalaisvaikuttaminen
Kylien asukkaiden ja julkisen vallan välinen säännöllinen vuoropuhelu on yksi kulmakivi
luotaessa toimintamalleja mm. kylien palvelujen uudenlaisiin järjestelyihin. Kylien ja taajamien paikallistoiminnan vahvin verkko on kylätoiminta. Kainuun kunnissa 2-3 kertaa vuodessa kokoontuu kyläparlamentti tai kuntatiimi, joka toimii kunnan päättäjien, viranhaltijoiden ja kyläyhteisöjen yhteisenä tasavertaisena keskustelufoorumina. Yhteistyössä toimitaan kylien kansalaisvaikuttamisen kanavana osallistumalla lähes kaikkiin kyliä koskevien strategioiden, ohjelmien ja suunnitelmien suunnitteluun ja sisällön kirjoittamiseen. Järjestämme yhdessä kylätiimin kanssa vuosittain hankevetäjien tapaamisia, Kainuun kyläparlamentti, nuorten seminaareja kyläpäällikköpäiviä, hankevetäjätapaamisia, kuntatiimejä
jokaisessa kunnassa kaksi kertaa/kunta ja lukuisa määrä erilaisia koulutuksia ja seminaareja.
Varainhankintaa ja palvelutoimintaa yritysten avulla
Kainuun Nuotta ry omistaa kaksi yhtiötä, kehitysyhtiön GrowNow Oy:n, joka kehitysyhtiötoiminnan lisäksi harjoittaa ravintolatoimintaa ravintola WanhaTeppanassa, sekä Sosiaalinen yrityksen Osuuskunta Rajan Nuotan joka tuottaa palveluja työllisyyden hoidon osaalueilla.
Henkilöstö ja palvelutoiminta
Kainuun Nuotta ry:ssä toteutetaan kylätoiminnan palvelua yritysten ja 8 hankkeen/avustuksen voimin. Henkilöstöä konsernissa työskentelee tällä hetkellä 7 päätoimista
työntekijää ja lisäksi 23 osa-aikaista pääosin tuetun työllistämisen kautta palkattuja henkilöä.
Veli-Matti Karppinen,
toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry

Toimintaryhmän tontilta
Tolokun kylät -hanke tiedottaa. . .
Tolokun kylät -hanke on – vuoden tauon jälkeen – jälleen toiminnassa. Hanketta vetää
hankepäällikkö Niilo Markkanen, joka aiemmin toimi Peräpohjolan kehitys ry:n hankesihteerinä.
Tolokun kylät -hanke toimii koko Peräpohjolan kehitys ry:n (PPK) toimialueella: Kemin
maaseutualueet, Keminmaa, Ranua, Rovaniemen maaseutualueet, Simo ja Tervola. Sen
tarkoituksena on auttaa kylillä toimivia yhdistyksiä kehittämään aluettaan, opastaen niitä
erilaisten ideoiden kehittämiseksi rahoituskelpoisiksi hankkeiksi. Myös maksuhakemusten
tekemisessä hankkeelta saa neuvoja ja opastusta.
Hankeneuvonnan lisäksi yhdistyksiä autetaan rekisteröitymiseen liittyvissä kysymyksissä.
Myös muissa yhdistystoimintaan ja kylien toimintaan liittyvissä asioissa kannattaa hanketta
(eli hankepäällikköä) lähestyä avunpyynnöin. Rahallista apua hanke ei jaa, mutta neuvoja
sen hankkimiseen – etenkin hankkeiden muodossa – voi hyvinkin olla tarjolla.
Ohjelmakausi 2007 – 2013 alkaa olla lopuillaan, mutta nopeat ehtivät vielä hakea meiltä
(eli Peräpohjolan kehitys ry:ltä) rahoitusta hankkeilleen. Kiire painaa päälle, sillä hakemusaineiston tulee olla perillä syyskuun puolivälissä, jotta hakemus ehditään käsitellä syyskuun lopulla pidettävässä hallituksen kokouksessa. Tällöin on myös toiveita, että Lapin
ELY- keskus ehtii tehdä siitä viranomaispäätöksen ennen vuoden loppua; vuodenvaihde
on takaraja viranomaispäätöksille. Toteutusaikaa sen sijaan on käytettävissä koko ensi
vuosi, jos hanke hyväksytään rahoitettavaksi.
PPK: n nettisivuilla on ajankohtaista tietoa rahoituksen hakemisesta niin yrityshankkeille
kuin yleisille kehittämis- ja investointihankkeille. Sivut löytyvät osoitteesta
www.perapohjola.fi. Niillä kannattaa vierailla ahkerasti sillä siellä on muutakin ajankohtaista tietoa tarjolla.

