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 PUHEENJOHTAJAN SARKA 

Hei       
 
Olemme aloittaneet uuden vuoden hyvin odottavalla mielin. Me muiden mukana 
toivomme, että vuosi 2010 on parempi kuin edellinen vuosi ja meillä on enemmän 
resursseja niin henkisellä kuin fyysiselläkin sektorilla. Viime vuoden teemammehan oli 
”Laman kaatajaiset”. Näemme jo taantuman pysähtyvän, vaikka mahdollisesti vielä 
työttömyysluku kasvaa. Arkielämässä monella perheellä ei ole edes monipuolista 
ruokaa annettavana lapsilleen – ahdinko koskettaa meitä monia eri tavoin. Päihteitten 
käyttö on lisääntynyt ja siitä aiheutuvat seuraukset ovat monimutkaistaneet 
asianosaisten että läheisten elämää.  
 
Tämän vuoden teemamme on ”Kaveria ei jätetä”. Turvallinen olo ja turvallisuus kaikkine 
osa-alueineen kuuluvat meidän jokaisen perusoikeuteen, mutta oikeutemme tähän on 
kovilla. Saimme lukea lehdistä äskettäin ennusteen huoltosuhteen kasvusta seuraavan 
kahdenkymmenen vuoden aikana alueellamme. Näkymä oli erittäin huolestuttava.  
Lapin kylätoiminta pyrkii paneutumaan arjen turvan parantamiseen olemalla mukana 
tänä vuonna kuten jo viime vuonnakin Lapin aluehallinnon alla olevissa hankkeissa ja 
työryhmissä. 
 
Vuoden Lappilainen Kylä 2010 kilpailu käynnistetään. Muistattehan osallistua. Jonain 
päivänä teidänkin kylä voi olla vuoden lappilainen kylä, mutta mahdollisuus voittaa on 
vain kylällä, joka osallistuu kilpailuun.  
 
Pyrimme paneutumaan myös toiminnan kehittämiseen toivomallanne tavalla kuitenkin 
muistaen, että tavoitteemme on toiminnassamme aina pitää kaikki Lapin alueen kylät 
mukana sen viimeistä asukasta myöten. 
 
Suunnittelut Lapin kylätoimintapäivien järjestämisestä Rovaniemelle ohjelmineen on jo 
täydessä tohinassa. Pyrimme saamaan teille aikaiseksi mahdollisimman kattavan 
kokonaisuuden.  
 
Toivotan teille vielä kerran Lapin kylät ”HYVÄÄ VUOTTA 2010” ja muistutan teitä 
lappilaiset, että me olemme niin sitkeää väkeä, että mehän selviämme. 
 
 
    

outi      
              Kuva: Jorma Vaara 
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MAASEUTU KIINTEÄMMIN MAAKUNNAN KEHITYSTYÖHÖN 
 
Suomi on Euroopan unionin maaseutumaisimpia jäsenvaltioita. Lappi on Suomen
harvaanasutuin maakunta. Sen vuoksi maaseutu on Lapille tärkeä asia. Maaseutu ei pysy
elävänä ilman aktiivista kehittämistyötä. Kehittämistyö voi olla suoraa vaikuttamista
maaseudun haasteisiin tai se toimii välillisesti elinkeinopolitiikan tuloksena. 
 
Lapin liiton johdolla laadittiin vahvan verkostotyön tuloksena joitain vuosia sitten Lapin
maaseudun ”Maa ponteva” -kehittämisohjelma. Se on toiminut maakunnassa taustana EU:n
uuden maaseutuohjelman hanketoiminnalle. Maaseudun kylätoimintaa aktivoimaan
käynnistettiin myös Lapin liiton ”Mennään kylään” –hanke vuoden 2009 alkupuolella. Hankkeen
tavoite on vahvistaa kylätoiminnan suunnitelmallisuutta ja rakenteiden vahvuutta. Lisäksi se on
edistänyt ajankohtaisia marjanpoiminnan ja laajakaistan rakentamisen toimenpiteitä. 
 
