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Elämää Sompion kyliin –hanke tutustumassa Vuoden 2013 Lappilaiseen kylään Kierinkiin.

”Se on päästä
kiinni”

Kylät muutti
kaupunkiin
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Puheenjohtajan tervehdys
Meidän kylän juttu
Vakuutusjohtaja Pertti Paloheimo kertoo kirjassa ”Saariselkä” Vaskoolihiihdon synnyn. Näin se kävi:
”Ruskan aikaan 1981 meitä istui hotelli Ivalossa kolme miestä. Jukka Uunila, Veikkauksen harmaatukkainen kauppaneuvos, Harri Holkeri, latujen ruhtinas ja pankinjohtaja sekä minä. Pöytäämme
saapui huolestuneen oloinen mies, joka esittäytyi Kaarlo Seppäseksi.
Seppäsen asia oli peräti vakava. Paikkakunnan tunnettu urheiluseura Lapin Sudet oli tekemässä
konkurssia. Olisiko vierailla kenties shekkivihko mukana, kysyi Seppänen.
Veikkauksellahan on rahaa, penäsi uusi ystävämme. Suomen Pankilla on taas setelipaino. Minun
puolestani pitäisi ikiajoiksi unohtaa Ivalon urheilutaloon myönnetyt luotot johtamani vakuutusyhtiön
nimissä. Näillä eväillä Lapin Susien taloudellinen tilanne ratkaistaisiin käden käänteessä.”
Voimme arvata, että Seppäsen puhuttelemat miehet olivat aluksi hämillään, mutta tointuivat
sitten. Ryhdyttiin yhdessä miettimään Susien ongelmaan kestävää ratkaisua ja päätettiin perustaa
Vaskoolihiihto. Ensimmäiseksi suojelijaksi lupautui Jukka Uunila ja järjestäjäksi Lapin Sudet.
Loppu onkin Lapin Susien kunniakasta historiaa. Alle kymmenessä vuodessa velat oli maksettu,
Vaskoolihiihto vakiinnuttanut paikkansa Helsingin herrojen ja vähän muidenkin näyttäytymispaikkana
ja tulevana pääsiäisenä taitaa olla jo 33.s hiihto.
Mitä tästä opimme?
Yhdessä miettimällä ja suuria ajattelemalla voi tehdä mahdottoman todeksi. Voidaan synnyttää
jotain, johon halutaan tulla vaivoja säästämättä.
Kesät ovat kylien kulta-aikaa. Silloin ovat oman porukan lisäksi paikalla kesävieraat. Heistä monet
kaipaavat yhdessä tekemistä, vanhan kotikylän perinteiden ylläpitoa, juhlia, talkoita.
Nyt on korkea aika miettiä, mikä meidän kylällä on ainutlaatuista. Olisiko se leivänteko, nuottaus,
vanhanajan heinänteko, siltatanssit, seurat, vaaranlaelle juoksu, soutukilpailu, heinäkengän heitto…
Mahdollisuuksia on yhtä paljon kuin on mielikuvitusta. Tapahtuma voi alkaa aivan pienestä ja sitä
voidaan paisuttaa voimien ja varojen mukaan. Parhaimmillaan ideasta voi kehittää niin tuottoisan,
että se antaa tekemistä läpi vuoden. Ja näiden ideoiden miettimiseen ei tarvita leadereita ei EU:n
projekteja eikä etelän herroja vaan ihan omaa aitoa tekemistä.
Oman pienen kyläni vuosikiertoon kuuluvat kaksoispilkkikisat, pääsiäiskokko, raivaustalkoot ja kesäjuhlat.
Niiden järjestämisessä on vähän vaivaa, mutta tuloksena paljon iloa. Ulkopuolisen silmin tapahtumat ovat pieniä, mutta meille ne ovat suuria, odotettuja juttuja. Kylän väkimäärä monikymmenkertaistuu tapahtumien aikana.
Kevään paras aika on käsillä. Hanget kantavat, joutsenet palaavat, aurinko on korkealla. Mikäpä
jos tässä valossa tehtäisiin kuten Lapin Sudet: yhdellä idealla velatkin muutettaisiin saataviksi ja kaikille olisi oikeaa tekemistä.
Kaikkihan on lopulta vain päästä kiinni.
Heikki Tuomi-Nikula
Lappilaiset Kylät ry:n puheenjohtaja
