1

Lapin kyläkirje 2/2015
Kuvaaja: Marianne Berg

1

Olipa kerran...
ja on muuten
edelleen kylä
nimeltä
Törmänen
sivu 5

Lapin 27.
Kylätoimintapäivät
-kylät muutosten
pyörteissä -

Avoimet kylät
tapahtuma
6.6.2015
Karigasniemellä

sivu 6 -7

sivu 10 -11

2

Puheenjohtajan tervehdys
Paras vuosi edessä
Tarpeeksi vanhana voi oivaltaa elämässä jotain
olennaista: heräämisen merkityksen.
Kun räpsäyttää silmät auki, koirehtii vielä patjallaan, hyvällä tuurilla vieressä tuhisee rakas ja
ikkunaverhon välistä näkyy aamun kajo, niin siinä puoliunessa on mahtavaa ajatella, että sainpas vielä tämän päivän.
Jo pelkkä iloitseminen uudesta aamusta antaa
koko päivälle niin mainion alun, että hyvää kestää iltaan asti.
Samanlaisen alun voi saada uudelle toimintakaudellekin.
Ollaan jo vuoden siinä vaiheessa, että Tapion
tarhoista kootaan satoa, muikku ui verkkoon
ja siika ja harrastustoiminta on imaisemassa
täysillä mukaansa. Taas opiskellaan veneenveistoa, saksaa, ruuanlaittoa, viulunsoittoa ja ties
mitä joogaa.
Vaikka uusi vuosi alkaa virallisesti 1. tammikuuta, henkisesti se alkaa syksyllä koulujen ja talveen valmistavien harrastusten myötä. Tähän
aikaan myös tehdään toimintasuunnitelmat
ensi vuotta ajatellen.
Meille kyläihmisille ensi vuodesta pitäisi tulla
kaikkien aikojen paras.
Maan hallitus Juha Sipilän johdolla painii talousongelmien kanssa. Se aikoo toteuttaa nyt sen,
mitä viime uhkailtiin: riipaista Suomen kylätoiminnan tukirahoista 60 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että suurimmat häviäjät ovat maakun-

nalliset kyläyhdistykset. Esimerkiksi Lappilaiset
Kylät ry:n talouden selkärankana oleva valtionapu vähenee olennaisesti.
Millä siis maksetaan kyläasiamiehen palkka ja
muut kulut?
Kirjoitin äsken, että edessä on Lappilaiset Kylät
ry:n kaikkien aikojen paras vuosi.
Miten se tehdään?
Siten, että osoitamme maailmalle miten hienoa
työtä kylissä tehdään. Kerromme, miten ainutlaatuinen paikka Lappi on ja näytämme, miten
kylissä on eletty, eletään nyt ja miten niissä on
elämää myös tulevaisuudessa.
Tavoitteemme on synnyttää EU-hanke, jonka
avulla Lapin kyliin saadaan uudenlaista elämää
ja tulevaisuuden uskoa.
Suunnitteluvaiheessa oleva hanke esitellään
Rovaniemellä lokakuussa pidettävillä kylätoimintapäivillä. Tarkoituksena on yhdessä ideoida hankkeen sisältöä ja jos siitä saadaan hyvä,
se pannaan eteenpäin siinä uskossa, että sen
hankelautakunta hyväksyy ja myöntää rahat.
Jos niin hyvin käy, uskon Lapin kylien toiminnan
nousevan uudelle tasolle.
Heikki Tuomi-Nikula
Lappilaiset Kylät ry.
Puheenjohtaja
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Lapista esimerkkiä

Lappia käsitellään usein erheellisesti yhtenä könttänä,
vaikka Lapissa juuri alueiden omaperäisyys ja monipuolisuus on valttia. Nopeasti muuttuva maisema Lapissa pitää sisällään monenlaista. On kaupunkeja, kyliä,
matkailukeskuksia, elinkeinokeskittymiä ja kaunista
luontoa. Ei siis voi niputtaa Lappia yhteen ja samaan
muottiin, kun se on niin paljon enemmän ja vaihteleekin riippuen siitä, missä päin Lappia kuljetaan.

