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Maakunnallinen kyläyhdistys

LAPPILAISET KYLÄT RY

Terveiset Lokaalista!
Joensuussa pidetyssä paikalliskehittäjien seminaarissa palkittiin kaksi Lappilaista toimijaa:
Kylätoiminnan tiennäyttäjä: Raimo Yrjänheikki Ylitorniolta
Vuoden maaseutukasvo: Kari Väänänen Kemijärveltä

TOIVOTAMME ONNEA MOLEMMILLE!

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Simo Alaruikka
puheenjohtaja

Lappilaiset Kylät ry on maakunnallinen kylien yhteenliittymä. Yhdistys toimii lappilaisten kylien
kattojärjestönä, neuvonantajana, edunvalvojana sekä luonnollisesti kylätoiminnan edistäjänä.
Toimintamme alkoi rekisteröimättömänä Lapin kyläasiainneuvottelukuntana jo v. 1989, mutta
nykyisessä muodossa olemme toimineet vasta puolentoista vuoden ajan. Yhdistys rekisteröitiin
7.2.2011. Olemme Suomen Kylätoiminta ry:n eli SYTY jäsen, SYTY toimii maaseudun kehittämistä
edistävien järjestöjen ja kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä.
Kutsumme tehtävämme mukaisesti yhteistyöhön kyläläisten itsensä lisäksi myös keskeiset
sidosryhmät. Tätä kuvastaa hallituksen kokoonpano; se on muodostettu ns. kolmikantaperiaatteen
mukaisesti. Jäsenistä kaksi neljäsosaa (2/4) edustaa kyliä, yksi neljäsosa (1/4) kuntia sekä neljäsosa
(1/4) toimintaryhmiä sekä koulutus-, neuvonta- ja tutkimusorganisaatioita. Jäseniä on tätä
kirjoitettaessa 104 kpl, näistä henkilöjäseniä 52, yhdistyksiä 40, yhteistyötahoja 5 ja kuntia 7 kpl.
Yhdistyksemme on vielä varsin nuori ja toimintamme hakee siksi vielä muotoaan. Kylillä asuvilla
ihmisillä sidosryhmineen on vahva halu toimia oman elinympäristönsä kehittämiseksi, mikä
kannustaa meitä yhdistyksessä toimivia omassa työssämme. Kokoonnumme 20.-21.10.2012
syyskokoukseen Pelloon viihtymään ja olemaan yhdessä sekä samalla keskustelemaan ja pohtimaan
sitä, mitä voisimme tehdä yhteisen tulevaisuutemme hyväksi.
Kutsunkin Sinut mukaan syyskokoukseemme Pelloon vaikuttamaan omaan elinympäristöösi ja
tulevaisuuteesi. Aktiivinen ja keskusteleva jäsenistö on meille kullanarvoinen, siksi odotan näkeväni
Sinutkin syyskokouksessa. Tervetuloa !

PIENTÄ JA KESTÄVÄÄ

Mika Riipi
Posion kunnanjohtaja

Syksy on jo saapunut meille Lappiin, puut ovat jo vaihtamassa ruskan väreihin ja illat pimenevät
kovaa vauhtia. Luonnon elonkorjuuaika on nyt parhaimmillaan, marja- sieni- ja riistasadon korjuu
on kaikille meille lappilaisille tärkeä osa vuodenkiertoa ja elämisen perinnettä.
Vuodenaikojen tasaisessa kierrossa tuntuu, että myös yleiset ja laajemmat puheenaiheet
kiertävät samoja ratoja. Päivästä toiseen saamme kuulla euron kriisistä, taantuman uhasta ja
valtiontalouden säästöpaineista. Paikallisesti meillä täällä Lapissa puhuttavat kuitenkin erityisesti
kaivokset, maakunnasta on lyhyen ajan sisään tullut kansantaloudellisesti yksi kiinnostavimmista
alueista. Tässä keskustelussa minua on kuitenkin jo jonkin aikaa häirinnyt eräänlainen
yksisilmäisyys. Kaivosbuumin varjoon on nimittäin uhkaavasti jäämässä koko se muu laaja
elinkeinojen kirjo, jolla Lapissa on perinteisesti eletty.
Tämä ei tietenkään tarkoita, että meidän tulisi väheksyä uusia kaivoshankkeita – päinvastoin! Me
tarvitsemme maakunnassa elinkeinojen kärkihankkeita, mutta myös muulle elinkeinojen
kehittämiselle olisi löydyttävä sijansa – emme voi pelata korttejamme yhden toimialan varaan.
Globaaliin talouteen liittyy voimakas suhdanneherkkyys, suuretkin työllistäjät ovat
maailmanmarkkinahintojen armoilla. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö loppuu
varantojen ehtyessä. Suhdanneherkkyyteen ja tasaisen kehityksen haasteeseen voimme
kuitenkin vastata kahdella teemalla; pienuudella ja kestävyydellä.
Pienyrittäjyyden merkitys jää liian usein megahankkeiden varjoon. Esimerkiksi Lapin maatilat
työllistävät tälläkin hetkellä suoraan määrän, joka vastaa useaa kaivosta. Kun tarkastelua
laajennetaan luonnonvara-, pienteollisuus- ja palvelualaan, puhumme jo todella merkittävästä
työllistymisvolyymistä. Kestävyys on taas ollut aikaisemmille sukupolville täällä Lapissa elinehto.
Luonnosta on otettu vain sen verran, että seuraavallakin vuodelle on jäänyt siemenet. Tätä
periaatetta meidän tulisi edelleen korostaa tulevassa kehittämistyössä. Kun elinkeinojemme
selkärangat rakentuvat kestävän kehityksen periaatteella toimivaan hajautettuun
pienyrittäjyyteen, olemme huomattavasti vähemmän globaalien suhdanteiden armolla.
Täällä Lapin selkosilla ja erityisesti kylillä on aina ymmärretty pienuuden ja kestävyyden merkitys.
Siksi nämä teemat ovat tärkeitä paitsi yleiselle maakunnan kehittymiselle niin erityisesti kylien ja
maaseudun asuttuna pitämiselle. Lapin liitto on yhteistyökumppaneineen paraikaa
maakuntakierroksella hakemassa eväitä maaseudun kehittämiseksi tulevaa ohjelmakautta
varten. Näitä teemoja kannattaa pitää esillä juuri nyt!