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Kylät muutti kaupunkiin
Lappilaiset Kylät ry:n toimisto on nyt
Rovaniemen keskustassa. Olemme samoissa
tiloissa Suomen 4h liiton kanssa Ukkoherrantiellä. Toimiston sijainti takaa sen, että
toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa
on entistä luontevampaa ja kylien ihmisten
on nyt kaupunkireisuillaan helppo käydä
kyläasiamiehen juttusilla.
Avajaisia vietettiin Runebergin päivänä.
Oli mukava huomata muun muassa
kaupunginjohtaja Matti Ansalan puheesta,
miten tervetulleita olimme kaupunkiin.
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Livon Kotakahvila
Säikän Suoramyyntipiste sijaitsee Posion Livojärven
hiekkarannan levähdysalueella. Siitä on tullut monen
ohikulkijan, kuin mökkiläisten ja paikallisten asukkaiden kohtaamispaikka kesä-heinä- ja elokuussa jo parin
vuosikymmenen ajan. Paikka tunnetaan myös Livon Kotakahvilana, joka tulee uuteen opasteviittaan tekstiksi.
Muistan ne monet toivottelut, kun turisti saapui ensi
kertaa paikkaan. Vaikka puitteet ovat vaatimattomat,
niin maisema on kuin postikortista. Monet sanovat,
että on uskomatonta miten Suomessa voi olla tällainen
paikka ja sitä ei missään erityisemmin mainosteta. Vesi
on kristallin kirkasta ja hiekka puhdasta. Etelästä päin
paikkaan tullaan maantietä pitkin, joka halkaisee Livojärven Kellinselkään ja Varanganselkään. Ulappaa on
molempiin suuntiin yli 5km. Molemmin puolin on aivan
hiekkarantaa ja vastapuolella vastassa ovat Maaselkään
kuuluvat hiekkaharjut.
Suoramyyntipiste on peruja eräästä Maaseutuprojektista jota veti Kauko Melamies Rovaniemeltä. Kunnalla
oli varattuna rahaa talousarviossa kylien sivuelinkeinojen kehittämiseen. Silloin hynttyynsä kokosivat yhteen
Lohirannan Maa- ja kotitalousnaiset, Sirniön kyläseura
ja Maaselän Maa- ja kotitalousseura. Ensiksi päätettiin
kokeilla myyntiä Livohkassa lauantaiaamuisin 2 tuntia.
Sitä vasten kunta antoi avustusta, että saatiin ressukatos, jossa oli filmivaneripöytä. Asiakaskunta oli kuitenkin rajallinen ja ajatus oman myyntipaikan saamiseksi
Livojärvelle alkoi kypsyä. Seuraavan kesänä, vuosi oli
1992, kunta vuokrasi myyntipaikan meille levikkeeltä,
johon tuotiin metsähallitukselta kota, joka oli menossa
Niemivaaran kairaan. Siinä aloitimme lettujen paiston ja
kahvin keiton nuotiolla, sekä kotileivonnaisten; rieskat,
kampanisut yms. myynnin viikonloppuisin. Sovittiin vuoroista kuka milloinkin on työvuorossa.
Seuraavan keväänä saimme kunnalta avustusta rakennustarvikkeisiin, jotta saimme rakennettua kevytrakenteisen kodan, jossa oli tulisija lätynpaistoa ja
kahvinkeittoa varten. Reilun kuukauden siinä piti olla
useamman talon miesten talkoissa, että avajaisia päästiin viettämään heinäkuun alussa. Merkille pantavaa oli
alusta alkaen, että nuoret olivat heti innolla mukana jo
talkoovaiheessa. Vieläkin kahvia juodaan rippikouluikäisen pojan rakentamien pöytien päällä.
Aluksi osallistujia oli jopa 8 talosta kaikenikäisiä. Käsityöt pienimuotoisesti tulivat myyntiin kodan valmistuttua. Vuorot jaettiin kaikilta kyliltä osallistujien kesken. Vuoro oli suunnilleen kerran viikossa alkuvuosina
ja paikka pidettiin auki reilu kaksi kuukautta. Talkoilla

