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PUHEENJOHTAJAN SARKA                             Juha-Pekka Lumpus  
                                                                                                            Lappilaiset Kylät  ry 

Lämmintä syksyä kylien väki! 
 
Verrattain lämpimän kesän jälkeen  pimenevässä alkusyksyn illassa kirjoittelen tätä vuoden 
kolmannen kyläkirjeen alkuosaa. On taas saanut nauttia kesäsäistä! 
 
Jokamiehenoikeuksien turvin olemme taas saaneet poimia luonnonantimia. Omilla perinteisillä 
marjamailla ei minulla tänä vuonna marjastus tuottanut suurta tulosta. Hillat, lakat ja 
suomuuraimet olivat kaikki tainneet kuivua lämpimien ja kuivien kelien johdosta. Mustikkaakaan 
ei liiemmälti löytynyt. Puolukkavoittoiseksi marjasaalis näyttää pakastimessa tänä syksynä 
menevän. Puolukkahan meillä kuluukin, kunhan Tapio vain soisi meille antejaan. 
 
Metsästysseuran toimintaa kylissä pidän erittäin suuressa arvossa. Omalla kylällä sen järkevän 
maanvuokrauspolitiikan ansiosta metsästyskin hipoo jokamiehenoikeutta. Vuotuinen kustannus 
muutama kymppi!  Toivottavasti maanomistajilla säilyy perinteisen seuratoiminnan perusteet 
selvillä mahdollisesti harkitessaan vaihtoehtoisia metsästysoikeuden vuokraajia. Kylän 
yhteenkuuluvuuden ja turvallisen metsästyksen kannalta metsästysalueiden rajat kannattaa 
pitää selkeinä. Aina puhutaan ettei maanvuokrauksesta saa vastinetta. Mielestäni jo pelkästään 
riistakantojen hoito maanomistajan mailla on vastike. Puhumattakaan seuran järjestämistä 
peijaisista tai jos onnekkaasti sattuu niin lihakimpalekin saattaa luineen maanomistajalle tulla 
tupsahtaa.  
 
Lapin maakunnan alueella toimii useita toimintaryhmiä joiden suomia mahdollisuuksia kylille 
kannattaa kursailematta käyttää. On olemassa monenlaisia rahoitusmuotoja kylille jotka 
toisinaan jäävät vain vähäiselle käytölle hakijoiden vähyyden vuoksi. Ja muistakaa sanonta: ” 
yrittänyttä ei laiteta”. 
 
Tietokoneiden ja niiden ympärillä olevien systeemien kehitys on ollut nopeaa. Etänä voi/joutuu 
hoitamaan kaiken maailman asiointeja mykkäkoulussa olevan koneen kanssa (palvelut viety 
aina vain kauemmas). Vaihtoehtona on kännykällä näppärä asiointi (=jos asiasi koskee… paina 
yksi… jos haluat henkilökohtaista palvelua odota sulkematta puhelinta=>ja sitten odotellaan). 
Kylläkai se on karu totuus että tietokoneet tulevat yhä enemmän osaksi jokapäiväistä kylien 
elämää. Toki kehityksellä on hyviäkin puolia kunhan totuus vaan ei koskaan unohtuisi:  kyllä 
ihminen kaipaa toisen ihmisen seuraa  -  ainakin jossain elämänvaiheessa! 
 
Joka syksyiset kylätoimintapäivät lähestyvät! Tänä vuonnahan kohtaamme Saariselällä jossa 
muun muassa täydennämme hallitusta sääntöjen puitteissa koko maakunnan kattavaksi. 
Mietintämyssyt käyttöön kylillä toimintaan sitoutuneiden ehdokkaiden löytymiseksi. T. JiiPee  
 

 Ps. Näitä niitä kylillä tarvitaan… Ei ole oma mutta 
papan mieleinen!   Kuva: Marja Lind. 
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VIERASKYNÄ                                                          Risto Matti Niemi  
                                                                                                                       pääsihteeri 
                                                                                           Suomen Kylä toiminta ry 
                                                                                                          
                                                                                                                                                                   

Kylätoiminnan resurssit turvattava  

 
Kyläasiamiesten rahoitus  
 
Kylien kehittäjät ja kyläläiset  voivat iloita viime vuosina lisääntyneestä kylätoiminnan 
valtionavusta. Viranomaiset ja poliitikot tunnustavat kyläasiamiesten merkityksen ja roolin yhä 
paremmin. Kylätoiminnalle uusia varteenotettavia haasteita tarjoavat palvelujen tuotanto ja kylien 
suhteen järjestäminen kuntaan. 
 
Kyläasiamies on maakunnan kylillä neuvonta- koulutus- ja aktivointityötä tekevä maaseudun kehit-
täjä, yksinkertaisesti oman maakuntansa ”priimus moottori”. Kylätoiminta tarvitsee talkoohengen 
lisäksi työvoimaa, johon verkostoon kuuluvat tällä hetkellä yhdeksäntoista palkattua maakunnal-
lista kyläasiamiestä. Jos mukaan lasketaan seutukunnalliset kyläasiamiehet ja kunnalliset kylä-
asiamiehet, toimijoiden määrä kohoaa kuuteenkymmeneen.  
 
Kyläasiamiehet toimivat hyvin erilaisilla rahoituspohjilla. Maakunnalliset kyläyhdistykset, kuten 
Lappilaiset Kylät ry, saavat Suomen Kylätoiminta ry:n kautta valtionapua, josta osa kohdistuu 
suoraan maakunnallisten kyläasiamiesten palkkoihin. Seutukunnalliset kyläasiamiehet ovat 
Leader-ryhmien rahoittamia. 
 