Alueellisessa kehittämistyössä on saatava eri sektorit työskentelemään yhdessä aina
kansallisista rakenteista lähtien. Monet ovat kokeneet maaseudun kehittämisen lokeroituneen
viime vuosina liikaa omakseen ja menettäneen näin yhteistoiminnan hyödyn ja huomionkin
maaseudun haasteista. Väestön keskittyminen ja vanheneminen ovat uhkaamassa
maaseudun elinvoimaa. Sen vuoksi on tärkeää, että maakunnallisessa kehittämistyössä
maaseudun asioita käsiteltäisiin nykyistä vahvemmin. Meillä tulee olla kehittämistyön tukena
laaja-alainen maaseutufoorumi, joka ottaa kantaa tarpeisiin ja ohjaa kehittämisen toimia osana
koko maakunnan kehittämistä. 
 
Maaseudun turvallisuus on yksi teema, johon on Lapissa hyvin viranomaisyhteistyön toimesta
tartuttu. Turvallisuuteen liittyy moniulotteisia asioita, joita viranomaisten on yhdessä hoidettava.
Lapissakin on nähtävissä kehitys, jossa osa maaseutua autioituu ja toisaalla syntyy
maaseudun kasvukeskuksia. Nämä keskukset syntyvät joko matkailukeskittymien, uusien
kaivosyhdyskuntien tai kaupunkikeskusten läheisyyteen asuinalueina. Matkailun ja
kaivosteollisuuden lupaavat kasvunäkymät ovat näin luomassa myönteisiä kasvunäkymiä
Lapin maaseudulle.  
 
Maaseutu voi olla elävä vain jos se on helposti saavutettavissa. Sen vuoksi hallitukset uudet
linjaukset kuitupohjaisen laajakaistaverkoston ulottamiseksi kaikkiin kiinteisiin kotitalouksiin
vuoteen 2015 mennessä on erinomainen. Lapin liitto on yhdessä kuntien kanssa laatinut
hankkeen rakentamissuunnitelman, jonka toteutus käynnistyy vuoden 2010 aikana.
Laajakaistan riittävä kapasiteetti ja kohtuuhintaisuus ovat tärkeitä pienten yritysten
liiketoiminnalle, kotitalouksien asioinnille, nuorten harrastuksille ja vanhempien ihmisten
turvallisuus- ja terveyspalveluille. Hyvä asia on, että Lapin kunnista saatiin 16 sijoitettua
alhaisimman 8 %:in maksuluokkaan. 
 
Omalta osalta toivon maaseudun kehittäjille uskoa ja voimia paremman omaehtoisen 
tulevaisuuden rakentamiseksi ! 

 
Esko Lotvonen 
Lapin maakuntajohtaja 
 3



 

 

 

 

 
 
 
 

 

VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2010  –KILPAILU 
 
LAPIN KYLÄTOIMINTA etsii vuoden 2010 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 
- voimassa oleva kyläsuunnitelma 
- kylän sisäinen toiminta 
- yhteistyö toisten kylien kanssa 
- kylän viestintä  
- kylätapahtumat 
- elinkeinojen kehittäminen 
- kylän yhteishenki 

 
Kilpailu tapahtuu seuraavasti: 
 
Vaihe 1.  Ilmoita kyläsi kilpailuun 1.4.2010 mennessä seuraavaan sähköpostiin       

neuvottelukunta@elisanet.fi. Tarkista puhelimella numerosta   040 584 
3442 (Eeva-Liisa Kangas), että ilmoittautuminen kilpailuun on tullut 
sähköpostilla perille. 

 
Vaihe 2.  Me toimitamme osallistuvalle kylälle lomakkeen täytettäväksi 
 
Vaihe 3.  Täytetty lomake toimitetaan meille 1.5.2010 mennessä. 
   

