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Historian ensimmäinen kaikkien Lapin kylien yhteinen palkattu kyläasiamies on aloittanut työnsä. Ensi alkuun 
puolipäiväisesti, mutta ensi vuoden alusta jo kokopäivätoimisesti tehtävää hoitava Pirjo Riskilä ei ole syntyjään 
mikään kaurapellon laidalla kasvanut elovena- tai ikänsä erotusaidalla kiikkunut porotyttö. 
Kartanpiirtäjä Pirjo Riskilä muutti maalle, silloisen Rovaniemen maalaiskunnan Meltauksen kylään avioiduttuaan 
poromiehen kanssa vuonna 1988. Tuore kyläasiamies nauraakin, että maalle muutto oli kulttuurishokki. Oli 
järkyttävän hiljaista ja pimeää, kaikki kaukana ja perheessä vain yksi auto. 
Ehkäpä juuri siksi Pirjo Riskilästä kasvoi kylätoimintanainen, joka on jo vuosikausia ollut mukana monenmoisessa 
toimintaryhmätyössä kuten Leader-ryhmissä Outokaira tuottamhan ry:ssä ja Peräpohjolan kehitys ry:ssä ja niiden 
hallituksissa. Kyläasiamiehenä Riskilä tulee olemaan kylien apuna ja neuvonantajana, missä ikinä tarvetta ilmenee oli 
kyse sitten kyläsuunnitelman teosta tai rahoitusasioista. 
 

– Tehtäväni on kylätoiminnan edistäminen antamalla kylille resursseja toimia. Rahaa minulla ei ole tarjota, mutta 
ohjaan etsijät oikealle tielle. 
Samaan pöytään 
Riskilällä on myös visio. Hän haluaa löytää kaikille erilaisille kylissä toimijoille yhteisen sävelen. Kaikkien kylien 
yhteisenä kyläasiamiehenä toimiminen on haastavaa. Ovathan kylät perin erilaisia, perin laajalla alueella ja niitä 
riittää, neljättä sataa. 
Riskilä ei aiokaan reissata kylästä toiseen toimintaa aktivoimassa, vaan sanoo, että tarve lähtee kylistä.  
 

Aikoinaan kylätoiminta tarkoitti vain juhlien järjestämistä. 
– Kylätoimintaa kuvataan usein vain puuhasteluksi. Värkätään kaikenlaista. Mutta kylätoiminta on myös ja ennen 
kaikkea elinehto! Meillä pitää olla omaehtoista toimintaa, jotta pystymme kylillä elämään. 
– Kylätoiminta on kaikki se toiminta, mitä kylillä tapahtuu oli tekijänä sitten kylätoimikunta, maamies-, metsästys- tai 
nuorisoseura. Kaikki, mikä vähänkään edistää kylien asukkaiden hyvinvointia. 
Siksi on tärkeää, että kaikki Lapin järjestöt ja toimijat saadaan toimimaan yhdessä. 
– Me kaikki teemme hyvää työtä kylillä. Meillä kaikilla on tarkoituksena edistää kylien asukkaiden hyvinvointia. Nyt 
vain emme oikein tiedä, mitä toiset tekevät. 
– Jos jossain kylässä on todettu joskin asia hyvin toimivaksi, pitäisi hyvä sanoma pystyä levittämään muihinkin kyliin. 
Riskilän ajatuksena on saada ensin isot alueelliset toimijat kuten esimerkiksi toimintaryhmät, 4H-yhdistykset ja 
Martat löytämään pikku hiljaa yhteinen sävel. 
 

Syyskuussa Rovaniemellä järjestetään päivän kestävä maaseutufoorumi, jossa on tarkoitus kerätä toimijat saman 
pöydän ääreen. 
  
Fakta 
Kuka, mitä, missä? 
Kesäkuun alussa aloittanut kyläasiamies Pirjo Riskilä on Lapin kaikkien kylien kyläasiamies. 
Riskilä on syntynyt Ounasjokivarressa, mutta asunut ”puoli elämäänsä” Rovaniemellä. 
Muutti vuonna 1988 Meltauksen kylään. 
Ensimmäinen ammatti kartanpiirtäjä, vuonna 2008 Maaseudun kehittäjä -erikoisammattitutkinto. 
Poromiehen vaimo ja porokarjan omistaja itsekin. 
Puoliso Seppo Riskilä, kolme aikuista lasta. 
 

Yhteistyö 
Lapin liitossa toimii myös kyläkoordinaattori, Juha Kutuniva, joka vetää Mennään kylälle -hanketta. 
Vuonna 2011 päättyvän hankkeen tehtävänä on luoda puitteet ja resurssit Lapin kyläasiamiehen toiminnalle ja 
hoitaa suuria asioita kuten laajakaista-, kylien neuvostojen perustamis- ja marja-asioita. 
Lapin kyläasiamiehen palkan maksaa Lapin kylätoiminnan tuki ry valtion tuella. 

 
Lapin kyläasiamies toimii kotoaan Meltauksesta käsin, puhelin 040-149 5919. 
Kotisivut: lapinkylatoiminta.lappi.fi 


