Vuosikertomus 2020
Lappilaiset Kylät ry

Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä.
Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa Lapissa asuvien ihmisten hyvinvointia.
Yhdistys kannustaa edellä mainitun alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi
sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien
kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.
Lappilaiset kylät ry verkostoituu muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorgani-saatioiden kanssa.
Yhdistystä johtaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen (kyläläiset, kunnat ja toimintaryhmät sekä muut kehittämisorganisaatiot) mukaisesti.

Kylätoiminnan organisaatiokaavio
Valtakunnallinen taso
maakunnallinen taso
kunnallinen taso
paikallinen taso

HALLINTO
Hallituskokoonpano ja jäsenten osallistuminen kokouksiin:
puheenjohtaja
Eini Kivilompolo

5/5

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Kolari/kyläedustaja
Veli Ajanki

3/5

Pello/kyläedustaja
Satu Saukkoriipi

4/5

Kemijärvi/kyläedustaja
Marjatta Pekkarinen

4/5

Ann-Christine Lampela

0/5

Simo/kyläedustaja
Junes Seppo

5/5

Ilkka Vuorimaa

0/5

Tornio/kyläedustaja
Pertti Tervahauta

4/5

Matti Lankila

0/5

Tervola/kuntaedustaja
Pertti Hemminki

3/5

Matti Tauriainen

0/5

Salla/kuntaedustaja
Kimmo Tuhkala

4/5

Nina Mattila

0/5

Rovaniemi/kyläedustaja
Aino Ollonen

4/5

Katri Juopperi

1/5

Sodankylä/kyläedustaja
Riitta Sassali

4/5

Pirjo Vattulainen

Kaija Kinnunen, MTK- Lappi

5/5

Marja Tuomivaara
Koillismaan Leader ry

5/5

Heljä Tapio,
0/5
Lapin maa-ja kotitalousnaiset
Elli-Noora Polvi
0/5
Leader Tunturi-Lappi ry

Veli-Matti Ahtiainen, SPR

5/5

Tuomo Pasma

0/5

0/5

Muut kehittäjäorganisaatiot:

Juha Nevalainen

0/5
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Hallituksen kokoukset
Koronatilanteesta johtuen kokoontumisia rajoitettiin ja sen vuoksi hallituksen kokoukset pidettiin
pääosin etänä. Kokouksia pidettiin yhteensä 5 kpl, joista kaksi oli sähköpostikokousta ja kaksi järjestettiin Teams -sovelluksella.
Koronarajoitukset aiheuttivat muutoksia myös yhdistyksen kokouksiin. THL:N suositusten mukaan
kokouksiin suositeltiin osallistumista etänä. Kevätkokous pidettiin poikkeuslain turvin vasta
12.6.2020 Rovaniemellä, sekä Teams-sovelluksen kautta etänä. Osallistujia 15, joista kuusi oli paikalla ja yhdeksän etänä.
Syyskokous pidettiin 27.11.2020 Rovaniemellä, sekä Teams-sovelluksen kautta etänä. osallistujia
17, joista etänä 13 ja paikalla 4.

Henkilöstö:
Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä työskenteli 31.7. asti 100 % työajalla ja 1.8. alkaen 80% työajalla.
Kyläasiamies toimii kylien ja kylätoiminnan aktivoijana ja kehittäjänä, edistää kyläsuunnitelmien
laatimista ja kylätoimikuntien rekisteröitymistä. Tiedottaa kylille tärkeistä asioista kirjeitse/ sähköisesti. Kyläasiamiehen tehtäviin sisältyy myös sihteerin tehtävät ja Tavataan kylillä -hankkeen toiminta.

Tilintarkastajana toimi BDO Oy päävastuullisena KHT JHT Sari Jänkälä.
Kirjanpidon hoiti Tili- ja toimialapalvelu Satu Kokkoniemi.
Talous:
Lappilaiset Kylät ry:n kyläasiamiehen palkkaus, sekä hallinnon ja muiden yhdistykselle kuuluvien
asioiden hoito mahdollistuvat kylätoiminnan valtionavun (40 735 €) sekä kuntien jäsenmaksujen
turvin.
Muu rahoitus koostuu arpajaistuloista, ja jäsenmaksuista.
Jäsenmaksu vuonna 2020 oli 15€/ henkilö, 25€/ yhdistys ja yhteistyötahot
Kuntien jäsenmaksu oli porrastettuna asukasluvun mukaan 600-2700€.
Kunta jäseniä oli vuonna 2020 Kolari, Tornio, Salla, Rovaniemi, Ranua, Posio, Sodankylä, Pello,
Ylitornio, Simo ja Tervola.

