Maakunnallinen kyläyhdistys

Lappilaiset Kylät ry

Toimintakertomus 2019

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 kehittämisorganisaatioiden kanssa.
Yhdistystä johtaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen (kyläläiset, kunnat ja toimintaryhmät sekä muut kehittämisorganisaatiot) mukaisesti.
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Kylätoiminnan organisaatiokaavio

SYTY

Valtakunnallinen taso
LAPPILAISET
KYLÄT RY

maakunnallinen taso
KYLÄNEUVOSTOT

kunnallinen taso
paikallinen taso

KYLÄ- JA ASUKASYHDISTYKSET

HALLINTO
Hallituskokoonpano ja jäsenten osallistuminen kokouksiin:
puheenjohtaja
Matti Lankila

5/5

Varsinaiset jäsenet:
Kolari/kyläedustaja
Veli Ajanki
Pello/kyläedustaja
Marja-Leena Kyrö

Varajäsenet:
2/5

Tuomo Pasma

0/5

5/5

Rauha Torikka

0/5

Kemijärvi/kyläedustaja
Marjatta Pekkarinen

4/5

Ann-Christine Lampela

0/5

Simo/kyläedustaja
Junes Seppo

4/5

Ilkka Vuorimaa

0/5

Tornio/kyläedustaja
Osmo Huhta

4/5

Pertti Tervahauta

0/5

Sodankylä/kuntaedustaja
Eini Kivilompolo

3/5

Pirjo Vattulainen

0/5

Salla/kuntaedustaja
Kimmo Tuhkala

4/5

Nina Mattila

0/5

Rovaniemi/kyläedustaja
Aino Ollonen

5/5

Katri Juopperi

0/5

Kaija Kinnunen, MTK- Lappi

5/5

Martti Rivinoja,
0/5
Lapin maa-ja kotitalousnaiset

Marja Tuomivaara
Koillismaan Leader ry

5/5

Nina-Maria Möykkynen
Leader Tunturi-Lappi ry

Veli-Matti Ahtiainen, SPR

5/5

Muut kehittäjäorganisaatiot:

0/5
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Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokouksia pidettiin yhteensä 5 kpl, joista kaksi oli sähköpostikokousta.
Kevät kokous pidettiin 6.4.2019 Rovaniemellä, Osallistujia 10.
Syyskokous pidettiin 30.11.2019 Rovaniemellä, osallistujia 13.

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

Tilintarkastajana toimi BDO Oy päävastuullisena KHT JHT Leila Auer.
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 (37 235 €) sekä kuntien jäsenmaksujen
turvin.
Muu rahoitus koostuu arpajaistuloista, ja jäsenmaksuista.
Jäsenmaksu vuonna 2019 oli 15€/henkilö, 25€/yhdistys ja yhteistyötahot
Kuntien jäsenmaksu oli porrastettuna asukasluvun mukaan1000-2700€.
Kunta jäseniä oli vuonna 2019 Kolari, Tornio, Salla, Rovaniemi, Ranua, Posio, Sodankylä, Pello,
Ylitornio, Simo ja Tervola.

Jäsenmäärä
Uusia jäseniä vuonna 2019 kirjattiin 4 ja vuoden 2019 lopussa jäsenmäärä oli 148, joista
jäsenmaksun maksaneita on 136.
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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 päivitetään säännöllisesti ja kyliä pyritään innostamaan erilaisten teemallisten haastekampanjoiden avulla. 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 neljä kertaa kylille, jäsenille, yhteistyökumppaneille ja lapin kansanedustajille, sekä tiedotusvälineille, jotka nostivat sieltä asioita julkaistaviksi.
Vuoden Lappilainen kyläkilpailu tiedotteita julkaistiin useissa lehdissä.
Kilpailun voittaja Tapionniemi, näkyi myös hyvin tiedotusvälineissä.
Avoimet Kylät päivästä laadittiin mainoskampanja Lapin Kansaan. Siihen sisältyi printtilehden
mainokset sekä digitaaliset mainokset Lapin Kansan, Uusi Rovaniemen ja
Lounais-Lapin nettisivuilla. Lisäksi tiedotteita julkaistiin useissa paikallislehdissä.
Kylätoimintapäivät saivat palsta tilaa useissa lehdissä.
Suomen Kylät ry ja maakunnalliset kyläyhdistykset uudistivat ja yhdistivät ilmettään uusilla
yhtenäisillä logoilla.
Valtionavun lisämääräraha (2500) korvamerkittiin uuden ilmeen markkinointiin. Lappilaiset
Kylät ry teetti uudella logolla varustetut kolme roll upia, esitteitä, sekä kokouskansioita ja tarroja.