NAAPURIAVULLA HYVINVOIVIA KYLIÄ
ARJEN TURVAA JA HYVIN VOINTIA KYLÄLLE NAAPURIAVULLA.
Suomen Kylätoiminta ry:n hallinnoima ”Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä” – hanke rakentaa arjen
turvaa ja hyvinvointia kylille ja kylätoimijoille. Hankkeen rahoittaja on raha-automaattiyhdistys ja
sen toteutusaika on 1.3.2012–28.2.2013.
Naapuriapuhanke jatkaa ”Kylä auttaa ja välittää kriisissä”- hankkeen jalanjäljissä, tuomalla esiin
hyviä ratkaisuja kylien resurssien tunnistamiseen arjen turvallisuustyössä, etenkin auttamisessa ja
ennakoinnissa.
Naapuriapuhanketta toteutetaan neljän maakunnan alueella (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjoiskarjala ja Lappi).
Mikä on naapuriapurinki?
Kyläkulttuuriin kuuluu, että toista kyläläistä autetaan silloin tällöin pyyteettömästi naapuriavulla.
Naapuriapurinki on maallikkoapua, se on vertaistukea. Se on myös yhteisten intressien
tunnistamista arjen turvallisuuden maksimoimiseksi. Kun perustetaan oman kylän naapuriapurinki
ja nimetään sille yhteyshenkilö, kaikki tietävät kenen puoleen naapuriapuun ja kylän
turvallisuuteen liittyvissä asioissa voi kääntyä.
Kuka kelpaa auttajaksi rinkiin?
Jäseneksi kelpaa tavallinen, myötäelävä kyläläinen, joka haluaa auttaa omasta vapaasta
tahdostaan lähimmäistään. Naapuriapu ei korvaa ammattityötä, vaan sen jäsenet ovat mukana
maallikon roolissa ja toimivat omana itsenään, omin tiedoin ja taidoin.
Mitä naapuriapurinki tekee?
Naapuriapuringin toiminta kytketään muuhun kylätoimintaan. Rinki nimeää kyläyhdistykseen
yhteyshenkilön, joka toimii myös tiedon välittäjänä ”solmuna” naapuriapuun ja kylän
turvallisuuteen liittyvissä asioissa niin kyläläisten kuin viranomaistenkin välillä. Naapuriavun lisäksi
rinki voi miettiä laajemminkin kylän turvallisuuteen liittyviä asioita ja tehdä näin myös ennalta
ehkäisevää työtä yhteisen turvallisuuden hyväksi.
Milloin apua tarvitaan?
Naapuriapurinki tarjoaa kylässä asuvalle konkreettista arjen apua ja tukea silloin, kun ihmisen
elämässä tapahtuu jokin yllättävä ja äkillinen haastava tilanne, minkä kuka tahansa kyläläinen voi
joutua elämässään kohtaamaan ilman, että on aikaa valmistautua. Tälläisiä tilanteita voivat olla
esim. äkillinen sairastuminen, tapaturma tai läheisen kuolema. Naapuriapuringin apu voi olla hyvin
konkreettista; tehdään ruokaa, kannetaan puita tai autetaan lumitöissä. Myös kuuntelu ja läsnäolo
voivat olla tarpeen, se että ihmistä ei jätetä yksin.
Haluatko tietää lisää?
Voit pyytää kyläasiamiehen kertomaan lisää hankkeesta ja naapuriapuringin toiminnasta ja kylän
turvallisuussuunnittelusta.