Valtionapu maakuntien kautta hyödyttää suoraan ruohonjuuritason kylätoimijoita.  On todella 
hienoa, että kylätoiminnan merkitys tunnustetaan poliittisella tasolla. Olemme todella iloisia siitä, 
että Suomen Kylätoiminnan saama valtioapu on tänä vuonna jo 1 100 000 euroa. Suora toiminta 
ja vahvat tulokset ovat tuottaneet tulosta. Kiitos kuuluu myös eduskunnan valiokunnille ja 
yksittäisille maakunnan kansanedustajille. Enää kylätoimintaa ei tarvitse tehdä ilmaistyöllä tai  
talkoilla. Kylien päältä ei löydy ”Stockmannin Ale-lappua". 
 
Kylien rahoituksessa kokonaisuudessaan tuli suuri notkahdus edellisen ja meneillään olevan 
ohjelmakausien välissä, mutta nyt kokonaisrahoitus on kasvusuunnassa. Kylien hankerahoitus oli 
vuonna 2010 lähes 40 miljoonaa euroa.   
 
Kylätoiminta hallitusohjelmassa 
 
Uudessa 17.6.2011 valmistuneessa hallitusohjelmassa on seuraavat kaksi mielenkiintoista ja 
kylätoiminnan kannalta erittäin merkittävää lausetta: ”Asukkaiden voimavarojen käyttöönottoa 
maaseudun kehittämisessä tukee kylätoiminnan vahvistaminen” ja edelleen ”MMM:n 
maatalousosaston maaseudun kehittämisyksikön maaseutupolitiikkajaosto siirretään TEM:n 
alueiden kehittämisyksikköön.” Maaseutupolitiikan siirto Työ- ja elinkeinoministeriöön vaikuttaa 
luonnollisesti koko maaseudun kehittämiskenttään. Toivottavasti Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmän työlle annetaan mahdollisuus jatkaa sitä pitkäjänteistä kehittämistyötä, mitä se 
on tehnyt jo 20 vuotta. Siirto heijastuu myös kylätoiminnan käytännön valtioapumenettelyyn; 
onhan meillä nyt täysin uusi ministeriö ja osin uudet tuttavuudet valmistelemassa 
valtioapuasiaamme.  
 
Huolimatta hallitusohjelmasta, maaseutupoliittisen selonteon ja kokonaisohjelman ehdotuksista, 
on valtion vuoden 2012 valmisteilla olevassa talousarviossa esitetty kylätoiminnan valtionavuksi 
850 000 euroa, eli 250 000 euron vähennystä vuoteen 2011 nähden. Tämä ei ole sopusoinnussa 
uuden hallitusohjelman kirjausten kanssa, missä nimenomaan esitetään kylätoiminnan 
vahvistamista. 
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Kylätoimintaliike vetoaa voimakkaasti eduskuntaan, jotta kylätoiminnan valtionavun vaiheittain 
kasvu jatkuisi myös seuraavina vuosina. Tämä on kohtuullinen vaatimus ottaen huomioon 
kylätoiminnan halu ottaa paikallista vastuuta lähipalvelujen järjestämisestä yhdessä kuntien 
kanssa. 
 
Kylien ja kunnan välinen suhde 
 
Vaikka poliittista ymmärtämystä heruukin, on kylätoiminnalla näytön paikka. Nyt täytyy saada 
kylien ja kunnan suhde toimivaksi. Lakkautettujen kuntien alueelle pitää perustaa kylä- ja koti-
seutuneuvostoja, joissa suunnitellaan kylien palveluja, kuten tehtiin Rovaniemen ja Rovanie-
men mlk:n yhdistyessä. Kuntakokojen kasvaessa vaaditaan myös uusia rahoitusratkaisuja. 
Kunnan budjetin osan alueellistaminen tukisi palvelujen tuottamista kylissä. Monipalvelu-
keskukset, sopimuksellisuus ja palvelumallit pitää saada käyttöön. Kylät hyötyvät Paras-
hankkeesta, jos ne uskaltavat ottaa nyt vastuuta. Koko 2000-luku on harjoitettu palveluiden 
rakentamista. Nyt malleista pitää monistaa palvelutuotteita. 
 
Voimistuvat kylät   
 
Suomen Kylätoimintayhdistys käynnisti keväällä 2010 Voimistuvat Kylät -kampanjan usean 
yhteistyötahon kanssa. Tavoitteena on kiertää vuoteen 2012 mennessä kaikki viisikymmentä-
viisi Leader-aluetta. Seutukuntakohtaisia kyläasiamiehiä kuuluisikin olla viisikymmentäviisi eli 
jokaisella toimintaryhmäalueella omansa. Tämä onkin kylätoimintaliikkeen seuraava yhteinen 
tavoite. 
 
Tämä kampanja toteutetaan yhdessä Suomen Kuntaliiton, Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmän, Maaseudun Sivistysliiton, maa- ja metsätalousministeriön Maaseutu-
verkostoyksikön, Suomen Ev.lut. kirkon ja seurakuntien, MTK:n sekä maakunnallisten 
kyläyhdistysten ja Leader-ryhmien kanssa. 
 
