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Puheenjohtajan tervehdys
Äänellä voi vaikuttaa
Kylätoimintapäivillä Luostolla viime syksynä teimme julkilausuman, jossa jyrkästi tuomittiin hallituksen suunnitelmat maaseudun lukioiden alasajosta.
Julkilausumaan liittyi sanaton viesti siitä, että jos lukiot ajetaan alas, kansanedustajia on vaihdettava. Mitä sellaisilla edustajilla tekee, jotka ovat valmiita vaikeuttamaan erityisesti harvaan asuttujen
alueiden nuorten mahdollisuuksia?
Olikin hämmentävää ja riemullista vajaa puoli vuotta myöhemmin nähdä, miten eduskunta pysäytti lukio- ja ammattikoulutusta koskevat säästöesitykset. Kaiken huipuksi hallitus itse äänesti omaa esitystään vastaan. Lain valmistellut ministeri Krista Kiuru, SDP, tunnusti oman lakiesityksensä surkeaksi
ja oli muiden kaatamassa omaa esitystään.
Tämä merkitsi sitä, että koulutukseen liittyvät leikkaukset peruttiin ja esimerkiksi lukio-opetus on
edelleen kuntien omissa käsissä.
Tämä koulutukseen liittyvä kysymys on hyvä esimerkki siitä, että on väliä sillä, keitä me eduskuntaan valitsemme.
Se on myös hyvä esimerkki siitä, mitä kansalaistoiminnalla voidaan saada aikaan. Kun päättäjät
saavat mahdollisimman monta yhteydenottoa, julkilausumaa ja tekoa jonkun asian puolesta, päätöksiä ei tehdä ainakaan tietämättä mitä siitä voi seurata.
Joskus, kuten nyt, huono hallituksen esitys kaatuu omaan mahdottomuuteensa.
Semmoinen antaa uskoa siihen, että kansalainen voi oikeasti vaikuttaa.
Kuten olemme huomanneet, nyt on tämän vaikuttamisen korkein hetki käsillä. Meillä riittää ystäviä ja kättelijöitä turuilla ja toreilla. Eduskuntavaalit ovat ovella ja mainosten perusteella verrattomia
naisia ja miehiä on pilvin pimein ehdolla.
Miten heistä osaa erottaa huithapelit ja oman edun tavoittelijat vakavasti otettavista asioittemme
ajajista? Miten osaamme valitan sen, jonka uskomme parhaiten vievän asiaamme eteenpäin?
Kansanedustajan työ on töistä arvokkainta: eduskunta säätää lait joiden mukaan elämämme järjestyy. Siksi sinne tietysti pitää valita ihmisiä, jotka aidosti edustavat meitä, sitä arvomaailmaa jota itse
edustamme.
Hyvät ystävät.
Kun eduskuntavaalit ovat vain kerran neljässä vuodessa, silloin on toimittava kun on sen aika. Viime vuosina äänestysprosentti on laskenut kuin lehmän häntä. Jos sama suunta jatkuu, elämme pian
vähemmistön diktatuurissa, jossa enemmistö seuraa vierestä miten vähemmistö päättää asioistamme.
Niin ei tietenkään saa tapahtua. Siksi kylien suuri vaaliprojekti voi olla, että uurnille menevät kaikki
äänioikeutetut. Vanhempien velvollisuus on ottaa nuorisoa kainalosta ja neuvoa miten homma hoituu. Meitä on niin vähän, että jokaisella äänellä on suuri merkitys.
Heikki Tuomi-Nikula
Lappilaiset Kyläty ry
Puheenjohtaja
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Kyläasiamiehen palsta
Mitä kyläasiamies tekee työkseen? Mitä kuuluu Lapin kylille? Mitä se kylätoiminta oikein on?
Nämä on kysymyksiä, joihin aika usein törmään.
Meille kylätoimijoillehan asiat on ihan selviä, mutta
muiden on ehkä vaikea hahmottaa kylätoimintaa ja
siihen liittyviä asioita.
Valtakunnallisen Avoimet Kylät -tapahtuman tarkoitus on tuoda esiin kyliä ja niiden toimintaa. Alku
kevään ajan kylät ovat saaneet ilmoittautua mukaan
tapahtumaan ja 6.6.2015 Lapissakin avaa n. 30 kylää
ovensa niin omille, kuin vieraillekin.
Toinen tapa tuoda esille kylätoimintaa on numeerisen tiedon kerääminen. Meidän pitää olla ylpeitä
siitä mitä teemme ja tuoda se myös esiin aina, kun
on mahdollista.
Meille kylissä asuville, kylätoiminta ja kylien
kehittäminen on niin itsestään selvä asia, ettei sitä
aina osata tarpeeksi itsekään arvostaa. Teemme
töitä sen eteen, että meillä ja muilla kyläläisillä on
hyvä asua, lastemme tulevaisuus on turvallisempi ja
elämä kylässä viihtyisää. Ei siinä ole tunteja laskettu, kun kysymys on omasta elämästä.
Siksipä onkin melko mahdotonta esittää kylätoiminnan vaikuttavuutta tai panosta yhteiskunnassa.
Meillä ei ole näyttää työtuntien määrää, tai jäsenmääriä, millä vaikuttavuutta yleensä mitataan.
Nyt on korkea aika nostaa kissa pöydälle ja saada
kylätoimintaa näkyväksi ja tuoda esille meidän
aktiivisten ihmisten työpanos oman kylänsä kehittämisessä.
Olen viime keväänä laittanut kyläyhdistyksille
Excel-pohjaisen indikaattorilomakkeen, johon voi
merkitä tuntimäärät mitä yhdistyksessä vapaaehtoistyönä tehdään. Muutama kyläyhdistys on lomakkeen palauttanut, mutta toivottavasti tänä vuonna