Pirjo Riskilä
kyläasiamies, Lappilaiset Kylät ry
040-1495919

KYLÄNEUVOSTO SODANKYLÄÄN

Seppo Kaaretkoski
Maaseutupäällikkö, Sodankylän kunta

Pitkään vireillä ollut kyläneuvostoasia nytkähti eteenpäin, kun Sodankylän kylien väki kokoontui
31.7.2012 kyläneuvoston perustavaan kokoukseen. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasäännöt,
joissa linjattiin neuvoston tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
Kyläneuvosto on kylien välinen sekä kunnan ja kylien välinen neuvoa antava yhteistyö- ja
kehittämiselin. Tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylien
elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yhteisten etujen valvojana ja pyrkiä edistämään kylien
asukkaiden toimeentuloa, palveluita ja viihtymistä.
Jokaisella Sodankylän 30 kylällä on oikeus lähettää edustajansa neuvostoon, johon myös kunta on
nimennyt kaksi luottamushenkilöä. Lisäksi maaseutupäälliköllä sekä toimintaryhmän
toiminnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus neuvoston kokouksissa. Näin laajapohjaisella
kokoonpanolla on haluttu turvata tasapuolinen osallistumisoikeus sekä saumaton tiedonkulku eri
kehittämisorganisaatioiden välillä.
Kokous valitsi kyläneuvoston puheenjohtajaksi Seppo Kaaretkosken, varapuheenjohtajaksi Tarja
Poikelan ja sihteeriksi Pirjo Vattulaisen.
Aika näyttää millaiseksi kyläneuvoston toiminta muodostuu. Meillä on nyt kuitenkin foorumi, jossa
kylät voivat yhteisiä asioitaan pohtia ja tehdä esityksiä kylien kehittämiseksi. Toivon, että entistä
laajemmat piirit oppisivat ymmärtämään, millainen voimavara maaseutu on ja kuinka mukava
siellä on asua.

KYLIEN PARAS
KEHITTÄMISKAVERI
Outokaira tuottamhan ry
Kenttätie 1, 95700 Pello

Pello on monipuolinen yritystoiminnan
ja kulttuurin keskus Tornionlaaksossa.
Täällä on hyvä elää ja asua.
Tänne on mukava tulla.

Puh. 016-515 541, Fax. 016-515 542
Toiminnanjohtaja Anne Anttila,
puh. 0400 161034

www.outokaira.fi

KYLIEN BISNESKEISSIT JATKAA ASIAN YTIMEEN

Juha Kuisma
Suomen Kylätoiminta ry

Kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma kertoo, että Kylien Bisneskeissit –hanke on siirtymässä
herättelyvaiheesta kyläkohtaisten analyysien tekoon. Tämä tapahtuu siten, että hanke järjestää
seuraavan vuoden ajan koulutuksia toimintaryhmiin tukeutuen.
Koulutukseen tarvitaan yksi henkilö kylästä, mieluimmin kyläyhdistyksen puheenjohtaja.
Koulutusilloissa käydään läpi kylän liiketoiminta-analyysin askellusta siten, että kylän edustaja
pystyy viemään analyysin läpi kotikylässään.
Kylän liiketoiminta-analyysi on kyliä varten muokattu versio yritysten liiketoiminta-analyysistä.
Kyseessä on kyläsuunnittelun uusin askel. Analyysillä pyritään valitsemaan yksi ja vain se yksi ja
tärkein asia, jonka kylä haluaa seuraavaksi toteuttaa. Analyysissä käydään läpi kaikki tarpeelliset
tarkistuskysymykset, joilla asia saadaan vireille. Analyysi tuottaa siis hankkeen ja
hankesuunnitelman perustelut.
- Perusasiat selville ilman ylimääräistä kikkailua ja hienoja sanoja, sanoo kylien liiketoimintaasiamies.
Kuisma haluaa vielä kerran muistuttaa, että kylien liiketoiminnassa ei ole kyse siitä, että
kyläyhdistys lähtisi ottamaan liiketoimintariskiä. Kysymys on siitä, että kyläyhdistys neuvottelee
esimerkiksi kunnan kanssa pohjan sille, että kylään saadaan ikäihmisten kotipalvelua tuottava
sopimusyrittäjä, joka asuu kylässä. Kyseeseen voi myös tulla laajakaistaosuuskunnan perustaminen
tai neuvottelut tuulivoimayhtiön kanssa niin sanotun kylänkehitysrahan osalta. Kaikkiaan kylän
liiketoiminnaksi luokiteltavia pieniä talousratkaisuja on yli 30 erilaista. Jokaisessa on jossakin päin
Suomea onnistuttu. Nämä ”keissit” löytyvät Kylien Bisneskeissit –hankkeen sivuilta kohdasta 100+
hyvää esimerkkiä.
Kylän kannalta on aina oikein, että kyläyhdistys miettii kylätalolle enemmän käyttöä. Käyttöä koko
rakennukselle, pihamaalle ja piharakennuksille. Kylätalolla pitäisi olla toimintaa viikon jokaisena
päivänä, päiväsaikaan, viikonloppuina ja iltaisin. Lisäämällä kylätalon käyttöä saadaan koko
kyläyhteisö vaivihkaa vahvistumaan. Samalla saadaan kylätalon kiinteät kustannukset katettua.
Kylätalokaan ei ole ”ilmainen lounas”. Senkin kulut on jollakin tavalla katettava.
Liiketoiminta käsitetään joskus kylmäksi bisnekseksi, jossa tehdään voittoa toisen ihmisen
kustannuksella. Kylän liiketoiminnassa ei ole tästä kysymys. Päinvastoin, liiketoimintaa käytetään
paikallisyhteisön lämpövoimien puolesta. Pelkistäen sanoen: liiketoiminnassa on kyse toistuvasta,
rakenteeltaan pysyvästä tuloa tuottavasta toiminnasta.
Monin paikoin maaseutua – tai tarkemmin sanoen monissa Suomen kylissä – eletään
masennuksen ja antautumisen aikaa. Nyt pitäisi päästä tuollaisen hervahtamisen yli ja kylmästi
päätellä, että kukaan muu ei kylää auta, ellei kylä saa itseään liikkeelle. Ja kun jotain pysyvää
parannusta haetaan, on aina kyse talouteen liittyvistä asioista.
Juha Kuisma kertoo myös pyrkivänsä kutsumaan kuntien viranhaltijoita keskusteluihin kylien
liiketoimintaratkaisuista. Lisäksi hän aikoo kutsua maakunnittain kokoon pitemmälle päässeitä
kylien liiketoiminnan vetäjiä.
____________
Kts googlesta Kylien Bisneskeissit tai ota yhteyttä juha.kuisma@kylatoiminta.fi.

