
       

 

 

 

 

Maakunnallinen kyläyhdistys  

 
 

Toimintakertomus 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. 
 
Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maa-
seudun 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 ko-
kemusten 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 toi-
mintaryhmät sekä muut kehittämisorganisaatiot) mukaisesti.  
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KYLÄT RY 

 

KYLÄNEUVOSTOT 

 

KYLÄ- JA ASUKASYHDISTYKSET 

Kylätoiminnan organisaatiokaavio 

Valtakunnallinen taso 

 
maakunnallinen taso 
 
 
kunnallinen taso 
 
 
paikallinen taso 

 

HALLINTO 

Hallituskokoonpano ja jäsenten osallistuminen kokouksiin: 
 

puheenjohtaja        
Heikki Tuomi-Nikula 5/5      
 

Varsinaiset jäsenet:   Varajäsenet: 
 

Kolari/kyläedustaja  
Veli Ajanki  4/5 Tuomo Pasma 1/5   
 

Keminmaa/kyläedustaja  Tornio/kyläedustaja 
Olov-Erik Häkkinen 5/5 Pertti Tervahauta 0/5  
 

Pelkosenniemi/kyläedustaja  
Kari Tallavaara 4/5 Annika Kostamo 2/5 
 

Simo/kyläedustaja   
Junes Seppo 4/5 Ilkka Vuorimaa 1/5 
 

Ylitornio/kyläedustaja  Pello/kyläedustaja 
Hilkka Lantto 0/5 Satu Saukkoriipi 0/5 
 

Inari/kyläedustaja 
Valtteri Huhtamella 3/5 Eeva Harmanen 0/5 
 

Salla/kuntaedustaja  
Marita Leskinen 3/5 Rauni Mikkola 0/5 
 

Sodankylä/kuntaedustaja 
Seppo Kaaretkoski 4/5 Pirjo Vattulainen 1/5 
 

Rovaniemi/kuntaedustaja  
Maarit Alikoski 5/5 Kaisa Laitinen 0/5 
 

Muut kehittäjäorganisaatiot: 
Kaija Kinnunen, MTK- Lappi  4/5  
Hanna-Leena Talvensaari,   0/5 Anne Anttila  0/5 
Pohjoisimman Lapin Leader   Outokaira tuottamhan ry 
Veli-Matti Ahtiainen, SPR  5/5 Sirkka-Liisa Oinaala 0/5 



   

3 

 

Hallituksen kokoukset 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin yhteensä 5 kpl. Kokoukset pyrittiin pitämään eri yhteistyökumppa-
neiden tai toimijoiden tiloissa. 
 
19.2 SPR Lapin piirin piiritoimisto, Rovaniemi 
16.4 Ravintola Turkoosi, Rovaniemi 
12.8 Hotelli Pohjanhovi, Rovaniemi 
2.10 Hotelli Pohjanhovi, Rovaniemi 
15.12 City Hotelli, Rovaniemi 
 
Kevät kokous pidettiin 16.4.2015 Rovaniemellä, Ravintola Turkoosissa. Osallistujia 13. 
Syyskokous pidettiin 4.10. kylätoimintapäivien yhteydessä Hotelli Pohjanhovissa Rovaniemellä. 
Osallistujia 52. 
 
 
Henkilöstö: 
Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä 80 % työajalla. Kyläasiamies toimii kylien ja kylätoiminnan aktivoi-
jana ja kehittäjänä, edistää kyläsuunnitelmien laatimista ja kylätoimikuntien rekisteröitymistä. Tie-
dottaa kylille tärkeistä asioista kirjeitse/ sähköisesti. Kyläasiamiehen tehtäviin sisältyi myös sihtee-
rin tehtävät. 
 
Tilintarkastajana toimi HTM-yhteisö Tilintarkastus Procenta Ky, päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii Veikko Vaarala. 
 
Kirjanpidon hoiti Tili- ja toimialapalvelu Satu Kokkoniemi. 
 
Talous: 
Lappilaiset Kylät ry:n osa-aikainen (80 %) kyläasiamies, sekä hallinnon ja muiden yhdistykselle 
kuuluvien asioiden hoito mahdollistuvat kylätoiminnan valtionavun (37 235 €) sekä kuntien jäsen-
maksujen turvin.  
 