Maakunnallisen kylätoiminnan kehittäminen
Kylätoiminnan rekisterien ylläpito
Jatkettiin kylätalojen ja –tilojen sijaintien kartoittamista. (Googlekartalla on 118 kylätaloa tai
vastaavaa), sekä ylläpidettiin kyläyhdistysten yhteystietorekisteriä. (Rekisterissä on 311 yhteystietoa, sekä 552 sähköpostiosoitetta eri kylille).

Avoimet kylät päivää vietettiin 8.6. Lapissa järjestettiin yhteensä 63 tapahtumaa. Kuvia
Lisätietoja Avoimet Kylät päivästä: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_Kylät_2019.

Kylätoimintapäivät
lätoimintapäivät pidettiin Kittilän Levillä 18-19.5.2019 yhtyksen 30 vuotisjuhlien teemalla. Osallistujia päivillä oli
Päivien aikana vierailtiin vuoden lappilaisessa kylässä,
lontekemässä.
kemmin päivien sisällöstä voi lukea:
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät_2019

Kydis150.
KeTar-
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Laatutyö
Jatkettiin laatutyötä yhdessä Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa.
Laatutyötä työstettiin kylätoiminnan neuvottelupäivillä ja siitä laadittiin laatutyökäsikirja. Prosessiin kuuluva auditointi tehtiin Pohjois-Pohjanmaan kylien kanssa.
Tapaamiset Levillä kylätoimintapäivien yhteydessä 17.5. ja Pohjois-Pohjanmaan kylien kokousviikonlopussa Rokualla 16.11. (Pirjo Riskilä, Veli-Matti Ahtiainen ja Kaija Kinnunen). Lisäksi vierailtiin Pohjois-Pohjanmaan kylien kyläpäivillä Kuivaniemellä 7.9. (Kaija Kinnunen,
Pirjo Riskilä ja Seppo Junes)

Kyläneuvostot
Kyläneuvosto perustettiin Pelloon ja osallistuttiin kyläneuvoston kokouksiin Kolarissa, Ranualla, Ylitorniolla, Sodankylässä, Posiolla, Pellossa, Kittilässä, sekä kylien iltoihin Kemijärvellä.

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.
Toiminnan kehittämiseksi järjestettiin kyläkysely, jolla kartoitettiin yhdistyksen toimintaa ja
sen tunnettavuutta, sekä kylätoimijoiden tarpeita.
- Tietosuojakoulutusta järjestettiin Inarin Tolosella ja Tornion Arpelassa.
- Canva- ja sosiaalisen median koulutuksen järjestäminen viestintäverkostoyhteistyönä.
- SPR:n Pärjätään yhdessä –hankkeen verkostoyhteistyössä järjestettiin turvallisuusilta Rovaniemen Sinetässä.
- Hallitustyöskentelyn koulutusta Riipin kyläyhdistykselle.
- Turvallisuussuunnitelman laatimista Alakylän kyläyhdistyksen kanssa.
- Vapepan hälytysryhmän perustaminen ja koulutus Rovaniemen Yläounasjoelle
- Kyläkahvit Muonion Kätkäsuvanossa, Vuojärvellä ja Niesissä.
- kyläkokouksiin osallistuminen Juotasniemllä ja Kemi-Karihaaran omakotiyhdistyksessä.
- Kyläillat yhdessä Leader Peräpohjolan kanssa Pellossa, Ranualla, Simossa
Rovaniemellä, Keminmaassa ja Tervolassa.
- Kyläpirtin avajaiset Muoniossa
Yhteensä kylä- ja tiedotustilaisuuksia oli 45 ja niihin osallistui yhteensä 965 henk.
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Kylien edunvalvonta:
Suomen Kylätoiminta ry:n jäsenetuna yhdistys voi käyttää ilmaisia lakimiespalveluja tietyin
ehdoin. Tätä palvelua hyödynnettiin jonkin verran kylien avustamisessa.