kerättiin varoja paikan ylläpitokuluihin ja korjaukseen ja
uusien tavaroiden hankkimiseen. Koskaan ei ole ollut
tarkoitus tuottaa voittoa, vaan kunhan kulut on saatu
peitettyä. Pikkuhiljaa osallistujien määrä väheni kun ikää
alkoi vanhemmille osallistujille karttua ja sitten on myyjiä
ollut muiltakin lähialueen kyliltä. Auki pito on rajoittunut viime kesinä noin kuuteen viikkoon. Edelleen kaikki
maksavat paikasta vuokraa, joka määräytyy kulut jaettuna suunnilleen aukiolopäivien lukumäärällä.
Ensi kesä on jo 22 aukiolo kesä. Talkootyötä ja pyyteetöntä yhteistyötä paikan pito on vaatinut alusta
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Kuvat Sonja Kinnunen
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alkaen. Ei sovi sellaiselle joka laskee työtunteja. Asiakaspalaute on se joka antanut voimia kesästä toiseen
emännille nousta aamuyöllä leipomaan, kun asiakkaat
ovat tottuneet aamulla leivottuun.
Laatuun panostaminen on kannattanut. Monet alkavat jo kevättalvella soitella, että vieläkö sitä ja sitä on
varmasti ensi kesänä saatavana. Toisaalta pieni on aina
aito.
Lämmintä kesää toivoen!
Eila Seppänen
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Kittilän kylä- ja investointihanke

- Kittilän kylien monipuolista kehittämistä
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Kittilässä on toteutettu vuosina 2010-2013 kaksi kylien
kehittämiseen ja elinvoimaisuuden lisäämiseen tähtäävää
hanketta. Rinnan kulkeneet Kittilän kylähanke ja Kittilän
investointihanke jakoivat saman päätavoitteen: Kittilän
kylien elinvoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden viihtyvyyden parantaminen sekä kylähengen nostaminen kylissä. Mitä hankkeissa tehtiin? Muuttuiko mikään?

Yhteistyötä kylien kanssa ja kylien välillä
Työ aloitettiin kylien nykytila-analyysilla ja useilla keskustelutilaisuuksilla kylien kanssa. Nykytilakartoituksen
avulla saatiin kerättyä kylien perustietoja pohjaksi hankkeen muita toimenpiteitä varten.
Kylähanke halusi kannustaa kyliä omaehtoiseen työhön, alkuvaiheessa tavoitteena kyläsuunnitelmien valmistuminen. Hankkeen kuluessa 11 kylää joko päivitti
vanhan tai teki alusta saakka uuden kyläsuunnitelman.
Hankkeessa järjestettiin työpajoja, joiden teemat valittiin
esiin tulleiden tarpeiden mukaan. Työpajat lisäsivät kylien valmiuksia vastata kyläsuunnitelmissa esiin nousseisiin
haasteisiin.
Kylien välistä yhteistyötä haluttiin hankkeessa edistää
yhteisten työpajojen ja keskustelutilaisuuksien lisäksi kehittämällä Kittilän yhdistysrekisteriä, jonka avulla kylien
toimijat voivat paremmin löytää toisensa.
Kylien yhteistyötä ja omaa kehittämistä palveli myös
opintomatka kylien edustajille. Kohteeksi valittiin pirteä
Vuollerimin kylä Pohjois-Ruotsissa. Matka tarjosi erinomaisen esimerkin kylän onnistuneesta yhteistyöstä ja
lisäsi lähes 30 osallistujan intoa oman kylänsä kehittämiseen.

