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Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä. 
 
Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maa-
seudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä ja 
edunvalvojana. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa Lapissa asuvien ihmisten hyvinvointia. 

Yhdistys kannustaa edellä mainitun alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi 
sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien 
kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on säilyttää 
maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä ko-
kemusten 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 toi-
mintaryhmät sekä muut kehittämisorganisaatiot) mukaisesti.  
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KYLÄT RY 

 

KYLÄNEUVOSTOT 

 

KYLÄ- JA ASUKASYHDISTYKSET 

Kylätoiminnan organisaatiokaavio 

Valtakunnallinen taso 

 
maakunnallinen taso 
 
 
kunnallinen taso 
 
 
paikallinen taso 

 

HALLINTO 

Hallituskokoonpano ja jäsenten osallistuminen kokouksiin: 
 

puheenjohtaja        
Heikki Tuomi-Nikula 7/7      
 

Varsinaiset jäsenet:   Varajäsenet: 
 

Kolari/kyläedustaja  
Veli Ajanki  6/7 Tuomo Pasma 0/7   
 

Pello/kyläedustaja     
Marja-Leena Kyrö 6/7 Rauha Torikka 0/7   
 

Pelkosenniemi/kyläedustaja  
Kari Tallavaara 5/7 Annika Kostamo 1/7 
 

Simo/kyläedustaja   
Junes Seppo 6/7 Ilkka Vuorimaa 0/7 
 

Tornio/kyläedustaja   
Osmo Huhta 6/7 Pertti Tervahauta 0/7 
 

Sodankylä/kyläedustaja  Inari/kyläedustaja  
Riitta Sassali 7/7 Valtteri Huhtamella 0/7 
 

Salla/kuntaedustaja  
Marita Leskinen 6/7 Rauni Mikkola 0/7 
 

Rovaniemi/kuntaedustaja  
Maarit Alikoski 3/7 Kaisa Laitinen 0/7 
 

Muut kehittäjäorganisaatiot: 
 

Kaija Kinnunen, MTK- Lappi  7/7 Taina Kuusela,  
  Lapin maa-ja kotitalousnaiset 
  
Nina-Maria Möykkynen   4/7 Laura Vilander  1/7 
Leader Tunturi-Lappi  Peräpohjolan Leader ry 
 

Veli-Matti Ahtiainen, SPR  5/7 Sirkka-Liisa Oinaala 0/7 
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Hallituksen kokoukset 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin yhteensä 7 kpl joista kaksi pidettiin sähköpostikokouksina.  
 
Kevät kokous pidettiin 16.4.2016 Rovaniemellä, Järjestötalossa. Osallistujia 15. 
Syyskokous pidettiin 9.10. kylätoimintapäivien yhteydessä luontokeskus Naavassa. Osallistujia 53. 
 
 
Henkilöstö: 
Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä 80 % työajalla. Kyläasiamies toimii kylien ja kylätoiminnan aktivoi-
jana ja kehittäjänä, edistää kyläsuunnitelmien laatimista ja kylätoimikuntien rekisteröitymistä. Tie-
dottaa kylille tärkeistä asioista kirjeitse/ sähköisesti. Kyläasiamiehen tehtäviin sisältyi myös sihtee-
rin 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 yhdistykselle 
kuuluvien asioiden hoito mahdollistuvat kylätoiminnan valtionavun (29 565 €) sekä kuntien jäsen-
maksujen turvin.  
 
Muu rahoitus koostuu arpajaistuloista, ja jäsenmaksuista. 
Jäsenmaksu vuonna 2016 oli 10€/henkilö, 20€/yhdistys ja yhteistyötahot 
Kuntien jäsenmaksu oli porrastettuna asukasluvun mukaan1000-2700€. 
Kunta jäseniä oli vuonna 2016 Kolari, Tornio, Salla, Rovaniemi, Ranua, Posio, Sodankylä, Pello, 
Ylitornio, Simo ja Tervola. 
 
Jäsenmäärä 
Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut 
kasvussa koko toiminnan ajan ja 
vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä 
oli 136, joista jäsenmaksun maksa-
neita on 127. 
Jäsenrekisteristä poistettiin 22 jä-
sentä maksamattomien jäsenmak-
sujen vuoksi, sääntöjen määrää-
mällä tavalla.  
 
 
 
 
 
Viestintä ja tiedottaminen 
 

- Yhdistyksen nettisivut (www.lappilaisetkylat.fi) toimivat hyvin yhdistyksen viestintäkanavana 
kylille ja yhteistyökumppaneille ja toimivat myös Lappilaiset Kylät ry:n roolin ja toiminnan 
vahvistajana. Niitä päivitetään säännöllisesti ja kyliä pyritään innostamaan erilaisten teemal-
listen haastekampanjoiden avulla. Kylät voivat markkinoida kyliään tai kylätalojaan sivuille 
perustetuissa moduuleissa.  
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- Facebook sivuja päivitettiin koko vuoden ajan säännöllisesti ja niissä oli myös erilliset tapah-
tumasivut kylätoiminta- ja Avoimet Kylät päiville. Tiedotteita jaettiin myös n. 50:lle eri  
facebook -sivulle. 

