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PUHEENJOHTAJAN SARKA                                         Outi Marttila  
                                                                                                            Lapin kylätoiminta 

Hei      13.08.2010 
 
Kalenteri täyttyy – alkaa 2010 toisen puoliskon toiminnot uutta oppien ja kehittäen, 
toisia kuuntelemalla ja päätöksiä tekemällä.  
 
Lapin kylätoimintapäivien (16.–17.10.2010) teema on muuttunut ”Lappi asuin-
maaseutuna”. Ohjelma sisältää paljon meille tärkeitä asioita kuten laajakaistaa ja 
asumista maalla. Käymme lauantaina tutustumassa Kolmen Koplan kylistä Oikaraisen 
kylään, jossa kylä on järjestänyt teille mielenkiintoista ohjelmaa. Mukana on uusi 
kyläasiamiehemme Pirjo Riskilä. 

Minua huolettaa turvallisuus harvaan asutulla alueella. Kuntiemme menot nousevat 
etenkin sosiaali- ja terveyspuolella syöden kuntabudjetista pitkälle yli 50 %:a. Kyseessä 
oleva budjetti koostuu pääosin ylläpitävästä toiminnasta, eikä resursseja osoiteta 
riittävästi ennakoivaan toimintaan. Kunnissa on taipumus kehittää palveluja sinne, 
missä ovat asukkaat.  Tänään televisiossa oli tiettyjä syitäkin esitetty eli arvomme ovat 
hukassa ja psykologeja on liian vähän. Auttaako kylä ja välitämmekö toisistamme vai 
olemmeko irtautumassa kyläyhteisöstä ajatellen, että kukin hoitakoot vain omat asiansa 
- tällä äärimallilla en näe tulevaisuutta. Olemmeko hukkaamassa meidän tavallisen 
välittämisen naapuristamme, kyliemme yhteisöllisyydestä, kehittämisestä. Minusta 
meidän pitäisi ottaa toisenlainen näkökulma yhteisten asioidemme hoitoon kyläalueella 
ja muuttaa ajatuksemme niin, että nimenomaan tämä kylä auttaa ja välittää ja sen 
lisäksi myös huomioi lähiympäristönsä elinoloja parantaessaan. 
 
Marjanpoiminta on jälleen herättänyt keskustelua. Totean kuitenkin näin marjan-
poimijana itsekin, että hilloja oli, ja näyttää, että mustikoita on ja puolukoita tulee. 
Toivon, että tietyillä alueilla, joissa on näitä kipupisteitä, ne saataisiin käsiteltyä. Eniten 
olen huolissani lapsista ja vanhuksista, jotka eivät jaksa kävellä pitkiä matkoja, että he 
saisivat poimia lähialueillaan. Pakastettavaa on löytynyt mm. sienistä, joita sateiden 
ansiosta on meillä paljon, ja perholla kalastellessa olen mielestäni saanut hyvin narrat-
tua harreja joesta. 
 
ANTOISAA SYKSYÄ 2010. Tervetuloa sankoin joukoin 16.–17.10.2010 Rovaniemelle 
Lapin kylien yhteiseen kokoontumiseen etsimään uutta tietoa ja vaihtamaan vanhaa. 
           

            Outi 
Kuva: Jorma Vaara 
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VIERASKYNÄ                                                      Yhteysjohtaja Maiju Hyry 
                                                                                                                                          Lapin liitto 
Syksyn punaiset posket 
 
Syksy on käsillä ja metsien marjasatoa kerätään parhaillaan talteen. Omassa 
pakastimessani on jo sopiva määrä vitamiineja tulevaa talvea varten. Jälleen tänä kesänä 
metsissä liikkuu meidän lappilaisten lisäksi suuri joukko ulkomaalaisia marjapoimijoita. 
Vieraspoimijat ovat marjanjalostajille välttämättömyys, sillä me suomalaiset emme poimi 
lähellekään riittävästi marjoja yritystoiminnan tarpeisiin nähden. 
 