saan sen kaikilta. Tarkoitus on kerätä tietoa Lapin
kylätoiminnan tilasta, joten yksittäisten kylien tietoja ei missään tuoda esille. Tietysti niillä tuloksilla on
hyötyä teille omassa toiminnassanne, toimintakertomuksen laatimisessa tai rahoitusta ym. hakiessa.
Lomakkeen voi hakea nettisivuiltamme: www.lappilaisetkylat.fi tai pyytää minulta sähköpostilla. Voitte
tehdä taulukon myös itse vapaamuotoisesti, kunhan
siinä näkyy tehdyt tunnit ja osallistujamäärät kokouksista, talkootöistä, tilaisuuksista ym.
Jäsenrekisterin ylläpito ja päivittäminen olisi myös
hyvä saada ajantasalle kylissä. Kylätoiminta taitaa
olla ainoa toimijaryhmä, joka ei pidä jäsenrekisteriä. Ymmärrän kyllä, että kyläyhdistykset katsovat
kaikkien kyläläisten kuuluvan toimintaan, mutta jos
haluamme sitä vaikuttavuutta mitata, tarvitsemme
taas niitä lukuja.
Lappilaiset Kylät ry ei tarvitse teidän jäsenrekisteriä,
mutta olisi hyvä jos saisimme jäsenten lukumäärän.
Uusiutuneille nettisivuillemme on tarkoitus kerätä3
tietoa kylistä; www-sivuja, vuokrattavia kylätaloja
ym. Käykää tutustumassa sivuihin ja vastaamassa
kyselylomakkeisiin.
Pirjo Riskilä
kyläasiamies

soite:
Toimiston o 15 B 18,
tie
Ukkoherranovaniemi
96100 R

Lappilaiset Kylät ry:n
uudet nettisivut
Käy tutustumassa
ja kerro mielipiteesi sisällöstä.
www.lappilaisetkylat.fi

Kotona Kaukosessa
Terveiset vuoden
lappilaisesta kylästä!

Historiaa
Kaukosen kylän kerrotaan saaneen nimensä ensimmäisistä asukkaistaan – kaukaa tulleista, vakituiset asukkaat
tulivat jo 1600-luvun puolivälissä. Aina 1700-luvulle
saakka Kaukonen oli Kittilän lapinkylän keskus, markkinapaikka ja talvikylä, jonka kautta kulki myös vanha posti- ja kauppatie Kolarista Sodankylän kirkolle.
Kaarle IX:n aikana Kaukoseen rakennettiin käräjä- ja
kirkkotupa, joka tunnettiin paremmin Paloniemen käräjäpaikan nimellä. Keskeisen sijaintinsa ansiosta kylä kasvoi suhteellisen nopeasti (vuonna 1696 yhdeksän uudistilaa, 1875 41 savua ja 197 asukasta, 1905 79 taloutta
ja yli 400 asukasta). Lapin sodassa kylästä tuhoutui vain
osa, ja peräpohjalaisia rakennuksia ja pihapiirejäkin säilyi.
Sodan jälkeen Kaukonen oli vähän aikaa Kittilän hallinnollinen keskus, koska kirkonkylä oli pahoin tuhoutunut.
Kaukonen on ollut parhaimpia viljanviljelypaikkoja
koko pohjoisen Lapin alueella, ja siksi kylää onkin nimitetty Puuro-Kaukoseksi. Nykyään kylässä on n. 350 asukasta ja talouksia 140.

Talkootyötä
Kaukosessa on aina talkoiltu innokkaasti. Kylän venekatos ja veneenlaskupaikka rakennettiin talkoilla ja kylätiet
olisivat edelleen pimeinä ilman innokasta ja päättäväistä
talkooväkeä, jonka ansiosta raitille nousivat katuvalot.
Kun kylätoimikunta päätti ostaa vanhan mattokutomon tilat ja asuinrakennuksen, sen maksamiseen saatiin
rahat talkootyönä tehdyillä luudilla, porrasmatoilla, roskakatoksilla ym. Kylätoimikunta muutettiin Puurokaukonen ry:ksi v. 2001, rekisteröity yhdistys kun mahdollisti
avustusten haun.
Kylätaloa on kunnostettu talkoilla moneen otteeseen.
Remontointi aloitettiin pienemmästä rakennuksesta eli
omakotitalosta, projektina Pirteä Puurokaukonen. Talo

