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Lappilaiset Kylät ry toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten ja
Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan
kehittäjänä ja edunvalvojana, tavoitteenaan 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.
HALLINTO
Lappilaiset Kylät ry:n rekisteröityminen viivästyi ja sen vuoksi yhdistys merkittiin
yhdistysrekisteriin vasta tämän vuoden puolella eli 7.2.2011.
Uutta kolmikanta hallitusta ei ehditty perustaa ja tämä vuosi mentiin vielä ns. vanhalla
kokoonpanolla. Varsinainen hallitus muodostui entisen Lapin Kylätoiminnan tuki ry:n
jäsenistä ja hallitustyöskentelyssä oli tiiviisti mukana myös entisen Lapin kylätoiminnan
hallitus, hallitustoimikuntana.
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Hallituksen kokoukset
Kokouksia on pidetty yhteensä 9 kpl
Yksi ylimääräinen yleinen kokous 29.1.2011 Rovaniemellä Songan kylätalolla.
Yksi sääntömääräinen kevätkokous 18.4.2011 Rovaniemellä Tiroli salissa ja yksi
syyskokous 16.10. Saariselällä.
Henkilöstö:
Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä
kyläasiamiehen tehtäviin sisältyi myös sihteerin tehtävät.
Lapin Liiton kyläkoordinaattori Juha Kutuniva, on osallistunut kokouksiin kutsuttuna
asiantuntijana.
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Tilintarkastajina toimivat Paula Karjalainen ja Veikko Vaarala
Talous:
Lappilaiset Kylät ry:n osa-aikainen (60 %) kyläasiamies, sekä hallinnon ja muiden
yhdistykselle kuuluvien asioiden hoito mahdollistuvat kylätoiminnan valtionavun turvin.
Muu rahoitus koostuu arpajaistuloista, jäsenmaksuista sekä kuntien avustuksista
kylätoimintapäivien järjestämiseen.
Jäsenmaksu vuonna 2011 oli 10€/henkilö, 20€/yhdistys ja 50€/kunta

VARSINAINEN TOIMINTA
Kylätoiminnan edistäminen
Yhdessä Lapin liiton Mennään kylään!-hankkeen kanssa laadittiin kyläkysely, johon tuli 77
vastausta. Kyselyssä päivitettiin kylien yhteystietoja, sekä kysyttiin avun tarvetta
kyläsuunnitelmien laatimiseen ja kylätoimikuntien rekisteröitymiseen.
Kylätoiminnan edistämiseksi on järjestetty kylätilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä Lapin
liiton Mennään kylään!- hankkeen kanssa. Pidettiin yhteyttä kyliin ja avustettiin
kyläsuunnitelmien laatimisessa ja kylätoimikuntien rekisteröintiasioissa.
Keminmaan kylät ry aloitti kylien yhteisen kehittämissuunnitelman laatimisen 2010, jota
jatkettiin tänä vuonna. 10 kylää laati esitemallisen kyläsuunnitelman josta tehtiin yhteinen
Keminmaan kylien kehittämissuunnitelma. Kyläasiamies oli Lapin liiton kyläkoordinaattorin
kanssa hankkeessa mukana neuvonantajana.
Törmängin kylä Rovaniemeltä sai keväällä apua kyläyhdistyksen perustamiseen.
Kyläyhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 25.10.
Kolarin Sieppijärvellä ja Nuottavaarassa on pidetty kyläsuunnitelman aloituspalaverit ja
kyläsuunnitelmien laatiminen kylien toimesta on alkanut. Nuottavaaran esitemallinen
kyläsuunnitelma valmistui syksyllä.
Esitemallisen kyläsuunnitelman laatimista on aloitettu myös Muoniossa, Kerässiepin
kylässä,
sekä
Utsjoella
Karigasniemen
kylässä.
Kiinnostusta
esitemallisen
kyläsuunnitelman laatimiseen on myös Ranuan-, Posion- ja Inarin kyläneuvostojen
alueella, sekä Enontekiöllä. Näiden tahojen kanssa yhteistyötä jatketaan 2012.