Kittilän kylät esiin!
Yksi näkyvimmistä hankkeiden toimenpiteistä oli kylien
tarjonnasta tiedottaminen ja Kittilän monipuolisuuden
esiin tuominen. Keinoiksi valittiin kyläesite, kylien omat
www-sivut, kylien infotaulut, Tervetuloa Kittilään -kyltit ja kylävideo. Aineistoa tiedottamista varten kerättiin
suoraan kyliltä ja muista lähteistä.
Kittilän kylät -esitteestä tehtiin näyttävä ja laadukas
yleisesite alueen kylistä. Esitteen sisällön kerääminen
hyödytti myös kylien opaskylttien tuottamista sekä ky-

Kyläyhdistys, ilmoita yhteystietojen
ja osoitteen muutoksesta:
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

lien internet-sivujen sisältöjen kokoamista. Kylien osalta
tekstit ja tiedot ovat yhteneväisiä kylteissä ja esitteessä.
Kymmenisen kylää toteutti hankkeen aikana omat
kotisivut lappi.fi -järjestelmään, jossa käytössä oli yhtenäinen, esitteen ja kylttien ilmettä mukaileva sivupohja.
27 kylään toteutettiin kylien palveluista ja muusta tarjonnasta kertovat infokyltit. Kittilän kirkonkylän lähelle tullaan vielä sijoittamaan Tervetuloa Kittilään -kyltit,
jotka ovat ilmeeltään kyläkylttien kaltaiset ja tuovat näin
yhtenäisyyttä kuntakeskuksen ja kylien ilmeeseen. Kokonaisuuden täydentää vielä syksyksi 2014 valmistuva
Kittilän kylävideo.
Tapahtumien järjestäminen on Kittilässä jatkossa entistä helpompaa, kiitos investointihankkeessa hankitun
tapahtumakaluston. Muun muassa siirrettävä esiintymislava ja katsomo, äänentoistolaitteisto, valot ja tapahtumateltat ovat kylien tapahtumajärjestämiseen lainattavissa jatkossakin.

Hanke oli
– muuttuiko mikään, mitä jää jälkeen?
Hankkeen toimintojen myötä Kittilän kylät ja kyliin liitty-7
vät asiat ovat olleet paikallislehdistössä paremmin esillä
kuin aiemmin. Hankkeen ajan oli käytäntönä lähettää
kylille kyläkirjeitä hankkeen ajankohtaisista asioista. Kyläkirjekäytäntöä halutaan jatkaa myös hankkeen jälkeen.
- Useiden kylätoimikuntien toiminta on lähtenyt uudelleen liikkeelle pitkänkin hiljaiselon jälkeen, kertoo
Katja Kaunismaa. – Jopa uusi rekisteröity kyläyhdistys
syntyi hankkeen aikana Kirjanselkämaahan. Myös useita
päivitettyjä kyläsuunnitelmia ja kylien omia kehittämishankeideoita olemme saaneet tietoomme, ja niitä on
työstetty yhdessä kyläyhdistysten kanssa hankkeen aikana. Hankkeen suurimmat tulokset näkyvätkin toivottavasti tulevina vuosina kylien omina kehittämishankkeina.
Kideve Elinkeinopalvelut/Kittilän kunta on saanut rahoituksen �hankkeisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, KKTM ry:n ja Lapin ELY-keskuksen
kautta. Kittilän kylähanke loppui vuoden 2013 lopussa,
Kittilän investointihanke jatkuu elokuun 2014 loppuun.

Lappilaiset Kylät ry:n kevätkokous
pidetään lauantaina 12.4.2014 klo 11:30
Rovaniemellä porotila Sirmakossa, Vältinmutka 9.
ennen tilaisuutta kahvitarjoilu
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Kierinki vuoden lappilainen kylä 2013