kunnostettiin majoitus- ja vuokratilaksi ja kyläläisten
yhteiseksi olohuoneeksi eli Kylätaloksi. Töitä jatkettiin
ison puolen eli kutomon kunnostushankkeella v. 2007,
työnimenään Lattiat vaaterhin. Vanhasta kutomosta tehtiin iso sali, joka sopii juhlakäyttöön ja isompiin kokoontumisiin.
Ison puolen kunnostusta on jatkettu v. 2013, projektina Vireä Puurokaukonen. Tässä projektissa ison
puolen toiminnallisuutta parannettiin useammalle käyttäjäryhmälle sopivammaksi tekemällä kylmillään olleista
tiloista erillinen käsityötila kädentaitajille ja punttisali kylän voimailuharrastajille, jolloin ison salin käyttömahdollisuudet juhla- ja kokoontumistilana paranivat. Hankkeet
on toteutettu EU:n projektirahan avulla.
Toki omaakin rahaa on näihin hankkeisiin ja Kylätalon
ylläpitoon tarvittu ja kyläyhdistys on kerännyt toimintaansa varten rahaa mm. talkoilemalla vuosittain Levi24pyöräilytapahtumassa ja Levin World cup -tapahtumassa, järjestämällä arpajaisia ja jäänlähtöveikkauksia sekä
erilaisia juhlia ja tapahtumia.
Maisemat ruotuun -hankkeessa on porukalla raivattu
kylänraittia, pidetty naisten raivaussahakurssia ja tehty
riukuaitaa. Maisemaa on hoidettu talkooväen voimin
myös siivoamalla kylänraittia, kylätaloa ja kylätalon ympäristöä. Myös viime lauantaina kylätalolla touhusi 13
talkoolaista; ommeltiin ja vaihdettiin verhoja ja verhotankoja, siivottiin, laitettiin listoja ym.
Kaukosen kylälle tärkeä ravirata on kunnostettu Kittilän hevosjalostusyhdistyksen, Revontulten ratsastajien ja
Puurokaukosen yhteisprojektina. Onhan Kaukonen Lapin isoimpia ja menestyneimpiä hevospitäjiä, josta moni
raviradoilla mainetta saavuttanut ravuri on valmennuksensa saanut. Raviradalle laitettiin vesijohdot, rakennettiin WC-tilat ja toimisto, ratsastuskenttä ja kunnostettiin
ravirataa. Samalla tehtiin valaistu latu raviradan ympäri,
jota kylän innokkaat kuntoilijat ahkerasti hyödyntävät ja
ensi kesänä taas kyläläisten yhteinen ponnistus tuo ravit
Kaukoseen elokuun lopulla.

Toimintaa
Kaukonen on vireä kylä. Kylässä on koulu (31 oppilasta, luokat 0-6, kaksi opettajaa) ja päiväkoti. Yhdistystoimintaa on monenlaista; urheiluseuraa, hevostoimintaa,
metsästysseuraa, kyläyhdistys Puurokaukonen, Vesaiset,
Hiljaisuus ry jne. Myös Tunturi-Lapin yhteinen kansalaisopisto Revontuli-opisto järjestää kylässä monenlaisia
kursseja. Kylästä löytyy myös paljon erilaista yritystoimintaa koneyrittäjistä kirjanpitäjään.
Liikuntamahdollisuudet ovat hyvät, ladut pidetään
kunnossa ja kylätalolla on Vireä Puurokaukonen hankkeen myötä monipuoliseen harjoitteluun sopiva punttisali. Kirjastoauto käy kolmen viikon välein. Luonto on
lähellä, Ounasjoki virtaa vapaana ja metsässä on mukava viettää vapaa-aikaa.
Kylän infrastruktuuri on hyvä. Kylässä on oma vesihuolto-osuuskunta, joka on hiljattain uusinut jätevedenpuhdistamon, remontoinut viemäriverkoston 70-luvulta
tähän päivään ja on rakentamassa uutta vedenottamoa.
Uusi silta ja uudet tieverkostot ovat tehneet liikkumisen
kylällä turvallisemmaksi. Kylään on saatu myös etätyöskentelyä ja yritystoimintaa helpottava valokuitu.
Kaukosessa myynnissä olevat talot menevät hyvin
kaupaksi, lähes joka vuosi myös rakennetaan uusia taloja. Tulijoita olisi, jos olisi asuntoja ja tonttimaastakin on
puutetta. Koulun oppilasennuste on hyvä. Ainoa pieni
puute kylässä on oman kyläkaupan uupuminen, mutta
tähänkin asiaan on kenties tulossa muutos uusien, suunnitteilla olevien hankkeiden myötä.

Kuulumisia
Viime vuoden merkittävin asia oli uuden sillan valmistuminen syyskuussa 2014. Uutta siltaa on puuhattu
Kaukoseen jo vuosikymmeniä, kylätoimikuntakin perustettiin 90-luvulla alun perin vastustamaan silta- ja tiehan-

ketta, jossa uusi silta olisi tullut Särestöön, ja Kaukonen
olisi jäänyt kauaksi valtatiestä. Uuden sillan avajaisia
vietettiin 12.9.2014 ja kyläläiset juhlivat vanhaa siltaa ja
jättivät sille jäähyväiset lauantaina 13.9.2014 kiertämällä
ainutkertaisen `siltojen lenkin` ja järjestämällä juhlakulkueen sekä ohjelmallisen illan tansseineen ja ilotulituksineen.

Kylätoimintaa
Kaukonen valittiin Vuoden lappilaiseksi kyläksi 2014.
Tunnustus antaa nostetta koko kylän aktiivisuudelle ja
innostaa toimimaan oman kylän parhaaksi. Kylätalolla
talkoillaan edelleen ja uusia suunnitelmia on vireillä, sillä
Kaukosen kylä osallistuu ProAgrian tulevaan Kaukosen
kehitys –hankkeeseen, jossa viritellään uusia kuvioita kylän elinkeinojen kehittämiseen. Tulossa on tietysti myös perinteinen jäänlähtöveikkaus, siivoustalkoita,
osallistuminen 6.6.2015 valtakunnalliseen kyläpäivään,
joka sattuu Kaukosen suurimman tapahtuman Hiljaisuus
ry:n järjestämän Hiljaisuus festivaalin yhteyteen, Levi24pyöräilytapahtuma, juhannusjuhlat ja monta muuta kyläläisten yhteistä tempausta.
Kotona Kaukosessa on hyvä asua!
Marita Seppälä
Puurokaukonen ry:n
hallituksen puheenjohtaja
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Lappilaiset.fi