Olemme Lapin liitossa yhdessä Kylätoiminnan Tuki ry:n ja marjayrittäjien kanssa luoneet 
pelisääntöjä sille, miten muualta kutsuttujen poimijoiden pitäisi marjamailla toimia. Ensi-
sijaisesti on pyritty siihen, että kylien perinteiset poiminta-alueet jätettäisiin edelleenkin 
kyläläisten poimittavaksi. Itselläni on sellainen tuntu, että tämä yhteistyön etsiminen on 
alkanut tuottaa tulosta. Lehdissä ei ole kirjoiteltu niin paljon kielteistä kuin ennen. Toivon 
todella, että näin menettelytavoista sopimalla ja niistä kiinni pitämällä pääsemme kaikkia 
tyydyttävään tulokseen. Oikein kovasti minua ilahdutti 22.8.10 Lapin Kansassa ollut 
artikkeli Nuottavaaran kylästä, missä Satokankaan perheen ja thai-poimijoiden kesäinen 
rinnakkainelo oli onnistunut mainiosti. Tällaisia kokemuksia toivoisi lisää! 
 
Sen sijaan hiukan aiemmin (LK 8.8.2010) uutisoitujen Aalto-yliopiston professorien 
kannan-ottojen seurauksena meinasin vetää herneitä nenääni. Prof. Lillrankin mielestä 
kaupunkien verorahat menevät syrjäseutujen ylläpitämiseen. Prof. Niemi puolestaan pitää 
valtion työpaikkojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle mielettömänä 
hankkeena, joka tulisi heti lopettaa. Suunnitteluvoimat pitäisi keskittää keskitetyn 
yhteiskuntarakenteen suunnitteluun.  
 
Jälleen kerran asetellaan vastakkain maaseutua ja kaupunkeja, etelää ja pohjoista. Miksi? 
Mihin tällä pyritään? Tällä kertaa asialla ovat Aalto-yliopiston professorit, jotka korkeasta 
asemastaan tieteen viittaan verhottuna puhuvat nyt hiukan kotikutoista totuutta. Tieteen 
edustajien ei pitäisi ryhtyä tällaiseen yksisilmäisyyteen. Oman strategiansa mukaan Aalto-
yliopisto edistää yhteiskunnan ja sen jäsenten hyvinvointia ja elämän laatua. Myös me 
täällä pohjoisessa ja maaseudulla olemme osa suomalaista yhteiskuntaa. Professorien 
tulisi pitää tämä mielessään.  En tässä ryhdy perustelemaan, miksi maaseutu on tärkeä ja 
mihin Suomi tarvitsee pohjoisosaansa. Se on meille tavallisille ihmisille niin itsestään 
selvää. Sen sijaan joku voisi kyllä perustella, mihin me tällaisia professoreja tarvitsemme.  

Rovaniemellä pidetään Pohjois-Suomi – päivät 18.–19.10.2010. Siellä tulemme paneutu-
maan siihen, miten pohjoisesta tulee koko maan kehityksen veturi. Tervetuloa!   

Kirpeitä syyspäiviä ja iloista mieltä! 

Maiju Hyry 

                                                                   Kuva : Lapin liitto        
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LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 

 
                                      16.-17.10.2010 
 
                                    ROVANIEMELLÄ  
 

Lauantaina Hotelli Santa Clausissa (Korkalonkatu 29) 
ja sunnuntaina Lappia-talolla ( Jorma Eton tie 8 A) 

 
Päivien teema 

”Lappi asuinmaaseutuna” 
 

Ilmoittautuminen : 
 
Perjantaihin 24.9.2010 mennessä  Lapin kylätoiminnan nettisivuilla 
http://lapinkylatoiminta.lappi.fi . 
 
Mikäli Sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua sähköisesti, soita ilmoittautumisesi 
suoraan Lapin Kylätoiminnan Tuki ry:n  toimistolle p. 040 584 3442 . 
 
Kylätoimintapäivien hinnat : 
 
 - kahden hengen huoneessa  110 e / hlö 
 
- yhden hengen huoneessa      140 e / hlö 
 
sisältäen ohjelman, majoituksen, ruokailut, kahvit ja materiaalin 
 
Majoitukset varataan maksamisjärjestyksessä. 
 
