Maakunnallinen kyläyhdistys
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Lappilaiset Kylät ry toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten ja
Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan
kehittäjänä ja edunvalvojana, tavoitteenaan 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 kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälinen yhteistyö
mukaan lukien.
HALLINTO
Lappilaiset Kylät ry:tä johtaa ns. kolmikantahallitus, joka muodostuu siten, että kaksi neljäsosaa (2/4) edustaa kyliä, yksi neljäsosa (1/4) toimintaryhmiä sekä koulutus-, neuvonta- ja
tutkimusorganisaatioita ja yksi neljäsosa (1/4) kuntia.
Puheenjohtaja: Valtteri Huhtamella 1.6 asti ja siitä eteenpäin puheenjohtajan tehtäviä hoiti
varapuheenjohtaja Simo Alaruikka.
jäsen

varajäsen

KYLÄEDUSTAJAT:
Posio:
Martti Kaukua
Keminmaa: Olov-Erik Häkkinen
Tervola:
Juha-Pekka Lumpus
Sodankylä: Riitta Juntunen
Ylitornio:
Hilkka Lantto
Kittilä:
Urho Alamaunu

Leila Luksua
Jorma Jylänki
Eila Forsell
Raija Hugg
Rauha Turunen
Paula Nevalainen

KUNTA EDUSTAJAT:
Salla:
Marita Leskinen
Inari:
Riitta Näkkäläjärvi
Rovaniemi Marita Ulusoy

Rauni Mikkola
Matti Kyllönen
Kaisa Laitinen

MUUT KEHITTÄMISORGANISAATIOT:
Pro-Agria Lappi: Simo Alaruikka
Toimintaryhmät: Hanna-Leena Talvensaari
Pohjoisimman Lapin Leader
4H Lapin piiri: Jorma Vaara

Anne Anttila
Outokaira tuottamhan ry
Anna-Kaisa Wuotila

Hallituksen kokoukset
Kokouksia on pidetty yhteensä 7 kpl
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Ravintola Turkoosissa Rovaniemellä 28.4.2012.
Syyskokous pidettiin kylätoimintapäivien yhteydessä Hotelli Pellonhovissa 21.10.2012.
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Henkilöstö:
Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä
kyläasiamiehen tehtäviin sisältyi myös sihteerin tehtävät.
Lapin Liiton kyläkoordinaattori Juha Kutuniva, on osallistunut joihinkin kokouksiin kutsuttuna
asiantuntijana.
Tilintarkastajina toimivat Paula Karjalainen ja HTM-yhteisö Tilintarkastus Procenta Ky, jonka
päävastuullisena tilintarkastajana toimii Veikko Vaarala, HTM
Talous:
Lappilaiset Kylät ry:n osa-aikainen (60 %) kyläasiamies, sekä hallinnon ja muiden yhdistykselle kuuluvien asioiden hoito mahdollistuvat kylätoiminnan valtionavun turvin.
Muu rahoitus koostuu arpajaistuloista, jäsenmaksuista.
Jäsenmaksu vuonna 2012
henkilöjäsenet
10€
yhdistykset
20€
Kuntien jäsenmaksu porrastettiin asukasluvun mukaan.
Alle 4000 asukasta;
1000 €
4000–8000 asukasta;
1400€
yli 8000 asukasta;
2700€

Maaseudun ja kylien kehittäminen
Palkattu kyläasiamies toimii kylien ja kylätoiminnan aktivoijana ja kehittäjänä, edistää kyläsuunnitelmien laatimista ja kylätoimikuntien rekisteröitymistä. Tiedottaa kylille tärkeistä asioista kirjeitse/ sähköisesti. Kyläkirje toimitetaan kahdesti vuodessa.
Kylätoiminnan edistämiseksi on järjestetty kylätilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä eri toimijoiden kanssa. Pidettiin yhteyttä kyliin ja avustettiin kyläsuunnitelmien laatimisessa ja kylätoimikuntien rekisteröintiasioissa.
20-21.2. Osallistuttiin Lapin liiton järjestämään Maaseutufoorumiin sekä sen suunnitteluun.
13.2.

Kyläasiamies osallistui, kutsuttuna SUUNTO-projektin järjestämään työkokousiltapäivään Rovaniemellä. Aiheena oli yhdistysten palkkatuki ja työllisyysasiat.