 

VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2010 
JULKISTETAAN 

LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVILLÄ 
ROVANIEMELLÄ 

16.-17.10.2010 
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LAPIN KYLILLE PALVELUJEN SAATAVUUDESTA 
 
Kuntien niukkenevat määrärahat asettavat niiden viranhoitajien ja luottamushenkilöiden 
tehtävien hoitamiskyvyt entistäkin kovemmalle koetukselle. Kuntalaisten tasapuolisen 
kohtelun periaatteen toteutuminen peruspalvelujen tuottamisessa on jo nyt jäänyt monilta 
osin toteutumatta. Tasavertaisen kohtelun piirissä eivät ole aina sivukylien asukkaat edes 
peruspalvelujen saatavuudessa. Kuntien palvelujen heikkenemisen lisäksi sivukylien palvelut 
ovat heikentyneet kyläkauppojen ja myymäläautojen lakkaamisten myötä ja julkisen 
liikenteen väheneminen on usein vaikeuttanut kohtuuttomasti palvelukohteisiin pääsyä.  
 
Tarpeellisia päätöksiä asian korjaamiseksi saattaa usein estää se, että luottamushenkilöistä 
suurin osa asuu hyvien palvelujen alueella ja eivätkä he näin ollen edes tiedosta sivukylien 
asukkaiden palvelujen puutteita. Tämän epäkohdan korjaamiseksi näen kylätoimikuntien 
entistäkin suunnitelmallisemman ja aktiivisemman toiminnan. Kylätoimikuntien vaikut-
tamismahdollisuudet viranhoitajiin ja luottamushenkilöihin ovat aina sitä paremmat mitä 
parempaan yhteistyöhön kylätoimikunnat pystyvät. Kuntien luottamushenkilöillä tulee olla 
valmiutta ottaa vastaan sivukylien asukkaiden esityksiä palvelujen saatavuuden 
parantamiseksi. On tosiasia, että kuntakeskuksellakin menee paremmin jos kylät ovat 
elinkelpoisia, hyvin toimivia asuinalueita.  
 
Suosittelen kuntien luottamushenkilöille kylien neuvottelukunnan perustamista kuntaan kylien 
edustajista. Näin varmistettaisiin riittävä tiedon välittyminen kyliltä päättäjille. Kylien 
palvelujen kehittämistyössä on huomioitava kaikki kylät. Helposti voi tapahtua niin, että ne 
kylät kehittyvät, joissa on hyvin toimiva kylätoimikunta, mutta muut kylät jäävät entistäkin 
heikommalle osalle palveluista. Nyt on jo useita kyliä, joissa ei ole todennäköistä saada 
toimivaa kyläyhdistystä. On toivottavaa, että näistäkin kylistä löytyisi edes yhteyshenkilöitä 
ottamaan yhteyttä toimiviin kylätoimikuntiin ja näin yhdessä voitaisiin huolehtia laajemmalti 
myöskin näiden kylien kehityksestä.  
 
Kylien ns. ketjuuntuminen yhteistoimintaan palvelujen saatavuuden parantamiseksi on se 
voimavara millä tulevien vuosien aikana on mahdollisuus saada toivottuja tuloksia. Onneksi 
Lapin liitossa on havaittu kylien tarvitsevan toiminnallista neuvontaa ja ohjausta ja liitto onkin 
jo viime vuonna perustanut hankkeen tätä työtä toteuttamaan ja jalkautuu kylille. Hankkeen 
nimi on MENNÄÄN KYLÄÄN. 
 
Jaakko Huttunen 
Mennään kylään !  ja Kotona Hyvä  -hankkeiden ohjausryhmän jäsen 

 
Nuorissa on kylien tulevaisuus. Kuva : Jaakko Huttunen. 

 5



                                                                                                                                                     
 

                                                                                                      
KYLÄ AUTTAA JA VÄLITTÄÄ KRIISISSÄ 

- Naapuriapuprojekti 
 

Suomen Kylätoiminta ry:n Kylä auttaa ja välittää kriisissä –hanke jatkuu Lapissa vielä 2011 vuoden loppuun. 
Hankkeen järjestämään koulutukseen on osallistuttu Lapissa 20:stä kylästä ja neljästä seurakunnasta. 
Monissa koulutukseen osallistuneissa kylissä mietitään parhaillaan vapaaehtoisavun organisointia kyläläisten 
turvaksi. Myös ensimmäisiin avunpyyntöihin on vastattu vapaaehtoisten rinkiläisten toimesta.  
 