Lapissa on jo järjestetty kolme koulutustilaisuutta. Neljäs ja viimeinen koulutustilaisuus 
järjestetään Peräpohjolan kehitys ry:n toimialueella Keminmaassa 9.9.2011.  Lapin tilaisuudet 
ovat olleet menestys ja erittäin hyvin onnistuneita. Siitä kiitos niille, joille se kuuluu; lappilaisille 
kylille, maakunnan Leader-ryhmille, Lapin liitolle sekä muille paikalliskehittäjille. Tästä on hyvä 
jatkaa! 
 
Risto Matti Niemi, 
SYTYn pääsihteeri, YTR:n jäsen 
ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi 
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KYLÄKOORDINAATTORIN KUULUMISET          Juha Kutuniva 
                                                                                                                 Lapin liitto                                 
 
 
PARIVASKAUSTA 
 
Kullanhuuhdonnan kanssa olen ollut yhtä kauan tekemisissä kuin kylätoiminnan 
kanssa. Äkkiä ajateltuna näillä kahdella ei näyttäisi olevan  mitään yhteistä. Mutta.  
Molemmissa vaalitaan kulttuuria ja perinteitä sekä kasvatetaan sosiaalista pääomaa ja 
löydetään niitä hippuja. Yhdessä tekeminen kasvattaa yhteisöllisyyttä. Me 
kullanhuuhtojat ! Me kyläläiset ! Me löydämme hippuja, joista tulee koru lähimmäiselle 
ja me löydämme hippuja, ideoita joista tulee kyläämme kehittävä hanke.  
 
Tankavaaran Kullanhuuhdonnan SM –kisoissa on yksilö- ja joukkuesarjojen lisäksi 
myös sarja nimeltään Parivaskaus. Siinä kaksi henkilöä vaskaa vierekkäin yhteisellä 
vaskoolilla käyttäen molemmat vain toista kättään. Yhdessä löydetyt hiput laitetaan 
yhteiseen putkiloon. Tämän vuoden kylätoimintapäivien teemana on Lappilaiset kylät 
ja kuntayhteistyö. Senhän pitäisi olla sitä parivaskausta ! 
 
Kylätoimintapäivien  lauantai-illan oheisohjelmassa on Retki Tankavaaran Kultakylään. 
Jokaiselle se oma kylä on Kultakylä. Meidän tulee yhdessä  vaskata hiput esiin ja 
jalostaa niitä. Yhdessä tehdä kylän kehittämiseksi suunnitelma, ränni joka pysäyttää 
hiput. Eikä pidä tavoitella tarujen El Doradoa vaan pitää jalat tukevasti kultapurossa. 
 
Nähdäänpä kylätoimintapäivillä Saariselällä ja Kultakylässä ! 
 
 
t. Juha  
 
p. 040 732 0949 
juha.kutuniva@lapinliitto.fi 
 
Facebook: Mennään kylään! 
 
 
 

  Kuva : Eeva Helameri 
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KYLÄNEUVOSTOSTA                                           
                                                                                                                                                
 
Kuulumisia Ranualta  
 
Ranuan kylien neuvosto  on toiminut reilun vuoden päivät. Uusi organisaatio 
talkoovoimin kuntaa kattavana edunvalvojana pyytää jäseniltään aktiivisuutta. 
Kylienneuvostomme on kokoontunut 2-3 kuukauden välein vuoroin eri kylillä. 
Kokouksen alussa isäntäkylälle annetaan puheenvuoro, jossa voi esittää kylän 
historiaa, elinkeinoja, työssäkäyntialueet, väkimäärä ja miten kylässä hyvinvointi on 
rakennettu. Tällä tavalla saamme paremman kuvan kyläalueesta. Mielenkiintoista ollut 
kuunnella kuinka kullakin kylällä on omat erityispiirteensä. Muutaman kokouksen 
olemme pitäneet myös avoimena yleisenä kokouksena.  
  
Hitain askelin olemme edenneet näin alkuvaiheessa koska voimavarat ovat rajalliset 
itse kullakin jäsenellä käyttää vapaa-aikaansa asioiden eteenpäin viemiseen. Kylien 
välisiä kehittämiskeskusteluja sekä koko kuntaa koskevia asioita olemme voineet viedä 
hyvässä yhteishengessä eteenpäin. On ollut mukava havaita kuinka kyläneuvoston 
jäsenet haluavat olla rakentamassa omaa kuntaa tulevaisuuteen katsoen. Sellainen ”ei 
meillä oo mittää” asenne ei ole tullut esille ollenkaan. Kaikilla on halu tehdä jotain 
rakentavaa yhdessä. 
  
Alkuun askaroimme paljon puhutun laajakaistahankkeen ympärillä, mutta kuten 
tiedämme sen käynnistäminen myös hakee toimintamallia miten koko Lappi saadaan 
100 megan verkkoon rakennettua. Ranualla siinä on myös omat erityispiirteensä koska 
meillä on useita kyliä joko järven tai joen molemmin puolin asuttuina.   
  
Olimme Ranualla mukana kesäkuussa Karpalomarkkinoilla omalla osastolla, jossa 
kyselimme kuntalaisten ajatuksia. Saimme 200 henkilöltä palautekaavakkeen takaisin 
täytettynä. Vastauksissa on arvokasta tietoa kuntalaisilta kehittämistarpeista. Samalla 
meillä on nyt valmis pohja usealta kylältä kyläsuunnitelman tekemiseen. Siinäpä meillä 
onkin askaretta tulevalle talvelle aluksi. Kyläsuunnitelman tekoon kutsumme mukaan 
kylätoimikunnat  täydentämään ja tarkentamaan oman kylän kyläsuunnitelmaa.  
  