Tietoa järjestöistä ja niiden toiminnasta Lapissa
Lappilaiset.fi -tuo yhteen Lapin alueen järjestöt ja muut
toimijat, ammattilaiset sekä kansalaiset. Sivustolle kootaan tietoa hyvinvointia tukevista toimijoista, ajankohtaisista asioista ja järjestötoiminnasta Lapissa.
Sivustolta löydät sinne tietonsa kirjanneiden toimijoiden perustietoja, tapahtumia ja vapaaehtoistoiminnan
tehtäviä. Toimijoita on ympäri Lapin monelta toiminnan
alalta.
Kyläyhdistykset ovat yksi merkittävimpiä hyvinvointia tukevia toimijoita Lapin alueella. Toivommekin, että
myös kyläyhdistykset syöttäisivät tietonsa lappilaisiin,
jotta esim. alueelle muuttavat löytävät tiedot yhdestä paikasta helposti. Lappilaiset.fi -sivusto mahdollistaa
tiedottamisen ilman omien nettisivujen perustamista ja
hallinnointia. Sivusto on maksuton.

Perustietojen syöttäminen tehdään lomakkeella, ja
sen voi tehdä yhdistyksen valtuuttama henkilö. Aloita
tietojen syöttäminen osoitteessa http://www.lappilaiset.fi/fi/lomakkeet/
•
•
•

Ilmoita ensimmäisellä kerralla ensiksi organisaatiosi tiedot toimijalomakkeella.
Odota, että toimijatiedot julkaistaan lappilaiset.
fi-sivuilla.
Tämän jälkeen voit käyttää muita lomakkeita haluamassasi järjestyksessä.

Sivustoa ylläpitää Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys
ry. Ongelmatilanteissa ja tietojen päivittämiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä järjestötyöntekijä JonnaTuulia Julkunen puh. 040 163 4890 tai viestintäassistentti
Jenni Juhola puh. 040 163 4997 tai sähköpostitse info@
lappilaiset.fi.

Lapin 27.kylätoimintapäivät
pidetään 3-4.10.2015 Rovaniemellä Hotelli Pohjanhovissa
teemalla Kylät muutosten pyörteissä.
Varaa päivät jo kalenteriin ja seuraa tiedottamista nettisivuillamme.
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TEEMAILLOISTA
NEUVOJA
ELÄMÄN
TUULIIN
Mikä neuvoksi, kun vauva pölpöttää yöt ja
nukkuu päivät? Tai kun uhmaikäinen paiskoo
ruokaa ja riisuu silloin, kun pitäisi pukea?
Entä mistä saada tukea, kun läheinen sairastuu tai tekee itsemurhan, tai kun äkillinen kriisi
pistää oman elämän sekaisin?
Lapin ensi- ja turvakoti järjestää kevään
aikana maksuttomia teemailtoja, joiden aiheina
ovat muun muassa pienten lasten unipulmat,
vanhemmuus, parisuhteen arki, päihteet ja
kriisit. Tilaisuudet ovat 1,5 tunnin mittaisia, ja

Ti 14.4.2015 klo 18.00 - 19.30
Nukkumatti hukassa?
- Vauvan unipulmat ja niiden hoito
To 23.4.2015 klo 18.00 - 19.30
Uhmis vai tuhmis?
- Vinkkejä vanhemmille
To 7.5.2015 klo 18.00 - 19.30
Kriisin kohdatessa
- Keskustelua kriiseistä

niihin on vapaa pääsy. Teemaillat järjestetään
Lapin ensi- ja turvakodin tiloissa Lähteentie
5:ssä.
Teemailtoihin voi osallistua myös kuvapuhelimen välityksellä Virtu-palvelupisteissä seuraavilla paikkakunnilla: Enontekiö, Pelkosenniemi,
Savukoski, Sodankylä, Rovaniemi (Muurola,
Vanttauskoski ja Vikajärvi) sekä Ylitornio.
Virtu-palvelupisteen sijainnin kussakin kunnassa voi tarkistaa osoitteesta www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/virtu-palvelupisteet.

Ti 12.5.2015 klo 18.00 - 19.30
Ylämäessä tönin sua eteenpäin,
alamäessä vauhtias jarrutan
- Keskustelua parisuhteen arjesta
Ti 19.5.2015 klo 18.00 -19.30
Viinapiru ja muut riippuvuudet Lapissa
- Keskustelua päihteistä
Ke 27.5.2015 klo 18.00 - 19.30
Vanhemmuus ei pääty eroon
- Vanhempien sopuisat välit suojaavat lasta
eron tuomilta menetyksiltä
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Yhdistys perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa.
MPK:n koulutus parantaa puolustusvoimien, muiden
viranomaisten ja kansalaisten valmiutta toimia normaali- ja poikkeusoloissa. Yhdistys tekee yhteistyötä turvallisuuskoulutus, -kasvatus ja -tiedotustyötä tekevien viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Lapin KOTU-yksikön tärkein tehtävä on koulutus,
ohessa esimerkkejä koulutustarjonnasta:
Kuva Yrjö Säkkinen

Yhteistyökumppanit

Reserviläisten koulutuksessa tärkeimpänä yhteistyökumppanina on puolustusvoimat. Muita kumppaneita
ovat muun muassa Pelastusopisto, Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö ry ja Suomen Punainen Risti, Suomen
Erillisverkot Oy, Reserviläisurheiluliito ry ja Suomen Meripelastusseura ry. Yhteistyö perustuu kumppanuussopimuksiin.
Yhdistys on mukana myös Kotitapaturmien ehkäisykampanjassa, jonka tavoitteena on koti- ja vapaa-ajan
tapaturmien vähentäminen, sekä KOVA-toimikunnassa,
joka toimii kotitalouksien omatoimisen varautumisen
asiantuntija- ja kehittämisverkostona. Lisäksi MPK on
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) jäsen.
Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa eri osapuolia hyödyntävä tietojen, taitojen ja kokemusten vaihto. Yhdistys tekee yhteistyötä Viron Kaitseliitin ja Ruotsiin Hemvärnetin kanssa.