Lappi on monen asian suhteen nyt huonossa tilanteessa. Työttömyysluvut kapuavat miltei 15 000:een ja
väestö ikääntyy. Joudumme miettimään, mistä saamme tarpeeksi osaavia ihmisiä töihin ja miten työllistämme nyt työttömänä olevat. Siksi jokaisen tulisikin
miettiä, olisiko valmis muuttamaan töiden perässä
sinne missä niitä on tai ottamaan vastaan sellaista työtä, mikä ei välttämättä vastaa omaa mielikuvaa siitä
unelmatyöstä. Lappi on laaja ja monipuolinen maakunta. Meri-Lapissa on teollisuutta ja satamapalveluita,
Ylä-Lapissa matkailua ja poro- sekä luontaistaloutta.
Tämä monipuolisuus on rikkaus, mutta asettaa meille
toisaalta suuria haasteita. Lapin ihminen on tyytyväinen vähään ja hyväksyy pidemmät matkat palveluiden3
osalta, mutta nykyisistä ei enää voida leikata.
Lapissa asuminen on kuitenkin kaiken vaivan arvoista. Täällä etelässä ollessani ajatukset karkaavat
jatkuvasti takaisin Lappiin. Meillä on mahdollisuuksia,
meillä on ratkaisuja. Lapin uusiutuvan energian aste on
jo nyt noin 90% ja sitä voidaan vielä kasvattaa bioenergian avulla sekä kehittää edelleen maatalouden jätteen
hyödyntämistä biovoimaloissa. Ruoan tuotanto, matkailu ja metsätalous tuottavat myös meillä pohjoisessa. Metsäteollisuus työllistää 3200 ja matkailu 5200
lappilaista, alkutuotanto on myös tärkeässä roolissa.
Luonnon raaka-aineiden jalostaminen pidemmälle on
tulevaisuudessa keskeistä. Arvoketjujen leveämmät
päät on saatava jäämään maakuntaan. Yrittäjyyttä ei
myöskään saa unohtaa. Sen edistämisen tulisi olla jokaisen kansanedustajan tehtävä.
Monia mahdollisuuksia on tarjolla ja niihin on vain
rohkeasti tartuttava. Muutosta ei saa pelätä. Lappi
on erityislaatuinen ja lappilaiset eivät itsekään aina aivan täysin ymmärrä, miten upeassa maakunnassa he
asuvatkaan. Yhteisöllisyys ja erilaisuus ovat Lapin voimavara. Yhdessä tekemällä emme voi epäonnistua ja
meistä voi ottaa esimerkkiä muuallakin.
Kansanedustaja
Mikko Kärnä
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on laaja vapaaehtoisten auttajien verkosto, joka perustettiin
50 vuotta sitten tukemaan viranomaisten toimintaa
esim. etsintätehtävissä. Tänä päivänä Vapepaan kuuluu 50 järjestöä. Toiminnallaan vapaaehtoiset lisäävät
yhteiskunnan ja oman elinympäristönsä turvallisuutta,
vapaaehtoisten rooli viranomaisten tukijoina on osa
kansallista järjestelmää. Vapaaehtoista pelastuspalvelua koordinoi Suomen Punainen Risti. Vapaaehtoista
lentopelastustoimintaa koordinoi Suomen Lentopelastusseura ja meri- sekä järvipelastustoimintaa Suomen
Meripelastusseura.
Edelleenkin yleisin tapa auttaa on osallistua kadonneiden etsintään. Katoamisia tapahtuu edelleen ja tulee
jatkossakin tapahtumaan. Viranomaisten vähenevien
resurssien myötä tarve koulutettujen ja maastokelpoisuuden omaavien vapaaehtoisten tukeen etsinnöissä
kasvaa. Aikaikkuna kadonneen henkilön selviytymiselle voi olla kohtalokkaan lyhyt riippuen iästä, fyysisestä
kunnosta ja sääolosuhteista, joten nopean ja tehokkaan etsinnän käynnistäminen mahdollisimman pian
korostuu. Ensihuollon tehtävät, esim. tulva- tai tulipalotilanteissa odottavat vapaaehtoisia käsipareja toimintaan.

Lappi
Lapin alueen Vapepa-organisaation muodostaa maakuntatoimikunta ja 13 paikallistoimikuntaa, sekä 2
aluetoimikuntaa. Vuoden 2015 alussa Lapissa toimi
96 hälytysryhmä ja niissä yli 900 vapaaehtoista. Toiminnan painopisteinä ovat koulutus, yhteistoiminta ja
hälytysvalmius. Lapissa valmiuspäivystäjä on tavoitettavissa ympäri vuorokauden päivystysnumerosta. Hän
välittää Vapepan hälytyksen eteenpäin maakunnan
alueella. Valmiuspäivystysjärjestelmän tarkoituksena
on vapaaehtoisen avun helppo ja nopea hälytettävyys
sekä hälytyskynnyksen madaltaminen. Mitä aiemmin
viranomaiset huomioivat Vapepan voimavarat onnettomuustilanteissa (valmiushälytys), sitä nopeammin
apu saadaan liikkeelle varsinaisen hälytyksen tullessa.
Kuluneena vuonna Vapepaa on Lapissa tarvittu useita
kertoja kadonneen etsintään.

Hälytysryhmän toiminta
Hälytysryhmään kuuluminen on vapaaehtoista ja hälytyksille osallistutaan mahdollisuuksien mukaan, hälytysryhmään kuuluminen ei siis edellytä jatkuvaa
valmiudessa olemista. Hälytysryhmä muodostetaan
seuraavasti:
• mietitään hälytysryhmän nimi (esim.tokkakunta)
• mihin osallistutaan (etsintä, kuljetus, viestitys jne.)
• kuka on ryhmän yhdyshenkilö ja ketkä toimivat
hälyttäjinä
• montako jäsentä ryhmässä on ja montako
on käytettävissä hälytyksen tullessa;
• esim. kokonaisvahvuus on 20 henkilöä,
hälytykseen saadaan 5 henkilöä
• kalusto joka on käytettävissä (henkilökohtainen
kalusto aina omassa käytössä)
• täytetään hälytyskortti, joka toimitetaan SPR:n Lapin piirin valmiuspäällikölle, hälytyskortti siirretään
valmiustietokantaan ja päivitetään vuosittain (kortin
tiedot vain viranomaiskäytössä)
Mitä edellytetään: (etsintä)
• perusensiaputaitoa
• olosuhteisiin sopivia viestintätaitoja
• etsintätaitojen hallintaa
• maastossa liikkumistaitoja
• Vapepan tuntemusta
• hälytystehtävissä Vapepa-tunnisteen käyttöä
(valmiuspäälliköltä)
• tietojen ja taitojen ylläpitoa