”Näin on marjat”.  
 
Karpaloita oli kivasti. Hillat ja mustikat meni alkukesän pakkasten mukana mutta 
onneksi vadelmaa tuli kohtalaisesti ja puolukkaa näyttää tulevan sen verran että 
kannattaa käydä metsässä poimimassa talven varalle.  
  
”Akkujen lataus”  
 
Itsekin olen luonnossa kulkija ja metsästyskausi on tässä aluillaan. Riistaa näyttää 
säästyneen pakkastalvesta huolimatta ihan kivasti. Toivottavasti liikenne ei verota 
turhan paljoa metsäkanalintuja jotka parveilevat tiellä poikueittensa kanssa. Meidän 
perheessä etusijalla on hirven metsästys, johon itseni lisäksi osallistuu kuusi poikaa ja 
kolme koiraa.  
 
Sakari Niemelä 
Ranuan kylien neuvoston puheenjohtaja  
Impiö 
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Tunturi-Lapissa katsotaan kulttuuria kansainvälisin  silmin 
 
Tunturi-Lapin alueella  on joulukuussa 2010 pyörähtänyt käyntiin Maaseudun 
Sivistysliiton (MSL) toteuttama ja KKTM:n rahoittama kaksivuotinen Cultrural-
kansainvälinen kulttuurimatkailuhanke. Hankkeen tavoitteena on 15 yrittäjän ja 
kulttuurituottajan voimin kehittää kulttuurimatkailutuotteita, joissa perinne ja traditio 
ovat vahvasti mukana.  
 
Hankkeen kansainvälisenä yhteistyökumppanina on muun muassa Liettua, missä 
ryhmäläiset kävivät tutustumassa kesäkuussa. Antoisa matka ajoittui Trakain 
kaupunkifestivaaliaikaan, jossa alueen perinnekulttuuri näkyi ja kuului kolmen päivän 
ajan. Vaikka alue ei ole matkailuinfrastruktuuriltaan vielä Suomen tasoa, ryhmäläiset 
ihastelivat sitä yhteisöllisyyttä, jolla keskiaikaiset markkinat toteutettiin kaupungin ja 
alueen kylien toimesta. Mukana oltiin nuorista vaareihin.  
 
Cultrural-hanke saa vastaavanlaisen vierailijaryhmän Liettuasta tammikuussa 2012, 
jolloin testataan alueemme kulttuurimatkailutuotteita ja matkailuyrityksiä kansainvälisin 
silmin. 
 
Projektikoordinaattori Anne Springare  GSM 044 747 2260, 
anne.springare@msl.fi, os. Valtatie 2-4, Kittilä, www.msl.fi 
 
 

                        
 
Muonio yhteistyöllä onneen –hanke 
 
Muonio yhteistyöllä onneen –hanke  on Muonion kunnan tiedotushanke, joka levittää 
parhaita käytäntöjä alueella, tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista sekä selvittää 
toimijoiden valmiutta kehittämistoimenpiteisiin.  

 
Tavoitteena on lisätä toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeen tuloksena 
yrittäjien ja kylien tietous rahoitusmahdollisuuksista on lisääntynyt, kylillä on 
kyläsuunnitelmat sekä toimijoilla on suunnitelmalliset ja säännölliset tapaamiset. 
Tuloksena on kehittämishanke, joka kytkeytyy vahvasti seudun erityispiirteisiin ja luo 
alueelle lisäarvoa sekä parantaa viihtyisyyttä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää 
elinkeinotoimintaa.  

 
Hankkeen toimenpiteitä ovat kyläyhdistysten puheenjohtajien kokoontumiset, yrittäjien 
tilaisuudet, kylätilaisuudet, tutustumiskäynnit yrityksiin sekä kehittämisryhmän 
perustaminen. Kehittämisryhmä koostuisi kylien, yrittäjien, kunnan viranomaisten ja 
luottamusmiesten sekä muiden toimijoiden edustajista. Kehittämisryhmä olisi apuna 
hankkeiden ja toiminnan suunnittelussa. Hankkeen rahoittaa Kyläkulttuuria tuntureitten 
maassa ry.  

 
Tarja Vuorinen , hankekoordinaattori p. 040 489 5153 tarja.vuorinen@muonio.fi 
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LAPIN 23. KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 
 

15.-16.10.2011 
 

SAARISELÄLLÄ 
 

Santa´s Hotel Tunturissa 
(aikaisemmalta nimeltään Saariselän Tunturihotelli, Lutontie 3) 

 
Päivien teema 

- Lappilaiset kylät ja kuntayhteistyö - 
 

Ilmoittautuminen : 
 
15.9.2011 mennessä  Lappilaiset Kylät ry:n nettisivuilla 
http://lapinkylatoiminta.lappi.fi . 
 
Mikäli Sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua sähköisesti, soita ilmoittautumisesi Lapin 
kyläasiamies Pirjo Riskilälle p.  040 149 5919. 
 
Kylätoimintapäivien hinnat :  
 
 - kahden hengen huoneessa  110 e / hlö 
- yhden hengen huoneessa      130 e / hlö 
 
sisältäen majoituksen Santa´s Hotel Tunturissa, kaikki ruokailut ja kahvit, ohjelman ja 
materiaalin. 
 
Majoitukset varataan maksamisjärjestyksessä. 
 