Muu rahoitus koostuu arpajaistuloista, ja jäsenmaksuista. 
Jäsenmaksu vuonna 2015 oli 10€/henkilö, 20€/yhdistys ja yhteistyötahot 
Kuntien jäsenmaksu oli porrastettuna asukasluvun mukaan1000-2700€. 
Kunta jäseniä on Kolari, Tornio, Salla, Rovaniemi, Ranua, Posio, Inari, Sodankylä, Pello, Ylitornio, 
Kittilä, Simo ja Tervola. 
 
Jäsenmäärä 
Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut kas-
vussa koko toiminnan ajan ja vuoden 
2015 lopussa jäsenmäärä oli 148, 
joista jäsenmaksun maksaneita on 

107 . 
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Viestintä ja tiedottaminen 

- Valtakunnallista Avoimet kylät päivää vietettiin Lapissa 41 kylän voimin. Lappilaiset Kylät ry 
tiedotti kylien tapahtumista netti- ja facebooksivuilla sekä tiedotusvälineissä. 

- Tiedotusvälineissä kerrottiin myös vuoden kyläksi valitusta Kerässiepistä, sekä muista palki-
tuista kylätoimijoista.  

- Kylien yhteistyöelimenä toimittiin välittämällä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden tiedot-
teita eteenpäin kylille. 

- Lappilaiset Kylät ry avasi vuoden alussa uudet nettisivut (www.lappilaisetkylat.fi). 
Sivut toimivat hyvin yhdistyksen viestintäkanavana kylille ja yhteistyökumppaneille ja toimivat 
myös Lappilaiset Kylät ry:n roolin ja toiminnan vahvistajana. Kylät voivat markkinoida kyliään 
tai kylätalojaan sivuille perustetuissa moduuleissa. 

- Facebook sivuja päivitettiin säännöllisesti. Avoimet Kylät päivälle avattiin facebook- tapahtu-
masivu, johon päivitettiin kylien tapahtumia. 

- Kyläkirje postitettiin kaksi kertaa kirjepostina kylille, jäsenille ja yhteistyökumppaneille, sekä 
julkaistiin sähköisenä versiona.  

- Sähköinen kylätiedote lähetettiin seitsemän kertaa.  
 

Maakunnallisen kylätoiminnan kehittäminen 
- Osallistuttiin kyläneuvoston kokouksiin Kolarissa, Torniossa, Ylitorniolla, Inarissa, Sodanky-

lässä, sekä kylien iltaan Kemijärvellä. 
- Osallistuttiin Rovaniemen aluelautakuntafoo-

rumiin helmikuussa sekä Lapin Leader -
ryhmien järjestämään osuuskuntakoulutuk-
seen. 

- Jatkettiin kylätalojen ja –tilojen sijaintien kar-
toittamista ja laadittiin nettisivuille google -
pohjainen kartta.  

- Lähetettiin kylille kylätoiminnan indikaattorei-
ta, joilla kerätään tietoa kyläyhdistysten jä-
senmääristä ja talkootyötunneista. Tämän 
avulla pyritään edistämään kylätoiminnan 
näkyvyyttä. 

- Ylläpidettiin kyläyhdistysten yhteystietorekis-
teriä ja loppuvuodesta kartoitettiin yhteystie-
toja kattavalla sähköpostikyselyllä. 

- Avoimet kylät- tapahtuman organisoitiin yh-
dessä Suomen kylätoiminta ry:n, muiden 
maakunnallisten kyläyhdistysten ja kylien 
kanssa. Avoimet Kylät päivä keräsi 41 kylää 
järjestämään tapahtumia 6.6.2015.  

- Kylätoimintapäivät järjestettiin Rovaniemellä, 
hotelli Pohjanhovissa 3-4.10.2015. Kylätoi-
mintapäiville osallistui 107 henkilöä.  