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 sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkosto
Lapin järjestöneuvottelukunta (puheenjohtaja)
Vapepan maakuntatoimikunta,
Tiedontuotannon verkostoyhteistyö,
Lapin järjestöjen viestintäverkosto
Pärjätään yhdessä- hankkeen verkostoyhteistyö
Älykkäät kylät verkosto
Järjestöjen digiverkosto
Kuntakierros Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ja SPR:n mukana Pellossa, Ranualla,
Utsjoella, Inarissa, Sodankylässä, Sallassa, Savukoskella ja Pelkosenniemellä.
- Sallan kylistä voimaa -hanke
- SPR:n Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke
-

Ohjausryhmät:
-

Voimaantuvat kylät, Luke (kyläasiamies)
Pärjätään yhdessä, Suomen punainen risti (kyläasiamies)
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.
-

Tapionniemen kyläjuhla
Vaalajärven kyläjuhla
Kyliltä kylille tapaaminen Alakylässä
Muonion kyläkierros Ylimuonio
Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen arviointipäivä
Maaseutuohjelman työpajat Posiolla ja Rovaniemellä
Lapin Soteuttamo -tapaaminen
Järjestöt hyvinvointikertomuksiin tilaisuus
Tulorekisterikoulutus Posiolla
Pelastuspalveluseminaari
Väestörekisterikeskuksen Syysmyräkkä työpaja
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Ikäihmisten perhehoitoa Lappiin -hankkeen seminaari
Fasilitaattori osallisuuden vahvistajana koulutus
Jokos -hankkeen järjestötyöllistämisen työpaja
Järjestöt kunnan kumppanina seminaari
maaseutuohjelman loppuseminaari

muu toiminta:
Lapin Martat ry:n, Tornion 4H:n ja Lappilaiset Kylät ry:n yhteinen Tavataan kylillä –hanke jatkoi
toimintaa kylillä ja kyläasiamies oli mukana Kuukasjärvellä ja Vanttauskoskella, sekä piti itse tilaisuudet Lehtojärvellä, Mattinen-Liimatan kylillä, Etelä-Portimojärvellä ja Keminmaassa.

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.
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.

-

-
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Vuoden lappilaisena kylänä palkittiin Tapionniemi Kemijärveltä. Honkaisen vuoden kyläkyltin ja kunniakirjan lisäksi LähiTapiola Lappi palkitsi kylän 1000 € shekillä.
Kylätoimintapäivillä palkittiin perinteisesti myös ansioituneita kylätoimijoita. Hopeisen ansiomerkin saivat Marita Leskinen Sallasta ja Rauha Turunen Ylitorniolta, Effi Männikkö ja
Hannu Nieminen Ranualta, Heikki Tuomi-Nikula ja Riku Tapio Rovaniemeltä. Lisäksi palkittiin Kylätoiminnan viirillä Markku Heikkilä Kemijärveltä ja Johanna Koivumaa Kolarista, aktiivisesta työstä kylätoiminnan hyväksi.
Suomen Kylät ry järjestää vuosittain, keväällä ja syksyllä, valtakunnalliset kylätoiminnan
koulutus- ja neuvottelupäivät, sekä valtakunnalliset kylätoimintapäivät.

-

Kyläasiamies ja Aino Ollonen osallistuivat valtakunnallisille neuvottelupäiville Tampereella
22-23.5. ja kyläasiamies 12-13.12. Tampereella.