- päiväkävijät : lauantaina 50 e/hlö ; sunnuntaina 25 e/hlö  
sisältäen kaikki ruokailut ja kahvit, ohjelman ja materiaalin. 
 
Retki Tankavaaran Kultakylään 15.10.2011 klo 16.45 – 19.30 : 
 

- omavastuuhinta 6 e / hlö 
 
sisältää bussikuljetuksen, tulokahvit suolapalalla Ravintola Wanhassa Waskoolimiehessä 
ja vierailun Kultamuseoon. www.tankavaara.fi 

 
Kylätoimintapäivien maksu suoritetaan etukäteen Lappilaiset Kylät ry:n tilille POP 564125-
20047713. Kirjoita viestikenttään "Kylätoimintapäivät" ja oma nimesi. Mikäli ilmoittaudut 
kuntasi yhteisilmoittautumisessa (kunta maksaa kulusi), laskutamme kuntia jälkikäteen. 
 
Viime hetken peruutuksista perimme täyden maksun. Henkilön vaihto samaa sukupuolta 
olevaan onnistuu kuluitta. 

TERVETULOA ! 
 

t. Lappilaiset Kylät ry ja Lapin liiton Mennään kyl ään ! -hanke 
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LAPIN 23. KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT  

15.-16.10.2011 
SAARISELKÄ 

- Lappilaiset kylät ja kuntayhteistyö  – 
 

Lauantai 15.10.2011 Santa´s Hotel Tunturi 
 
10:00 Ilmoittautuminen 
 Lounas 
 
12:00 Päivien avaus 
 Juha-Pekka Lumpus,   
                        puheenjohtaja 
 Lappilaiset Kylät ry 
 
12:10 Kunta-kylä –yhteistyö Inarissa 
 Reijo Timperi, kunnanjohtaja  
 
12:35 Lappilainen kylä-kunta -yhteistyö
 Veikko Guttorm, pitäjänneuvos 
 
13:00 Kolmas sektori palvelujen 

tuottajana   
 Ritva Pihlaja, tutkija 
 Ruralia-instituutti 
 
13:30 Kylien lähipalvelujen 

tuottaminen  
Juha Kuisma, liiketoiminta-
asiamies, Kylien Bisneskeissit -
hanke 

 Suomen Kylätoiminta ry 
 
14:00 Kahvitauko 
 
14:30 Haja-asutusalueiden 

palvelutuotantomalli 
Jukka Lokka, kehittämisjohtaja, 
Sodankylän kunta 

 
15:00 Kyläneuvostot kunta-kylä –

yhteistyön välineenä  
 Juha Kutuniva, kyläkoordinaattori 
 Lapin liitto 
 
15:20 Keskustelu : Lappilaiset kylät ja 

kuntayhteistyö 
 
16:20 Seminaarin päätös  

Juha-Pekka Lumpus, 
puheenjohtaja, Lappilaiset Kylät ry 
 

16:45 Retki Tankavaaran Kultakylään 
 

 
 
 
 
 
Sunnuntai 16.10.2011  Santa´s Hotel Tunturi 
 
9:30  Maakunnallinen kyläyhdistys 

Lappilaiset Kylät ry:n 
syyskokous 

 
12:00 Kahvi ja suolapalaa  
 
13:00 PÄÄJUHLA 
  

Yhteislaulu – ”Kymmenen virran 
maa” 

 
13:10 Juhlapuhe  
 Maiju Hyry, yhteysjohtaja 
 Lapin liitto 
 
13:30 Musiikkiesitys 
 
13:40 Toimintaryhmän tervehdys 

Hanna-Leena Talvensaari, 
toiminnanjohtaja 

 Pohjoisimman Lapin Leader ry 
 
14:00 Lappilainen kylä   
 Heikki Tuomi-Nikula 
                        Emeritus päätoimittaja 
 
14:30 Jaloittelutauko 
 
14:50 Arvonta 
 
15:00 Vuoden Lappilainen Kylä 2011 ja 

muut palkitsemiset 
 
 Vuoden 2011 Kyläteko 
 
15:30 Päätössanat  

Juha-Pekka Lumpus, 
puheenjohtaja 

 Lappilaiset Kylät ry 
 

Yhteislaulu  – ”Tämä taivas, tämä   
                                                 maa” 
 
15:45 Ruokailu 
 
 
Turvallista kotimatkaa !

                       (omavastuuhinta 6 e/hlö) 
Tulokahvit  suolapalalla 

 Tutustuminen Kultamuseoon 
 
20:00 Päivällinen 
21:00 Lauluilta 
 Juha-Pekka Lumpus 
 
 
Muutokset ohjelmassa mahdollisia. 
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LAAJAKAISTA 
 
Laajakaista kaikille -hanke väliarvioinnin kohteena  
 
Lapin laajakaistahankkeella  on takana ensimmäiset hakukierrokset. Utsjoella on 
aloitettu verkon rakentaminen. Ensimmäiset asiakkaat yhdistetään verkkoon syys-
lokakuun vaihteessa. Utsjoella liittymiä on tehty odotettua enemmän. Liittyjiä 
saataneen pitkälle yli 200. Simossa myös runkoverkko on valmistunut ja 
asiakkaiden hankinta on käynnistynyt. Simon Alaniemen ja Soikon alueilla 
kuituyhteydestä kiinnostuneiden tulee ottaa pikaisesti yhteyttä Minna Simoskaan, 
minna.simoska@pp.inet.fi, puh. 040 763 0007. 
 