Kierinki on Sodankylän kunnan luoteiskulmalla sijaitseva
kaunis ja virkeä perinnekylä.
Vakituisia asukkaita kylässä on 120. Koska kylällä on paljon vapaa-ajan asutusta, asukasluku vaihtelee melkoisesti vuodenajasta riippuen. Siispä vapaa-ajan kiinteistöjä
on alettu päivittää kiinteistöpörssiin, jotta ne saataisiin
hyödynnettyä, joko myyntiä tai vuokrausta varten.
Tyhjillään olevia kiinteistöjä on otettu uusiokäyttöön,
esim. Perinnetalo Hietala, joka toimii nykyään tilausravintolana ja juhlien pitopaikkana.
Kylän elinkeinojen kehitystyötä jatketaan ja toimeliaisuus on poikinut uusia mahdollisuuksia: yritteliäät asukkaat ovat luoneet itselleen uusia työpaikkoja. Kylään
on saatu yksityisten yrittäjien toimesta kauppa, kahvila,
bensanjakelu sekä Lomakylä joka tarjoaa majoituspalvelua. Myös Kieringin kyläseuralla on hyväkuntoinen talo
vuokrattavissa juhlatilaisuuksia varten. Lisäksi kylässä on
klapituotantoa, porotaloutta ym. yksityisyrittäjyyttä.
Kylä tunnetaan omatoimisista ja aktiivisista ihmisistä,
talkoohengestä ja monipuolisista kädentaidoista. Mutta
vielä ei ole niin valmista, etteikö tilaa uusille asukkaille ja
yrittäjille kylästä löytyisi. Kieringissä kannustetaan hyvien
ideoiden puolesta, yhteistyö kunnan ja naapurikylien toimijoiden ja yrittäjien kanssa toimii, pohja kansainväliselle
yhteistyöllekin on luotu.
Kyläaktiiveja koulutetaan määrätietoisesti, uusia
yleisötapahtumia ja matkailutuotteita testataan ja kehitetään. Perinteisiä tapahtumia ovat vuosittain talkoilla
järjestettävät, Kieringin Teatterifestarit, tapahtumaan
näytteilijöitä tulee ympäri Suomen, kävijämäärä vaihtelee 400 – 800.

Samoin Kieringin Maalaismarkkinat järjestetään jo
kuudennen kerran, kävijämäärä 1 000 – 5 000.
Tänä vuonna markkinat on tarkoitus järjestää 29 –
31.8. Tapahtuman tarkoituksena on kunnioittaa ja vaalia
vanhoja perinteitä, sekä siirtää tietotaitoa nykypolville.
Perinteisiä työnäytöksiä ovat; ruis- ja ohraleivän leivonta
ja paistaminen, perinneruokien valmistaminen, käsityö- ,
eläin- ja vahojen traktoreiden näyttelyt, sekä muita perinteisiä työnäytöksiä. Samalla on mahdollisuus tutustua
pienen maalaiskylän elämään, joka sitkeällä yrittämisellä
on saanut nykyisen palvelutason ja uusia asukkaita, joka
on nykyaikana harvinaista.
Tapahtumat aidossa maalaismiljöössä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat pihapiirit luovat hyvät kehykset
erilaisille yleisötapahtumille.
Kieringillä on omat kotisivut suomeksi ja englanniksi
sekä Kierinki facebook -sivut, kumpikin toimii hyvänä
tiedotuskanavana. Kylälle on laadittu kyläsuunnitelma
ja valmisteilla on hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma.
Kieringillä on oma -logo, sekä kyläesite.
Kierinki on mukana; Kylässä hyvä – Kotona paras
-hankkeessa, sekä Elämää Sompion kyliin -hankkeessa,
jonka puitteissa osallistuimme Elma-Mesuille marraskuussa, sekä opintomatkalle Kantomaanpää – Pekanpää
jne.
Vuoden Lappilainen kylä 2013 tittelin
myötä, Kierinki on saanut lisää mainetta ja kunniaa,
joka velvoittaa kehittämään ja laajentamaan toimintatapojamme!
Kyläläisillä ja muilla yhteistyökumppaneilla on vahva
tahtotila saada kylä pysymään elinvoimaisena, sekä luoda turvallinen ja miellyttävä asuinpaikka, niin vanhoille
kuin nuorille.
HYVÄÄ KEVÄTTÄ! KIERINGIN KYLÄSEURA RY
sihteeri Ulla-Maija Martin-Keinotie
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Kyläverkkohankkeet osana
valokuiturakentamista Lapissa
Kyläverkkorakentaminen on noussut merkittäväksi
osaksi valokuiturakentamista Tunturi-Lapissa. TunturiLapin alueella on valmistunut, käynnissä tai suunnitteilla
6 hanketta eri puolilla aluetta.
Kyläverkkohankkeen kannustimena on korkeampi
tukiprosentti (75 %), sekä mahdollisuus osoittaa tukea
myös tilaajakaapelin rakentamiseen. Talkootyöllä voidaan yksityisen rahan määrää vähentää, jolloin liittymismaksun osuus pienenee.
Kyläverkkojen ominaisuutena voidaan pitää myös
korkeata liittymisastetta. Tyypillinen penetraatio on n. 95
% kylän vakituisesta asutuksesta. Myös vapaa-ajan asukkailla on mahdollisuus lähteä mukaan.
Tiedottaminen ja valokuiturakentamisen laajeneminen on lisännyt myös kyläverkkojen kysyntää. Uusi EU
- ohjelmakausi mahdollista myös jatkossa kyläverkkojen
rahoituksen maaseuturahastosta.
Mikäli kylässä toteutuu 5 perusvaatimusta, kyläverkon
rakentaminen on täysin mahdollista.
Perusvaatimuksena voidaan pitää:
• tarve nopealle verkolle,
• halu tehdä itse jotain