- päiväkävijät 45 e / hlö 
 
Maksu suoritetaan etukäteen Lapin kylätoiminnan tuki ry:n tilille  
POP 564125-20047713. Mikäli ilmoittaudut kuntasi yhteisilmoittautumisessa (kunta 
maksaa kulusi), laskutamme kuntia jälkikäteen. 
 
Viime hetken peruutuksista perimme täyden maksun. Henkilön vaihto samaa 
sukupuolta olevaan onnistuu kuluitta. 
 

TERVETULOA ! 
 

t. Lapin kylätoiminta / Lapin Kylätoiminnan Tuki ry ja  
Lapin liiton Mennään kylään ! -hanke 
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LAPIN 
KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 

2010  
ROVANIEMI 

 
- Lappi asuinmaaseutuna -  
 
Lauantai 16.10.2010 
HOTELLI SANTA CLAUS 
 
10:00 Ilmoittautuminen 

Lounas 
  

12:00 Päivien avaus 
 Outi Marttila, puheenjohtaja 
 Lapin kylätoiminta 
 
12:10 Rovaniemen kaupungin 

tervehdys 
Matti Ansala, apulais-
kaupunginjohtaja 

    
12:20 Maaseutuasumisen kehittäminen
 Risto Matti Niemi, pääsihteeri 
 Suomen Kylätoiminta ry  
 
12:50 Laajakaista kaikille 

Ritva Kauhanen, maakunta-
asiantuntija 

 Lapin liitto 
 
13:10              Kakkosasukkaat maaseudun  
                       resurssina 

Seppo Aho, dosentti, kehitysjohtaja  
Lapin yliopisto  

 
14:00 Rupattelutauko 
 
14:30 Paneeli    

Maaseutuasumisen haasteet ja  
maallemuuton edistäminen 

 
15:30 Seminaarin päätös 
 Outi Marttila, puheenjohtaja 
 Lapin kylätoiminta 
 
16:00 Lähtö bussilla Oikaraiseen 
 
16:30 Teatteriretki Oikaraiseen    
  (maksuton) 

 
Tulokahvit  
 

 
Teatteri Turvakko : ”Netti tulee 
kylään” 

 
18:30 Paluu kaupunkiin 

 
19:30 Päivällinen   
 
21:00 Lauluilta 
 Juha-Pekka Lumpus 
 
Sunnuntai 17.10.2010 
LAPPIA-TALO    
 
9:30 Lapin Kylätoiminnan Tuki ry:n 
 ylimääräinen yleinen kokous 
 Nimen ja sääntöjen muuttaminen 
  
12:00 kahvia ja suolapalaa 
 
13.00 PÄÄJUHLA 
 

Yhteislaulu – ”Kymmenen virran  
maa” 

 
13:10 Juhlapuhe 
 Esko Lotvonen, maakuntajohtaja 

Lapin liitto 
 
13:40 Musiikkiesitys 

 
13:50 Toimintaryhmän tervehdys 

Anne Nuutinen, puheenjohtaja
 Peräpohjolan kehitys ry 
  
14:00 Kylille tunnustettu asema 

Eero Uusitalo, puheenjohtaja, 
professori 

 Suomen Kylätoiminta ry 
  
14:30 Kansanedustajan puheenvuoro 

Janne Seurujärvi 
 

15:00 Jaloittelutauko 
 
15:20 Arvonta 
 
15:30 Vuoden Lappilainen Kylä 2010 
 
 Vuoden 2010 Kyläteko 
 
15:50 Lapin kansanedustajat  
 
16:00 Päätössanat 

Juha-Pekka Lumpus, 
puheenjohtaja 

                       Lapin Kylätoiminnan Tuki ry

Yhteislaulu - ”Tämä taivas, tämä   
                        maa” 

 
    16:15 Lähtöeväät 
     Kahvi + sämpylä 
Muutokset ohjelmassa mahdollisia. 
    Turvallista kotimatkaa ! 



 6

 
KYLILTÄ    Minna Simoska, kylätoimija
                          Alaniemi, Simo 
Maaseudulla asuminen kysyy asennetta 
 
Miia ja Kimmo Salmi asettuivat Alaniemelle asumaan kolmisen vuotta sitten. Molemmat 
ovat lähtöisin Torniosta. Reitti Alaniemelle kulki Oulun kautta. Miia on koulutukseltaan 
fysioterapeutti ja Kimmo hienomekaanikko. - Kun mietittiin yhteen muuttamista, yhteisenä 
haaveena alusta asti oli omakotitalo joen tai meren rannalla, pariskunta toteaa. 
  