Muu Lappi on vielä vailla hankkeiden toteuttajaa. Asiaan haetaan ratkaisua 
selvittämällä mahdollisuus kuntien ja muiden toimijoiden oman yhtiön 
perustamiseen. Keväällä tehdyn selvityksen tuloksena Jukka-Pekka Joensuu 
päätyi suosittelemaan oman yhtiön perustamista mikäli laajakaistarakentaminen 
halutaan laajasti toteuttaa Lapissa. Kunnat ovat saaneet selvityksen käyttöönsä ja 
niiltä on kysytty halukkuutta viedä kuntayhtiömallin selvityksiä eteenpäin. Lapin 
kunnista 15 on tähän mennessä ilmoittanut haluavansa olla mukana 
jatkoselvityksissä.  
 
Meneillään on myös valtakunnallinen laajakaistahankkeen väliarviointi. 
Väliarvioinnin jälkeen tultaneen tarkistamaan laajakaistatukilakia joiltakin osin. 
Lapille tärkeitä asioita on valtion rahoituksen turvaaminen Lapin hankkeisiin. 
Lisäksi tarvitaan uusia rahoitus-/takausmalleja niin, että mahdollinen perustettava 
kuntayhtiö löytää rahoituksen. Lisäksi esitetään kotitalousvähennyksen ulottamista 
omaa tonttia laajemmalle alueelle, jotta kustannukset yli 100 metrin päässä 
runkoverkosta asuvalle asiakkaalle eivät nousisi niin korkeiksi. 
 
Viestintäministeri Kiuru vieraili Lapissa elokuussa. Ministeriltä löytyi tukea 
laajakaistahankeen eteenpäin vientiin. Hän otti esille myös yleispalveluvelvoitteen 
ja pyysi lappilaisia olemaan aktiivisia yleispalveluvelvoitteen vaatimisessa. 
Jokaisella on oikeus toimivaan puhelinyhteyteen sekä yhden megan laajakaistaan 
kaikissa vakinaisissa asunnoissa tai yrityksen toimipaikassa. Ellei 
yleispalveluvelvollinen operaattori (Lapissa TeliaSonera) rakenna yhteyksiä 
kohtuuhinnalla ja kohtuullisessa ajassa, asiakkaan tulee ottaa yhteys 
Viestintävirastoon. Viraston nettisivuilta (www.ficora.fi) kuluttaja- ja 
kansalaispalvelut -osiosta löytyy lomake, jolla ilmoitus tehdään. Olkaa aktiivisia, 
jotta lain turvaama palvelu saadaan myös Lapissa. Ministeri Kiuru tulee Lappiin 
keskustelemaan ja kuulemaan tilanteesta kehittymisestä jo lokakuun aikana. 
 
Hyvää syksyn jatkoa kaikille ja ollaan yhteydessä. 
 
Maakunta-asiantuntija Ritva Kauhanen,  Lapin liitto 
 
 
Lapin laajakaistaohjelma : 
http://www.lapinliitto.fi/fi/lapin_kehittaminen/strategiat/lapin_laajakaistarakentamisohjelma 
 
 Mennään kylään ! –hanke jakaa tilaisuuksissaan  
 Vauhtia verkkoon  -opasta ( http://www.lvm.fi/100megansuomi ). 

  
Mahdolliset kylien postituspyynnöt  osoitteeseen: 
juha.kutuniva@lapinliitto.fi  
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TOIMINTARYHMÄN TONTILTA                               
 
                                                                                                  
Kesällä on aina aikaa lukea lehtiä . Etenkin silloin, kun selkäkipu hidastaa 
normaalia kesänviettoani. Eli vietin useita viikkoja normaalia rauhallisemmalla 
tahdilla. Hyvä niin. Kroppa lepäsi ja samalla aivot.  
 
Kesän lehdissä oli mukavan paljon tarinoita ja kuvia kylien tapahtumista, 
rakentamisista, kansainvälisistä jutuista, rajajoen tapahtumista jne. Ei niissä 
lehtijutuissa juurikaan Leaderia mainittu mutta mukava niitä oli lukea kun miltei 
kaikissa puhuttiin ainakin EU-rahasta. Kun EU-rahasta puhutaan, tulee väkisinkin 
oma Leader-työ mieleen; vaikka ne aivot siellä narikassa olivatkin. Kun niitä 
aivojansa vähän ravisteli, löytyihän sieltä yhtymäkohtia Leaderiin. Huomasin 
asiaan tarkemmin mietittyäni että miltei kaikki hankkeet, joissa EU-rahasta 
puhuttiin, oli rahoitettu meidän alueen Leader-ohjelmasta!  Eli kylillä tapahtuu 
paljon asioita ja Outokaira tuottamhan ry:n Leader-raha on vahvasti niissä mukana. 
Mukavaa! 
 
Tulevana syksynä laitamme taas lisää vauhtia kylille kun kylät ja kylien järjestöt 
voivat hakea kauttamme pieniä, kylän viihtyisyyttä lisääviä investointihankkeita niin 
sanotun koordinointihankkeen kautta. Tavoittelemme erityisesti kylien nuorille 
mieleistä tekemistä. Mielenkiinnolla odotamme minkälaisiin hakemuksiin 
pääsemme rahoitusta suuntaamaan. 
 