1
•
•
•

Puolustusvoimien tilaama koulutus
Reserviläisjohtaja 1 ja 2 reservin johtajille
ROVA-harjoitus (paikallispuolustusjoukoille)
Maakuntakomppanian kuntotestit
Kuva Yrjö Säkkinen

Koulutus- ja tukiyksiköt
(KOTU-yksiköt)

Koulutuksen toteutuksesta vastaavat jokaisessa maakunnassa olevat KOTU-yksiköt, Lapissa Lapin KOTUyksikkö, jonka toimialueena on koko Lapin maakunta.
Lapin KOTU-yksikön päällikkönä toimii Yrjö Säkkinen.
Lapin Koulutus- ja tukiyksikössä on yhteensä noin
120 sitoutunutta vapaaehtoista kansalaista erilaisissa
tehtävissä antamassa oman panoksensa turvallisuuden
lisäämiseksi yhteiskunnassa. Osa sitoutuneista on Puolustusvoimien hyväksymiä kouluttajia, joita käytetään
ensi sijassa Puolustusvoimien tilaamassa koulutuksessa,
osa on siviiliammattinsa tai harrastuksensa avulla pätevöitynyt toimimaan eri tasoisissa tehtävissä varautumisja turvallisuuskoulutuksessa. Sitoutuneista suurin osa on
miespuolisia reserviläisiä, mutta myös naisia on mukana,
noin 15 %. KOTU-yksikköön otetaan jatkuvasti uusia
toimijoita, joten tervetuloa mukaan lisäämään turvallisuutta yhdessä!

2 Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
• Kouluttajakoulutus
• Viestikurssit
• Kuntomarssit reserviläisille
• Ampumataito- ja johtamispäivät reserviläisille eri
puolilla Lappia
• SRA-ammunnat eri puolilla Lappia (sovellettu reserviläisammunta)
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Kuva MPK

3 Varautumisen ja turvallisuuden (VARTU-koulutus)
• SoMa- ja Heinu-harjoitukset, isoja monia eri kursseja sisältäviä harjoituksia
• Varautuminen, esim ”Selviydy sähköttä” ja ”Kylien
turvallisuus” yhdessä Lappilaiset kylät ry:n, Pelastuslaitoksen ja Poliisin kanssa
• Etsintä, pelastus, evakuointi ja väestönsuojelu
• Turvallisuus, esim. ”Ikäihmisten turvakurssi”, ”Maahanmuuttajan turvakurssi”, ”Nuorten turvakurssi”,
”Kehitysvammaisen turvakurssi”
• Ensiapu, henkinen tuki, itsepuolustus, maastotaidot
Lapin KOTU-yksikkö osallistuu myös Lapin Aluehallintoviranomaisen (AVI) koordinoiman ”Sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman” toteuttamiseen.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää vuosittain KOTU-yksiköissä 1800 kurssia, joissa on osallistujia 47000 ja koulutusvuorokausia kertyy 80000. Luvut
ovat olleet koko ajan kasvussa. Lapin KOTU-yksikön

Lappilaiset Kylät ry:n uudet nettisivut

Käy tutustumassa
ja kerro mielipiteesi sisällöstä.
www.lappilaisetkylat.fi

Lappilaiset Kylät ry:n
kevätkokous
pidetään 16.4.2015 klo 17:00
Rovaniemellä Ravintola Turkoosissa.
Kahvitarjoilu, Tervetuloa!

osuus kokonaisuudesta on vuosittain yhteensä noin 50
koulutustapahtumaa, joihin osallistuu noin 200 henkilöä,
koulutusvuorokausia on noin 2000. Koulutuksesta noin
65% on sotilaallista ja noin 35% VARTU-koulutusta.
MPK:n järjestämään koulutukseen voi tutustua ja kursseille ilmoittautua osoitteesta: www.mpk.fi/koulutuskalenteri
Yhteistoiminta Lappilaiset kylät ry:n
kanssa
Lapin KOTU-yksikkö on useamman vuoden toteuttanut
yhdessä Lappilaiset kylät ry:n, Poliisin ja Pelastuslaitoksen kanssa ”Kylien turvallisuus”-tapahtumia eri puolilla
Lappia. Illat ovat sisältäneet kansalaisen turvallisuuteen
liittyviä asioita erityisesti harvaan asutuilla alueilla.
Tervetuloa tutustumaan tarkemmin toimintaamme
osallistumalla kursseillemme!
Maanpuolustuskoulutus
– Turvallisuutta yhdessä!
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Lapin KOTU-yksikön yhteystiedot
Lapin koulutus- ja tukiyksikkö
Someroharjuntie
96960 ROVANIEMI
puh. 040 552 4824
sähköposti: lappi@mpk.fi
kotisivut: www.mpk.fi/lappi
facebook: www.facebook.com/lapinkotu