Alaniemen Kuivaksen maalaispihapiiri ympäristöineen oli myynnissä netissä. Ensimmäinen 
käynti paikalla ei vielä sykähdyttänyt Salmen perhettä, koska joki ei näkynyt talolle. Osto-
päätös kuitenkin syntyi muutaman ajoreissun jälkeen. Tila ulottuu Simojokeen saakka ja talo 
sijaitsee aivan Ranuantien tuntumassa. Turve- ja puurekkaliikenne on tiellä kova. 
 
Ensimmäisen lapsen synnyttyä Kimmon toiveena oli jäädä hoitamaan lasta kotiin. Viimein 
tänä kesänä toive toteutui. Nyt lapsia on jo kolme. Kimmo on hoitovapaalla Oulun Nokia 
Siemensiltä. Miia on ollut projektitöissä Simon terveyskeskuksessa tämän vuoden heinä-
kuusta alkaen. Miialle työ terveyskeskuksessa oli kuin lottovoitto. - Asennoiduin jo, että ainoa 
työllistäjä voisi olla Länsi-Pohjan keskussairaala Kemissä. Toisin kävi. Paikallinen 
terveydenhoitaja soitti ja ehdotti hakeutumista työhön Simoon, Miia kertoo. 
 
Salmien koti sijaitsee Alaniemen maalaiskunnan puolella ja lähimpään naapuriin on matkaa. 
Miia ja Kimmo myivät moottoripyöränsä maalle muutettuaan. Miian harrastukseksi jäivät 
lenkkeily ja kotijumppa. Kimmo liittyi kylän hirviporukkaan. Kimmon isä kannusti poikaansa 
myös traktorin hankintaan. Kimmo ei traktoria tuntenut tarvitsevansa, mutta nyt niitä tönöttää 
pihassa kaksi, toinen nelivetoinen Case, jolla siirtyy oman pihan ja naapurienkin lumet 
talvella. Lumitöitä tekemällä naapurit ovat tulleet tutuiksi. Sen sijaan Miia ei ole tutustunut 
kyläläisiin. Ystävät jäivät kauas. Perheen muutettua Alaniemelle tutut kävivät katsastamassa 
paikan. Vierailut ovat harventuneet. Eniten Miia on kaivannut lapsiperheiden seuraa. 
Kaupassakin olisi kiva kipaista. Lähin kauppa on yli 30 kilometrin päässä. 
 
Salmen perhe puuhaa paljon kotipihalla, sillä Oulussa asuessaan lapsia ei uskaltanut juuri 
ulos jättää. Viime kesän suosikkiharrastus koko perheelle on ollut ötököiden tutkiminen. 
Pihapiirin hyönteisille on yritetty löytää nimi mummun lahjoittaman oppaan turvin. 
 
Perhe on oman kaivoveden varassa. Liittyminen kylän vesijohtoverkkoon on suunnitelmissa 
lähiaikoina. Aluksi Salmet suunnittelivat rakentavansa uuden omakotitalon lähemmäs jokea. 
Nyt ajatus on jäänyt taka-alalle ja suunnitelmissa on tehdä rantasauna. 
- Olis mahtavaa, kun menis pyörätie Ranuantiellä. Ja lähellä olis lapsiperheitä, Miia toivoo. 
Kimmo nauttii alueen metsästys- ja kalastusmahdollisuuksista. Aamuneljän lähdöt Ouluun 
kolmivuorotyöhön eivät ole olleet missään vaiheessa Kimmolle hankalia, vaikka Oulussa 
asuessa työmatkaa oli vain viisi kilometriä. Muutto takaisin maalikyliin ei ole käynyt edes 
mielessä. 
                                                                                                                                          Kuva : Vesa Nousiainen    
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KOILLISMAAN KYLIEN KEHITTÄMINEN –HANKE 
 
