
       

 

 

 

 

Maakunnallinen kyläyhdistys  

Lappilaiset Kylät ry 

 

 

 

 

Toimintakertomus 2018 
 

 
Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. 
 
Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin 
maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan kehittä-
jänä ja edunvalvojana. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa Lapissa asuvien ihmisten hyvin-
vointia. 

Yhdistys kannustaa edellä mainitun alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittä-
miseksi sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden 
kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituk-
sena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää 
osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälinen yhteistyö 
mukaan lukien.  

Lappilaiset kylät ry verkostoituu muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorgani-
saatioiden kanssa.  

Yhdistystä johtaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen (kyläläiset, kunnat ja 
toimintaryhmät sekä muut kehittämisorganisaatiot) mukaisesti.  
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SYTY 

 

LAPPILAISET 
KYLÄT RY 

 

KYLÄNEUVOSTOT 

 

KYLÄ- JA ASUKASYHDISTYKSET 

Kylätoiminnan organisaatiokaavio 

Valtakunnallinen taso 

 
maakunnallinen taso 
 
kunnallinen taso 
 
paikallinen taso 

 

HALLINTO 

Hallituskokoonpano ja jäsenten osallistuminen kokouksiin: 
 

puheenjohtaja      
  
Matti Lankila 5/5      
 

Varsinaiset jäsenet:   Varajäsenet: 
 

Kolari/kyläedustaja  
Veli Ajanki  2/5 Tuomo Pasma 0/5 
  
Pello/kyläedustaja     
Marja-Leena Kyrö 5/5 Rauha Torikka 0/5  
 

Pelkosenniemi/kyläedustaja  
Kari Tallavaara 3/5 Annika Kostamo 0/5 
 

Simo/kyläedustaja   
Junes Seppo 4/5 Ilkka Vuorimaa 1/5 
 

Tornio/kyläedustaja   
Osmo Huhta 3/5 Pertti Tervahauta 1/5 
 

Sodankylä/kuntaedustaja    
Ein Kivilompolo 3/5 Pirjo Vattulainen 0/5 
 

Salla/kuntaedustaja  
Marita Leskinen 3/5 Rauni Mikkola 1/5 
 

Rovaniemi/kyläedustaja  
Aino Ollonen 5/5 Katri Juopperi 0/5 
 

Muut kehittäjäorganisaatiot: 
 

Kaija Kinnunen, MTK- Lappi  4/5 Taina Kuusela,  0/5 
  Lapin maa-ja kotitalousnaiset 
  
Marja Tuomivaara  4 /5 Nina-Maria Möykkynen  0/5 
Koillismaan Leader ry  Leader Tunturi-Lappi ry 
 

Veli-Matti Ahtiainen, SPR 4 /5   0/5 
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Hallituksen kokoukset 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin yhteensä 5 kpl, joista yksi oli sähköpostikokous. 
 
Kevät kokous pidettiin kylätoimintapäivien yhteydessä 29.4.2018 Osallistujia 48. 
Syyskokous pidettiin 16.11.2018 Rovaniemellä, osallistujia 10. 
 
 
Henkilöstö: 
Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä 80 % työajalla. Kyläasiamies toimii kylien ja kylätoiminnan 
aktivoijana ja kehittäjänä, edistää kyläsuunnitelmien laatimista ja kylätoimikuntien rekisteröi-
tymistä. Tiedottaa kylille tärkeistä asioista kirjeitse/ sähköisesti. Kyläasiamiehen tehtäviin si-
sältyi myös sihteerin tehtävät. 
 
Tilintarkastajana toimi HT- tilintarkastaja Arto Harju-Autti, Harju-Auttin ky:stä. 
 
Kirjanpidon hoiti Tili- ja toimialapalvelu Satu Kokkoniemi. 
 
Talous: 
Lappilaiset Kylät ry:n osa-aikainen (80 %) kyläasiamies, sekä hallinnon ja muiden yhdistyk-
selle kuuluvien asioiden hoito mahdollistuvat kylätoiminnan valtionavun (37 235 €) sekä kun-
tien jäsenmaksujen turvin.  
 
Muu rahoitus koostuu arpajaistuloista, ja jäsenmaksuista. 
Jäsenmaksu vuonna 2018 oli 15€/henkilö, 25€/yhdistys ja yhteistyötahot 
Kuntien jäsenmaksu oli porrastettuna asukasluvun mukaan1000-2700€. 
Kunta jäseniä oli vuonna 2018 Kolari, Tornio, Salla, Rovaniemi, Ranua, Posio, Sodankylä, 
Pello, Ylitornio, Simo ja Tervola. 
 