Tule mukaan Vapepa-toimintaan
Mukaan pääset ja saat lisätietoja alueesi toimikunnan puheenjohtajalta, sihteeriltä tai Punaisen Ristin
Lapin piirin valmiuspäälliköltä Annikki v. Pandy 0400 391868 tai osoitteesta www.vapepa.fi > Lappi
Kaikki käsiparit ovat tärkeitä Vapepan toiminnassa,
jos et jaksa lähteä esim. maastoon johtopaikalla löytyy kirjaamisessa ja muonituksessa tehtäviä. Tulemme
mielellämme kertomaan lisää toiminnasta esim. kyläyhdistyksen iltoihin tai muihin tapahtumiin.
Tervetuloa mukaan toimintaan
annikki

5

Olipa kerran … ja on muuten edelleen kylä nimeltä

TÖRMÄNEN

Silloin joskus, aikojen alussa, suomalainen uudisasukas, Isostakyröstä lähtenyt Heikki Kyrö, saapui Inariin
vuonna 1758. Hän rakensi talon itselleen Ivalojoen
alajuoksulle, paikalle johon myöhemmin kehittyi Kyrön
kylä. Paikka tunnetaan nykyään nimellä Ivalo.
Heikki Kyrö sai aikojen kuluessa itselleen poikakatraan ja tuli vuosi 1805. Tämä vuosi oli merkittävä meidän kylälle, tuolloin nuorin poikakatraasta myi oman
osuutensa Kittilästä kotoisin olevalle Tuomas Kyrölle,
miehelle joka oli saapunut paikalle ja ihastunut näkemäänsä. Maaosuus sijaitsi nykyisessä Törmäsessä. Siitä
alkoi meidän kylän historia ja kehittyminen aikanaan
merkitykselliseksi paikaksi.
Tuomas Kyrön taloa kuvailtiin suurtilaksi, vuonna
1826, tilalla oli paljon lehmiä, hevosia, lampaita ja poroja. Talo toimi myös seudulla liikkuvien metsästäjien
ja matkalaisten vakituisena maja- ja evästyspaikkana.
Meidän kylän nimi: TÖRMÄNEN vakiintui Tuomas
Kyrön pojanpoikien kautta kun he seudun maaston
mukaisesti alkoivat käyttää sukunimeä Törmänen.
Kylän perustajan muistolaatta on pystytetty nykyisen
yhdistyksen talon ”Törmäsen Keitaan” pihalle ja siinä
on teksti: ”Inarin suuri uutisraivaaja, Törmäsen kylän
kanta-asukas, Tuomas Kyrö”.
Jo paljon ennen kuin kylämme syntyi, kauttamme on
kuljettu Inarille ja Jäämerelle (1598) ja aikaisemminkin,
niin sanottua RUIJAN POLKUA.
Me olemme sen verran erikoinen kylä, että olemme
lähellä kaikkea; lentoasema omalla kylällä, hiihtokeskukseen (Saariselkä) matkaa ”kivenheitto”, kuntakeskus (Ivalo) sijaitsee vieressä, laaja ja kalaisa Inarijärvi
ihan lähituntumassa, retkeilyyn (päivä / pitempi reissu)
sopivat maastot” nurkan takana”, Ivalojoki virtaa ky-

län lävitse, sopii kalastukseen, melontaan, veneilyyn ja
kaikkeen muuhunkin. Meillä on myös oma luontopolku (n.2,5 km) ja kota (n. 35 hengelle) sekä oma talo
5
(Törmäsen Keidas) vuokrattavissa eri variaatioilla.
Meiltä löytyy kylästä eri ammattialojen osaajia, lastenhoidosta talonrakennukseen ja kaikkea siltä väliltä. Myös elokuvanteko (dokumentit, mainos, ym.)
sekä monenlainen kädentaitojen osaaminen on meillä
”hanskassa”.

Lyhyesti:
Meidän oma kylä on yhä elinvoimainen ja virkeä kyläyhteisö, joka on toisaalta vankasti perinteistä kiinni
pitävä ja juurilleen rakentava, toisaalta uutta tervettä
kehitystä vieroksumaton.
Meillä hallittu ja rauhallinen kasvu pohjautuu kestävään luontosuhteeseen ja hyvään yhteistyökykyyn joka
takaa sen, että kylä tulee säilymään suorastaan ihanteellisena kasvuympäristönä asukkailleen.
Törmäsen kylä on maisemallisesti yksi Lapin kauneimpia. Ivalojoki hiekkarantoineen, ihastuttavat, vaihtelevat törmät ja kummut sekä vanhan maalaiskylän
harmoninen perusrakenne leimaavat tätä tuntureiden
väliin puhjennutta, runollista pikku keidasta.
Meillä on myös toimiva kyläyhdistys ja oma talo,
jossa järjestämme kaikenlaista pitkin vuotta, tapauskohtaisesti.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN
Valtteri Huhtamella,
puheenjohtaja
Törmäsen Kyläyhdistys ry
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Lapin 27. Kylätoimintapäivät
3-4.10.2015
Rovaniemellä, Hotelli Pohjanhovissa.
- kylät muutosten pyörteissä Osallistumispaketit 1. ja 2. sisältävät
majoituksen, ruokailut, kahvit, ohjelman ja materiaalin.
1. osallistumispaketti: la-su 1hh 155 €/hlö
2. osallistumispaketti: la-su 2hh 124 €/hlö
Osallistumispaketit 3. ja 4. sisältävät ruokailut, kahvit, ohjelman ja materiaalin.
3. osallistumispaketti: la päiväkävijä   55 €/hlö
4. osallistumispaketti: su päiväkävijä 35 €/hlö
Pakettihintoja ei voi purkaa
Kylätoimintapäivien maksu suoritetaan etukäteen Lappilaiset Kylät ry:n tilille:
FI55 5641 2520 0477 13,
Kirjoita viestikenttään kylätoimintapäivät ja osallistujan nimi.
Laskutamme jälkikäteen ainoastaan ne osallistujat, joiden osallistumismaksun
maksaa kunta tai heidän edustamansa organisaatio.
Viimehetken peruutuksista perimme täyden hinnan.
Ilmoittautuminen 18.9. 2015.
Ilmoittautumislomake löytyy nettisivuiltamme: www.lappilaisetkylat.fi
voit ilmoittautua myös puhelimitse:
040-1495919 tai sähköpostilla:
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
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LAPIN 27. KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT
3-4.10.2015
Hotelli Pohjanhovi, Rovaniemi