SALLASSA KYLIEN MIELIPITEELLÄ ON VÄLIÄ

Marita Leskinen

Maaliskuun alussa starttasi Sallan kylien tulevaisuusvisio-hanke, jonka aikana kartoitetaan mm.
kyläläisten
mielipiteitä,
odotuksia
ja
ideoita
kylien
tulevaisuuden
suhteen.
Kylille
huhtitoukokuussa
tehtyyn
kyläkyselyyn
saatiin
liki
300
vastausta.
Maalla ei asu ”valittajakansaa” vaan siellä on hyvä asua eikä sieltä haluta muuttaa pois.
Päivittäisiin askareisiin mm. puunkantoon, siivoukseen, lumitöihin ja auraukseen kaivattaisiin
enemmän apua.
Alustavasti voi päätellä että yli 80 % vastanneista ei ole harkinnut muuttoa taajamaan lähivuosina.
Palveluista kaivattiin eniten siivouspalveluita (70 %) lumitöiden tekijöitä (60 %) polttopuiden tekoja kantamisapua (45%) sekä yksityisteiden aurauspalveluita (40%). Valmiutta kohtuuhintaisiin
maksullisiin palveluihin oli liki 70 %:lla vastaajista.
Moni vastanneista oli kiinnostunut maksullisesta kauppatavaroiden kotiinkuljetuspalvelusta.
Romahtamaisillaan olevat rakennukset, laittomat kaatopaikat, yleisen ympäristön siisteys,
kaavoituksen tarve ja myytävien tonttien vähäisyys tuli esille useamman kylän kohdalla.
Hankkeen aikana perustetaan Sallaan kylien neuvosto, joka toimii keskustelukanavana ja
yhteistyöverkostona
kylien,
kunnan
ja
muiden
sidosryhmien
välillä.
Kylien kehittämiseen ja kyläsuunnitelmien päivitykseen saatiin paljon arvokasta tietoa, jota on
tarkoitus hyödyntää jo tämän vuoden aikana.
Hanke ovat EU-osarahoitteinen ja rahoitettu PLL:n kiintiöstä.
Hallinnoija Sallan Kunta, projektipäällikkö Marita Leskinen
040-674 2672 tai marita.leskinen©salla.fi
Syksyiset terveiset kaikille Lapin kylille.
Marita Leskinen

LAPIN 24. KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT
20-21.10.2012

PELLOSSA
Hotelli Pellonhovissa
- Lapin kylien uusi savotta -

Ilmoittautuminen:
30.9.2012 mennessä Lappilaiset Kylät ry:n nettisivuilla
http://lapinkylatoiminta.lappi.fi tai kyläasiamies Pirjo Riskilä 040-1495919.
Kylätoimintapäivien hinnat:
kahden hengen huoneessa
yhden hengen huoneessa

100 €/hlö
125 €/hlö

sisältää majoituksen Hotelli Pellonhovissa, ruokailut ja kahvit, ohjelman ja materiaalin.
Päiväkävijät:
lauantai 40 €/hlö,

su 35 €/hlö

sisältää ruokailut ja kahvit, ohjelman ja materiaalin.
Lauantaina klo 17:00-19:00 kyläretki Orajärvelle ja Oranki Art ympäristötaidenäyttelyyn
omavastuuhinta 6€ /hlö
sisältää linja-auto kuljetuksen sekä kahvin ja kahvileivän Orajärven kylätalolla.
Kylätoimintapäivien maksu suoritetaan etukäteeen Lappilaiset Kylät ry:n tilille:
FI55 5641 2520 0477 13.
Kirjoita viestikenttään ”Kylätoimintapäivät” ja oma nimesi.
Mikäli kuntasi maksaa kulusi, laskutamme kuntia jälkikäteen.
Viime hetken peruutuksista perimme täyden maksun.
http://www.pellonhovi.fi/
http://www.orankiart.fi/

TERVETULOA KYLÄTOIMINTAPÄIVILLE
Lappilaiset Kylät ry

Lapin kylätoimintapäivien ohjelma:

Lauantai 20.10.2012

Sunnuntai 21.10.2012

10:00
11:00

Ilmoittautuminen
Lounas

8:30

Valtakirjojen tarkistus

9:00
12:00

Päivien avaus
Simo Alaruikka, puheenjohtaja
Lappilaiset Kylät ry

Maakunnallinen kyläyhdistys
Lappilaiset Kylät ry:n syyskokous

11:00

Kahvi ja kahvileipä

12:00

PÄÄJUHLA

12:15

Pellon kunnan tervehdys
vt. Kunnanjohtaja Sami Baas

Yhteislaulu – ”Kymmenen virran maa”
12:30

13:00

Yhteisuitto – yhteistyötä yli rajojen
Alustuspuheenvuorot
ryhmätyöskentelyyn
vetäjänä Hilma Heikkinen
Ryhmätyöskentely
- Kylien palvelut ja kehittäminen
- Nuoret kylissä
- Lähiruoka ja kylämatkailu
- Energia ja kaivokset
- Kylien turvallisuus
- Asukkaiden vaikuttaminen
- Tietoyhteiskunta