Kyläyhdistys, ilmoita yhteystietojen ja
osoitteen muutoksesta:

lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Kylätoiminta
ry hakevat Vuoden kylämyönteisintä
kuntaa 2015. Vuoden kylämyönteisin kunta
-valinnalla halutaan nostaa kuntien ja kylien välisen
yhteistyön arvostusta, antaa sille tunnustusta ja
tuoda esiin toimivia esimerkkejä yhteistyöstä.
Lisätietoja: Kyläasiamies Pirjo Riskilä 040-1495919,
tai lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
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Hyvän elämän lähteillä
Kuva Pasi Tarvainen

Ensimmäinen tapaaminen Hirvaan koululla
Marraskuussa Kemijokivarren kylät saivat kutsun lähteä
mukaan Arctic Design Weekin ja Kemijoki Oy:n yhteistyössä järjestämään Hyvä elämä kylissä -designkilpailuun,
jossa kehitetään uusia palveluita hyvän elämän edistämiseksi. Me hirvaslaiset olimme heti kiinnostuneita lähtemään mukaan, yllytyshulluja kun olemme. Mukaan valittiin neljä kylää: Autti, Hirvas, Juujärvi ja Oikarainen.
Kilpailun tuottaja, Päivi Tahkokallio, kävi joulunalla tutustumassa kylään. Tammikuun puolivälissä oli kilpailun
ensimmäinen infotapaaminen, jossa tapasimme Lapin
ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston opiskelijoista
koostuvat opiskelijatiimimme ja kuulimme tarkemmat
tiedot kilpailun etenemisestä. Jokainen opiskelijatiimi ja
kylä sai tuekseen yhden Suomen parhaimmista muotoilutoimistoista ja työskentelyä tuettiin aiheeseen liittyvillä
luennoilla. Kilpailun tiivis aikataulu oli haaste erityisesti
tiedottamisen kannalta.
Ensimmäinen kylätapaaminen järjestettiin heti seuraavalla viikolla. Kutsuimme opiskelijatiimin ja kyläläiset viikoittain koteihin, koululle ja uuteen Punttisali Hirmuun
suunnittelemaan yhdessä hyvää elämää Hirvaalle. Me
kyläläiset esittelimme opiskelijatiimille koulua, kylää, sen
palveluita ja puutteita. Opiskelijat saivat valtavan määrän
tietoa menneistä ja tulevista hankkeista sekä siitä, mitä
palveluita kylälle tarvitaan. Kilpailu huipentui opiskelijoiden 24 tunnin loppurutistukseen ja 19.2. pidettyyn tulosten esittelyyn ja palkintojenjakoon.

Suurin haaste opiskelijoille oli luultavasti yhden kilpailutuotoksen valitseminen valtavasta ideoiden ja
tarpeiden tulvasta. He pääsivät kuitenkin nopeasti jyvälle siitä, mikä on kyläläisten näkökulmasta tärkeää ja
mitkä asiat nousevat ylitse muiden. Kylän sydän ja yksi
tärkein elinvoimaisuuden lähde on Hirvaan koulu, joka
palvelee kaikkia kyläläisiä. Yksi suurimmista puutteista
on heikko yhteisöllisyys kylän pitkulaisuuden ja pitkien
välimatkojen vuoksi. Näihin pohjautuen opiskelijatiimi
kehitti Koko kylän Olohuone -konseptin, jossa koululle
luotaisiin kyläläisten käyttöön yhteinen tila toiminnalle
ja tapaamiselle sekä verkkopohjainen Kyläkalenteri, jolla
tiedotettaisiin toiminnasta ja kommunikoitaisiin muiden
kyläläisten kanssa.
Kilpailun voitti tiimi Autti tuotoksellaan Kätketty aarre, jonka tarkoitus on viedä vierailijat polkupyörä- ja
potkukelkkareittien avulla kylän ihmisten, paikkojen ja
niiden tarjoamien elämysten luo. Kunniamaininnan sai
Oikaraisen tiimi ja kyläsovellus Raitti, joka auttaa kyläläisiä selviytymään arjen askareista toisiinsa tukeutuen. Tiimi Juujärven konsepti koostui kahdesta osasta: kyläläisten yhteyshenkilöstä ja tabletista, jonka avulla kyläläiset
pitävät yhteyttä yhteyshenkilöön.
Kilpailuun osallistumisen myötä saimme valtavan
määrän ideoita ja ajatuksia jatkokehiteltäväksi ja pohdittavaksi. Kaiken lisäksi yksi kyläläisistä keksi kylällemme uuden tunnuslauseen. Tulosten esittelytilaisuudessa
saimme huomata, että kylillä on samankaltaisia ongelmia
ja puutteita, joihin voisimme lähteä myös yhdessä etsimään ratkaisuja. Ulkopuoliset silmät huomaavat usein
helpommin vahvuuksia, joita me pidämme itsestäänselvyytenä. Kaikki kilpailun tuotokset ovat vapaasti jatkokehiteltävissä, joten niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Ideointia (opiskelijoiden 24 tunnin loppurutistuksesta).
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Kuva Antti Raatikainen

Kilpailu loi positiivista mielikuvaa kylistä ja niiden
mahdollisuuksista. Otamme vastaavankaltaiset projektit
lämpimästi vastaan myös jatkossa! Toivon, että kylien ja
korkeakouluopiskelijoiden välinen yhteistyö tulee entisestään lisääntymään, sillä kylillä on paljon toimeksiantoja hyödynnettäväksi esimerkiksi opinnäytetöinä tai
kehittämistehtävinä.
Aurinkoista kevättä toivottaen
Satu Söderlund
Hirvaan kyläyhdistys ry