 
Jäsenmäärä 
Uusia jäseniä vuonna 2018 kirjattiin 7 ja vuoden 2018 lopussa jäsenmäärä oli 145, joista  
jäsenmaksun maksaneita on 122. 
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Viestintä ja tiedottaminen 
 

- Yhdistyksen nettisivut (www.lappilaisetkylat.fi) toimivat hyvin yhdistyksen viestintäka-
navana kylille ja yhteistyökumppaneille ja toimivat myös Lappilaiset Kylät ry:n roolin ja 
toiminnan vahvistajana. Niitä päivitetään säännöllisesti ja kyliä pyritään innostamaan 
erilaisten teemallisten haastekampanjoiden avulla. Kylät voivat markkinoida kyliään tai 
kylätalojaan sivuille perustetuissa moduuleissa.  

- Facebook sivuja päivitettiin koko vuoden ajan säännöllisesti ja niissä oli myös erilliset 
tapahtumasivut kylätoiminta- ja Avoimet Kylät päiville. Tiedotteita jaettiin myös n. 50:lle 
eri facebook -sivulle. 

- Kylien yhteistyöelimenä toimittiin välittämällä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden 
tiedotteita eteenpäin kylille. 

- Sähköinen kylätiedote lähetettiin sähköpostilla viisi kertaa kylille, jäsenille, yhteistyö-
kumppaneille ja lapin kansanedustajille, sekä tiedotusvälineille, jotka nostivat sieltä asi-
oita julkaistaviksi. 

- Vuoden Lappilainen kyläkilpailu tiedotteita julkaistiin useissa lehdissä.  
Kilpailun voittaja Kelontekemä, näkyi myös hyvin tiedotusvälineissä.  

- Avoimet Kylät päivästä laadittiin mainoskampanja Lapin Kansaan. Siihen sisältyi printti-
lehden mainokset sekä digitaaliset mainokset Lapin Kansan, Uusi Rovaniemen ja  
Lounais-Lapin nettisivuilla. Lisäksi tiedotteita julkaistiin useissa paikallislehdissä. 

- Kylätoimintapäivät saivat palsta tilaa useissa lehdissä.  
- Syksyllä teetettiin 1000 kpl erä kierrelehtiöitä, joissa oli 4 sivua painettua tekstiä Lappi-

laiset Kylät ry:n toiminnasta. Lehtiö toimii tiedotusmateriaalina ja sitä jaetaan eri kyläti-
laisuuksissa. 
 
 

 

Maakunnallisen kylätoiminnan kehittäminen 
 

- Suomen Kylät ry ja maakunnalliset kyläyhdistykset aloittivat kylätoiminnan laatutyön. 
Yhteisiä tilaisuuksia järjestettiin kaksi; Pudasjärvellä, johon osallistui kyläasiamiehen li-
säksi hallituksesta Veli-Matti Ahtiainen, Aino Ollonen, Kaija Kinnunen ja Seppo Junes.  
sekä Helsingissä järjestettyyn mittaripäivään osallistui kyläasiamies ja Aino Ollonen. 
Lisäksi laatutyötä työstettiin kylätoiminnan neuvottelupäivillä. 
 

- Kyläneuvostot 
 Osallistuttiin kyläneuvoston kokouksiin Kolarissa, Torniossa, Ylitorniolla, Posiolla, Ina-

rissa ja Kittilässä, sekä kylien iltoihin Kemijärvellä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lappilaisetkylat.fi/
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 - Kylätoiminnan rekisterien ylläpito 
 Jatkettiin kylätalojen ja –tilojen sijaintien kartoittamista. (Googlekartalla on 113 kylätaloa 

tai vastaavaa), sekä ylläpidettiin kyläyhdistysten yhteystietorekisteriä. (Rekisterissä on 
314 yhteystietoa, sekä 507 sähköpostiosoitetta eri kylille).   

 
- Avoimet kylät päivää vietettiin 9.6. Lapissa järjestettiin yhteensä 67 tapahtumaa. Kuvia 

Avoimet Kylät päivästä nähtävillä osoitteessa: 

https://photos.app.goo.gl/Y1XEq7eFMbYZRF6n9. 

- Kylätoimintapäivät 
Kylätoimintapäivät pidettiin Kolarin Äkäslompolossa 28-29.4.2018. Osallistujia päivillä 
oli 108. Päivien aikana vierailtiin vuoden lappilaisella kylällä, Pasmajärvellä. 
Tarkemmin päivien sisällöstä voi lukea: 
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät_1 

Kyläyhdistysten avustaminen ja yhteistyö  
Laajan toiminta-alueen vuoksi yhteistyö kylätoiminnan kehittämisessä ja kylätoimijoiden 
avustamisessa on erittäin tärkeää. Kyläasiamies kiertää alueella kylien kutsumana, sekä yh-
teistyössä muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa järjestämissä tilaisuuksissa.  