Hankkeen perusideana on muodostaa kyliin vapaaehtoispohjalta toimivia naapuriapurinkejä, joiden kautta 
kylässä asuvia tarpeen mukaan autetaan konkreettisella avulla vaikeassa elämäntilanteessa. 
Naapuriapuringissä toimivat kyläläiset antavat itse maallikkoapua ja etsivät sopivaa ammattiapua tarpeen 
vaatiessa, jos autettava avunhakemisen hyväksyy. Naapuriapurinkien tarkoituksena on parantaa kyläläisten 
hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Hankkeeseen mukaan lähtevät kylät saavat koulutusta kriisissä olevan 
ihmisen kohtaamiseen ja naapuriavun organisointiin. Koulutuksen kautta on tarkoitus myös tutustuttaa 
rinkiläisiä oman alueen ammattiauttajiin sekä vertaistuen tarjoajiin.  Koulutus on mukaan lähteville kylille 
ilmaista.  
 
Seuraava koulutus on lauantaina 21.-22.05.2010 Rovaniemellä. Kylät, rohkaistukaa kokeilemaan 
naapuriapua kylässänne ja hyödyntäkää ilmainen koulutus! Pyrimme tukemaan kyliä koulutukseen 
osallistumisessa. Lisätietoa antavat Outi Tikkanen outi.tikkanen(at)kylatoiminta.fi p. 045-120 2302 tai Outi 
Marttila outi.marttila(at)kylatoiminta.fi p.045-120 2220. 
 

www.kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/kylaauttaajavalittaa. 
                                                                                                                                                     

KOTONA HYVÄ -HANKE 
 

Suomen Omakotiliiton Lapin piirijärjestö ry on käynnistänyt Kotona Hyvä –hankkeen marraskuussa 
2007. Kotona Hyvä –hankkeen avulla on työllistetty vuosittain 35 pitkäaikaistyötöntä palkkatuella 
alueen omakoti- ja kyläyhdistyksiin omakotitalkkareiksi ja kotiavustajiksi. 
 
Hankkeen toiminta auttaa maakuntamme omakoti- ja kyläyhdistyksiä seuraavasti: 
1) tukee vanhusten, vammaisten ja sairaiden kotona asumista 
2) tukee Omakotiliiton paikallisyhdistysten laajentamista koko maakuntaan perustamalla 
kuntakohtaisia tai pienemmissä yksiköissä toimivia yhdistyksiä  
3) työllistää pitkäaikaistyöttömiä omakotitalkkareiksi ja kotiavustajiksi 
4) avustaa työllistettäviä oppisopimus tai ammattitutkintoa tähtäävään koulutukseen  
5) perustaa ikäihmisille atk-kerhoja 
 
Hankkeen aikana on perustettu alueellisia paikallisyhdistyksiä, joiden jäsenille on luotu palveluja. 
Mikäli kunnassanne ei ole vastaavaa yhdistystä, toimii Lapin läänin alueella Lapin omakoti- ja 
mökkiläisyhdistys, johon voit liittyä jäseneksi ja näin mahdollistaa omakotitalkkarin palveluiden 
saatavuus. 
 
Lisätietoja antaa hanketyöntekijä: 
Kerttu Nikupeteri, Pohjoisrantakatu 5, 94100 Kemi,puh. 040 867 3831, 
kerttu.nikupeteri@omakotiliitto.fi . www.majakkatalo.fi/omakotiliitonlapinpiiri 

 

                                             
SUOMEN OMAKOTILIITTO                                                                             
Lapin piirijärjestö ry 
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LAPIN LIITTO MENEE KYLÄÄN 
 
 
Uusi vuosi toi myös uuden kyläkoordinaattorin Lappiin. Leppäjärven Eijan siirryttyä 
vetämään Taatusti Turvassa –hanketta Lapin liiton hallitus valitsi kyläkoordinaattorin 
määräaikaiseen toimeen allekirjoittaneen Juha Kutunivan. Olen hankkeen ajan 
työvapaalla Lapin liiton aluekehityssihteerin tehtävistä. 
 