Jäsenmäärä
Uusia jäseniä vuonna 2020 kirjattiin 5 ja vuoden 2020 lopussa jäsenmäärä oli 151, joista
jäsenmaksun maksaneita on 129.
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Viestintä ja tiedottaminen
-

-

-

-

-

Yhdistyksen nettisivut (www.lappilaisetkylat.fi) toimivat hyvin yhdistyksen viestintäkanavana
kylille ja yhteistyökumppaneille ja toimivat myös Lappilaiset Kylät ry:n roolin ja toiminnan
vahvistajana. Niitä päivitettiin säännöllisesti. Kylät voivat markkinoida kyliään tai kylätalojaan
sivuille perustetuissa moduuleissa.
Facebook sivuja päivitettiin koko vuoden ajan säännöllisesti ja niissä oli myös erilliset tapahtumasivut kylätoiminta- ja Avoimet Kylät päiville. Tiedotteita jaettiin myös n. 50:lle eri facebook -sivulle.
Kylien yhteistyöelimenä toimittiin välittämällä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden tiedotteita eteenpäin kylille.
Sähköinen kylätiedote lähetettiin sähköpostilla kuusi kertaa kylille, jäsenille, yhteistyökumppaneille ja lapin kansanedustajille, sekä tiedotusvälineille, jotka nostivat sieltä asioita julkaistaviksi.
Vuoden Lappilainen kyläkilpailu sai näkyvyyttä Luoteis-Lappi, Kuukkeli ja Kittilä lehdissä
sekä Lapin Kansassa.
Avoimet Kylät päivää markkinoitiin pääasiassa sosiaalisessa mediassa. Myös lehdistötiedotteita laitettiin ja niistä tehtiin juttuja yhteensä seitsemän kappaletta.
Valtionavun lisämäärärahalla ostettiin mm. rollup-kyniä 1000 kpl.
Vuoden aikana lehdistötiedotteiden myötä lehtijuttuja julkaistiin yhteensä 19 kpl, lisäksi julkaistiin ainakin kolme muuta artikkelia, missä Lappilaiset Kylät ry mainittiin. Radio haastattelu tehtiin Avoimet Kylät päivästä ja Lappilainen lehden nettiversiossa ja Lapin keinon nettisivuilla julkaistiin kyläasiamiehen kolumnit.
Sähköinen joulukalenteri julkaistiin facebookissa. Joka päivälle terveisiä eri kylistä.

Maakunnallisen kylätoiminnan kehittäminen
Koronatilanne aiheutti monenlaisia muutoksia kyläasiamiehen työssä. Maaliskuun 13 päivän
jälkeen sovitut kylien koulutukset ja vierailut kylille jouduttiin kaikki perumaan. Epävarmuus
tilanteen jatkumisesta vaikeutti toiminnan suunnittelua ja kylätoimijoita oli vaikea tavoittaa
sähköisten palvelujen kautta.
Yhteensä fyysisiä kylä- ja tiedotustilaisuuksia oli vuoden aikana 14 ja niihin osallistui yhteensä n. 472 henk.

Etäkyläkahvit
Etäkyläkahveja järjestettiin kolme kertaa Teamsin avulla. Osallistujia näissä oli n. 10 kyläläistä/krt.

Kyläneuvostot
Fyysisesti onnistui kyläneuvoston kokoukset Kolarissa, Torniossa, Sodankylässä ja Pellossa. Etäkokouksia pidettiin Pellossa, Kolarissa, Sodankylässä ja Inarissa.
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Avoimet kylät päivää
vietettiin 13.6. poikkeuksellisesti verkossa. Lapista mukana oli 32 kylää. Lappilaiset Kylät ry
osallistui päivään myös neljän muun maakunnan kanssa kylärallipelillä, jota pelattiin ActionTrack sovelluksella omalla kännykällä. Kyläralli oli uudenlainen tapa maaseutu matkailla ja tutustua kylien omaleimaisuuteen leikkimielisen kisan lomassa.
Pelissä oli mukana kuuden kylän, Lappilaiset Kylät ry:n sekä neljän lapin leader-ryhmän tehtäväosiot. Lisää Avoimet Kylät päivästä voi lukea Lappilaiset Kylät ry:n nettisivuilta;
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_Kylät_2020.
Avoimet Kylät päivän suunnittelupalavereita pidettiin Teamsilla Päijät-Hämeen, Satakunnan
ja Uudenmaan kyläasiamiesten kanssa.

Kylätoimintapäivät
Kylätoimintapäivät oli tarkoitus pitää Sallatunturilla, mutta koronatilanteen vuoksi ne siirrettiin
ensin pidettäväksi syksyllä, mutta tilanteen jatkuessa, ne päätettiin turvallisuussyistä perua
kokonaan.