Elokuussa Landepaku kiersi ahkerasti alueellamme. Kylähankkeen vetäjä Tarja 
Kinnunen ja Unelmia ja uskallusta –hankkeen projektipäällikkö Pia Loman veivät 
maaseudun ilosanomaa turuille ja toreille. Meltosjärvellä Landepakulla pistäytyivät 
myös virolaiset vieraamme Häädemeesin Martat. (Päätoimittajan huomautus : 
katso kannen kuva) 
 
Pakuilua jatkettiin Pellon maaseutunäyttelyssä, jossa Leidit landelle yrittämään –
osastolla Landepaku oli osaston vetonaulana. Naisyrittäjyyden merkeissä jatkettiin 
myös ”Napakasti naisyrittäjyydestä” –seminaarissa.  
       
 
 Toiminnanjohtaja  
 Anne Anttila 
 
 Outokaira tuottamhan ry    
 www.outokaira.fi                                                                                                             
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LAPIN KYLÄASIAMIEHEN NURKKA                                 Pirjo Riskilä  
     Lappilaiset Kylät ry 
 
Syysterveiset 
 
Kesä on lopuillaan  ja syksy saapuu hyvää vauhtia.  Nyt on aika sadonkorjuun, 
kukkien ja pensaiden syyslannoituksen sekä muutenkin valmistautumisen talven 
tuloon pihamaalla.  Nyt on myös aika valmistautua syksyn toimintaan. Kansalais-
opistot aloittavat toimintansa tuoden kylille aktiviteetteja ja myös kylien kokoukset 
ovat ajankohtaisia 
 
Meille Lappilaiset Kylät ry:lle tämä alku syksy on kiireistä aikaa. Valmistelut 
kylätoimintapäiville ovat hyvässä vauhdissa. Ohjelma on paketissa ja se 
julkaistaan tässä kyläkirjeessä.  Kuten huomata  voi,  tiedossa on mielenkiintoiset 
päivät.  Santa´s Hotel Tunturi Saariselällä tarjoaa hienot puitteet ja vierailu 
Tankavaaran Kultakylässä viimeistelee elämyksen. 
 
Kylätoimintapäivien teemana on Lappilaiset kylät ja kuntayhteistyö.  Se jatkaa 
Voimistuvat kylät -kampanjan esille tuomia asioita täällä Lapissa. Päivien aikana 
paneudumme teemaan usealta eri kantilta ja keskustelun aikana osallistujat saavat 
kertoa oman mielipiteensä. 
 
Sunnuntaina aloitetaan perinteisesti Lappilaiset Kylät ry:n syyskokouksella. Siellä 
kaikilla osallistujilla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta päätösvalta on vain 
yhdistyksen jäsenillä. Siksipä muistutan kyläyhdistyksiä ja muitakin kylien ihmisiä 
että vielä ehtii liittyä yhdistyksen jäseneksi. Helpoiten se onnistuu nettisivuillamme: 
http://lapinkylatoiminta.lappi.fi. Syyskokouksessa valitaan muun muassa uusi niin 
sanottu kolmikantahallitus sekä mietitään Marjapuhelimen ja 
marjanpoimintaperiaatteiden tarpeellisuutta. 
 
Kylätoimintapäivien Pääjuhlassa sunnuntaina totuttuun tapaan palkitaan Vuoden 
Lappilainen Kylä 2011 sekä muita ansioituneita. Toivon runsasta osallistumista ja 
toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi Lapin 23. kylätoimintapäiville! 
 
Pirjo Riskilä 
Lapin kyläasiamies 
 

 Kuva: Pirjo Riskilän kotialbumi 
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SAMAAN AIKAAN TOISAALLA                      Kyläasiamies 
                                                                                                                  Sirpa Pekkarinen 

      Keski-Suomen Kylät ry 
                                                                                                               
Poutakurki huutelee Keski-Suomessa 
 
Jostain muinaisen Lissabon-Petsamo -tien varrelta  eli Eurooppa Nelosen kupeilta löytyvät 
keskisuomalaiset kunnat ja kylät, männikkömetsät ja rantojen raidat. Keski-Suomen maakunta vastaa viittä 
prosenttia Suomen kansasta, työpaikoista ja taloudesta.  Tyypillistä Keski-Suomea ovat soratiet ja 
järvinäkymät. Maakunta tunnetaan Neste-rallista, Alvar Aallon arkkitehtuurista, vaikuttajanaisista (mm. 
yliopiston rehtori Aino Sallinen ja maakuntajohtaja Anita Mikkonen) ja vetovoimaisesta Jyväskylästä. 
 
Maakunnan keskuskaupunki Jyväskylä turpoaa kuin pullataikina. Hyvä ja rusinainen sellainen.  
Kuntaliitoksista olemme kuulleet ja saaneet niitä kokea. Jyväskylä kappasi kainaloonsa  maalaiskunnan ja 
Korpilahden;  Jämsä kihlasi Jämsänkosken;  Äänekoski kosi Sumiaisen sekä Suolahden ja Saarijärvi nielaisi 
Pylkönmäen. Suurten kuntien synnytystuska ei ole ohi – oman maakunnan ministeri Henna Virkkusen 
mukaan 23 kuntaa on liikaa meille. 
 