12:10

Juhlapuhe

12:30

Musiikkiesitys

12:40

Toimintaryhmän tervehdys
Anne Anttila, Outokaira tuottamhan ry

12:50

Sirpa Pekkarinen
Suomen Kylätoiminta ry

13:20

Vuoden Lappilainen Kylä 2012 ja muut
palkitsemiset
Vuoden 2012 Kyläteko

14:30

Kahvitauko

15:00

Ryhmätöiden purku ja
keskustelu

16:30

Seminaarin päätös
Simo Alaruikka, puheenjohtaja
Lappilaiset Kylät ry

17:0019:00

Iltaohjelmaa: Kyläkierros,
Orajärvi, oranki Art ym.

20:00

Päivällinen

22:00

Tanssit ja yhdessä oloa

14:00

Lapin kansanedustajien
puheenvuorot

14:20

Päätössanat
Simo Alaruikka, puheenjohtaja
Lappilaiset Kylät ry
Yhteislaulu – ”Tämä taivas, tämä maa”

Turvallista kotimatkaa !

14:30

Ruokailu

RAIMO YRJÄNHEIKKI, Kylätoiminnan tiennäyttäjä 2012
Raimo Yrjänheikki syntyi lokakuun 26 päivä 1936 Ylitornion Raanujärvellä, perheensä
esikoisena. Elämisen aloitus ei siihen aikaan ollut ruusuilla tanssimista, mutta sitä suunniteltiin
kuitenkin kaikilla voimavaroilla ja perheellä oli vahva usko tulevaisuuteen. Syttyi kuitenkin
talvisota, isän piti jättää perhe ja lähteä isänmaata puolustamaan. Joulukuun 13 päivä tuli viesti,
että isä oli kadonnut Suomussalmen taistelussa. Lumien sulaessa keväällä löydettiin isän ruumis
kirkko aidan vierestä.
Raimo on usein miettinyt niitä aikoja, joita äiti silloin eli. Mistä äiti löysi ne elämän voimat, että
jaksoi huoltaa kolmea alle neljävuotiasta lasta?
Silloin ei äidin sanojen mukaan ollut auttajista puutetta. Vähät ruoka- ja voimavarat jaettiin
kaikkien kesken ja sotaorpoja hoidettiin naapureiden ja ystävien avustuksella. Siinä on aihetta
tämän päivän ihmisille, huolehtia kanssaihmisistä, nuorista ja vanhuksista, sillä nyt hyvän ajan
keskellä on paljon puutetta ja vaikeuksia elämän tiellä.
Äidin opetukset ja suunnaton ystävyys ovat siirtyneet Raimolle geenien ja opetuksen kautta.
Hän on kokenut vahvuudeksi toimia kylien ja ihmisten puolesta ja pyrkinyt välittämään viestiä
auttamisen tarpeesta ja kanssaihmisten välittämisestä. Hän on aina uskonut, että yhdessä
voimme enemmän ja näyttänyt sen myös toimissaan.
Raimo on mies jolle hyvinvoivat kylät ovat elämisen ehto.
Historia kertoo, että 42 vuotta sitten Eero Pajuniemi otti Raimon mukaan metsästysseuran
vuosikokoukseen Meltosjärvelle. Kokouksessa Raimo valittiin seuran sihteeriksi. Samassa
kokouksessa päätettiin myös ampumaradan rakentamisesta ja uusi sihteeri valittiin asiaa
hoitamaan. Pesti on kestänyt nyt 42 vuotta. Tämä on todella vahva näyttö vetäjän
onnistumisesta, sillä seuraan kuuluu tällä hetkellä kuusi Ylitornion järvikylää ja talkoovoimin on
rakennettu yksi maamme hienoimmista ampumaurheilukeskuksista.
Kylien elämä on ollut aina Raimolle
tärkeää ja hän on panostanut
siihen. Ylitornion järvikylillä toimii
oma Eläkeliiton osasto, jossa on
jäseniä kymmenestä eri kylästä ja
lisäksi
mukana
on
myös
kaupunkilaisia.
Vetäjänä
ja
puheenjohtajana
on
toiminut
Raimo Yrjänheikki.
Raimon visioiden, hänen poikansa
Juhanin ja talkootyön avulla
Pessalompolon kylä on saanut
loistavan kylätalon. Kylätaloon
hankittiin
kalusteet
ja
ohjelmalaitteet ja Raimon iloksi nyt
on Pessalompolossa velaton, kaunis
kylätalo.

Annikki ja Raimo Yrjänheikki palkintotilaisuudessa.