Kyläturvallisuus
- Kyläasiamies osallistui Suomen pelastusalan keskusjärjestön järjestämään 72 tuntia kouluttajakoulutukseen ja kylät voivat tilata ilmaisia koulutuksia joko spekin tai kyläasiamiehen
kautta.
- Ranuan maalaismarkkinoiden aiheena oli kyläturvallisuus. Kyläasiamies piti puheenvuoron
kylän turvallisuussuunnittelusta ja piti esittelypöytää yhdessä MPK:n kanssa.
- MPK:n ja Suomen Kylät ry:n kyläturvallisuushankkeen pilotointi kyläksi valikoitui Niesin kylä
Rovaniemeltä. Kyläasiamies oli mukana yhteistyössä.
- Posion pelastuslaitos järjesti kyläpelastajakoulutuksen, johon myös kyläasiamies sai kutsun
seuraamaan ja kehittämään konseptia.
- Kyläasiamies osallistui Lapin turvallisuusverkoston kokouksiin ja olemme mukana Lapin
maakunnallisen turvallisuussuunnitelman valmistelussa.
- Kyläasiamies osallistui Varsinaissuomen Kylät ry:n järjestämään Kylien turvallisuus webinaariin, Hämeen Kylät ry:n turvallisuus kylissä webinaariin, sekä E-P Leaderin turvallisuus kuntoon kylillä webinaariin
- Yhteistyötä tehtiin Vapepan ja pelastuslaitoksen kanssa tulvasuojauksen kartoittamisessa.
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Kylätoiminnan rekisterien ylläpito
Jatkettiin kylätalojen ja –tilojen sijaintien kartoittamista. (Googlekartalla on 129 kylätaloa tai
vastaavaa), sekä ylläpidettiin kyläyhdistysten yhteystietorekisteriä. (Rekisterissä on 304 yhteystietoa kylille, sekä yhteensä 638 sähköpostiosoitetta eri kylille ja yhteistyökumppaneille).

Kyläyhdistysten avustaminen ja yhteistyö
Laajan toiminta-alueen vuoksi yhteistyö kylätoiminnan kehittämisessä ja kylätoimijoiden
avustamisessa on erittäin tärkeää. Kyläasiamies kiertää alueella kylien kutsumana, sekä yhteistyössä muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa järjestämissä tilaisuuksissa.
Kun fyysiset kokoontumiset peruttiin, oli tämä aika haastavaa. Jonkin verran kuitenkin kyliltä
oltiin yhteydessä sähköpostitse tai puhelimella.
- Kylien neuvontaa kyläyhdistyksen perustamisessa ja hallitustyöskentelyssä, kirjanpidossa
sekä sääntö- ja vuosikokousasioissa annettiin puhelimitse ja sähköpostilla.
- Ranuan Toljassa järjestettiin kyläkokous kyläyhdistyksen perustamisen tiimoilta.
- Useampi kylä tarvitsi neuvoa korona-avustuksen ja Suomi.fi valtuuksien hakemisessa.

Yhteistyö:
Alueellinen yhteistyö erilaisissa verkostoissa ja ohjausryhmissä on katsottu tärkeäksi osaksi
kyläasiamiehen toimintaa. Näiden yhteistyökuvioiden avulla pysymme ajan tasalla maakunnan tilanteesta ja näin pystymme välittämään kylille tärkeää tietoa molempiin suuntiin. Laaja
yhteistyö eri toimijoiden kanssa tuo myös esille, että Lappilaiset Kylät ry on varteenotettava
toimija Lapissa.

Verkosto yhteistyö:
-

Lapin järjestöneuvottelukunta (puheenjohtaja)
Vapepan maakuntatoimikunta,
Tiedontuotannon verkostoyhteistyö,
Lapin järjestöjen viestintäverkosto
Järjestöjen digiverkosto
Pohjoiset maakunnat
Lapin järjestötyöllistämisen verkosto
Lapin turvallisuusverkosto

Ohjausryhmät:
- Voimaantuvat kylät, Luke (kyläasiamies)
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- Jokos -hanke, Rovaniemen Neuvokas (kyläasiamies)
- Tavataan kylillä – hanke, Lapin Martat, Tornion 4H ja Lappilaiset Kylät (pj)

Seminaarit, työpajat:
Kyläasiamies osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin seminaareihin ja työpajoihin,
joista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kylätoiminnan kehittämisessä.

