
2 Ryhmä, Pirjo Riskilä  
Laita hyvä kiertämään 
Tarkoituksena on kehittää kyliä ja kylien tarpeita yhdessä miettien. Löytää hyviä 
käytäntöjä ja ideoita toimintaan. 
 
Ryhmään osallistui vetäjän lisäksi 15 kyläläistä.  
Työpaja aloitettiin jakamalla osallistujille paperit, johon kirjoitettiin jokin omaa kylää koskeva 
kehittämisasia. 
Sen jälkeen paperi kierrätettiin seuraavalle, joka mietti ongelmaan ratkaisuja. Seuraavan vuoro oli 
miettiä ratkaisun toteuttamiseen resurssit. 
 
Leppoisan ja vilkkaan keskustelun aikana kävimme ”ongelmat” läpi ja mietittiin, mitä niille voitaisiin 
tehdä. Kerrottiin omia kokemuksia ja joskus täytyi vaan todeta, että asia on näin, eikä sille 
kyläläiset juuri mitään voi. 
 

Toimijoiden puute:  
Ikääntynyt väestö ja vähenevä asukasmäärä kuormittavat harvoja toimijoita. 
 
Pitäisi saada lapsiperheitä asumaan kylälle, kunhan keksitään houkutin heille. Mikä se voisi olla? 
Onko esim. toimiva koulu, päiväkoti, kirjasto ym. Ilman näitä on tosi iso haaste saada kylästä 
asumiskelpoinen ja elävä. 
Olisiko esim. osuuskuntatoiminta mahdollinen? 
 
Tiedottaminen kylän asunto- ja tonttitilanne 
- Aktiviteetit kylällä ja lähikylissä. Lapsiperheet innostuisivat asettumaan myös pikkukyliin. 
 

Ihmisten passiivisuus osallistua kylän yhteisiin asioihin, nuorten aktivoiminen 
 
Järjestetään myös nuorille toimintaa ja tapahtumia. 
Toimintaa kaikenikäisille  matalankynnyksen periaatteella, jonne on helppo tulla.  
Ulkoilu- tai pelitapahtuma; selvitetään kyläläisiltä, mitä he toivoisivat/haluaisivat. 
 
Vuosikokouksessa valitaan aktiivisia ihmisiä 
Yhdistykset voisivat tehdä yhteistyötä omien toimintojen perusteella, silloin myös toimijoita on 
enemmän. 
Valitaan kyläyhdistyksen hallitukseen nuoriso-, ikäihmisten edustajat 
 
Talkoot ja niiden tulokset kohdennetaan eri ryhmien hyväksi. 
Erilaisten tapahtumien järjestäminen, jokin ”porkkana” joka saa ihmiset kiinnostumaan ja 
lähtemään mukaan. 
 
Tapahtumat mielenkiintoisiksi, jolloin kaikki osallistuu. 
Arvontaa osallistujille 

 
Kyläläisten osallistaminen /tiedotus 
 
Kylän facebook sivu, kyläyhdistyksen sähköposti- ja tekstiviestirinki, vanhanaikainen postilaatikko 
jakelu. 
Ilmoitustaulu kylän keskeiselle paikalle, kyläyhdistyksen tms. yhdistyksen vastuu. 
 
 
 

 



Kylätalon/toimitilan puute 
 
Etsitään tyhjää, käytöstä poistettua julkista rakennusta (tai yksityistä) 
Kirjoitetaan asiasta laaja kirjoitus lehteen -> kysytään lahjoittajaa tai mahdollista vuokrattavaa tilaa 
yhdistyksen käyttöön. 
 
Kyläyhdistys laittaa ilmoituksen: tori.fi, lehti-ilmoitus 
 
Kylätilojen puute on ajankohtainen useissa kylissä. Tyhjiä tilojakin mahdollisesti on, mutta vuokrat 
ovat kohtuuttoman suuria kyläyhdistyksille.  
 
Leader- rahoitus voisi olla ratkaisu, (teemahaut) 
Eri yhdistysten yhteiset tilat?  
Rakennetaan merikontti tilat 
 
 

Vanhoja tyhjiä, kauniita rakennuksia, jotka pitäisi jotenkin hyödyntää, kunhan olisi 
rahat kunnostamiseen. 
 