Yhdessä Rovaniemen kaupungin asukasasiamiehen kanssa järjestettiin yhdistysinfo
tilaisuus, jossa neuvottiin kylätoimikuntia rekisteröinnissä ja yhdistystoiminnassa. Tilaisuus
poiki yhden uuden yhdistyksen, kun Marraskosken kylätoimikunta rekisteröityi ennen
vuoden vaihdetta. Kyläasiamies kutsuttiin Marraskosken kyläkokoukseen asiantuntijaksi.
Järjestettiin Logokilpailu ja jäsenkampanja. Aikaisemmassa, Lapin kylätoiminnan tuki
ry:ssä, oli 34 henkilöjäsentä, jotka säilyttivät jäsenyytensä Lappilaiset Kylät ry:ssä.
Kampanjan myötä Lappilaiset Kylät ry:ssä oli vuoden loppuun mennessä yhteensä 86
jäsentä, joista 50 on henkilöjäseniä, 28 yhdistyksiä, 5 yhteistyökumppaneita ja 3 kuntaa
(Rovaniemi, Salla, Keminmaa).
Lappilaiset Kylät ry ja Lapissa toimivat marjanostajayritykset (Lapin Liha Oy, Korvatunturin
Marja Oy, Kasvishovi /Tessacraft Oy, Arctic International Oy, Tmi Petri Lehtiniemi ja
Kiantama Oy) allekirjoittivat kesän alussa Lapin liiton johdolla marjastuksen
toimintaperiaatteet.
Toimintaperiaatteilla
pyrittiin
estämään
ristiriitojen
ja
vastakkainasettelun syntymistä marjanpoimijoiden ja paikallisten asukkaiden välillä.
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Lappilaiset Kylät ry avasi heinäkuun puolessa välissä sovitun mukaisesti Marja-puhelimen
ja sähköpostiosoitteen, joihin kyläläiset saivat jättää palautetta. Asian tiimoilta oltiin
näkyvillä useissa lehtikirjoituksissa, radio haastatteluissa sekä televisiossa A-studioohjelmassa. Osallistuttiin Lapin liiton Mennään kylään! -hankkeen ja LAPPI LUO
työohjelman järjestämiin marjakokouksiin Rovaniemellä ja Kemijärvellä.
Oltiin mukana järjestämässä Voimistuvat kylät- kampanjaa Leville 28.1. Luostolle 27.5. ja
Keminmaahan 9.9. yhteistyössä Leader toimintaryhmien ja Lapin liiton kanssa.
Lappilaiset Kylät ry ja Lapin liiton mennään kylään!-hanke järjesti Kylätoimintapäivät
Saariselällä Santa´s Hotell Tunturissa 15 -16.10. Aiheena oli Lappilaiset kylät ja
kuntayhteistyö. Paikalla oli noin 170 osallistujaa. Kylätoimintapäivillä pidetyssä
syyskokouksessa valittiin uusi kolmikantahallitus, joka aloittaa toimintansa tammikuussa
2012.

Tiedotus
Yhdistys on pyrkinyt edistämään sähköistä tiedottamista, yhdistyksen netti- ja facebook
sivuja on päivitetty. Yhdistys on ollut esillä lehtikirjoituksissa, radiossa ja televisiossa.
Otettiin kantaa kylätoiminnan valtionavun vähenemiseen ja asiamiespostien
lakkauttamiseen.
8-9.12 pidettiin valtakunnalliset kylätoiminnan neuvottelupäivät Riihimäellä, jossa
kyläasiamies piti esitelmän yhdistyksen kolmikantahallituksen muodostamisesta.

Osallistuminen
ohjausryhmät:
- Pidä Lappi Siistinä ry: Käytöstä poistettujen aitamateriaalien kerääminen maastosta
– pilottihanke (Kyläasiamies Pirjo Riskilä)
- Lapin liitto Mennään Kylään!- hanke (Juha-Pekka Lumpus ja Marjaana Sieppi)
- Ely- keskus: Maisemat ruotuun- hanke (kyläasiamies Pirjo Riskilä)
työryhmät:
- Naisyrittäjien teemapäivän suunnittelu
- Lapin Arjen ja matkailun turvallisuuden- hankeverkosto
- Sisäisen turvallisuuden sihteeristö
- Maaseututyöryhmä
- Rovaniemen kyläparlamentin suunnittelu
- Maaseutufoorumin 2012 suunnittelu
hankeyhteistyö:
- Kyläasiamies osallistui Kylä auttaa ja välittää kriisissä hankkeen tilaisuuteen.