28–29-2. Aluehallintovirastossa pidettiin kylien turvallisuuskäytännöt työpaja, jonka tehtynä oli
arvioida SM:n toimesta kerätyt esitykset kylien hyviksi turvallisuuskäytännöiksi ja
valmistella esitys tulevan SM:n ”Kylien hyvät turvallisuuskäytännöt” –julkaisun sisällöstä. Työpajaan osallistui 22 järjestöjen ja viranomaisten edustajaa.
16.3.

Vapepan järjestämässä valmiusavauksessa järjestöt ja viranomaiset tapasivat ja
verkostoituivat. Kyläasiamies esitteli Lappilaiset Kylät ry:n toimintaa ja loi uusia yhteistyökuvioita.

22.3.

Vapepan maakuntatoimikunnan vuosikokous, jossa kyläasiamies oli Lappilaiset Kylät ry:n /Suomen Kylätoiminta ry:n edustajana.
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21-22.3. Osallistuttiin Ely-keskuksen järjestämille maksatuspäiville. Päivien aikana saatiin
uutta tietoa käynnissä olevista hankkeista sekä hankkeiden maksatuksista.
26.3.

Kyläasiamies osallistui Jyväskylässä järjestettyyn Asuinmaaseutuseminaariin,
jossa käsiteltiin kuntauudistusta ja lähidemokratiaa. Kyläasiamies piti tilaisuudessa
puheenvuoron Rovaniemen aluelautakuntamallista.

12-13.4. Suomen Kylätoiminta ry:n Bisnesskeissit -hanke järjesti valtakunnalliset kylien liiketoimintapäivät Tampereella. Kyläasiamies osallistui tilaisuuteen. Rovaniemen asukasasiamiehen estyessä, piti alustuksen Rovaniemen aluelautakunnasta ja YläKemijoen kotiapukokeilusta
19.4.

Majakka ry:n Virtuaalijärjestö@ -hanke järjesti Rovaniemen ja Ranuan yhdistystoimijoille ja kuntien viranhaltioille ja luottamushenkilöille yhteistyöfoorumin Ranualla.
Tilaisuudessa esiteltiin virtuaalijärjestö@ -hankkeen verkkosivustoa ja sen tuomia
mahdollisuuksia kylille. Kyläasiamies esitteli Lappilaiset Kylät ry:n toimintaa.

21-22.4. Pidettiin Outokaira tuottamhan ry:n kyläpäivät Torniossa. Ohjelmaan kuului Lauantaina järjestetty kyläkierros Tornion kylissä, ja sunnuntaina kylien yhteinen esittäytymis- ja keskustelutilaisuus. Lauantai-iltana kyläasiamies edusti Lappilaiset Kylät
ry:tä Outokairan fästeillä. (15 vuotis- juhla).
28.4.

Järjestettiin yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n, ja Lapin liiton kanssa Kylien
liiketoimintapäivä Rovaniemellä. Tilaisuus on osa Suomen Kylätoiminta ry:n Bisness
keissit -hanketta. Tilaisuuteen osallistui 36 henkilöä.

Hanke- ja työryhmätyöskentely
Kyläasiamies hoiti osahankkeena Suomen Kylätoiminta ry:n hallinnoimaa ja rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä -hankketta.
Hankkeen aikana järjestettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa kuntakohtaisia kylien turvallisuusiltoja, joissa käsiteltiin kylien turvallisuutta ja omatoimista varautumista sekä naapuriapua. Neuvottiin kylien turvallisuussuunnitelmien laatimisessa.
hankeyhteistyö:
8.5.

Sallan kylien tulevaisuusvisio hanke järjesti kylille tiedotus ja keskustelutilaisuuden.
Mukana oli 12 kyläläistä, Sallan kunta, Lapin liitto ja Lappilaiset Kylät ry.

28.5.

Yhteistyöpalaveri Tolokun kylät -ja Kymmenen virran maa hankkeiden kanssa Narkauksessa.

28.5.