- Tietosuojakoulutusta järjestettiin Torniossa, Inarissa ja Kemijärvellä, Rovaniemellä, Sal-
lassa ja Kittilässä, sekä Koillismaan Leader ry:n virtaa Koillismaan kyliin -hankkeen 
kanssa Posiolla ja Kuusamossa. 

- SPR:n Pärjätään yhdessä –hankkeen verkostoyhteistyön merkeissä, osallistuttiin Kaa-
masessa, Kihlangissa, Harrinivassa, Särkijärvellä, Alakylässä ja Jaatilassa turvallisuusil-
toihin, sekä Levillä järjestettyyn seminaariviikonloppuun ja Rovaniemellä varautumishar-
joitus iltaan. 

- Kyläturvallisuuskoulutus järjestettiin Narkauksessa, jossa mukana oli myös MPK ja La-
pin pelastuslaitos ja Alakylässä osallistuttiin kylän turvallisuussuunnitelman laadinta 
työhön. 

- Neuvontaa Unarin kyläseuralle, Karungin kyläyhdistykselle ja Ylikärpän kylälle, sekä 
Sodankylän kylätoimikunnille yhteistyössä Sodankylän kunnan kanssa. 

- Kylätoimintakoulutuksia järjestettiin Paakkolassa, Sassalissa, Vanttauskoskella ja Muu-
rolassa.  

- Yhteistyötä tehtiin Majakka ry:n Yhtä köyttä -hankkeen kanssa. 
 
Yhteensä kylä- ja tiedotustilaisuuksia oli 36 ja niihin osallistui yhteensä 696 henk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FY1XEq7eFMbYZRF6n9%3Ffbclid%3DIwAR0BWllHVOTj6ubgjPIKsAYDAvwr1E4zpeKHKwrpChBIn0Q4fB5SgpL0sHE&h=AT1bxrmHuK1KMvR1Z89vUMVPcRlOkLYVfG7WhfqaLT4ZIN5T66gtgJtsRjiDzKWHZYE-t5Nz6xRAbm3d8swlDmO1IuT0B8HHBQ9W4AdzR7eAkANgFeq6vCwm4ki1UsJYRwWpD3t_DbqCqPVD1F_yUdkJ6pTuVi_9f5C6j9ZBrHQ_usSCaziMovIyoUuoCZSnBgkVMCeqKJE7ZIcrBRYH6LaVQJVJYBp5UgKlF-DTUy2p4c6S8tJwVzQVaHN91FHoHvZ2ivQqFSpfyD2cJbDLL3v_XPiE2FA2DJkb22Az3rdTnu0byPUEOyplazCzO3OV9rIp-tzc4OpykgLT_ZqZffn-cp0FEeA75idCboyZUqWPG3q2gyi6m-KnLsdmsHoYjhozjVIOOrL4CLvm36ojxmffdnxlaYLv2c6Pa6OiqF0xqOcsZy8BB7zYlaMheW-X76f_D0DQap5v5l4
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät_1
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Kylien edunvalvonta: 
- Suomen Kylätoiminta ry:n jäsenetuna yhdistys voi käyttää ilmaisia lakimiespalveluja tie-

tyin ehdoin. Tätä palvelua hyödynnettiin jonkin verran kylien avustamisessa. 
 
Yhteistyö: 
Alueellinen yhteistyö erilaisissa verkostoissa ja ohjausryhmissä on katsottu tärkeäksi osaksi 
kyläasiamiehen toimintaa. Näiden yhteistyökuvioiden avulla pysymme ajan tasalla maakun-
nan tilanteesta ja näin pystymme välittämään kylille tärkeää tietoa molempiin suuntiin. Laaja 
yhteistyö eri toimijoiden kanssa tuo myös esille, että Lappilaiset Kylät ry on varteenotettava 
toimija Lapissa. 
 
 Verkosto yhteistyö: 

- Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkosto  
- Lapin järjestöneuvottelukunta (puheenjohtaja) 
- Vapepan maakuntatoimikunta  
- Tiedontuotannon verkostoyhteistyö 
- Lapin järjestöjen viestintäverkosto, puheenjohtajuus 2018. 
- Lapin viestijät verkosto 
- Pärjätään yhdessä- hankkeen verkostoyhteistyö järjestöjen kanssa. 
- Pohjois- Suomen työllisyysverkosto  

 
Ohjausryhmät: 

- Voimaantuvat kylät, Luke (kyläasiamies) 
- Pärjätään yhdessä, Suomen punainen risti (kyläasiamies) 
- Maaseudun arjen palveluverkosto –hanke, Lapin liitto (puheenjohtaja) 

 
Seminaarit, työpajat: 
Kyläasiamies osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin seminaareihin ja työpajoihin, 
joista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kylätoiminnan kehittämisessä. Yhä enemmän 
tulee myös puheenvuoro kutsuja, esim. kyläturvallisuuteen liittyen. 
 