Kylät muutosten pyörteissä
Lauantai 3.10.2015		

Sunnuntai 4.10.2015

10:00

Ilmoittautuminen

8:30

Valtakirjojen tarkastus

11:00

Lounas

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

Rovaniemen kaupungin
tervehdys

12:00

PÄÄJUHLA
Avauspuhe
Heikki Tuomi-Nikula, Lappilaiset Kylät ry

12:30

Lähipalvelut kylissä
Tiina Kärjä-Lahdensuu,
Osuuskunta Sompiontähti

Aluelautakunnat kylien asialla
Maarit Alikoski, Rovaniemen kaupunki
		
13:10 Hama- verkosto
Rauno Kuha, MTT

Yhteislaulu ”Kymmenen virran maa”
12:15

12:50

13:30

Kylästä laatua elämiseen?
Antti Liikkanen, psykiatri

13:50

Kahvitauko

14:30

Keskustelu kirnut
Porinaa päivän polttavista aiheista

16:45

Seminaarin päätös
Pirjo Riskilä, kyläasiamies

17:00- Oheisohjelmaa
20:00

Juhlapuhe
Eero Uusitalo, professori
Suomen Kylätoiminta ry

12:40 Esitys
		
12:50 Toimintaryhmän tervehdys
Hanna-Leena Talvensaari
13:05

Kaukonen
Vuoden Lappilainen kylä 2014

13:15

Vuoden Lappilainen Kylä 2015

13:30

Muut palkitsemiset

14:00

Lapin kansanedustajien
puheenvuorot

14:45

Päätössanat
Heikki Tuomi-Nikula, puheenjohtaja
Lappilaiset Kylät ry

Päivällinen ja arpajaiset
tanssit

Yhteislaulu – ”Tämä taivas, tämä maa”
15:00

Ruokailu
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Biotalouden mahdollisuudet tutuksi
Sodankylässä
Sodankylän kunta toteuttaa loppuvuoden aikana tiedotuskampanjan, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa
biotalouden mahdollisuuksista ja hyödyistä paikallisille
toimijoille. Loppuvuoden aikana kunnan alueella järjestetään useita kyläiltoja biotalouden eri teemoilla, joita
ovat lähiruoka, luonnontuotteet, erilaiset energiaratkaisut sekä palvelut ja lähidemokratia.
Sodankylästä löytyy vahvaa kiinnostusta biotalouteen,
mutta samalla on myös epätietoisuutta siitä, mitä biotalous käytännössä on. Tällä kampanjalla avataan niitä
mahdollisuuksia, mitä biotalous sodankyläläisille tarjoaa.

Elinvoimaa ja hyvinvointia koko alueelle
Biotalous on yksi Sodankylän kuntastrategian mukaisista elinkeinojen kehittämisen painopisteistä. Sodankylän
biotalousohjelma 2015–2017 ohjaa kunnan biotalouden kehittämistoimia. Ohjelman ydin on, että uusiutuvien luonnonvarojen raaka-aineet syntyvät maaseudulla.
Pohjoisiin luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kehittymiseksi ja raaka-aineiden saatavuuden turvaamiseksi maaseutu tarvitsee ihmisiä.
Kyliemme ja maaseutumme elinvoimaisuus perustuu
ihmisten hyvinvointiin. Maaseutua pitää siten kehittää
kokonaisuutena, jotta se voi tulevaisuudessakin tarjota
elämisen edellytyksiä entistä kestävämmin. Myös jatkuva tietotekniikan ja sähköisten palveluiden kehittyminen
tarjoaa maaseudulle uudenlaisia toiminta- ja palvelumahdollisuuksia.
Kyläiltoja järjestetään syksyn aikana kaksitoista. Illat
ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kaikki ovat tervetulleita
niin läheltä kuin kaukaa.