TOIMINTARYHMÄN TONTILTA

Hanna-Leena Talvensaari
Pohjoisimman Lapin Leader

Maaseudun ja osittain myös kylien kehittäminen rytmittyy pitkälle EU:n ohjelmakausittain. Nyt
käynnissä oleva ohjelmakausi 2007-2013 lähentelee loppua, ja on aika katsoa mitä tehtiin hyvin
ja missä voimme olla entistäkin parempia.
PLL ry on valittu Lapin vaikuttavammaksi
toimintaryhmäksi, mikä antaa hyvän pohjan lähteä edelleen parantamaan toimintaa uudelle
kaudelle.
Lapin Leader- toimintaryhmien hallitukset, toimihenkilöt, jäsenet ja maaseudun asukkaat
pohtivat parhaillaan erilaissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa kylien tulevaisuuden mahdollisuuksia
ja haasteita ja keskeisiä kehittämisen teemoja uudelle kaudelle. Kylien kannattaa nyt osallistua
toimintaryhmien strategian suunnittelutyöhön tulemalla alueen tilaisuuksiin, kutsumalla kylään
tai tarttumalla henkilöstöä tai hallituksen jäseniä hihasta ja kertomalla omista näkemyksistään
ja kylän tarpeista.
Uuden suunnittelun ohella kannattaa myös hyödyntää olemassa oleva rahoituskausi: uuden
kauden alkaessa tulee väistämättä viive, jolloin tukia ei voida myöntää. Näköpiirissä myös on,
että ainakin yritysten tukitaso tulisi uudella kaudella laskemaan.
Erityisen ajankohtainen asia kylille juuri nyt on miettiä, löytyykö kylästä sellaisia kohteita, joita
kyläläiset haluisivat alkaa hoitamaan maisemanhoitotuen turvin. Tämä on siitä ainutlaatuinen
tukimuoto, että sillä voi tienata yhdistyksen omaan käyttöön rahaa! Tuen enimmäissuuruus on
450€/hehtaarilta vuodessa ja sitä saa viiden vuoden ajan. Kun hoitotyöt tehdään talkoilla, jää
tukirahaa käytettäväksi myös yhdistyksen muuhun toimintaan. Tukea voi saada vanhoille
niityille ja laidunalueille sekä maisemallisesti tärkeille monimuotoisille vanhoille pelloille. Hoito
voi olla vuosittainen raivaus ja niitto sekä tähteen poiskeruu tai alueen aitaus ja laidunnus. PLL
ry:n hankeneuvoja Annika Kostamo tulee alueellamme arvioimaan kohteen soveltuvuuden
tuensaantiin, laatimaan hoitosuunnitelmat kanssanne ja avustamaan hoitosopimuksen
hakemisessa kevään tukihaussa.
Tämän ohjelmakauden yritystukia, hanketukia ja
tukia kylien yleishyödyllisiin investointeihin voi
hakea vielä ensi vuoden loppuun. Kun idean
työstäminen hankkeeksi kuitenkin ottaa oman
aikansa ja ohjelmakauden lähestyessä loppuaan
rahatkin vähenevät, kannattaa ottaa yhteyttä
toimintaryhmään viimeistään alkuvuonna mikäli
aikoo lähiaikoina tukea hakea.

SUUNNITTELEMATON LOMA

Tuomo Eronen
Kyläasiamies, Pohjois-Karjala

Yleinen odotus on, että loman pitää olla rentoa ja stressitöntä. Lomaunelmiin kuuluu pääsy
maalle, mökille, kesäteatteriin tai aurinkorannalle. Onnistuneen loman takaa hyvä
ennakkosuunnittelu ja majoitusten varaaminen ajoissa ruuhkaisen sesongin ajaksi.
Mutta entä jos asuu jo maalla eikä ole innostunut valmislomista? Koko talven ovat mielessä
olleet lähinnä kunnostusta kaipaavat piharakennukset, joiden korjaaminen on ollut jo vuosia
aloittamista vaille valmis. Myös puutarhan rakentaminen on kaapannut viime vuosina aina vain
suuremman osan ajasta. Se kun on niin mukavaa.
Tänä vuonna tein vain sen verran lomasuunnitelmia, että päätin pitää koko heinäkuun lomaa.
Tiedossa oli toki useampikin kesävieras ja nuo kunnostusta vailla olevat rakennukset, mutta ei
sitten muuta.
Harrastukset sitovat myös loma-aikana. Lintuharrastajalla on aina menossa joku sesonki ja
perinteiset yölaulajareitit pitää kiertää useampaankin kertaan, ja tietysti säävarauksella.
Yölaulajaretket eivät yleensä paranna seuraavan päivän vireystilaa, joten paljon aktiivista lomaaikaa kului heräilyyn.
Ja sitten ovat vaikeasti ennakoitavissa olevat kesävieraat. Prioriteettilistan kärjessä ovat tietysti
lapsenlapset, joita toivoisi näkevänsä mahdollisimman paljon.
Tänä vuonna kesän teemaksi alkoi jo toukokuussa muotoutua piharakentaminen. Nettikaupan
tarjouksesta tilatun kasvihuoneen pystytykseen, erilaisine kukkapenkkijärjestelyineen, meni
ainakin viikko vapaa-aikaa.
Tällaisen rakennelman taloudellista hyötyä monet epäilevät, mutta kannattavuutta ei
mitatakaan tomaattien kilohinnalla vaan herkullisella maulla ja ennätyssateiden ropinassa
nautituilla aamukahveilla, kasvun ihmettä todistaessa. Kasvihuone jäsensi muutenkin
puutarhaa, ja sen lähelle syntyi käytävä ja kiviasetelmia. Enemmän kuin puolet puutarhassa
vietetystä ajasta kului kuitenkin istuskeluun ja uuden suunnitteluun.
Juhannuksen lapsivieraiden aikaan alkoi kehkeytyä ajatus puumajan rakentamisesta.
Lapsukaiset ovat vielä sen verran pieniä, ettei omia majoja synny, joten ukin täytyi tarttua
toimeen. Rima nousikin selvästi korkeammalle, ja majaa täytyi suunnitella oikein yötä myöten
kuusen juurella istuskellen. Rakentamiseen kului taas tuo pyöreä viikko. Majaan tuli oikein
huopakatto, saranalliset ovet, kaiteellinen terassi ja köysirata. Käyttöäkin on jo ollut ja
rakenteet testattu toimiviksi.
Loman ainoa ennalta mietitty asia oli aitan takaseinän kengitys. Ajattelin, että selvitämme
homman parissa päivässä, mutta täysi viikko operaatiossa taaskin meni. Ja vielä jäi seinän
laudoitusta ensi vuoteenkin.
Hommaa mutkisti myrskyn kaatama monihaarainen pihlaja ja puuliiterin pohjalle kymmenien
vuosien aikana muodostunut sedimentti. Pari päivää meni alkuun pelkästään pölyisten
arkeologisten löytöjen seulomiseen kerrostumasta. Ja sitten piti veistää yksi uusi hirsikin
lahonneen tilalle. Eniten aikaa kului kuitenkin jälleen työmaalla istuskeluun ja seuraavan
vaiheen suunnitteluun.
Vasta loman viimeisellä viikolla oli autoloman vuoro. Vuorokauden pohtailun jälkeen suunnaksi
muodostui Pohjamaan rannikko ja Hailuoto. Syyt olivat selvästi itsekkäitä, sillä alueella riitti
bongattavaa: nimittäin kahdeksan puuttuvaa kuntaa ja sitkeästi koko kesän Ylivieskan
jätevedenpuhdistamolla majaillut mustakaulauikku.