Tulosten esittely ja palkintojenjako Pilkkeessä 19.2.2015

VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ
2015 KILPAILU
Hyvät kylätoimijat,
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry hakee jälleen vuoden Lappilaista kylää. Kyläkilpailu on uudistunut
ja nyt mukana on myös Lapin liitto ja ProAgria Lappi.
Vuoden Lappilainen kylä valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan
tunnettavuutta sekä saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta.
Hakijan tulee olla jokin kylän yhdistys.
Kylillä on mahdollisuus liittää lomakkeen liitteeksi vapaamuotoinen selvitys, jossa esitellään kylää tarkemmin.
Kilpailun käytännön organisoinnista vastaa Lappilaiset Kylät ry. Hakemukset vuoden Lappilainen Kylä 2015
kilpailuun on jätettävä 31.5.2015 mennessä. Maakunnallisen kisan voittaja julkistetaan Lapin kylätoimintapäivillä
4.10.2015 Rovaniemellä Hotelli Pohjanhovissa.
Tuomaristoon kuuluu edustajat Lappilaiset Kylät ry:stä, Lapin liitosta ja ProAgria Lapista.
Vuoden Lappilainen kyläpalkinto:
Rahapalkinto 1000 euroa (ProAgria Lappi ja Lapin liitto)
Lappilaiset Kylät ry:n honkalautainen vuoden Lappilainen kyläkyltti, kunniakirja, sekä kylän edustus
kylätoimintapäiville (1-2 henkilön osallistumismaksu).
Vuoden Lappilainen kylä kilpailun voittaja osallistuu Suomen kylätoiminta ry:n (SYTY) järjestämään
valtakunnalliseen vuoden kylä -kilpailuun 2016.
Hakumenettelystä saa lisätietoa
kyläasiamies Pirjo Riskilä 040 1495919 tai lapin.kylaasiamies@elisanet.fi.
Lomake ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta: www.lappilaisetkylat.fi
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Valtakunnallinen Avoimet
Kylät tapahtuma 6.6.2015
Kylät ympäri Suomen avaavat ovensa kesäkuun 6. päivä ja toivottavat kaikki tervetulleiksi tutustumaan
elämään ja toimintaan kylissä!
Valtakunnallisen Avoimet Kylät tapahtuman tarkoitus on lisätä kylätoiminnan näkyvyyttä, edistää
maallemuuttoa ja positiivista mielikuvaa kylässä asumisesta, sekä madaltaa kynnystä tutustua lähikyliin.
Valtakunnallisesti tapahtumaa organisoi Suomen Kylätoiminta ry ja maakunnissa maakunnalliset
kyläyhdistykset.
Lapissa Avoimet Kylät -tapahtumaa organisoi Lappilaiset Kylät ry, joka hoitaa tapahtuman yhteismarkkinoinnin maakunnan laajuisesti. Jokainen mukaan lähtevä kylä on siis esillä tapahtuman yhteismarkkinoinnissa (esim. nettisivuilla ja mediatiedotteissa). Avoimet Kylät -tapahtumalle kehitetään
myös valtakunnallisesti yhtenäinen ilme, jota jokaisen kylän on helppo hyödyntää edelleen tilaisuutensa
markkinoinnissa.
Ohjelmaa on koko perheelle aamusta iltaan, nähdään kylillä!
Tarkempia tietoja mukana olevista kylistä löydät nettisivuiltamme www.lappilaisetkylat.fi

KYLÄTOIMINNAN
TIENNÄYTTÄJIEN
JA MAASEUTUTOIMIJAN HAKU
Ilmianna aktiivinen kylätoimija.
Kylätoiminnan tiennäyttäjät ovat olleet pitkä-aikaisella
panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista
kylätoimintaa.
Vuoden Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti kylätoiminnassa,
Leader-toiminnassa, tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön
taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai
pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.
Kylätoiminnan tiennäyttäjät ja Vuoden Maaseututoimija
2015 valitaan maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leaderryhmien esitysten joukosta.
Lisätietoja kyläasiamies Pirjo Riskilä, 040-1495919 tai lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

Kylätoimikunnasta
kyläyhdistykseksi
Nykyaikainen kylätoiminta on tavoitteellista ja
päämäärätietoista toimintaa, joka edellyttää
oikeustoimikelpoisuutta. Rekisteröinti on myös
uskottavuuskysymys.
Hoidetaanko asia kylätoimikuntanne osalta kuntoon yhdessä?
Ota yhteyttä:
Pirjo Riskilä, kyläasiamies
040-1495919 tai lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Lappilaiset Kylät ry:n uudet nettisivut

Käy tutustumassa
ja kerro mielipiteesi sisällöstä.
www.lappilaisetkylat.fi
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Kuva Pirjo Riskilä

Tiivistä tunnelmaa peräpohjolan Kehitys ry:n alueen info- tilaisuudessa Rovaniemellä Sieriporossa.