Maaseudun kehittäminen ja Lapin maaseutu ovat minulle tuttuja jo ennen aluekehitys-
sihteerin tehtäviä. Olen toiminut  muun muassa maaseudun Leader-rahoituksen 
hankevalmistelijana ja vetänyt useita maaseudun kehittämishankkeita. Viime vuosina 
olen myös talkoillut Lapin kylätoimintapäivien tiedottajana. 
 
Nyt kyläkoordinaattorina vetämä Mennään kylään! -hanke on Lapin liiton toteuttama 
kolmivuotinen hanke, joka on käynnistynyt viime vuonna ja päättyy helmikuussa 2012. 
Hankkeen tavoitteina on turvata lappilaisten kylien yhteiselle kyläkoordinaattorille 
jatkossa riittävät toimintaedellytykset ja tarvittavat resurssit; tukea kyläsuunnitelmien 
toteutumista edistämällä kylien ja kunnan yhteistyötä sekä tuottaa Lapin kylistä ja 
lappilaisesta kylätoiminnasta tarkoituksenmukaista tietoa kylien, kuntien ja 
aluekehittäjien hyödynnettäväksi. 
 
Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa kuntakohtaisten teemasuunnitelmien 
kokoaminen kyläsuunnitelmien pohjalta ja avustaminen kuntien kylien yhteenliittymien 
muodostamisessa. Lapin liitto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Lapin kylätoiminnan tuki 
ry:n kanssa. Hankkeen aikana liikkeelle saadut toiminnot siirtyvät hankkeen päätyttyä 
Lapin kylätoiminnan tehtäviksi. 
 
Tässäkin Kyläkirjeessä esittelemme useita maaseudun kehittämishankkeita. Ottakaa 
meihin yhteyttä ja käyttäkää meitä ! Me olemme teitä varten. 
 
Kyläilykutsut ja muut yhteydenotot : 
 
Juha Kutuniva 
p. 040 732 0949 
juha.kutuniva@lapinliitto.fi  
 

       
      Kuva: Kotialbumi 
Mennään kylään ! 
on Facebookissa 
Keskustelufoorumi 
maaseudun kehittämisestä  
kiinnostuneille. 
Liity ryhmään ! 
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TAATUSTI TURVASSA – huolehtiva kyläyhteisö 
 
Ennen vanhaan, siihen hyvään aikaan, kylä kasvatti lapset ja huolehti omistaan. Tänä 
päivänä ihmiset eivät tunne edes naapuriaan, saatikka että kyläilemään voisi mennä 
ilmoittamatta. Terve huolenpitokin ymmärretään uteliaisuudeksi. Paljon puhutaan arjen 
turvallisuudesta, ihmisten hyvinvoinnista ja kylien elinvoimaisuudesta. Mutta onko nämä 
asiat reilassa harvaan asutulla maaseudulla? Onko Tauno-vaarilla ja Elma-mummolla 
hyvä olla ja asua kylissämme? 
 
Näitä asioita nostaa TAATUSTI TURVASSA- huolehtiva kyläyhteisö keskusteluun ja 
pyrkii etsimään kylien kanssa vastauksia ja toimintamalleja siihen, miten Taunon ja Elman 
olisi mahdollista elää ja asua turvallisesti omassa, tutussa kyläympäristössään. Yhteis-
kunnallisesti on huomattavasti edullisempaa huolehtia ikäihmisemme heidän omiin kotei-
hinsa, mutta myös muun ikäisten ihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava. Vain siten 
voimme pitää kylämme asuttuna ja elinvoimaisina. 
 