Yhteistyöpalaveri Koillismaan kylien yhteishautomo -hankeen vetäjän Anne Koskelan kanssa Posiolla.
kymmenen virran maa –hankkeen mukana osallistuttiin kylienvoorumeihin ja maaseutupalavereihin.
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ohjausryhmät:
Osallistuttiin ohjausryhmätyöskentelyyn seuraavasti:
 Taatusti turvassa- huolehtiva kyläyhteisö, Poske, (Pirjo Riskilä)
 Maisemat ruotuun- hanke, Ely- keskus (kyläasiamies Pirjo Riskilä)
 Tolokun kylät -hanke, Peräpohjolan kehitys ry (Pirjo Riskilä)
 Kymmenen virran maa-hanke, Lapin liitto (Valtteri huhtamella varalla J-P Lumpus)
työryhmät:
 Maaseututyöryhmä: 3.4. 30.5. ja 7.9
 Maaseutufoorumin 2012 suunnittelu, 9.1, 9.2.
 Vertaiskyläryhmä, 18.1
 Lappi brändi -työryhmä , 11.1, 6.2,
 Tulevaisuustyöpaja, 11.4,
Alueellinen tulevaisuustyöpaja jossa analysoitiin alueiden maaseudun toimintaympäristön tulevaisuuden kehitystä ja sen vaikutuksia maaseutuun ja sen kehittämiseen.
Arvioitiin alueen maaseudun nykytilaa ja siitä nousevia kehittämistarpeita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Valittiin työskentelyn pohjalta tärkeimpiä maaseudun kehittämis teemoja jatkotyöstettäväksi.


Lapin liiton perustama järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa syksyllä ja siinä Lappilaiset Kylät ry:tä edusti Simo Alaruikka ja varajäsenenä toimi Pirjo Riskilä.



Suomen kylätoiminta ry on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsen ja kyläasiamies on
Lappilaiset Kylät ry:n edustajana Vapepan maakuntatoimikunnassa.

Kuntien ja kylien yhteistyön edistäminen
 Rovaniemen kaupungin kyläparlamentin suunnittelun aikana 2011 perustettiin ns. vertaiskyläryhmä, johon kutsuttiin myös Lapin kyläasiamies. Vertaiskyläryhmä kokoontui
18.1.2012 keskustelemaan Rovaniemen kaupungin aluelautakunta uudistuksesta.
Mukana oli myös tutkija Ritva Pihlaja, joka tutustui aluelautakunta tilaisuuksiin laatien
siitä matkaraportin.
 Rovaniemen aluelautakuntauudistuksen suunnittelun aikana järjestettiin kylille tiedotus- ja keskustelu tilaisuuksia palvelukyläalueittain. Kyläasiamies osallistui tilaisuuksiin
seuraavasti:
18.1. Kivitaipale
24.1. Muurola
31.1. Sinettä
1.2. Meltaus
18.2. Porokari- Maijanen-Jääskö kylät ry:n kokous jossa Kyläasiamies oli kutsuttuna
kertomassa aluelautakuntamallista.
 Kyläasiamies osallistui kylien neuvostojen kokouksiin ja kertoi Lappilaiset Kylät ry:n
ajankohtaisista asioista.
Ylitornion kyläpuulaaki
11.1. Kantomaanpäässä n. 35 osallistujaa
21.3. Mellajärven kylätalolla . 25 osall.
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30.5. Pessalompolossa, 21 osall.
29.8. Raanujärvellä, 18 osall.
12.12.Lohijärvellä, samalla järjestettiin Ylitornion kylien puurojuhla.
Tornion kyläneuvosto kokoukseen osallistuttiin yhden kerran.
8.2. Aineen taidemuseolla. n.30 osall.
Pello, Meän kylien parlamentin kokouksiin kaksi kertaa.
4.4. pidettiin perustava kokous, n. 12 osall.
26.9. Lankojärvellä, 11 osall.
Inarin kylienneuvoston kokouksiin osallistuttiin kaksi kertaa.
15.5. Inarissa Sajoksessa, 13 osall.
27.9. Saariselällä, aiheena oli kylien turvallisuus ja naapuriapu.
Posion kylienneuvosto
28.5. Lohirannalla 11 osall.
3.12. kuloharju
Ranuan kylienneuvosto
29.5. Kirkon kylä, 11 osall.
25.9. Saariharjulla, aiheena kylien turvallisuus ja naapuriapu, 17 osall.
4.12. Impiössä,
Sodankylän kylienneuvosto
22.11. kunnantalo
27.3. Kyläasiamies järjesti yhdessä Rovaniemen asukasasiamiehen Marita Ulusoyn
kanssa Länsi-Uudenmaan kyläasiamiehelle Pirkko Kaskiselle ja Pirjo Sjögrenille
tapaamisen Vanttauskoskelle. Paikalla oli vieraiden lisäksi Ylä- kemijoen alueen
asukkaita, sekä aluelautakunnan puheenjohtaja. Tapaamisen aikana vieraat saivat
tietoa aluelautakunnan toiminnasta.
Koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen
- Erilaisissa kylätilaisuuksissa neuvottiin kylätoimikuntia rekisteröintiasioissa.
- Kylätoimintapäivät pidettiin Pellossa, hotelli Pellonhovissa. Päivien teema ”Lapin kylien
uusi savotta” kokosi noin 130 kylätoimijaa.
- Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä -hankkeen tiimoilta järjestettiin kuntakohtaisia kylien
turvallisuusiltoja Keminmaassa, Ylitorniolla, Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä, yhteistyössä Poliisin, MPK:n, Pelastuslaitoksen ja alueen hankkeiden kanssa.
Tiedottaminen
- Yhdistys on pyrkinyt edistämään sähköistä tiedottamista, yhdistyksen netti- ja facebook sivuja on päivitetty aktiivisesti. Yhdistys on ollut esillä lehtikirjoituksissa ja radiossa.
-