Uutta intoa ja mahdollisuuksia maaseudun
kehittämiseen Lapissa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014
– 2020 on startannut pikkuhiljaa käyntiin. Ohjelma hyväksyttiin joulukuussa 2014 ja nyt on päästy avaamaan
ensimmäiset haut Hyrrä-järjestelmässä. Lappiin maaseudun kehittämiseen rahaa saatiin yhteensä n. 60 miljoonaa euroa kun lasketaan yhteen Leader- ryhmien ja
Ely- keskuksen saama julkinen tuki.
Maaseutuohjelma on käytössä koko Suomessa. Siitä
hyötyvät paitsi viljelijät, kuin myös maaseudulla toimivat
yritykset, maaseutuympäristöjen ja palvelujen kehittäjät
sekä maaseudun asukkaat, jotka haluavat parantaa jotakin omassa elämänpiirissään. Ohjelman tärkeimmät
tavoitteet ovat uudistuva maatalous, kehittyvät maaseudun elinkeinot ja työllisyys sekä maaseudun asukkaiden
hyvinvointi. Ohjelmalla halutaan helpottaa elämistä ja
yrittämistä maaseudulla, sekä parantaa ympäristön tilaa.
Tavoitteena on elävä ja viihtyisä maaseutu. Alueellisia
toimenpiteitä ovat yritysrahoitus, kehittämishankkeiden
rahoitus sekä Leader- ryhmien rahoitus, jota voidaan
käyttää sekä aktivointiin, että kehittämiseen ja yritysten
tukemiseen. Lisäksi ohjataan rahoitusta esim. ympäristösopimuksiin, ei tuotannollisiin investointeihin ja muihin maatalouteen liittyviin tukitoimiin.
Erityisesti Leader- ryhmien vastuulla on paikallisten
kehittämistarpeiden löytäminen ja niihin vastaaminen.
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Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa. Kehittämisen keinoja
ovat elämän laadun parantaminen, uusien työpaikkojen
luominen, uusien yritysten tukeminen sekä elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja palveluiden turvaaminen
kehittämällä uusia toimintatapoja. Tällä kaudella erityishuomio kohdistetaan nuoriin.
Maaseudun yritystukea haetaan ELY- keskuksista ja
Leader- ryhmien kautta rahoitustehtäviä koskeva työnjako huomioon ottaen. Hakijan kannattaa olla yhteydessä paikalliseen Leader-ryhmään tai Ely- keskuksen
yritysrahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä.
Uudistuksia on myös luvassa; sähköinen hakuprosessi ja hakemusten seuranta(Hyrrä), yksinkertaistetut
kustannusmenettelyt, jaksotettu päätöksenteko (ei Leader), valintakriteerit ja hankkeiden pisteytys, innovaatio- ja kansainväliset hankkeet sekä teema-hanke Leader- ryhmillä.
Lisätietoja kannattaa kysyä paikallisesta Leader- ryhmästä, Lapin Ely- keskuksesta. www.maaseutu.fi
Anna-Kaisa Teurajärvi
rahoitusasiantuntija, Lapin ELY-keskus
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Kylien kolari
Kuva Pirjo Riskilä

Vuoden ensimmäinen kokous Nuottavaarassa.

KOLARIN KYLÄNEUVOSTON
PERUSTAMINEN
Kolarin kyläneuvoston perustava kokous pidettiin Salmenpalon Kievarissa Teurajärven kylässä 20.11.2014. Kokoukseen
osallistui edustajia yhdeksästä Kolarin kylästä, sekä kunnan ja
muiden yhteistyötahojen edustajia. Kokoukseen osallistuneet
kylien edustajat olivat yksimielisiä kyläneuvoston tarpeellisuudesta ja päättivät perustaa Kolariin kyläneuvoston. Kyläneuvoston nimeksi sovittiin Kylien Kolari. Kyläneuvosto tulee
toimimaan kylien välisenä ja kunnan ja kylien välisenä neuvoa
antavana yhteistyö- ja kehittämiselimenä, toiminta on vapaamuotoista eikä neuvostoa merkitä yhdistysrekisteriin.
Neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kari Koivumaa Sieppijärveltä ja varapuheenjohtajaksi Markus Kiili Äkäslompolosta, sihteerinä toimii kunnan edustaja Tapani Haapasaari.
Kylien Kolari kokouksiin osallistuu kustakin Kolarin kunnan
kylästä vähintään yksi nimetty yhdyshenkilö.
Kokouksia pidetään vähintään 4 vuodessa, seuraava kokous pidettiin Nuottavaaran kylässä 4.2.2015.
Kari Koivumaa

KOLARIN KYLÄNEUVOSTO
Kyläneuvoston perustaminen lisää kylien mahdollisuuksia
tuoda omia näkemyksiä kylien kehittämiseksi ja elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Tapaamisiin on mahdollista kutsua esim. kunnan viranhaltijoita keskustelemaan
kehittämismahdollisuuksista ja kylissä olevista ongelmakohdista. Tätä kautta mm. yritystoiminta voi vilkastua ja usko
kylien säilymiseen vahvistuu. Neuvosto lisää huomattavasti kylien yhteistyötä ja vuoropuhelua. Kolarissa on Ylläksen
matkailukeskuksen myötä yksi Lapin suurimmista matkailukeskuksista. Neuvoston avulla on mahdollista lisätä matkailukeskuksen ja ns. sivukylien yhteistyötä matkailussa. Varsinkin
ulkomaiset matkailijat hakevat aitoja matkailukokemuksia
alueen sivukylistä.
Kolarin kyläneuvosto – Kylien Kolari aloitti toimintansa
helmikuussa 2015. Neuvoston aktiivisuudesta toki riippuu
millaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia ja sitä kautta tuloksia
saadaan aikaiseksi. Alkutaival näyttää lupaavalta. Ensimmäisissä tapaamisissa, (perustamiskokous Marraskuu 2015 ja ensimmäinen varsinainen kokous Helmikuu 2015) on ollut runsaasti
kylien edustajia mukana. Tarkoitus on kussakin tapaamisessa
ottaa tiettyjä kyliin liittyviä teemoja esille.
Kyläneuvosto on myös linkki suoraan kyläasiamieheen ja
Lapin kylien verkostoon. Tämä yhteys tarjoaa kylille ja kunnalle mahdollisuuden saada tietoa myös muiden kyläneuvostojen toiminnasta.
Tapani Haapasaari
yritysneuvoja
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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

15

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

