TYÖPAJA 2
Kyläneuvostojen rooli kylien kehittämisessä
Mietitään yhdessä, miten kyläneuvostoja voisi kehittää?
Työpajaan osallistuneet kyläneuvostot:
Tornion kylien neuvosto
Ylitornion kyläpuulaaki
Posion kyläneuvosto
Sodankylän kyläneuvosto
Kittilän kyläneuvosto
Kylien Kolari
Simon kulttuurikylien yhdistys ry
Pellon kylien parlamentti
Yläkemijoen aluelautakunta, Rovaniemi

Kyläneuvostojen toimintamallit;
1. Valitaan 2 kyläedustajaa/kylä ja heidän keskuuudestaan puheenjohtaja ja sihteeri
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokoonnutaan vuorotellen eri kylissä keskimäärin 4
kertaa vuodessa
2. Kyläneuvoston vetovastuu yhdellä kylällä joko vuoden tai kaksi vuotta kerrallaan.
Kyseisen kyläyhdistyksen puheenjohtaja toimii myös kyläneuvoston
puheenjohtajana, kyläneuvoston mahdollinen rahaliikenne kierrätetään
vetovastuussa olevan kyläyhdistyksen kautta
3. Vaihtuva puheenjohtajuus kylittäin: esim. Haaparannan kyläyhdistysten
puheenjohtajat tai vastaavat toimihenkilöt kokoontuvat säännöllisesti yhdessä,
koolle kutsujana on vuorotellen kukin kylä yhden vuoden ajan.
Kyläneuvostoissa on mukana kunnan edustus, usein joko maaseutusihteeri tai
kehitysjohtaja, joissakin kunnissa myös kunnanjohtaja

Kyläneuvostojen toiminnan rahoitus:
-

-

Kunnan rahallinen tuki vaihtelee suuresti kunnittain. Joillakin kyläneuvostoilla on ns.
kyläraha, joka saadaan kunnalta kaikkia kyliä hyödyttävään toimintaan vuosittain.
Kyläneuvosto tekee esityksiä kylärahan käytölle ja lopullinen päätös tulee kunnalta.
Kunnassa voi olla myös ns. kyläneuvostolle varattu toimintamääräraha, jonka
kunnanhallitus vuosittain vahvistaa käyttösuunnitelman yhteydessä.

-

Joissakin kunnissa voidaan hakea toiminta-avustus kunnan hallitukselta puhelin- ja
postituskuluihin sekä lehti-ilmoituksiin
Muutamissa kunnissa kyläneuvoston jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuvat
matkakorvaukset kunnan palkkiosäännön mukaisesti
Kunta voi avustaa kylien omien nettisivujen ylläpitoa ja sivut löytyvät helposti
kunnan kotisivujen kautta
Useat kunnat maksavat Lapin kylätoimintapäiville osallistuville kyläläisille
osallistumismaksut ja matkakulut 2:lle osallistujalle/ kylä
Joissakin kunnissa valitaan vuosittain Vuoden paras kylä, kunta maksaa parhaaksi
valitulle kylälle rahapalkinnon esim. 1000 euroa
On myös kuntia, joissa kyläneuvosto ei saa minkäänlaista rahallista tukea
toiminnalleen

Kyläneuvoston merkitys ja hyödyt:









Kyläyhdistysten yhteistyöelin
Tiedotuskanava kylien kesken
Kylien yhteinen vaikutuskanava kunnan päätäntäelimiin
Kunnan ja kylien välinen yhteistyöfoorumi
Kylien yhteinen päätös otetaan kunnassa tosissaan
Pitää yllä kylien yhteistoimintaa
Kylien asioita tulee kootusti esille
Kylätoimijat tutustuvat toisiinsa ja naapurikyliinsä

Kehittämisehdotuksia kyläneuvostoille:


Teemakokoukset: esim. otetaan teemaksi kunnan teknisen lautakunnan
käsittelemät asiat ja kutsutaan kunnan tekninen johtaja tai vastaava henkilö mukaan
kokoukseen.



Tehokas viestintä ennen kokouksia ja kokousten jälkeen; sähköpostein,
sosiaalisessa mediassa, lehdissä, kunnan kotisivuilla



Uutisointia joka kokouksesta paikallislehtiin, kutsutaan toimittaja kokouksiin paikalle
tai tehdään itse lyhyt tiedonanto paikallislehteen



Jaetaan vastuita eri työryhmille tai yksittäisille henkilöille käsiteltävästä asiasta
riippuen=> puheenjohtajan ja sihteerin ei tarvitse tehdä kaikkea

,



Kokoonnutaan säännöllisesti joka toinen kuukausi, säännöllisyys tuo jatkuvuutta
toimintaan



Tavoite saada kaikki kylät aktiivisesti mukaan, yhteisöllisyys korostuu



Yhteiset, kylätoimijoille räätälöidyt retket, vaikka omakustanteisina=> yhteishengen
luominen, saadaan samalla uusia ideoita toisilta kyliltä



Kyliltä ja kunnasta ehdotukset kokousasioiksi hyvissä ajoin ennen seuraavaa
kokousta, mielekkyyttä kokousten valmisteluun



Asioiden käsittely ja tiedoksi saattaminen kaupungin/kunnan ”vuosikellon”
mukaisesti=> yhteistyö kunnan kanssa saadaan joustavaksi ja
tarkoituksenmukaiseksi



Kunnan rahallinen tuki toiminnalle tärkeää



Kyläneuvoston esitysten tuominen tiedoksi kunnanvaltuustolle esim. valtuustoinfoon
osallistumalla



Pidetään kylien yhteystiedot ajan tasalla



Kyläneuvostolta edustus myös alueellisiin päätäntäelimiin ja kokouksiin



Kyläneuvostolle tarvitaan aktiivinen vetäjä tai useampikin asiaan vihkiytynyt toimija