•
•
•
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tahto toteuttaa hanke
talkoohenkisiä kyläläisiä enemmän kuin pari
kalustoa talkootyöhön

Kinisjärvi-Vuoman kyläverkko-osuuskunta on onnistunut erittäin hyvin yhdistämään yhteisöllisyyden ja
kuiturakentamisen kylän kokoavaksi voimaksi. Siellä
talkootyötä on tehty yli 5000h ja siten liittymisen kokonaiskustannus on asettunut 700e tuntumaan.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen
osuuskunnan jäsen on talkoillut vähintään n. viikon työpanoksen. Kyläverkkohanke antaa siis aktiiviselle kylälle
mahdollisuuden rakentaa kyläverkko edullisesti, mutta
vaatii yhteishenkeä, rohkeutta ja ahkeruutta.
Seppo Alatörmänen
KKTM r.y
Kuitua tunturiin- hanke
Projektipäällikkö
040-6841511
seppo.alatormanen@kktm.fi
www.kuituatunturiin.fi
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VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2014 – KILPAILU
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry
etsii vuoden 2014 Lappilaista kylää

Vuoden Lappilaisen kylän valinnalla pyritään nostamaan kylätoiminnan imagoa ja vetovoimaisuutta,
herättämään huomiota kylien monipuoliseen ja aktiiviseen toimintaan sekä antamaan arvoa
paikalliskehittäjille, jotka tekevät työtä oman alueensa kehittämiseksi.
Vuoden Lappilaisen Kylän valinnassa arvostetaan ja painotetaan seuraavia asioita:
- kylän rekisteröityminen			
- kylän viestintä
- voimassa oleva kyläsuunnitelma		
- kylätapahtumat
- kylän sisäinen toiminta			
- yhteistyö toisten kylien 						
kanssa
- elinkeinojen kehittäminen		
- kylän yhteishenki
Kilpailu tapahtuu seuraavasti:
Tulosta hakulomake osoitteesta http://lapinkylatoiminta.lappi.fi tai
pyydä se sähköpostilla osoitteesta lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Toimita täytetty lomake mahdollisine liitetiedostoineen 30.6.2014 mennessä osoitteeseen:
Lappilaiset Kylät ry, Ukkoherrantie 15 B 18, 96100 ROVANIEMI.