  

Kyläyhdistysten avustaminen 
- Kylätoimikunnan rekisteröinnissä autettiin Impiön-Nikkilän kylätoimikuntaa ja Ylitornion Pe-

kanpäässä taas autettiin kylätoimikunnan lakkauttamisasioissa. 
- Järjestettiin yhdessä Tornion kyläneuvoston ja Nettitaivas oy:n kanssa nettisivuinfo tilaisuus 

Kaakamossa. 

http://www.lappilaisetkylat.fi)/
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- Järjestettiin Kylien turvallisuusilta Sodankylän Kieringissä, yhdessä kyläyhdistyksen ja Mpk:n 
kanssa, sekä Kylien turvallisuus ja Leader -rahoitusilta Pellon Konttajärvellä, kyläyhdistyksen, 
Pellon kunnan ja Leader Outokaira tuottamhan ry:n kanssa. 

- Kylien turvallisuuteen liittyvää oppia haettiin Rovaniemellä järjestetystä omatoimisen varau-
tumisen koulutuspäivästä.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kylien edunvalvonta: 

- Annettiin lausunto Suomen Kylätoiminta ry:n omarahoituksen vahvistamistyöryhmän muisti-
osta. 

- Suomen kylätoiminta ry:n lakimiespalveluita hyödynnettiin yhdistysten toimintojen yhdistämi-
sen neuvonnassa, sekä Kylätoimikunnan lakkauttamisen neuvonnassa. 

 

 
 
Yhteistyö: 

- Toimitaan Harvaan asutun maaseudun verkostossa. (Hama)  
- Toimitaan maaseututyöryhmässä, joka toimii Lapin maaseutuohjelman laatimistyön ohjus-

ryhmänä, Elyn koolle kutsumana. 
- Kyläasiamies osallistui keväällä loppuneen Maisemat ruotuun – hankkeen ohjausryhmän ko-

koukseen, sekä Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Järjestörakenne- ja oppilaitosyhteistyö –
hankkeiden ohjausryhmiin. 

- Toimittiin järjestökeskus-, tiedontuotanto-, viestintäverkostoissa.  
- Osallistuttiin Lapinliiton järjestöneuvottelukunnan ja Vapepan maakunta toimikunnan kokouk-

siin. 
- Uuden ohjelmakauden alkaessa osallistuttiin Ely-keskuksen järjestämiin infotilaisuuksiin Py-

hätunturilla, Torniossa, Levillä ja Rovaniemellä, sekä Elyn järjestämään aamukahvitilaisuu-
teen Rovaniemellä. 

- Leader- ryhmien hankeinfo -tilaisuuksiin osallistuttiin Pohjoisimman Lapin Leaderin alueella 
Utsjoella ja Kemijärvellä, sekä Peräpohjolan Leader ry:n järjestämään Kylien investoinnit hy-
vinvointiin ja terveyteen –hankkeen tiedotustilaisuuteen Ranualla. 

- Osallistuttiin Ely- keskuksen järjestämään Ajankohtaista työllisyydenhoidossa työkokouspäi-
vään 23.2.  

- Osallistuttiin Rovaniemen järjestötalon avajaisiin. 
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- Suomen kylätoiminta ry:n järjestämille neuvottelupäiville osallistuttiin 20-21.5 ja 16-17.11 
Tampereella. 

- Valtakunnalliset kyläasiamiespäivät pidettiin Tohmajärvellä 9-11.8. 
- Järjestettiin yhteistyöpalaveri Suomen kylätoiminta ry:n ja Lapin Leader-ryhmien kanssa 

2.10.  
- Osallistuttiin Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen järjestämään taloushallinto haltuun ja 

Lapin ensi- ja turvakodin järjestämään virtu –palvelupisteen työpajaan. 
- Kyläasiamies vieraili Koppelon kylätalolla Inarissa. 

 

muu toiminta: 
 

- Lapin kylätoimintapäivillä palkittiin perinteisesti vuoden Lappilainen kylä ja ansioituneita kylä-
toimijoita. Vuoden lappilaiseksi kyläksi valittiin Kerässieppi Muoniosta. Hopeisen ansiomerkin 
sai Seija Karvo Rovaniemeltä, Raili Ajanki Kolarista, Toivo Peuraniemi Sodankylästä ja Urho 
Alamaunu Kittilästä. Pronssinen ansiomerkki luovutettiin Kaarina Holopaiselle Rovaniemeltä. 
 

- Keväällä perustettiin kehittämistyöryhmä, joka suunnitteli yhdistykselle omaa hanketta yhteis-
työssä Lapin liiton Juha Kutunivan kanssa.  

 
 