Kyläiltojen aikataulu
To 3.9.2015 klo 18.00, Kelujärvi, Kelupirtti
(luonnontuotteet)
To 10.9.2015 klo 18.00, Riipi, Riipin Matin pirtti
(luonnontuotteet)
Ke 16.9.2015 klo 18.00, Orajärvi,
Orapirtti (lähiruoka)
To 24.9.2015 klo 18.00, Sattanen,
Kylätalo Mäkitupa (luonnontuotteet)
To 1.10.2015 klo 18.00, Kierinki,
Kyläseurantalo (energia)
To 8.10.2015 klo 18.00, Lokka,
Lokan koulu (lähiruoka)
To 15.10.2015 klo 18.00, Torvinen,
Torvisen koulu (lähiruoka)
To 22.10.2015 klo 18.00, Kersilö,
Luppovilla / Kersilön koulu (energia)
To 29.10.2015 klo 18.30, Raudanjoki,
Visatupa (energia)
To 5.11.2015 klo 18.00, Vaalajärvi,
Seurantalo (energia)
Ke 11.11.2015 klo 18.00, Vuotso,
Vuotson koulu (palvelut ja lähidemokratia)
To 19.11.2015 klo 18.00, Syväjärvi,
Järvihovi (palvelut ja lähidemokratia)

Yhteystiedot:
Saila Tervaniemi
Biotaloustiedottaja
Sodankylän kunta
puh. 040 728 5229
saila.tervaniemi@sodankyla.fi

9

Meidän
-koulutus
Meidänturvallinen
turvallinen kyläkylä
-koulutus
Lauantaina 26.9.2015 klo 9.00 – 16.00
Lauantaina 26.9.2015 klo 9.00 – 16.00

Rovaniemellä, Meltauksen
koululla (Opinpolku
12) koululla
järjestetään
kylien turvallisuusja hyvinvointiRovaniemellä,
Meltauksen
(Opinpolku
12)
koulutus lauantaina
26.9.2015
klo 9-16.turvallinen
Mukaan
kutsutaan
kaikki
kylien
turvallisuudesta
kiinnostuMeidän
kylä -koulutus
järjestetään
kylien turvallisuusja
hyvinvointi-koulutus
lauantaina
26.9.2015
klo 9-16.
neet! Koulutuspäivä onMukaan
osallistujille
maksuton.
kutsutaan
kaikki kylien turvallisuudesta kiinnostuneet!
Lauantaina 26.9.2015 klo 9.00 – 16.00
Päivän ohjelma:
9.00
9.30
11.30
12.00

13.00
14.00
14.30
15.30

Koulutuspäivä on osallistujille maksuton.

Päivän ohjelma:
Aamukahvi ja esittäytyminen
9.00 Aamukahvi ja esittäytyminen
Alkusammutuskoulutus
9.30 Alkusammutuskoulutus
Lounastauko (omat eväät mukaan)
11.30 Lounastauko (omat eväät mukaan)
Omatoiminen
varautuminen
arjen12)
häiriötilanteisiin
Rovaniemellä, Meltauksen
koululla (Opinpolku
järjestetään kylien turvallisuus- ja hyvinvointi12.00 Omatoiminen
varautuminen
arjen häiriötilanteisiin
koulutus lauantaina
26.9.2015
klo 9-16.mitä
Mukaan
kutsutaan
kaikki
kylien turvallisuudesta kiinnostu* Kotivaraa
tarvitaan,
mutta
ja
kuinka
paljon?
* Kotivaraa
tarvitaan,
mutta mitä ja kuinka paljon?
neet! Koulutuspäivä
on osallistujille
maksuton.
* Selviydy sähköttä
* Selviydy sähköttä
Päivän ohjelma:
* Tietoturva
kuntoon
–
salasanalla
väliä!
* Tietoturva kuntoonon– salasanalla
on väliä!
Turvallinen
kylä
–13.00
hyvinvoivat
kyläläiset
9.00
Aamukahvi
ja esittäytyminen
Turvallinen kylä – hyvinvoivat kyläläiset
9.30
Alkusammutuskoulutus
* Mikä
tuo turvallisuutta
ja hyvinvointia omalle kylälle?
* Mikä tuo
turvallisuutta
11.30
Lounastauko
(omat
eväät mukaan)ja hyvinvointia omalle kylälle?
* Yhteistoiminnan
naapuriavun
merkitys
12.00
Omatoiminen
varautuminen arjenja
häiriötilanteisiin
*jaYhteistoiminnan
naapuriavun merkitys
tarvitaan, mutta mitä ja kuinka paljon?
Kahvitauko ** Kotivaraa
14.00 Kahvitauko
Selviydy sähköttä
* Kylän
turvallisuustyö
näkyväksi
– on
yhdyshenkilön
rooli
kylällä
* Tietoturva
kuntoon
– salasanalla
väliä!
14.30
* Kylän
turvallisuustyö
näkyväksi
– yhdyshenkilön
rooliomalla
omalla kylällä
13.00
Turvallinen kylä – hyvinvoivat kyläläiset
* SPEKin* materiaalipankin
hyödyntäminen
SPEKin
materiaalipankin
hyödyntäminen(mm.
(mm. kyläturvallisuus.fi)
kyläturvallisuus.fi)
* Mikä tuo turvallisuutta ja hyvinvointia omalle kylälle?
Loppukeskustelu
ja
turvallista
kotimatkaa!
* Yhteistoiminnan
ja
naapuriavun
merkitys
15.30 Loppukeskustelu ja turvallista kotimatkaa!
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14.00
14.30

Kahvitauko
* Kylän turvallisuustyö näkyväksi – yhdyshenkilön rooli omalla kylällä
* SPEKin materiaalipankin hyödyntäminen (mm. kyläturvallisuus.fi)
Ilmoittautuminen
peturvallista
18.9.2015
mennessä Aikku Eskeliselle,
15.30Ilmoittautuminen
Loppukeskustelu jape
kotimatkaa!
18.9.2015
mennessä Aikku Eskeliselle,

aikku.eskelinen@spek.fi tai
- 834
4545.
aikku.eskelinen@spek.fi
tai040
040
- 834
4545.
Ilmoittautuminen
pe 18.9.2015
mennessä
Aikku Eskeliselle,
Tarjoamme
aamu- ja
iltapäiväkahvit.
aikku.eskelinen@spek.fi tai 040 - 834 4545.