Nyt on Sinisen Tien pohjoispuolen kunnat käyty, ja mustakaulauikkukin hoitui - toisella
yrityksellä. Muutenkin retki onnistui hyvin. Neljä passelia majoitusta löytyi suoraan ilman
ennakkovarauksia, Perämeren hiekkarannat ovat aivan upeita retkeilyalueita, sirrien muutto oli
parhaimmillaan, Kokkolassa antiikkikauppoja ja vanhaa kaupunkia, Limingassa mahtava
luontokeskus, Kiiminkijoella komeat kosket. Ja aurinkokin helli kolme viimeistä päivää.
Lomakuukaudesta jäi oikein hyvä mieli, ja se kai lienee tärkeintä. Tuntuu, ettei homma olisi
parantunut juurikaan ennakkosuunnittelulla, vaikka paradoksaalisesti varmaan puolet lomasta
kului jonkin asian suunnitteluun. Tai vain tyhjän odotteluun lintujen kuvauskojussa
syreenipensaan vierellä.
Uskaltaisikohan tällä lomakokemuksella sanoa, että suunnittelematta paras. Siis loma.
Tuomo Eronen

LAPIN HAJAJÄTEVESIHANKE 2012 - 2013
Valtioneuvosto
antoi asetuksen
jätevesien
käsittelystä
vesihuoltolaitosten
ja
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 11.6.2003. Asetuksessa annettiin siirtymäaika
vanhojen kiinteistöjen saattamisesta asetuksen mukaiseksi vuoden 2013 loppuun mennessä.
Osa kiinteistöjen omistajista ja haltijoista noudattivat asetusta, mutta valtaosa kiinteistöistä,
joita asetus koskee, on edelleen ilman asetuksen mukaista jätevesijärjestelmää. Uusi asetus
tuli voimaan 15.3.2011, jossa on muutoksia mm. jätevedenpuhdistus tasosta sekä
vapautuksista ja siirtymäajasta, joka uuden asetuksen mukaan on 15.3.2016 asti.
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry on saanut Lapin ympäristökeskukselta avustuksen 1.3.201231.8.2013 väliseksi ajaksi jätevesineuvonnan järjestämisestä lapinläänin alueella. Hankkeen
tavoitteena on järjestää yleisneuvontaa yhdessä hankkeeseen osallistuvien lapin kuntien
kanssa haja-asutusten jätevesiasetuksen vaikutuspiiriin kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja
haltijoille. Neuvontaa tarjotaan neuvontatilaisuuksissa, joita järjestetään jalkautumalla sinne,
missä tarvitsijoita on. Lisäksi tilaisuuksien tueksi ja neuvonnan kattavuuden sekä vaikutuksen
tehostamiseksi neuvontaa annetaan myös puhelimen välityksellä.
Hankkeen onnistumiseksi, olisi toivottavaa, että hankkeeseen osallistuvat lapin kunnat ja
kyläorganisaatiot oman alueen asiantuntijoina voisivat auttaa ja tukea hanketta
neuvontatilojen järjestämisessä sekä tiedottamisessa.
Lisätietoja projektista antaa;
Jätevesineuvoja Kyösti Saarijärvi,
puh; 0400-283148
kyosti.saarijarvi@kemijoenvsy.fi