Myötäle ry:n Koillismaan kylien kehittämishanke jatkuu Koillismaalla 30.6.2011 
saakka. Hanke toimii Posion, Taivalkosken ja Kuusamon kuntien alueella.  
Hankkeen tavoitteena on yhteistyön lisääminen Koillismaan kylien välillä. 
Tärkeimpinä tavoitteina ovat Posion kylien kattojärjestön perustaminen, 
kylätoimijoiden yhteystietojen päivittäminen, kyläsuunnitelmien tekemisen ja 
päivittämisen tarpeen selvittäminen sekä kylätoiminnan mahdollinen yhdistäminen 
naapurikylien välillä. Lisäksi selvitetään kylien pienimuotoiset investointitarpeet.  
Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaalla toimivien 
kylähankkeiden kanssa. 
  
POSIOLAISET KYLÄTOIMIJAT!  
Nyt on aika ottaa yhteyttä Koillismaan kylien kehittämishankkeeseen. Hankkeen aikana kartoitetaan 
kylien seurojen ja yhdistysten pienimuotoisia investointitarpeita. Myötäle ry. tulee hakemaan 
koordinaatio-hanketta lokakuussa 2010, jonka avulla kylien seurat ja yhdistykset voivat hakea tukea 
840 – 5 000 € suuruisiin investointeihin 75 % tukitasolla. Hankevastaava Marja Tuomivaara on 
valmis tulemaan kylien ja seurojen kokouksiin tai muihin tilaisuuksiin kertomaan lisää.  
Soita 0400 126 779!  
marja.tuomivaara@myotale.fi ja www.myotale.fi                   
   
                                                                                                                                               

KYLÄPALVELUT ARJEN TURVANA -HANKE 
 
on Yläkemijoen aluelautakunnan / Rovaniemi hallinnoima hanke. Hanketta 
rahoittaa EU:n maaseuturahasto ja hankkeen kestoaika on kaksi vuotta. 
Tavoitteena on Yläkemijoen asukkaiden palvelujen saatavuuden, asumis-
viihtyvyyden ja normaalin arjen turvan parantaminen. Hankkeen toimenpiteillä 
tuetaan asukkaan arjessa selviytymistä ja kotona asumista mahdollisimman 
pitkään. Kylien asukkaiden lähipalveluiden saantia ja palveluiden laatua kehitetään 
yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Keskeisinä toimenpiteinä 
ovat palvelujen kehittäminen eri väestöryhmien tarpeista lähtien; kotiapupalvelujen 
kehittäminen, kotona asumisen turvaaminen sekä verkostoyhteistyön ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään ikääntyvän väestön 
sekä lapsiperheiden palvelutarpeisiin. Lisäksi haetaan ennakkoluulottomasti uusia 
toimintamalleja tuottaa hyvinvointipalveluja. Hanke on osa maakunnallista 
hankeverkostoa, jonka toimintaa koordinoi Lapin aluehallintovirasto. Verkoston 
avulla yksittäisten hankkeiden toimenpiteet ja tulokset liitetään osaksi Lapin 
sisäisen turvallisuuden työtä. 
Marita Ulusoy 
hankevastaava 
puh. 041 456 1339 
s.posti: marita.ulusoy@rovaniemi.fi      
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SADAN MEGAN INTERNETYHTEYS RAKENTEILLE 
 
Hallituksen laajakaistastrategian linjausten mukaisesti kiinteän kuituverkon 
rakennustyöt Lapin maaseutualueille on käynnistymässä suunnitelmien 
mukaan. Hanke kokonaisuudessaan tulee olemaan ratkaiseva tuki maaseutu-
alueiden tulevaisuuden varmistamiseksi. Verkko tuo toteutuessaan 
kattavana mahdollisuuden kansalaisille ja yrityksille hoitaa palvelu- ja tieto-
tarpeita samalla teknisellä tasolla kuin rintamaillakin. Sen vuoksi hankkeen 
toteutumiseen kannattaa antaa tuki ja vahva sitoutuminen. 
 