TAATUSTI TURVASSA – huolehtiva kyläyhteisö on kolmivuotinen kylätoiminnan kehittä-
mishanke, jota hallinnoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Rahoitus on 100 % 
julkista rahaa, eli 50 % EU ja 50 % VALTIO. Kunta- eikä yksityistä rahaa hankkeelle ei 
tarvitse kerryttää. Tämä tarkoittaa sitä, että hankehenkilöstö on ilmaiseksi kylien käytössä. 
Yhteystiedot alla. 
 
Kiinnostaisiko kylän turvallisuussuunnitelman tekeminen? Turvallisuussuunnitelma 
on osa kyläsuunnittelua ja se voidaan tehdä joko yhtä aikaa kyläsuunnitelman kanssa tai 
omana työnään siten että se liitetään kyläsuunnitelmaan. Turvallisuussuunnitelma voidaan 
tehdä myös ennen kyläsuunnitelmaa ja siten se on erittäin hyvä pohja kyläsuunnitelmalle. 
Tärkeintä on kuitenkin se, että 1) kyläläiset yhdessä miettivät millaisia peruspalveluita 
kylällä on 2) mitä sieltä puuttuu 3) millä keinoin ja kenen tekemänä palvelut kylälle voidaan 
tuottaa. Tätä keskustelua käydään ja ratkaisumalleja haetaan yhteistyössä kyläyhdistyk-
sen, yrittäjien, muiden yhdistysten, kunnan ja valtion organisaatioiden kanssa. Kylien 
suunnitelmat viedään kuntien turvallisuussuunnitelmiin ja siten kunta saadaan sitoutumaan 
myös tulevaisuudessa kylien kehittämiseen.  
 
TAATUSTI TURVASSA – huolehtiva kyläyhteisö hankkeelle etsitään vielä noin viittä (5) 
pilottikylää ympäri Lapin lääniä. Pilottikylät pääsevät turvallisuussuunnittelun ohella mm. 
testaamaan kunta-kyläyhteistyön toimintamalleja. Jos panostus turvallisempaan tulevai-
suuteen kiinnostaa, ota yhteyttä viimeistään maaliskuun aikana hankehenkilöstöön. 
 
www.kylatoiminnantuki.fi      etunimi.sukunimi@poskelappi.fi 
 
Projektipäällikkö  Eija Leppäjärvi  040- 486 2736 
Projektityöntekijä  Petra Pudas  040- 1634 621 
Projektityöntekijä Ilpo Kylmäluoma  040- 4862 737  

(Koillismaa) 
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VIISAUDEN VIMMAA  JA JOKINAINEN 

 
iisauden vimmaa - taidelautta rajalla hanke kutsuu Väylänvarren ihmisiä ja 

olemaan os ottuvaa Jokinainen- 
idetapahtumaa.  Jo otiselle rajajoelle ja 

iden kylät, ihmiset, tarinat ja 

V
yhteisöjä ana kesällä 2010 Karesuvannosta Tornioon ul

kinainen -taidevaellus on kunnianosoitus 200-vuta
sen asukkaille. Vaelluksella ammattitanssijat tanssivat alas Euroopan pisimmän vapaana 
virtaavan joen kierrätyspulloista kootuilla lautoilla.  
 
Tapahtuma käynnistyy Juhannusaattona Karesuvannosta. Tarjolla on viisauden vimmalla 
suunniteltuja ja rakennettuja tapahtumia, näyttelyitä, esityksiä rannoille ja kyliin. 

apahtuma on suuri mahdollisuus tuoda jokivarren ja lähialueT
elämä taiteen kautta näkyväksi. Vain mielikuvitus on rajana osallistumisen muodolle.  
 