HARAVOINTIA

Juha Kutuniva
Kyläkoordinaattori, Lapin liitto

Lapin liiton Kymmenen virran maa –hanke on järjestänyt syyskesällä yhteistyössä Lapin
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Lapin Leader-toimintaryhmien kanssa
keskenään samansisältöisiä, kaikille avoimia maaseudun alueellisia kehittämispalavereita.
Maaseutupalaverit ovat jatkoa kesäkuussa järjestetyille maaseudun kehittämisen alueellisille
Voorumeille. Tätä kirjoitusta naputellessa edessä ovat vielä Tunturi-Lapin Maaseutupalaveri
Muoniossa 6.9.; Itä-Lapin Maaseutupalaveri Kemijärvellä 12.9. ja Pohjois-Lapin
Maaseutupalaveri Ivalossa 18.9.
Alueellisten Maaseutupalavereiden tavoitteina on määritellä tulevalle ohjelmakaudelle
alueiden ja Lapin tärkeimmät maaseudun kehittämistavoitteet sekä toimenpiteet kirjattaviksi
Lapin liitossa valmisteilla olevaan Kymmenen virran maa 2020 - Lapin maaseutuohjelmaan,
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa valmisteilla olevaan Lapin alueelliseen
maaseudun kehittämisstrategiaan sekä Leader-toimintaryhmissä valmisteilla oleviin paikallisiin
maaseudun kehittämisstrategioihin.
Maaseutupalaverit järjestetään seutukuntien eri paikkakunnilla ja eri aikaan kuin Voorumit.
Näin haravoimme koko Lapin maaseudun kehittämistarpeet, ajatukset sekä ideat yhteen kasaan
ja kompostoimme ne ohjelmien kirjoittamisprosesseihin. Näin saamme hyvän kasvualustan
maaseutumme kehittämisen uudelle kasvukaudelle, uudelle ohjelmakaudelle.
Lämmin kiitos tähän mennessä yhteisiin haravointitalkoisiin osallistuneille. Laitetaan jatkossakin
ne näppylähanskat käteen elinvoimaisen maaseutumme puolesta. Niillä ote pitää.
t. Juha

Juha Kutuniva
kyläkoordinaattori, Lapin liitto
p. 040 732 0949, juha.kutuniva@lapinliitto.fi

Kuva: Eeva Helameri

Kymmenen virran maa -hanke toteutetaan Maaseuturahaston tuella ja sen rahoittamisesta
vastaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

MAAKUNNALLISEN KYLÄYHDISTYS
LAPPILAISET KYLÄT RY:N
YHTEYSTIEDOT:
POSTIOSOITE:
Lappilaiset Kylät ry
Ounasjoen itäpuolentie 5162
97340 MELTAUS
LAPIN KYLÄASIAMIES
Pirjo Riskilä
p. 040-1495919
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

PUHEENJOHTAJA,vt
Simo Alaruikka
p. 0400-395963
simo.alaruikka@proagria.fi

Lappilaiset Kylät ry:n löydät myös facebookissa

LAPPILAISET KYLÄT RY:N HALLITUS 2012
jäsen

varajäsen

Martti Kaukua
Olov-Erik Häkkinen
Juha-Pekka Lumpus
Riitta Juntunen
Hilkka Lantto
Urho Alamaunu

Leila Luksua
Jorma Jylänki
Eila Forsell
Raija Hugg
Rauha Turunen
Paula Nevalainen

KYLÄEDUSTAJAT:
Posio:
Keminmaa:
Tervola:
Sodankylä:
Ylitornio:
Kittilä:

KUNTA EDUSTAJAT:
Salla:
Inari:
Rovaniemi

Marita Leskinen
Riitta Näkkäläjärvi
Sari Laakkonen

Rauni Mikkola
Matti Kyllönen
Kaisa Laitinen

MUUT KEHITTÄMISORGANISAATIOT:
Pro-Agria Lappi
Toimintaryhmät:
4H Lapin piiri:

Simo Alaruikka vpj.
Hanna-Leena Talvensaari
Pohjoisimman Lapin Leader ry
Jorma Vaara

LAPIN KYLÄKIRJE 2/2012
12.9.2012
Julkaisija: Lappilaiset Kylät ry
Päätoimittaja, sisältö ja ulkoasu: Pirjo Riskilä
Kannen kuva: Pipsa Salolammi
Paino: Pohjolan painotuote

Anne Anttila
Outokaira tuottamhan ry
Anna-Kaisa Wuotila

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-alueen kunnat sekä
yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt sekä
rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden kotipaikka on
Suomessa.

Tervetuloa mukaan maakunnalliseen kylien yhteenliittymän toimintaan !
JÄSENMAKSUT VUONNA 2012 :
Henkilöjäsen 10 €
Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt

20 €

Kunnat : jäsenmaksu porrastettu asukasluvun mukaan.

Lappilaiset Kylät ry:n jäsenyyttä voi hakea täyttämällä alla olevan lomakkeen :
Lomake myös netissä : http://lapinkylatoiminta.lappi.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------HAKEMUS LAPPILAISET KYLÄT RY:N JÄSENEKSI
Hakija :
Yhteyshenkilö / henkilöjäsen :
Osoite :
Puhelin :
Sähköposti :
Palauta lomake osoitteeseen Lappilaiset Kylät ry, Ounasjoen itäpuolentie 5162, 97340 MELTAUS