Kuka rakennukset omistaa? 
Ongelmana yleensä perikunnat jotka eivät halua myydä tai vuokrata tyhjilleen jääneitä taloja, jotka 
sitten ränsistyvät. 
projektirahoitus esim. ely-keskus 
kyläläisten talkootyö/halu muutokseen. 
Vanhojen rakennusten kunnostukseen avustusta tai kohdeapurahaa 
Kerätään sponsorirahoitusta paikallisilta yrityksiltä. 
 
 

Luontopolku, opasteet, kota /merkitty polku Kaukonen - Särestöniemi 
 
Kyläyhdistyksen kylähankkeena, johon palkataan myös työntekijä, tekemään suurempia juttuja. 
Osa tehdään talkootyönä. 
 
Luontopolkuja suunniteltaessa ja rakennettaessa on otettava huomioon, että alueen huolto pitää 
järjestää tulevaisuudessakin. (vastuu kysymykset) 
 
Valaistus: rahoitus leader ryhmältä/talkootyö kyläläiset 
Kun hankkeessa on mukana kulttuuria niin rahoitusta voi hakea esim. Suomen kulttuurirahastolta 
tai Lapin maakuntarahastosta. 
 

Huonot nettiyhteydet ja tv näkyvyys 
 
Sonera töihin, mastoja lisää 
Hanke jossa on mukana kyläyhdistys, valtio, kunta, Sonera mahdolliset yritykset, esim. 
tuulivoimala yritykset, metsäyhtiöt jne. 
Kylien valokuituosuuskunnat - kyläverkot 
Annetaan palautetta Soneralle ja viestintävirastolle, 
Ei makseta laskua, jos ei yhteydet toimi 
 
 
 
 
 



Katuvalot puuttuvat suurelta osin. 
 
Miettiä onko katuvalot välttämättömyys 
osin talkootyönä, esim. tolppien pystytys 
Yhteistyössä kunnan kanssa, sponsoreiden etsiminen.. 
Järjestetään ”valotapahtumia” joilla kerätään rahaa 

 
 

Kevyenliikenteen väylä puuttuu, Tie on vilkasliikenteinen 
 
Otetaan yhteyttä kunnan tekniseen toimistoon ja perustellaan tarve. 
Valtuustoaloite myös mahdollinen 
 
Tehtävä kuuluu kunnalle. Voi selvittää onko esim. jotain hankerahoitusta mahdollista saada. 
Lehtijutulla ja mielenilmauksilla painetta päätöksentekoon 
Kävelytetään ”kunnanisiä” pimeällä ja pakkasella. 
Tehdään ”räppi” biisi puuttuvasta kevyenliikenteen väylästä. 

 
 

Kylän tien auraus talvella 
 
Aurauskaluston kartoitus kylällä, useamman henkilön rinki hoitamaan. 
Palkataan kylätyöntekijä hoitamaan (pitkäaikaistyötön) 
Yhteistyötä naapurikylien kanssa. 
rahoitus kunnalta, vedoten kyläläisten turvallisuuteen. 
Pihateiden auraus on välttämättömyys asukkaan turvallisuuden vuoksi. Pelastusviranomaisten on 
päästävä esteettä silloin, kun avun tarve tulee. 
 
 

Yritykset sulkevat ovensa sesonkien välissä 
Sesongin loputtua palkataan uusia työntekijöitä ja pidetään ovet auki. 
Kehitetään yrityksiä ajankohdan mukaan monipuoliseksi. 
Kunnalta/työvoimatoimistolta haetaan työntekijöitä paikalliseen työhön paikkaamaan. 
Haastetaan yritykset monipuolistamaan toimintaansa turistikauden ulkopuolelle, paikallista 
väestöä palvelevaksi. Järjestetään talkoot yhdessä kyläyhdistyksen ja useamman yrityksen 
kesken. 
Esim. kesätapahtumat, teemaviikot 
 
 

Pikkupuoti, päivittäistavaraa, 
huoltoasema ja sen yhteyteen pieni kauppa 
osuuskunnan toimintana 
Hankerahoitus 
Tarvitsee asiasta henkilökohtaisesti innostuneen kyläläisen, kyläyhdistys aktiivisesti mukana 
tarpeiden kartoittamisessa ja mainostamisessa. 
Kylätaloilla perustarvikkeita myytävänä (Utsjoki) 
 
 
 
 
 