Lappilaiset Kylät ry järjestää yhteistyössä
Suomen Kylätoiminta ry:n ja Lapin liiton
Kymmenen virran maa –hankkeen kanssa
miniseminaarin kylien palvelujen
kehittämisestä
Porotila Sirmakossa 12.4. klo 13:00-15:30.
(Kevätkokouksen jälkeen).
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Kylätoimikunnasta
kyläyhdistykseksi
Nykyaikainen kylätoiminta on tavoitteellista ja
päämäärätietoista toimintaa, joka edellyttää
oikeustoimikelpoisuutta. Rekisteröinti on myös
uskottavuuskysymys.
Hoidetaanko asia kylätoimikuntanne
osalta kuntoon yhdessä?
Ota yhteyttä:
Pirjo Riskilä, kyläasiamies 040-1495919 tai
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Lapin 26. kylätoimintapäivät
pidetään Kemijärvellä Hotelli Suomulla
25-26.10.2014.
Laita päivät jo kalenteriin!

Haussa vuoden 2014 maaseututoimija ja kylätoiminnan tiennäyttäjät
Vuoden Maaseututoimijaksi voi esittää henkilöä,
joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti
kylätoiminnassa, Leader -toiminnassa tai muussa
paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu
nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa
ei painoteta senioriteettia tai pitkää toiminta-aikaa,
vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.
Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi voi esittää kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä, jotka
ovat olleet pitkä-aikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa.
Kylätoiminnan tiennäyttäjiä ja Vuoden Maaseututoimijaa koskevat vapaamuotoiset esitykset
perusteluineen ja ansioluetteloineen lähetetään
25.4.2014 mennessä sähköpostilla
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Suomen Kylätoiminta ry julkaisee ja palkitsee voittajat paikalliskehittäjien valtakunnallisessa LOKAALI- juhlaseminaarissa 30-31.8.2014 Hankasalmella.
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MAAKUNNALLISEN KYLÄYHDISTYS
LAPPILAISET KYLÄT RY:N YHTEYSTIEDOT:
POSTIOSOITE			
Lappilaiset Kylät ry			
Ukkoherrantie 15 B 18
96100 ROVANIEMI			
LAPIN KYLÄASIAMIES		
PUHEENJOHTAJA		
Pirjo Riskilä				Heikki Tuomi-Nikula
p. 040-1495919				0400-393411
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi 		 heikki.tuominikula@gmail.com

Lappilaiset Kylät ry:n löydät myös facebookissa
LAPPILAISET KYLÄT RY:N HALLITUS 2014
jäsen 					varajäsen
KYLÄEDUSTAJAT:
Martti Kaukua/ Posio			
Olov-Erik Häkkinen/ Keminmaa		
Juha-Pekka Lumpus/ Tervola		
Valtteri Huhtamella/ Inari			
Hilkka Lantto/ Ylitornio			
Urho Alamaunu/ Kittilä			

Leila Luksua/ Posio
Pertti Tervahauta/ Tornio
Eila Forsell/ Tervola
Eeva Harmanen/ Inari
Satu Saukkoriipi/ Pello
Paula Nevalainen/ Kittilä

KUNTA EDUSTAJAT:				
Marita Leskinen/ Salla			
Rauni Mikkola/ Salla
Seppo Kaaretkoski/ Sodankylä		
Pirjo Vattulainen/ Sodankylä
Marita Ulusoy/ Rovaniemi		
Kaisa Laitinen/ Rovaniemi

MUUT KEHITTÄMISORGANISAATIOT
Simo Alaruikka/ Pro-Agria Lappi		
Hanna-Leena Talvensaari			
Pohjoisimman Lapin Leader ry		

Ulla-Maija Uusitalo /maa-ja kotitalousseura
Anne Anttila/ Outokaira tuottamhan ry

Anna-Kaisa Wuotila/ Suomen 4H liitto

Jorma Vaara/ Suomen 4H liitto
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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-alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset,
säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden kotipaikka on Suomessa, vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat
yksityiset henkilöt, sekä toiminta-alueen kunnat.
Tervetuloa mukaan maakunnalliseen kylien yhteenliittymän toimintaan!
JÄSENMAKSUT VUONNA 2014 :
Henkilöjäsen 10 €
Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 20 €
Kunnat : 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:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Palauta lomake osoitteeseen Lappilaiset Kylät ry, Ukkoherrantie 15 B 18, 96100 Rovaniemi