Utsjoella aloitetaan ensimmäisenä kuntana Lapista rakentamaan 100 megan 
laajakaistarunkoverkkoa haja-asutusalueelle, mikäli Utsjoen kunnan valtuusto myöntää 
hankkeelle oman rahoituksen. Verkko mahdollistaa mm. useiden tietokoneiden 
yhtäaikaisen käytön, elokuvien lataamisen, teräväpiirtotelevisiolähetysten katselun, 
etätyön ja –opiskelun sekä erilaisten valvonta-  ja seuranta-laitteiden käytön esim. 
valvontakameran kuvan.  Verkko on toimintavarma eli katkoksia ei tule mobiilin verkon 
tavoin.  
 
Samaan aikaan 100 megan laajakaistahankkeen kanssa on tullut voimaan heinäkuun 
alusta yleispalveluvelvoite, joka turvaa kohtuuhintaisen 1 megan laajakaistayhteyden 
kaikille kansalaisille. Tällä yhteydellä voidaan hoitaa pankkiasiat, katsella sähköpostia, ja 
selata nettiä, mutta se ei mahdollista vaativampaa käyttöä eikä ole niin toimintavarma kuin 
kiinteä verkko.  
 
Sadan megan runkoverkkohanke etenee nopeasti ensi kesän aikana. Operaattoreille 
avattu hankehaku on meneillään 9 kunnassa ja loppuvuodessa käynnistetään vielä kolmas 
haku 14 kunnassa. Kaikki Lapin kunnat ovat näyttäneet vihreää valoa hankkeelle ja 
aikatauluttaneet rakentamisen vuosille 2010-2015. 
 
Utsjoella liittymismaksu on n. 1300 € verkon rakentamisen yhteydessä. Lisäksi asiakas 
maksaa enintään kahden kilometrin matkalta kuidun rakentamiskustannukset sekä 
kuukausimaksua. Kyseessä on kiinteä kotiin saakka rakennettu yhteys, jota voi verrata 
esim. sähköliittymään.  Yhteyden rakentaminen vaatii perustamiskustannuksen, mutta vain 
sitä kautta on mahdollisuus turvata toimintavarma yhteys pitkälle tulevaisuuteen.  Kiinteän 
liittymän perustamiskustannukset on maksettava myös kaupungeissa ja esim. 
TeliaSoneran kotikuituliittymän listahinta on tällä hetkellä omakotitaloon n. 2 300 €. 
 
Ensi talven aikana moneen maaseudun kotiin ja yritykseen tulee pohdittavaksi ottaako 
laajakaistayhteyden. Rakentamisvaiheessa kustannus on ainakin Utsjoella 44 % halvempi 
kuin myöhemmin otettuna. Ratkaisua tehdessä kannattaa kääntää katse tulevaisuuteen ja 
miettiä onko kiinteistö vielä vuosien päästä joko omassa tai muiden käytössä. Tarvitaanko 
tulevaisuudessa esim. kotona asumista tukevia turvapalveluita, jotka vaativat kuvan 
siirtoa. Paljonko toimiva Internetyhteys voi säästää matkakuluja ja siten maksaa sijoitettua 
investointikustannusta takaisin. 
 
Kylien kannattaa pohtia asiaa myös yhteisesti, onko valmiutta perustaa esim. verkko-
osuuskunta, jonka kautta rakentamiskustannuksia voidaan alentaa. Yhteisrakentamiseen 
on mahdollista hakea tukea maaseuturahastosta ELY-keskuksesta. Yksittäiset kotitaloudet 
voivat saada verotuksessa kotitalous-vähennystä laajakaistan rakentamiskustannuksista. 
Lisätietoa laajakaistahankkeesta löytyy osoitteesta http://www.lapinliitto.fi  
 
Ritva Kauhanen 
Maakunta-asiantuntija 
Lapin liitto 
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TOIMINTARYHMÄN TONTILTA              Toiminnanjohtaja Anne Anttila 
                                                                             Outokaira tuottamhan ry                
Katselen kylien toimintaa toimintaryhmän tontinvartijan ominaisuudessa sekä tietenkin 
yhtenä kyläläisenä – asunhan sentään pienen kunnan yhden syrjäisimmän kylän 
kauimmaisessa nurkassa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että asuisin syrjässä! Ei 
tietenkään, sillä Tervaoja-cityhän on kaiken keskellä ja vieläpä Euroopan valtavirran 
varrella. Tässäkin asiassa on tärkeää, että kauneus on katsojan silmässä. 
 