Ilmoitathan
myös mahdolliset
ruoka-aineallergiat
ilmoittautu-misen
yhteydessä.
Tarjoamme aamuja iltapäiväkahvit.
Ilmoitathan
myös mahdolliset
ruoka-aineallergiat
ilmoittautuTarjoamme aamu- ja iltapäiväkahvit. Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä.
misen yhteydessä.

Tervetuloamukaan!
mukaan!
Tervetuloa
Tervetuloa
mukaan!
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Lähtö tapahtui ilman suuria ryntäilyjä.

Avoimet kylät tapahtuma 6.6.2015
Valtakunnallinen pohjoisin, Avoimet kylät-tapahtuma
Karigasniemen keskustan parkkialueella ” sentral parkissa” aloitettiin ison huvilateltan pysytyksellä, kiitos reippaille talkoolaisille runsaasta osanotosta, muuten teltta
olisi jäänyt pystyttämättä kovan tuulen vuoksi.
Hyvissä ajoin paikalle saapui innokkaita JokaNaisenKympinlenkin osallistujia, jopa Saarenmaalta saakka,
odotellen alkulämmittelyä. Naiset olivat satsanneet
myös pukeutumiseen, parasasu -palkinto tavoitteenaan.
Buffetissa tuoksui grilliherkut ja kahvin sekä tuoreen
pullan tuoksu. Kun tilaisuus aloitetiin aikataulussa ja Esa

Vuomajoki veti naisille alkulämmittelyn ja lähti itse juoksemaan ”jäniksenä” kuudentoista naisen seuratessa perässä juosten ja kävellen.
Matka taittui vaihtelevassa säässä, oli aurinkoa ja
sopivasti tuulta. Loppumatkasta sadekin virkisti reippailijoita. Vpk:n ihanat miehet tarjoilivat lenkin puolimatkassa (jo perinteisesti) mehua ja vettä janoisille ja
punaposkisille reippaille neitokaisille. ”Jänis” oli todella
nopea ja ehti livahtaa maaliin reilusti ennen lenkkeilijöitä
ja otti reippailijat vastaan maalissa kannustusten raikuessa.
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Kylän
voimanaiset
vas.
Kaija Mäkiö,
Päivi Laiti ja
Kirsi Halonen.

Kuvat Oili Karboff

Kyläpoikain voimain
koitoksen viisikko
vas. Esa Vuomajoki,
Jarkko Talja,
Mauri Laiti,
Niilo A Rasmus ja
Antti Guttorm.

Kaikki lenkkeilijät saivat ruusun, halauksen kera. Halimisen ja kukituksen hoiti Karigasniemen ”kyläpäällikkö”
Mauri Laiti. Lenkin jälkeen osallistujille oli tarjolla pientä
purtavaa. Sillä välin, kun naiset hikoilivat lenkillä, oli Tea
Shahar keksinyt puuhaa lapsille kisailun merkeissä. Leikit olivat mm. kananmuna-appelsiiniviesti ja narulakun
syöntikisa. Central parkissa oli myös takakonttikirppis ja
kukkien ja kesäkalusteiden Buffetissa oli myynnissä kyläyhdistyksen ahkerien ja ihanien naisten leipomuksia ja
grilliherkkuja.
Pienen tauon jälkeen aloitettiin Kylän poikain voimainkoitos jossa kannettiin pöllejä, vedettiin autoa ja
kannettiin hiekkasäkkejä. Kisan voitti Mauri Laiti, toinen
oli Jarkko Talja, kolmas oli Vpk:n edustaja Antti Guttorm, neljänneksi sijoittui vanhempaa kaarita edustanut
Niilo A Guttorm. Jäniksenä toiminut Esa Vuomajoki hyvän tasoituksen antaneena viidentenä.
Osallistujat kukitettiin ja muistettiin pienin lahjoin.
Naiset seurasivat innokkaina ja kannustaen miesten voimainkoitosta ja niinhän siinä kävi, että pitihän naistenkin
päästä kokeilemaan voimiaan. Pöllit jätettiin väliin, mutta säkkiä kannettiin ja autoa vedettiin myös naisten voi-
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malla. Hauskaa oli! Parasasu -palkinnon raati päätti jakaa
kolmelle cowboy-tytöille Inarista.
Juontajana toimi koko tapahtumalle, aina niin ihana,
Seppo Raatikainen. Tapahtuman lopuksi tanssitti kansaa, vielä nimetön mutta vireessä oleva, kylän oma bändi. Kiitokset kaikille.
Suuri kiitos kaikille kyläyhdistyksen tukijoille: S-Market Vaskooli, Ivalon Taimitupa, Supatra Kotisen, Neljän
Tuulen Tupa, Strike Shop, Kampaamo Koppanen, Pöyry,
Foto Saarenheimo, Ivalon Apteekki, Ivalon Ekstrapiste,
Tundraporo, Skoganvarre Villmark, K-Ekstra Pohjanrinne, KarigasKeittiöt Oy, Kalastajan Majatalo, Kampaamo
Ritun Hius, Muotkan Ruoktu, Matkahuolto Ivalo, Hieroja Kaija Mäkiö, Kjells kafe, K-Rauta Rovaniemi, Kauppakeskus Härkönen, Utsjoen Kokoomus, Utsjoen Keskusta- puolue, Utsjoen Perussuomalaiset ja Karigasniemen
VPK Tuhannet kiitokset KAIKILLE TALKOOLAISILLE
ja OSALLISTUJILLE (myös niille jotka olitte hengessä
mukana...)
Päivi Laiti ja Terttu Manninen
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www.lappilaisetkylat.fi
Kehitämme nettisivujamme palvelemaan paremmin kyliä ja kylätoimijoita.
Tällä hetkellä sieltä löytyy esimerkiksi:
Tapahtumakalenteri
johon kylät ja yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa tapahtumiaan.
Tapahtuman tiedot ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen:
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Kuukauden kylä -Kyläesittely
Etusivulla on paikka kylien esittelylle,
joka on hyvä paikka kylän markkinoinnille.
Kerro meille kylästäsi kuvien kera ja
me julkaisemme aina kuukausittain uuden kylän.
Toiminta/Kylät välilehdellä
löytyy luettelo Lapin kyläkirjoista,
sekä kylien toimitilat merkattuna googlemapsiin.
Kylät voivat markkinoida siellä myös vuokrattavia kylätiloja,
täyttämällä sivulla olevan kylätalokyselylomakkeen.
Näin meillä, miten teillä?
Ilmianna hyväkäytäntö
Pannaan hyvä kiertämään!
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Kerro sanoin ja kuvin kyläsi onnistuminen, minkä hyvän
toimintatavan olette kehittäneet tai
mikä idea toimii teidän kylällänne.
Julkaisemme ne täällä, toisten kylien iloksi.
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Innostu ja Innosta haastekampanja
Lappilaiset Kylät ry julkistaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kylien haastekampanjan
Innostu ja Innosta!
Tällä toiminnalla haluamme innostaa kyliä kehittämään toimintaansa ja antaa teille välineitä
toimien eteenpäin viemiseksi.
Haastekampanjan toimintamalli on seuraava:
1. Lappilaiset Kylät ry:n nettisivuilla
http://lappilaisetkylat.fi/fi/Innostu_ja_innosta_Haastekampanja on lomake, millä kylä voi
ilmoittautua mukaan haasteeseen, sekä laittaa hyvän kiertämään ja haastaa haluamansa
kylän mukaan toimintaan.