- Tehtiin yhteistyötä Lapin liiton Mennään kylään!- hankkeen kanssa.
- Ranuan, Savukosken, Ylitornion ja Tornion kylien neuvoston kokoontumisissa
- Keminmaan kylien kehittämissuunnitelman tilaisuuksissa
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- Kylien illoissa Outokaira tuottamhan ry: alueella Pellossa, Ylitorniolla ja
Torniossa.
- Kylien illoissa Pohjoisimman Lapin Leaderin alueella Sodankylässä,
Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Savukoskella, Sallassa, Ivalossa ja Utsjoella.
- Kylien illoissa Kyläkulttuuria tuntureitten maassa alueella Muoniossa ja
Enontekiöllä.
- Kylien illassa Peräpohjolan Kehityksen alueella Tervolassa.
- Kittilän kylähankkeen tilaisuuksissa Vuomalla, Könkäällä ja Kuusajoella.
- Myötäle ry:n alueella Posion kyläneuvoston infotilaisuus 14.4.

Hallituksen jäsenten osallistuminen:
- Voimistuvat kylät tilaisuus Luostolla: Rauni Mikkola, Valtteri Huhtamella, Marja
Tuomivaara, Veikko Guttorm, Sari Laakkonen
- Voimistuvat kylät tilaisuus Keminmaassa: Sari Laakkonen, Jorma Jylänki
- kylätoiminnan neuvottelupäivät Vantaalla Puheenjohtaja Juha-Pekka Lumpus.
Lisäksi kyläasiamies osallistui seuraaviin tilaisuuksiin:
- asumisen ja yrittämisen moderni maaseutu Lapin liitto 20.1
- petofoorumi Sallassa 31.1
- Tornion valtuustoseminaari 24.2
- kyläkokous Rovaniemen Norvajärvellä 17.3
- Kyläkokous Rovaniemen Törmängissä 26.3
- Rovaniemen kylien neuvottelupäivä 7.4
- kyläkokous Rovaniemen Auttissa 8.4
- kyläkokous Rovaniemen Jaatilassa 11.4
- kyläkokous Rovaniemen Alakorkalossa 28.4
- Rovaniemen kaupungin asukastapaaminen Hirvaalla 4.5
- Kevätkylvö tapahtuma Rovaniemellä 10–11.5
- Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu – netti seminaari Lapin liitossa 12.5
- Arjen turva seminaari Rovaniemellä AVI 17.5
- kylätoiminnan neuvottelupäivät Vantaalla 19–20.5
- järjestötoiminnan seminaari Rovaniemellä 21.5
- Marjakokous Lapin liitossa 25.5
- marjakokous Kemijärvellä 26.5
- Laajakaistailta Simossa 26.5
- Voimistuvat kylät tilaisuus Luostolla 27.5
- kyläasiamiespäivät Viitasaarella 6-7.6
- kyläparlamentti Rovaniemellä 15.6
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Simonkylän kyläkokous 16.6
Marjakokous Kemijärvellä 15.6
Maaseutunäyttely Pellossa (naisyrittäjien teemapäivä) 14.8
LOKAALI, valtakunnalliset kyläpäivät Raaseporissa 4-5.9.
Voimistuvat kylät tilaisuus Keminmaassa 9.9.
Rovaniemen kaupungin kylienneuvottelukunta; Lappilaiset Kylät ry:n esittely 13.9.
Yhdistysinfo tilaisuus Rovaniemen kaupungin kylille 28.9
Sytyn visiointipäivä Helsingissä 4.10
Kyläkokous Marraskoski 17.11.
Peräpohjolan kehityksen järjestämä Yhteiskunnallinen yrittäjyystilaisuus Ranualla
21.11.
SYTY:n vuosikokous Helsingissä 30.11.
Kylätoiminnan neuvottelupäivillä Riihimäellä 8-9.12.
Kyläsuunnittelutapaaminen Karigasniemellä 12.12.