Jyväskylän kasvu merkitsee kasvua koko maakunnalle, tietävät taloustutkijat. Yritykset investoivat sinne 
vahvasti. Koulutus, palvelut ja liike-elämä keskittyvät. Liikenne- ja tietoyhteydet toimivat. Rata- ja 
tieinvestoinnit ovat nopeuttaneet matkaa Lahteen ja Helsinkiin - mistä johtuen Tikkakoskella sijaitseva 
lentokenttä näivettyy. Mutta näivettyy muutakin… Pohjoisen Keski-Suomen kunnat menettävät asukkaistaan 
jopa yli 20 % (Tilastokeskus, väestökehitys 1980-2030). Maakunnan asukkaista yli puolet asuu jo 
Jyvässeudulla. Nuoret muuttavat maaseudulta keskuskaupunkiin ja edelleen pääkaupunkiseudulle, 
maaseutu autioituu ja siellä asuva väestö ikääntyy.  
 
Kuntaliitoksien jälkeen lähidemokratia ei ole täysin toteutunut tahdon mukaan. Liitossopimusten mukaiset 
aluelautakunnat ovat nyt taitekohdassa – mitä karenssiajan jälkeen? Kun suuresta tulee suurempi, tulee 
myös kasvukipuja. Jyväskylä ja sen päättäjät ratkovat hankalia asioita. Miten talojen ja teiden rakentaminen 
säilyisi hallittuna ? Mistä puhkaistaan kaupungin ohikulkutie? Mihin pakataan päivähoitolapset ja 
koululaiset? Pienimpiä murheita eivät ole keskussairaalan sisäilmaongelmat ja uusien paloasemien tarve 
kasvavilla riskialueilla. 
 
Samaan aikaan siellä aamuisella maaseudulla vähät lapset lähtevät koulutien poskeen linja-autoille; 
ikääntyneet istuvat puuron kanssa radion ääreen;  harva lähtee lypsylle ja useampi kuntakeskukseen työn 
perään. Ei se arki niin kovasti muutu vaikka herrat miettivät asioiden kanssa. Kylätoiminta on sitä että 
rantakalaa taas syötiin ja miehet pääsevät hirvimetsälle. Diakoniakerho kokoontuu iltapäivällä ja maailmaa 
parannetaan tarpeeksi asti. Poutakurki huutelee sänkipellolla kuten ennenkin. 
 
 
 

 Kuva : Fedarene 
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VOIMISTUVAT   JOKIVARRET 
Maaseudun nuoret aikuiset ja yrittäjyys 

 
Pohjanrannan tila , Pohjantie 23, Keminmaa  

perjantaina 9.9.2011  
klo 9:00 – 17:00 

 
Tilaisuuden tarkoituksena on nostaa esiin kuntien ja kylien 
yhteistyömahdollisuuksia kylien palvelujen järjestämisessä. 
Voimistuakseen kylät  tarvitsevat nuoria, jotka uskaltavat  sekä elää 
että yrittää maaseudulla. 
Odotamme paikalle kyläläisiä sekä kuntien, seurakuntien ja  
eri paikallisten yhdistysten toimi- ja luottamushenkilöitä. 
 
Ilmoittautumiset pyydetään keskiviikkoon 4.9.2011 mennessä  
puh. 040 701 0488, info@perapohjola.fi. Tilaisuuden ohjelma 
osoitteessa www.perapohjola.fi. 
 

Tervetuloa! 
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MAAKUNNALLISEN KYLÄYHDISTYS 

LAPPILAISET KYLÄT RY:N 
YHTEYSTIEDOT : 

 
POSTIOSOITE  Lappilaiset Kylät ry 
   Ounasjoen itäpuolentie 5162 
   97340 MELTAUS 
 
LAPIN KYLÄASIAMIES  Pirjo Riskilä   

p. 040 149 5919 
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi  
 

PUHEENJOHTAJA  Juha-Pekka Lumpus 
   p. 040 315 7369 
   jp.lumpus@gmail.com  
 
KOTISIVUT  http://lapinkylatoiminta.lappi.fi  
 

OVATKO KYLÄSI YHTEYSTIEDOT MUUTTUNEET ? 
KERRO SE MEILLE : 

 
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi  

juha.kutuniva@lapinliitto.fi  
 

KIITOS ! 

 
LAPIN KYLÄKIRJE 3 /2011                      
1.9.2011 
Julkaisija:  
Mennään kylään! –hanke 
Lapin liitto 
Päätoimittaja, sisältö ja ulkoasu : 
Kyläkoordinaattori Juha Kutuniva 
Lapin liitto 
p. 040 732 0949 
juha.kutuniva@lapinliitto.fi 
www.lapinliitto.fi 
Facebook: Mennään kylään! 
Kannen kuva : 
Anne Anttila 
Paino : 
Painatuskeskus Finland 

        Kiitos kaikille Lapin kyläkirjeen kirjoitta jille ja lukijoille !           Hyvää syksyä !  
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LIITY JÄSENEKSI MAAKUNNALLISEEN KYLÄYHDISTYKSEEN ! 

Maakunnallinen kyläyhdistys 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 
kyläyhdistyksestä ja Suomen Kylätoiminta ry:n jäsen. 

Lappilaiset Kylät ry jatkaa Lapin Kylätoiminnan Tuki ry:n ja Lapin Kylätoiminnan  työtä, 
joten kaikki Lapin Kylätoiminnan Tuki ry:n jäsenet säilyttävät samanlaisen jäsenyytensä 
kuin ennenkin Lappilaiset Kylät ry:ssä.  

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 maakunnallisen kyläyhdistyksen toimintaan ! 

JÄSENMAKSUT VUONNA 2011 :  

Henkilöjäsen 10 e  

Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 20 e  

Kunnat 50 e 

Lappilaiset Kylät ry:n jäsenyyttä voi hakea täyttäm ällä 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 