- Voimaantuvat kylät -hankkeen järjestämä Ranuan järvikylien matkailureitti työpaja Kuukasjärvellä.
- Kansalaisfoorumin järjestämiä webinaareja kokousten ja koulutusten järjestämiseen ja yhdistyksen tilinpäätöskoulutus.
- Ruokavirasto, Älykkäät kylät webinaari.
- Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kevätkokous.
- Jokos-hanke järjesti erilaisia työllisyysinfoja, webinaareja ja koulutuksia järjestöille.
- Lapin Ely-keskus, hankekoulutus ja viesti ja vaikuta webinaari.
- Vates, Järjestöt työllistäjinä webinaari.
- Suomi.fi valtuudet, koulutus.
- Maakuntapolitiikan kokonaisohjelma.
- Lapin järjestöfoorumi.
- Mannerheimin lastensuojeluliitto, Ajatuspaja Alkio.
- maa- ja metsätalousministeriö, cap -ajankohtaiset asiat.
- vaikuttavuus ja viestintä webinaari.
- järjestöstrategian jalkauttaminen, Sosiaali- ja terveysturvayhdistys.
- Soste, Digiosaavat järjestöt webinaari.
- Infograafien teko webinaari.
Kun koronatilanne siirsi paljon sovittuja seminaare
ja nettiin se mahdollisti osallistumisen myös Suomen Kylät ry:n ja muiden maakuntien tilaisuuksiin osallistumisen.

-

Suomen Kylät ry:n webinaarit ja kokoukset
Viestiä kyliltä
Älykkäät maaseudut
maaseudun liikkumisen ratkaisut
tulevaisuuden kylä webinaari
ruohonjuuritason kestävät ratkaisut
Kylämatkailu webinaari
Paikalliskehittämisen ohjelman suunnittelu
kuukausittaiset viestintäkatsaukset kyläasiamiehille teamsilla.
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- Suomen Kylät ry:n kevät ja syyskokous teamsilla.
- Kylätoiminnan neuvottelupäivät keväällä ja syksyllä
- Palkintogaala
Muut maakunnalliset kyläyhdistykset ja Leader-ryhmät:
- Keke tulee kylään webinaari, (kylien kestävyyspolku), Varsinais- Suomen kylät ry
- Kylien parhaaksi webinaari, Pohjois-Savon kylät ry
- Heimojen sparrauspäivä, Päijät- Hämeen kylät ry
- Etäkyläkahvit, Satakylät ry
- vapaaehtoisuuden voimaa ja vaikutusta, Leader Aisapari
- Maaseudun etätyöpisteiden kokoontumisajot, Leader Ykkösakseli
- Huittisten kyläyhteistyöryhmä, monipaikkaisuus seminaari
Kainuun nuotta, Suomen tv:
- Kainuun digiviestinnän avajaiset
- Maaseutubarometrin 2020 julkaisu 1,2,3
- Kansalaisjärjestöjen yhteiskunnallinen arvo

Kylien edunvalvonta:
Suomen Kylätoiminta ry:n jäsenetuna yhdistys voi käyttää ilmaisia lakimiespalveluja tietyin
ehdoin. Tätä palvelua hyödynnettiin jonkin verran kylien avustamisessa.
Pohjoiset maakunnat järjestivät teams -palavereita vuoden aikana kolme kertaa ja kaikkien
maakuntien yhteiset etätapaamiset aloitettiin loppuvuodesta.
Useampi kylä tarvitsi neuvoa korona-avustuksen ja Suomi.fi valtuuksien hakemisessa.

Muu toiminta:
Lapin Martat ry:n, Tornion 4H:n ja Lappilaiset Kylät ry:n yhteinen Tavataan kylillä –hanke jatkoi toimintaa kylillä ja kyläasiamies oli pitämässä suunnitteluillat Tapionkylässä ja Kaakamossa.

Lappilaiset Kylät ry julkaisee vuosittain vuoden kyläkilpailun, jonka valinnalla halutaan nostaa esille kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta, sekä saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta.
Voittaja kylä osallistuu Valtakunnalliseen vuoden kyläkilpailuun.
Vuoden lappilaisena kylänä palkittiin Ylläsjärvi, joka sijaitsee kahden kunnan, Kittilän ja Kolarin alueella. Palkitseminen tapahtui Ylläsjärven rannalla, kylän kodalla. Honkaisen vuoden
kyläkyltin ja kunniakirjan lisäksi LähiTapiola Lappi palkitsi kylän 1000 € shekillä.
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On tärkeää tuoda esille myös aktiivisia kylätoimijoita ja heidän saavutuksiaan, siksi osallistumme vuosittain, lähettämällä omat ehdokkaamme, Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämään
vuoden kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija kilpailuun, ja muistamme aktiivisia kylätoimijoita Suomen kylätoiminta ry:n ansiomerkeillä. Esitykset näihin valintoihin tulee kyliltä.

Suomen Kylät ry järjestää vuosittain, keväällä ja syksyllä, valtakunnalliset kylätoiminnan
koulutus- ja neuvottelupäivät, sekä valtakunnalliset kylätoimintapäivät. Kylätoiminnan neuvottelupäivät järjestettiin etänä ja valtakunnalliset kylätoimintapäivät peruttiin. Niiden tilalla
järjestettiin you tube -kanavalla palkintogaala, missä palkittiin valtakunnallinen vuoden kylä
ja muut toimijat.
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