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

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

- Avoimet Kylät päivästä lähetettiin tiedotteita pitkin kevättä, alkuvuodesta haettiin kyliä mu-
kaan tapahtumaan ja kesällä tiedotettiin kylien tapahtumista. Radio Inari teki haastattelun 
7.6.  

- Vuoden Lappilainen kyläkilpailu ja kilpailun voittaja Kaakamo, näkyi myös hyvin tiedotusväli-
neissä. Lehtijuttujen lisäksi tehtiin radiohaastattelu Lapin radioon 11.10. 

- Uutiskynnyksen ylitti myös valtakunnalliseksi vuoden kyläksi valittu Kerässieppi, Anne Antti-
lan valinta vuoden maaseututoimijaksi ja kylätoimintapäivät. 

 

Maakunnallisen kylätoiminnan kehittäminen 
- Kyläneuvostot 
 Osallistuttiin kyläneuvoston kokouksiin Kolarissa, Torniossa, Ylitorniolla, Sodankylässä ja 

Kittilässä. 
 
- Kylätoiminnan rekisterien ylläpito 
 Jatkettiin kylätalojen ja –tilojen sijaintien kartoittamista, sekä ylläpidettiin kyläyhdistysten yh-

teystietorekisteriä.  
 
- Avoimet Kylät päivä 11.6.2016 

Avoimet kylät- tapahtuman organisoitiin 
yhdessä Suomen Kylätoiminta ry:n, 
muiden maakunnallisten kyläyhdistys-
ten ja kylien kanssa. Lapissa erilaisia 
tapahtumia järjestettiin 30 kylässä.  
 
 
 
 
 
 

- Kylätoimintapäivät 
Kylätoimintapäivät järjestettiin Pelkosenniemellä, Pyhätunturilla. Päiville osallistui 106 henki-
löä. Ohjelmaan sisältyi esityksiä Suomi 100 juhlavuodesta, Joutsijärven kylätalon rakentami-
sesta, Kolarin kyläneuvoston toiminnasta, Pyhän kyläyhdistyksen perustamisesta ja iltapäi-
vän ryhmätyötyöskentely. Kyläkierros järjestettiin Kairalan komiaan kylään,osa porukasta kä-
vi patikoimassa ja paistamassa makkaraa läheisellä laavulla. Sunnuntain juhlapuheen piti Sy-
tyn uusi puheenjohtaja Petri Rinne ja Leader-ryhmien terveiset toi Hanna-Leena Talvensaari. 
Musiikista vastasi Eero ja Sisko Perttunen ja Ville Suorsa. 
 

- Kylätoimintakoulutukset 
Kylätoimijoille järjestettiin kylätoimintakoulutusta, johon saatiin rahoitusta SYTY:n koordi-
noimana Keskitien tukisäätiöltä. Kylätoimintakoulutus keskittyi hallitus työskentelyyn ja kylä-
toimintaan, jonka kouluttajana toimi kyläasiamies Pirjo Riskilä, sekä taloushallintoon, koulut-
tajana HT Arto Harju-Autti.  
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Hallitustyöskentely koulutus järjestettiin iltakoulutuksena neljässä kunnassa; Kolari (osall. 
17), Keminmaa (osall. 24), Rovaniemi (osall. 12)ja Kemijärvi (osall. 19). Inariin ja Ylitorniolle 
suunnitellut koulutukset peruuntuivat vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
Koulutuksissa käsiteltiin hallituksen työskentelyä ja siihen liittyen eniten keskustelua herätti 
yhdistyksen jäsenyys ja jäsenrekis-
teri. Leader –ryhmät pitivät oman 
osuutensa kertoen kylille suunna-
tuista hankkeista ja rahoitusmah-
dollisuuksista. 
 
Taloushallinto Koulutus pidettiin 
lauantaipäivänä (4h) Rovaniemellä 
ja osallistujia oli ympäri Lappia 
(osall. 16).Koulutuksessa pereh-
dyttiin mm. kirjanpitoon, tilinkäyt-
töön, kokouskäytäntöön, verotuk-
seen ja tilintarkastukseen. 
 

- Lapin kylätoimintamalli –hanke 
Lappilaiset Kylät ry:n hanke hakemus jätettiin keväällä Ely-keskukselle, mutta vedettiin myö-
hemmin pois ja päätettiin siirtää hanke Lapin Leader-ryhmien rahoitettavaksi. Hankesuunni-
telmaa jatko työstettiin vuoden aikana ja päätettiin jättää rahoitushakemus hyrrän kautta Pe-
räpohjolan Leader ry:lle vuoden 2017 alussa. 

 
  

Kyläyhdistysten avustaminen 
- Kyläyhdistykset perustettiin Pelkosenniemelle, Pyhän kyläyhdistys ry, Rovaniemelle, Vant-

tauskosken kyläyhdistys ry ja Tervolaan Vähä,-Suolijoki,-Reutuaavan kyläyhdistys ry. 
- Hirvaan- ja Vuojärven kyläyhdistysten kokouksessa kyläasiamies toimi asiantuntijana jäsen-

rekisteriasioissa ja yhdistystoi-
minnassa.  