Lapin kyläkirje julkaistiin 12.3. ja 12.9. (500 kpl). Lehti postitettiin kylille, jäsenille, ja yhteistyökumppaneille. sekä jaettiin eri tilaisuuksissa. Kyläkirje postitettiin myös sähköisessä muodossa ja on luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.
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-

Vuoden Lappilainen kyläkilpailu julkistettiin kyläkirjeessä keväällä ja siitä oli tiedotusvälineissä ainakin Lapin Kansassa, Lappilainen lehdessä, Rovaniemi lehdessä, sekä
haastattelut Inari radioon ja Iskelmä radioon (Tornio-kemi alue).

-

Kylätoimintapäivät huomioitiin lehdistössä ja radiossa näyttävästi, sekä ennen, että
jälkeen tapahtuman.

Kylien yhteistyöelimenä toimiminen
- Tiedotettiin kyläläisille ja järjestöille erilaisissa tilaisuuksissa Lappilaiset Kylät ry:n roolista ja toiminnasta.
- Facebook- ja nettisivujen kautta tiedotettiin kylille ajankohtaisista asioista.
- Edistettiin laajakaista-asioiden eteenpäin menoa maakunnassa, esimerkiksi järjestämällä kylätoimintapäiville ryhmätyöosio laajakaistaan liittyen.
- Toimittiin yhteistyöelimenä muiden kehittäjäorganisaatioiden ja kylien välillä, välittämällä heidän sähköpostitiedotteita ja kirjeitä kylille.
- 7.5. Marjapalaveri Kemijärvellä. Käytiin läpi edellisen kesän tapahtumia ja palautteita,
sekä keskusteltiin tulevan kesän marjanpoiminnasta. Mukana MTT, Lapin liitto, Lappilaiset Kylät ry, 4H, Polarica ja 13 kyläläistä.

Lausuntojen antaminen
- Toimittiin aktiivisesti kylien edunvalvojana
- oltiin mukana laatimassa kannanottoa käteisautomaattien säilymisen puolesta.
Jäsenyhdistysten tukeminen
- Tuettiin jäsenyhdistyksiä maaseudun kehittämisessä ja muussa toiminnassa.
Jäsenhankinta
- Suoritettiin aktiivista jäsenhankintaa ja tehtiin kunnille esitys jäsenyydestä
asukasluvun mukaan porrastetulla jäsenmaksuilla.
Muu toiminta
- Kylätoimintapäivillä palkittiin Vuoden Lappilaisena kylänä Kantomaanpää Ylitorniolta ja
Vuoden Lappilainen kyläteko palkinto annettiin Paloperän osakaskunnalle.
- Minna Simoska Simon Alaniemestä palkittiin SYTY:n hopeisella ansiomerkillä aktiivisesta kylätoiminnan edistämisestä.
Kyläasiamies osallistui valtakunnallisille kylien neuvottelupäiville Riihimäellä.
23-24.5. sekä 10-11.12.
6-7.6. Kyläasiamiesten neuvottelupäivät Kajaanissa.
28.8. Rakennerahastoseminaari Rovaniemellä Arktikumissa.
1-2.9. Kyläasiamies osallistui Joensuussa järjestettäviin valtakunnallisiin kyläpäiviin,
jossa palkittiin kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Raimo Yrjänheikki Ylitorniolta ja
Maaseutukasvoksi Kari Väänänen Kemijärveltä.
- 12.9. Kyläasiamies vastaanotti yhdessä Rovaniemen kaupungin edustajien kanssa
kuntamarkkinoilla vuoden kylämyönteisin kunta palkinnon.

-