Innostu ja Innosta haastekampanja

2. Kun kylän oma haaste on suoritettu, siitä lähetetään lyhyt selvitys (mukana voi olla myös
kuvia ym. materiaalia), kyläasiamiehelle joka toimittaa kylälle siitä haastediplomin
kampanjan päätyttyä.
3. Haastekampanja päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lappilaiset Kylät ry julkistaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kylien haastekampanjan Innostu ja Innosta!

Haastekampanjaa Innostu ja Innosta! seurataan koko
kampanjan ajan Lappilaiset Kylät ry:n sivuilla http://lap13
pilaisetkylat.fi/fi/Innostu_ja_innosta_Haastekampanja

Haastekampanjaa Innostu ja Innosta! seurataan koko kampanjan ajan Lappilaiset Kylät ry:n
sivuilla http://lappilaisetkylat.fi/fi/Innostu_ja_innosta_Haastekampanja

Tällä toiminnalla haluamme innostaa kyliä kehitSieltä löytyy haastekampanjassa olevat kylät, ohjeitämään toimintaansa ja antaa teille välineitä toimien
ta ja ideoita haasteiden toteuttamiseksi, sekä tietoa jo
Sieltä löytyy haastekampanjassa olevat kylät, ohjeita ja ideoita haasteiden toteuttamiseksi, sekä
eteenpäin viemiseksi.
suoritetuista haasteista ja niiden onnistumisesta.
tietoa jo suoritetuista haasteista ja niiden onnistumisesta.
Toivomme, että haastediplomi jää yhdistyksenne kylätalon/tilan seinälle muistoksi tapahtumasta.