- Järjestettiin Meidän turvallinen 
kylä –koulutus Pellon Juoksen-
gissa yhdessä Suomen pelastus-
alan keskusjärjestön kanssa. 

- Tapionniemen kyläyhdistys ry 
laatii kehittämissuunnitelmaa, 
osana Kemijärven kylien hanket-
ta ja järjesti kehittämispäivän jos-
sa kyläasiamies toimi asiantunti-
jana.  
 
Koulutus- ja tiedotus tilaisuuksiin osallistui vuoden aikana n. 600 henkeä. 

 
 
Kylien edunvalvonta: 

- Käytettiin SYTY:n lakimiespalveluja mm. kyläyhdistysten sisäisten ongelmien ratkaisuissa. 
- Tiedotettiin PRH:n lakkautettavien yhdistysten listassa oleville kyläyhdistyksille tilanteesta ja 

ohjeistettiin jatkotoimenpiteissä. 
 

 



   

6 

 

Yhteistyö: 
 Verkosto yhteistyö: 

- Toimittiin Harvaan asutun maaseudun verkostossa. (Puheenjohtaja)  
- Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkosto (kyläasiamies) 
- Lapin järjestöneuvottelukunta (kyläasiamies) 
- Vapepan maakuntatoimikunta (kyläasiamies) 
- Tiedontuotannon verkostoyhteistyö 
- Viestintäverkosto; Vaikuttavaa viestintää koulutus, viestintätyöpaja ja järjestöjen viestintäpäi-

vä,  
- Kyläasiamies osallistui Majakka talon road trip kiertueelle Ylitorniolla ja Simossa. 

 
Ohjausryhmät: 

- Järjestörakenne- ja oppilaitosyhteistyö hankkeet, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys (ky-
läasiamies) 

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

 
Seminaarit, työpajat: 

- Sosiaali-ja terveysturvayhdistyksen arviointi-ja kehittämispäivä 
- Kuntalaisraati Rovaniemi 
- Karkaako sote käsistä –seminaari, Rovaniemi 
- Järjestöfoorumi, Rovaniemi 
- Sodankylän kyläpäivä (esittelypöytä) 
- liikkumispalveluja määrittelevä työpaja, Ely-keskus, Rovaniemi 
- Pärjätään yhdessä hankkeen työseminaari Levillä 
- Arktinen Lappi maaseutuseminaari Rovaniemi (esittelypöytä)  
- Maatilojen varautuminen (puheenvuoro kylätoiminnan turvallisuudesta) 
- Mua, maaseutututkijoiden tapaaminen Rovaniemi (kyläasiamiehen tervehdys puheenvuoro) 
- Arktinen Biotalous yhteistyötapaaminen, Rovaniemi 
- Ely-Keskuksen villinä luontoon aamukahvit 
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muu toiminta: 
 

- Lapin kylätoimintapäivillä palkittiin perinteisesti vuo-
den Lappilainen kylä ja ansioituneita kylätoimijoita. 
Vuoden lappilaiseksi kyläksi valittiin Kaakamo Tor-
niosta. Hopeisen ansiomerkin sai Olov- Erik Häkki-
nen ja Sirkka-Liisa Mällinen Keminmaasta. Pronssi-
sen ansiomerkin sai Aino Ollonen Rovaniemeltä, 
Kirsti Kustula Inarista ja Marita Seppälä Kittilästä. 
Seppo Kaaretkoski ja Ari Ala-Poikela palkittiin kylä-
toiminnan viirillä, vahvasta kylätoiminnan kehittämi-
sestä kunnissa. 
 

- Kyläasiamies osallistui valtakunnallisille kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäiville 18-19.5. 
ja 15-16.12. Tampereella. 

 
- 28.4. pidettiin Helsingissä Suomen Kylätoiminta ry:n kevätkokous, jossa kyläasiamies toimi 

puheenjohtajana. 
 

- Kyläasiamies osallistui Heinolassa 10-11.9 järjestetyille valtakunnallisille Kyläpäiville, jossa 
palkittiin mm. valtakunnallinen vuoden kylä Kerässieppi ja vuoden maaseututoimija Anne 
Anttila. 

 
- Kyläasiamiespäivät järjestettiin Rovaniemellä Mel-

tauksessa 14-15.6. Kyläasiamiehen vieraana oli 
16 maakunnallista kyläasiamiestä sekä SYTY:n 
toimihenkilöitä. Päivien aikana tutustuttiin Rova-
niemen järjestötaloon sekä kylätaloihin Sinetässä, 
Songassa ja Tapionkylässä. Rovaniemen kaupun-
gin Meeri Vaarala ja Alaounasjoen aluelautakun-
nan Timo Eskelinen ja Tarja Vaarala esittelivät 
aluelautakunta toimintaa. Iltaohjelmassa oli osallis-
tuminen vasanleikkoon Riskilä porotilalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Suomen itsenäisyyden juhlavuotta alettiin valmistella Lapissa hyvissä ajoin. Osallistuttiin eri-

laisiin tapahtumiin ja suunnittelupalavereihin asian tiimoilta. 
 