Peräpohjolan kehitys ry:n rahoitustarjonta lyhyesti:
* * * * *
- kylille ja alueille suunnatut yleiset kehittämishankkeet, tukitaso enintään 50 %
- yleisinvestoinnit, tukitaso enintään 50 %
* hakijana voivat olla mm. kylä- ja muut yhdistykset ja kunnat
* omarahoitusosuudesta voi olla talkootyötä enintään 75 %
* rahoitettavan hankkeen vähimmäiskoko on 12 500 €
- yritysten aloitus- ja laajennusinvestoinnit
* hakijana voivat maaseudun mikroyritykset
* tukitaso enintään 35 %
* rahoitettavan hankkeen vähimmäiskoko on 3 572 €
- yrityksen kehittäminen
* esim. yrityksen aloittamisessa ja kehittämisessä tarvittavan asiantuntija-avun hankinta
* tukitaso enintään 50%
* rahoitettavan hankkeen vähimmäiskoko on 1 250 €
*

*

*

*

*

Hankeasioissa teitä palvelevat:
Niilo Markkanen
Hankepäällikkö
Tolokun kylät -hanke
040 124 2469

Päivi Saarijärvi
Toiminnanjohtaja
Hankeneuvonta
040 544 1164

Tuula Piippo
Hankesihteeri
Maksatukset
040 569 7029

niilo.markkanen@perapohjola.fi

paivi.saarijarvi@perapohjola.fi

tuula.piippo@perapohjola.fi

LOKAALI 2013
– valtakunnallinen paikallistoiminnan juhla Hämeessä
Tammelassa 14. - 15.9.2013
Lisätietoja: http://www.hameenkylat.net/lokaali-2013
Ilmoittaudu 31.8.2013 mennessä

MTK-Lappi on maaseudun asialla
Maataloustuottajain Lapin Liitto MTK-Lappi toimii koko Lapin alueella Simosta Utsjoen huipulle saakka. Kattojärjestönsä tavoin MTK-Lappi on ensisijaisesti maaseudun asioiden ja
ihmisten asioiden ajaja, mutta ottaa kantaa myös kaikkeen maaseutua, maataloutta ja
metsätaloutta koskeviin ajankohtaisiin asioihin ja päätöksentekoon.
Maatalouden, metsätalouden ja maaseutuyrittämisen toimintaedellytysten turvaaminen
ovat MTK-Lapin toiminnan kolmijalka. Lappilaistiestön kunto ja toimivuus, laajakaistayhteydet ja palveluiden säilyminen maaseudulla ovat niitä tärkeitä osa-alueita, joiden parissa
MTK-Lappi tekee edunvalvontatyötään.
Palveluiden säilyttäminen ei ole pelkkää sanahelinää, sillä pelkästään yhden maatilan arvioidaan tuovan mukanaan kahdesta neljään muuta työpaikkaa. Koko maassa näitä työpaikkoja on satojatuhansia ja Lapissakin merkittävä määrä.
Koko MTK-Lapin tärkeimpiä vaikuttajia ovat paikallisyhdistykset ja niiden aktiiviset toimijat. Paikallisyhdistys on jokaisen Lapin kunnan alueella. Yhdistysten toimijat ovatkin oman
alueensa todellisia asiantuntijoita
niin edunvalvonnan, ympäristön ja
elinkeinojen saroilla.
Paikallisyhdistykset ottavat MTKLapin tavoin kantaa tärkeisiin alueellisiin asioihin. Väheksyä ei myöskään sovi yhdistysten roolia harvaan
asutun maaseudun ja kyläläisten
virkistystoiminnassa sekä toistensa vertaistukena. Yhdistykset järjestävät alueillaan kylätapahtumia, retkiä ja juhlia voimavarojensa mukaan.
Yhdistysten ja koko MTK-Lapin toimintaan on helpointa tutustua vierailemalla nettisivuilla
www.mtk.fi/liitot/lappi.
Jokaisella paikallisyhdistyksellä on myös omat nettisivunsa MTK-Lapin sivujen alla.
Yhteistyöterveisin
Kaija Kinnunen
toiminnanjohtaja
MTK-Lappi
p. 0400 397 336

MAAKUNNALLISEN KYLÄYHDISTYS
LAPPILAISET KYLÄT RY:N
YHTEYSTIEDOT:
POSTIOSOITE:
Lappilaiset Kylät ry
Ounasjoen itäpuolentie 5162
97340 MELTAUS
http://lapinkylatoiminta.lappi.fi/etusivu
LAPIN KYLÄASIAMIES
Pirjo Riskilä
p. 040-1495919
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

PUHEENJOHTAJA
Heikki Tuomi-Nikula
0400-393411
heikki.tuominikula@gmail.com

Lappilaiset Kylät ry:n löydät myös facebookista

LAPPILAISET KYLÄT RY:N HALLITUS 2013
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
Marita Ulusoy

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
Anna-Kaisa Wuotila

LAPIN KYLÄKIRJE 2/2013
21.8.2013
Julkaisija: Lappilaiset Kylät ry
Sisältö ja ulkoasu: Pirjo Riskilä
Kannen kuva: katja Riskilä
Paino: Pohjolan painotuote

Anneli Salmela
Anne Anttila
Outokaira tuottamhan ry
Jorma Vaara

LIITY JÄSENEKSI MAAKUNNALLISEEN KYLÄYHDISTYKSEEN
Maakunnallinen kyläyhdistys 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 2013:
Henkilöjäsen 10 €
Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt

20 €

Kunnat : jäsenmaksu porrastettu asukasluvun mukaan.

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):
Osoite :
Puhelin :
Sähköposti :
Palauta lomake osoitteeseen Lappilaiset Kylät ry, Ounasjoen itäpuolentie 5162, 97340 MELTAUS