Haastekampanjan
Toivomme, että haastediplomi jää yhdistyksenne kytoimintamalli
on
seuraava:
lätalon/tilan
seinälle muistoksi tapahtumasta.
Toivottavasti tästä tulee hauska yhteinen ponnistus kylätoimijoille.
1. Lappilaiset Kylät ry:n nettisivuilla http://lappiToivottavasti tästä tulee hauska yhteinen ponnistus
Yhteystiedot:
laisetkylat.fi/fi/Innostu_ja_innosta_Haastekamkylätoimijoille.
Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä, Lappilaiset Kylät ry
panja onp. lomake,
millälapin.kylaasiamies@elisanet.fi
kylä voi ilmoittautua mu040-1495919,
kaan haasteeseen, sekä laittaa hyvän kiertämään
ja haastaa haluamansa kylän mukaan toimintaan.
Yhteystiedot:
Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä,
2. Kun kylän oma haaste on suoritettu, siitä läheteLappilaiset Kylät ry
tään lyhyt selvitys (mukana voi olla myös kuvia
p. 040-1495919,
ym. materiaalia), kyläasiamiehelle joka toimittaa
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
kylälle siitä haastediplomin kampanjan päätyttyä.
3. Haastekampanja päättyy vuoden 2015 lopussa.
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Kutsu
Tehdään yhdessä miljoona tuntia hyvää!
Maailman Suurimmat Talkoot 14.–20.9.
Lapin Leader -ryhmät kutsuvat teidät
talkoilemaan nuorten hyväksi ja heidän kanssaan syyskuussa viikolla 38. Yhdessä tekeminen
on paitsi kivaa, niin joukkovoimalla saadaan paljon aikaan pienemmässäkin ajassa. Jo tunti
talkoita riittää, mutta saa tehdä vaikka sata!
Voitte osallistua järjestämällä omat talkoot, osallistumalla muiden talkoisiin ja/tai haastamalla
lisää porukkaa miljoonajahtiin. Talkoiden aihe on melko vapaa: nuoret saavat tehdä mitä
vaan talkoita ja entiset nuoret talkoita, jotka jotenkin hyödyttävät nuoria. Talkoiden ja talkoosuoritusten pitää tapahtua 14. ja 20.9. välisenä aikana, muuten päivä ja ajankohta on oma
valintanne.
Sivustomme maailmansuurimmattalkoot.fi palvelee alustana, jossa ilmoitetaan talkoista ja ilmoittaudutaan niihin, haastetaan talkoilemaan ja kerätään talkootunteja. Käy tutustumassa
ja innostu! Somessa voit levittää hyvää sanomaa hashtagilla #tuntitalkoita, jolla korostetaan
sitä, että tuntikin on tarpeeksi – tule rohkeasti mukaan!
Maailman Suurimmissa Talkoissa myös kisataan. Kisaamme 1) siitä, minkä Leader-ryhmän
alueella on absoluuttisesti eniten talkootunteja, 2) missä talkoissa on eniten talkoolaisia, 3)
kuka järjestää persoonallisimmat talkoot ja 4) lisäksi Instagramissa pyörii kuvakisa. Palkinnot
ovat seuraavat:
1. Rap-aiheinen tapahtuma. Räppärit Jontti ja Shaka esiintyvät ja pitävät rap-työpajan.
2. Bussimatka (tai muutamakin) minne tahansa Suomessa: pelireissu, opintomatka, luokkaretki, kulttuurimatka… maksimissaan 3000 euron arvosta.
3. Mestarikokin loihtima lähiruokaillallinen, max 20 henkilölle.
4. Jopo.
Leader-hankkeissa talkoot ovat mainio tapa kuitata omarahoitusosuutta, ja ilman toinen
toistaan uskomattomampia talkooponnistuksia moni hieno juttu olisi jäänyt toteutumatta.
Maailman Suurimmat Talkoot näyttää nyt nuorisolle, kuinka hyvällä tahdolla saadaan aikaan
ihmeitä.
Lisätietoja: Peräpohjolan Kehitys ry, Outokaira Tuottamahan ry, Kyläkulttuuria tuntureitten
maassa ry, Pohjoisimman Lapin Leader ry ja Koillismaan Leader ry

15

MAAKUNNALLISEN KYLÄYHDISTYS
LAPPILAISET KYLÄT RY:N YHTEYSTIEDOT:
POSTIOSOITE			
Lappilaiset Kylät ry			
Ukkoherrantie 15 B 18
96100 ROVANIEMI			
LAPIN KYLÄASIAMIES		
PUHEENJOHTAJA		
Pirjo Riskilä				Heikki Tuomi-Nikula
p. 040-1495919				0400-393411
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi 		 heikki.tuominikula@gmail.com

www.lappilaisetkylat.fi
Lappilaiset Kylät ry:n löydät myös facebookissa
LAPPILAISET KYLÄT RY:N HALLITUS 2015
jäsen 					varajäsen
KYLÄEDUSTAJAT:
Kari Tallavaara/ Pelkosenniemi		
Olov-Erik Häkkinen/ Keminmaa		
Seppo Junes/ Simo			
Valtteri Huhtamella/ Inari			
Hilkka Lantto/ Ylitornio			
Veli Ajanki/ Kolari			

Annika Kostamo/ Pelkosenniemi
Pertti Tervahauta/ Tornio
Ilkka Vuorimaa/ Simo
Eeva Harmanen/ Inari
Satu Saukkoriipi/ Pello
Tuomo Pasma/ Kolari

KUNTA EDUSTAJAT:
Marita Leskinen/ Salla			
Seppo Kaaretkoski/ Sodankylä		
Maarit Alikoski/ Rovaniemi		

Rauni Mikkola/ Salla
Pirjo Vattulainen/ Sodankylä
Kaisa Laitinen/ Rovaniemi

MUUT KEHITTÄMISORGANISAATIOT
MTK Lappi, Kaija Kinnunen		
Pohjoisimman Lapin Leader ry		
Hanna-Leena Talvensaari			
		
SPR Lapin piiri, Veli-Matti Ahtiainen

Outokaira tuottamhan ry
Anne Anttila
SPR Lapin piiri, Sirkka-Liisa Oinaala
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LIITY JÄSENEKSI MAAKUNNALLISEEN KYLÄYHDISTYKSEEN
Maakunnallinen kylien yhteenliittymä Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kyläja 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-alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt
ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden kotipaikka on Suomessa, alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat
yksityiset henkilöt, sekä toiminta-alueen kunnat.
Tervetuloa mukaan maakunnalliseen kylien yhteenliittymän toimintaan!
JÄSENMAKSUT VUONNA 2015 :
Henkilöjäsen 10 €
Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 20 €
Kunnat : porrastettu asukasluvun mukaan.

Lappilaiset Kylät ry:n jäsenyyttä voi hakea täyttämällä alla olevan lomakkeen:
Lomake myös netissä: www.lappilaisetkylat.fi

HAKEMUS LAPPILAISET KYLÄT RY:N JÄSENEKSI
Hakija:
Yhteyshenkilö:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Palauta lomake osoitteeseen Lappilaiset Kylät ry, Ukkoherrantie 15 B 18, 96100 Rovaniemi