- Rajapintoja ja yhteistyötä työpaja järjestötoimijoille, Leader Lappi 2030 Rovaniemi 
- Maakunta- ja soteuudistus, osallisuuskokous. 
- Järjestötoiminnan toimintaedellytykset tapaaminen Enontekiö 
- Pohjois-Suomen Työllisyysseminaari 
- Ely- keskuksen ideasta hankkeeksi Rovaniemellä 
- Järjestöfoorumi Rovaniemellä 
- Tietosuoja-asetuskoulutus Rovaniemellä 
- Roikylät –hankkeen seminaari Rovaniemellä 
- Tapahtuman tuotanto, liiketoiminta ja markkinointi Ranualla ja Rovaniemellä 
- Maaseudun arjen palveluverkosto –hankkeen kehittämispäivät Kuusamo 
- Enontekiön väärtipäivät 
- Järjestöjen toimijatapaaminen Kemijärvi 
- Sodankylän kyläpäivä Vuojärvellä 
- ProLocalis –hankkeen tiedotustilaisuus Rovaniemellä 
- Naamatusten viestintä- ja verkostoutumispäivät Rovaniemellä 
- ELY-keskuksen hankekoulutus Pyhätunturilla 
- Maaseudun arjen palveluverkosto –hankkeen kehittämispäivät Muoniossa ja Sodanky-

lässä. 
- Suomen Kylät ry:n syyskokous Helsingissä 
- LIKELLÄ – kiertävät lähipalvelut lappilaisille –hankkeen loppuseminaari Rovaniemellä. 
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muu toiminta: 
 
Lapin Martat ry:n, Tornion 4H:n ja Lappilaiset Kylät ry:n yhteinen Tavataan kylillä –hanke 
käynnistyi elokuussa. Hanketta markkinoitiin kylätilaisuuksissa sekä hankkeelle perustetulla 
Facebook- sivulla. Tiedotustilaisuuksiin osallistuttiin Arpelassa, Vanttauskoskella, Marrasjär-
vellä ja Ylitorniolla. 

 

Lappilaiset Kylät ry julkaisee vuosittain vuoden kyläkilpailun, jonka valinnalla halutaan nostaa 
esille kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta, sekä saada hyviä 
esimerkkejä kylien toiminnasta.  Voittaja kylä osallistuu Valtakunnalliseen vuoden kyläkilpai-
luun. 

On tärkeää tuoda esille myös aktiivisia kylätoimijoita ja heidän saavutuksiaan, siksi osallis-
tumme vuosittain, lähettämällä omat ehdokkaamme, Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämään 
vuoden kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija kilpailuun, ja muistamme aktiivisia ky-
lätoimijoita Suomen kylätoiminta ry:n ansiomerkeillä. Esitykset näihin valintoihin tulee kyliltä. 

- Vuoden lappilaisena 
kylänä palkittiin Ke-
lontekemä. Honkai-
sen vuoden kyläkyltin 
ja kunniakirjan lisäksi 
LähiTapiola Lappi 
palkitsi kylän 1000 € 
shekillä.   
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- Kylätoimintapäivillä palkittiin perinteisesti myös ansioituneita kylätoimijoita. Hopeisen 
ansiomerkin saivat Veikko Ollonen ja Katri Juopperi Rovaniemeltä ja Matti Häggman 
Ylitorniolta. Lisäksi palkittiin Kylätoiminnan viirillä Seppo Alatörmänen, Kuitua pohjoi-
seen –hankkeen projektipäällikkö, aktiivisesta työstä kylätoiminnan hyväksi. 

 
 

Suomen Kylät ry järjestää vuosittain, keväällä ja syksyllä, valtakunnalliset kylätoiminnan kou-
lutus- ja neuvottelupäivät, sekä valtakunnalliset kylätoimintapäivät. 
 

- Kyläasiamies ja Aino Ollonen osallistuivat valtakunnallisille neuvottelupäiville Sasta-
malassa 16-17.5. ja 12-13.12. Tampereella.  

- Kyläasiamiespäivät; maakunnallisten kyläasiamiehien ja Suomen Kylät ry:n yhteinen 
tapaaminen, joka järjestetään vuosittain eri maakunnassa, pidettiin 13-14.6. Liedossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