Tapanani on kääntää ”aivoja” välillä työnäkökulmaan, yksityisnäkökulmaan ja työni 
asiakasnäkökulmaan. Tämän näkökulmien vaihdon seurauksena olen tullut siihen 
tulokseen, että kyläläisten yksi parhaista kavereista on Leader-ryhmä! Jos joku lukijoista ei 
ole vielä tutustunut tähän parhaaseen kaveriinsa, kannattaa viimeistään nyt tutustua. Oma 
ryhmäni, Outokaira tuottamhan ry toimii Pellon, Ylitornion ja Tornion alueella. Leader-
ryhmällä on käytettävissä Leader-rahoitusta erilaisiin hankkeisiin ja kylät ovat yksi 
leaderläisten tärkeimmistä kohderyhmistä. Lisäksi ryhmällä on tieto siitä, miten sitä saa ja 
mihin sitä voi käyttää.  
 
Neuvonta on etenkin näinä aikoina hirveän tärkeää, sillä hakemusten tekeminen on 
mennyt vähintäänkin vaikeaksi. On täytettävänä jos jonkinlaista lippusta ja lappusta. 
Suunnitelmien pitää myös olla laadukkaita. No, onneksi on Outokaira ja muut Lapin 
Leader-ryhmät. Viimeistään siinä vaiheessa, kun asiakkaat (=kyläläiset sun muut) lähtevät 
onnellisena hankepäätöksineen kotiin, voi tuntea taas työn iloa. Kaiken tämän byrokratian 
keskelläkin! 
 
Kylien kehittämiseksi käynnistynee alueellamme taas suurehko hanke, mikäli rahoitus 
järjestyy. Intoa kylähankkeen toteuttamiseen saimme lisää Tornion kylähankkeen 
onnistuneesta toteutuksesta. Siellä kyläläiset saivat uutta puhtia omien juttujensa 
hankkeistamiseen. Mutta tästä sitten myöhemmin lisää. Tässä vaiheessa kannattaa laittaa 
jo kalenteriin lokakuun viimeinen perjantai ja lauantai. Silloin Outokairan kyläläiset 
tapaavat toisensa Lapin ensimmäisessä ”Voimistuvat kylät” –kiertueen koulutuksessa 
Torniossa. Outokairan kyläläisistä odotetaan lähes 100 henkilön osallistuvan 29.-
30.10.2010 järjestettävään koulutukseen. Muualle Lappiin kiertue rantautuu myöhemmin.  
 
Nähdään, 
 
Anne Anttila                             
p. 0400-161034 
www.outokaira.fi                                                                     
Leader tuo kansainvälisyyden tavallisten ihmisten ulottuville. Kuvassa Leader Tornedalen (Ruotsista) ja 
Outokaira tuottamhan ry:n väkeä. Kuva : Outokaira tuottamhan ry 
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KYLÄASIAMIEHEN NURKKA                      Pirjo Riskilä 
        Lapin Kylätoiminnan Tuki ry 
 
Tervehdys  
  
Olen teille monille tuttu jo kylätoiminnasta tai tuolta toimintaryhmätyön puolelta.  
Asun täällä Rovaniemellä, Ounasjoki-varren Meltauksessa, jossa myös toimistoni 
sijaitsee. Sanotaan, että minusta olisi tullut hyvä partiolainen, koska olen aina 
valmis kaikkeen uuteen toimintaan ja harrastuksiin. Tällä hetkellä harrastuksiani on 
posliininmaalaus ja lasityöt, joita opetan myös kansalaisopistossa, sekä VPK- 
toiminta. 
 