Tervetuloa mukaan tekemään yhteistä juhlaa suurelle joelle! 
 

ankevastaava/esitystaiteen koordinaattori Katariina Angeria  h
GSM +358 (0)40 7572857,  katariina.angeria@gmail.com 
 
hanketyöntekijä/kuvataiteen koordinaattori Taina Mannila 
GSM +358 (0)50 366 3895, tainamannila@gmail.com 
 
h
Katri Puranen GSM +358 (0)40 523 1677, 

anketyöntekijä/ sävel- ja äänitaiteen koordinaattori  
gmail.comkatri.puranen@  

 
 

 

KYLIEN YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE ! 
Pyydämme ilmoittamaan kylänne yhteystietojen 

muutoksista :  neuvottelukunta@elisanet.fi 
ja juha.kutuniva@lapinliitto.fi 

KIITOS ! 

 
Kannatusmaksu on 25 e / kylä / vuosi. 

Maksun voi suorittaa tilille  
POP 564125-20047713 
KIITOS TUESTANNE ! 

MENOKA
 

LENTERI 

21-22.5.2010 Koulutus Lapin naapuriapuringeille Rovaniemi 
  Kylä auttaa ja välittää kriisissä –hanke 
  ks. s. 6 
 
30.6.- 3.7.2010 Jutajaisten Kylätori  Rovaniemi  
 
17.-18.9.2010 Koulutus Lapin naapuriapuringeille Rovaniemi 
 
16.-17.10.2010 Lapin kylätoimintapäivät  Rovaniemi  
 
 
Tietoja kylille välitettävistä tilaisuuksista voi toimittaa juha.kutuniva@lapinliitto.fi 
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LAPIN KYLÄTOIMINNAN YHTEYSTIEDOT 

 
 
HALLITUS Osoite / Kunta Puhelin / Sähköposti 
O

99180 Rautusjärvi 
KITTILÄ 

outi.marttila@kittila.fi 
uti Marttila pj. Inarintie 920 040 512 8024 

Pauli Orajärvi varapj. Orajärventie 20 A 
VI 

040 963 8713 
pauli.orajarvi@student.uwasa.fi95750 ORAJÄR

PELLO 
R

alla 
SALLA 

 
auni Mikkola Vesantie 15 

98900 S
040 822 5805 
rauni.mikkola@salla.fi

Kaija Lyhykäinen Hallituskatu 7 
96100 Rovaniemi 
ROVANIEMI 

040 701 1661 
kaija.lyhykainen@rovaniemi.fi 

Jorma Jylänki 

KEMINMAA 
omakotiliitto.fi 

Lossitie 8 A 1 
94500 Lautiosaari 

0400 702 566 
jorma.jylanki@

Veikko Guttorm 040 739 2568 
veikko.guttorm@pp.inet.fi 

Nuorgamintie 4602 A 
99990 Nuorgam 
UTSJOKI 

Valtteri Huhtamella Rovanie 0400 126 447 mentie 711 
99800 Iv
INARI 

valtteri.huhtamella@inari.fi alo 

Effi Männikkö Pudasjärventie 248 
97700 Ranua 
RANUA 

040 839 2534 
emm41@luukku.com 

Juha-Pekka Lumpus Palokoskentie 29 
95340 Loue 
TERVOLA 

040 836 6708 
jp.lumpus@pp.inet.fi 

Marjaana Sieppi  
onio marjaana.sieppi@muonio.fi 

Liepimäjärventie 51
99300 Mu
MUONIO 

040 556 3991 

 
 

P O  OSTIOS ITE TOIMISTO 
apin Kylätoiminta   Toimistosihteeri    

isa K ngas 
9601 SODANKYLÄ  p. 040 584 3442 

L
PL 60   Eeva-Li a
9
   neuvottelukunta@elisanet.fi 

KYLÄKIRJE  1 /
Julkaisija  

 2010  010 
 ituskunta 

Lapin Kylätoiminta  arttila, Rauni Mikk
  

 iste Matti Kyrö, So
   

Kyläkirjeen toimittajat irjeen tekoon osallistuneita ! 

1.3.2
Toim
Outi M ola, Marjaana Sieppi 

Vastaava toimittaja
Juha Kutuniva  

Paino 
Painop dankylä 

kiittävät kaikkia k
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