Kylätoiminnassa olen ollut mukana parikymmentä vuotta. Pikkuhiljaa tämä toiminta 
on vienyt mukanaan ja 2008 suoritin maaseudun kehittäjän erikoisammatti-
tutkinnon, tavoitteena saada tästä ammatti. Toimintaryhmätyössä olen toiminut 
Outokaira tuottamhan ry:ssä ja Peräpohjolan kehitys ry:ssä 
 
Olen toiminut Lapin kyläasiamiehenä kesäkuun alusta. Työ on lähtenyt pikkuhiljaa 
käyntiin. Lappi on kuitenkin laaja alue ja kyliä on paljon, joten, tämä syksy 
meneekin varmaan tässä tutustumisen merkeissä. Tehtäviini kuuluu kylätoiminnan 
edistäminen ja aktivointi, kylien neuvonta, opastus ja edunvalvonta. Yritän saada 
kaikkiin toimiviin kylätoimikuntiin ja kyläyhdistyksiin yhteyden ja sähköposteja olen 
jo laitellutkin aika paljon. Jos joku kylä ei ole viestiä saanut, niin toivon että laitatte 
minulle ajan tasalla olevat yhteystiedot.  
 
Odotan innolla yhteistyötä kylien ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyö on se 
voima, millä me saamme kylätoimintaa eteenpäin. Viimeistään kylätoimintapäivillä 
Rovaniemellä tavataan. 
 
 
Pirjo Riskilä 
p. 040-1495919 
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi 
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LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY:N 
YHTEYSTIEDOT 

 
POSTIOSOITE  Lapin Kylätoiminnan Tuki ry 
   PL 60 
   99601 SODANKYLÄ 
 
LAPIN KYLÄASIAMIES Pirjo Riskilä  

p. 040 149 5919 
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi 

 
TOIMISTOSIHTEERI Eeva-Liisa Kangas 
   p. 040 584 3442 
   neuvottelukunta@elisanet.fi 
 
PUHEENJOHTAJA  Juha-Pekka Lumpus 
   p. 040 315 7369 
   jp.lumpus@gmail.com 
 

http://lapinkylatoiminta.lappi.fi 
mm. kylätoiminnan menokalenteri 

 
 
 

OVATKO KYLÄSI YHTEYSTIEDOT MUUTTUNEET ? 
KERRO SE MEILLE : 

neuvottelukunta@elisanet.fi 
 

KIITOS ! 
 
 
 

Kannatusmaksu on 25 e / kylä / vuosi. 
Maksun voi suorittaa tilille 
POP 564125-20047713 
KIITOS TUESTANNE ! 
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TERVETULOA LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVILLE ! 

 
Lapin kylätoimijat kokoontuvat tänä vuonna Rovaniemelle 16.-17.10.2010. 
Kutsun Sinut mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan;  seminaariin ja pääjuhlaan -  sekä  
Teatteriretkelle Oikaraiseen !  
Lueppa lisää sivuilta 4 – 5 ja ilmoittaudu. T. Juha Kutuniva, kyläkoordinaattori, Lapin liitto 

                                                                                                      
    

 
Lappi.fi – ensimmäinen osoitteesi Lapissa! 

Lappi.fi on lappilaisten yhteinen viestintä- ja markkinointikanava. Kaikki lappilaiset voivat ilmoittaa meille 
ajankohtaista asioista ja tapahtumista saaden ne siten useiden tuhansien kuukausittaisten kävijöiden 
nähtäville. Käy katsomassa www.lappi.fi ja ole yhteydessä info@lappi.fi! 
Nyt Lappi.fi tarjoaa kylille myös ilmaista infosivua, kirjeemme on lähtenyt elokuussa 2010 kylätoimijoille. 
Muistattehan myös kotisivupakettimme: www.lappi.fi/osta  

                                                                     
 
KYLÄKIRJE 2 /2010 
1.9.2010 
Julkaisija:  
Mennään kylään –hanke 
Lapin liitto 
Vastaava toimittaja : 
Kyläkoordinaattori Juha Kutuniva 
Lapin liitto 
p. 040 732 0949 
juha.kutuniva@lapinliitto.fi 
www.lapinliitto.fi 
Facebook: Mennään kylään ! 
Kannen kuva : 
Vesa Nousiainen 
Kuvateksti : 
Vilma, Miia, Lotta, Kimmo ja Väinö ovat jo juurtuneet 
simojokivartiseen maaperään. 
Paino : 
Painatuskeskus Finland 

Vastaava toimittaja kiittää kaikkia Kyläkirjeen tekijöitä ja lukijoita ! 


