
Kylätoimintapäivien keskustelukirnu  
 
- Hankkeella kylien toimintaan uutta vipinää 
- Lapin kylät esittävät kylien ”kehittämistulokset” Rovaniemellä ja Helsingissä. 
- Yrittäjät ja kunnat mukaan 
- Kylien yhteisesiintyminen 
 
Millainen hanke? 
Maaseutu-imagon tukeminen, infoa, koulutuksia, yhteisöllisyyden vahvistamista, kylien 
vahvuuksien tunnistaminen, lehti+ medianäkyvyyttä, Lapin kylien markkinointi. 
 
Siitosen kylä: kuitu tehty -> meillä on yliopisto kylällä 
- tietoverkko käytössä; nuorisolle tärkeä. 
 
Kairalan kyläseura: 
- Kuitu joka kylään,  
 
Nuottavaaran kyläyhdistys: 
- yhteydet ei toimi 
 
Madetkosken kyläyhdistys: 
- elokuva kylästä – Marko Keinonen 
 
Heikki: 
- tehdään tosi ”pöljä” juttu 
 
Kaukonen: 
- Rovaniemelle esittelemään kylää; mahtava juttu, uskon että ihmisiä tulee. 
- Työväen talolla ”vanhan kansan tyyliin” 
- pidetään hauskaa – kootaan kaikki hauska yhteen. 
- vastuu kysymykset hoidettava, talkoo vakuutukset (talkoovakuutus 1 v/130 €) 
 
Posio 
- Seppä perinteen esittelyä 
- Hankesuunnitelma: Ketä ja mitä tavoitellaan? 
- Yhteistyötä paikallisten Leader-ryhmien kanssa. 
- Useampi työntekijä tarvitaan, koska toiminta-alue on hyvin laaja. 
 
Juha K: 
Hanke on ”matka” Kiinnostaako yhteisöllisyyden vahvistaminen? 
Hallitaanko kyläviestintä? 
 
Kittilä, Alakylä: 
- Keskittyminen kylähistoriaan. Historian tarinallistaminen, esihistoria, nykyhistoria, 
 luontohistoria polku, vanhojen tarinat, kylän taitajat esiin. 
- Taiteilijoiden polku 
 
Inari: 
- Yhteisöllisyys kylää kantaa, yrittäjyys, saamelaisuus 
 
Torvisen kyläseura: 
- kylätalon kunnostustanssit. 
 
Madetkoski: 
- Videoidaan kylän historia, esitellään vieraille. 300€/kylä. 



Kittilä/Tepasto: 
- Ounsjokilaen juhla, maisemanhoitotalkoot, latu-talkoot. 
Siitonen: 
- Kylähistoria, Kaikki kyläläiset haastetaan. Mistä materiaalia kylässä?  
- Historiaan myös huumorin valossa. 
 
Akujärvi: 
- Inarinmaan lapinkylä, kylien neuvosto 
- Sähköinen kylän taitajien ja palvelujen hakemisto 
- Tarinat talteen -> Youtubessa meän historia, filmejä ja haastatteluja. 
 
Mitä kylässä osataan? 
 
Yläkemijoki 
- Kesäkylämarkkinat, Kauniit paikat. Auttinköngäs 
Maisemakokonaisuus, kylien osaaminen kartoitettu, työpalveluosuuskunta, alueelta oikeasti 
toimimaan yhteistyössä. Yläkemijoki komiaksi –hanke. Kulttuuriympäristö esille aikakuvina 15-20 
v. 
- Verkon kautta palvelujen, tuotteiden, matkailun kattavasti. Paikallinen työvoima 
- Pienois helikopterit ->kyläkuvaus 
 
Kolari/Nuottavaara: 
- Neulonta+ käsityöt, Erakko Heikin kämppä, Kylien yhteistyön kehittäminen. 
Nuottavaaran asutustiedot. 
 
Etelä Kittilä: 
- Kylien yhteistyö 
 
Kairalan kyläseura/Pelkosenniemi: 
Historian etsiminen ja esille tuonti: Kairalassa tehty v.2000 500 kpl painos 
Kevät 2010 Ihmisten tarinoita. Kerätty lehdistä. 
Haastateltiin vanhoja ihmisiä. 
1957 aineisto käyty läpi KoillisLappi –lehdestä. 
Kylä elää aina tarinoissa. 
- Ihmisiä haastateltu 1900- luvun alusta lähtien: Matilda Tasala/kansanrunousarkisto 
- kylävideo jokaisesta kylästä. Käsikirjoitus kyäseuralta. ->hieno kohtottava kokemus. 
Esitettiin ja katsottiin kaikki kylävideot. 
Aitan siirto –projekti 
 
Riipin kyläyhdistys: 
Kylätalo ostettu, iso hirsirakennus 
->kylän yhteishengen kohotus 
Katiska keisari kilpailut, heinäkuun viimeisellä viikolla.  
- Kyläsivut löytyy. 
Millaisia henkilöitä kyliltä on lähtenyt maailmaa parantamaan, selvitetäänkö? 
 
Kantomaanpää/Ylitornio  
- Valokuvat, maalaishuutokauppa,  
- kotisivut + facebooksivut ja Outokairan kyläsivut. 
 
Matkailun kehittäminen Karaoke- kilpailua 
Kylien yhteinen ulkoilureitistö. Markkinointi hanke, kylätalot esitteeseen. Kylämatkailun 
kehittäminen  
 
 



Yliliakan kylä/Tornio 
Mitä on paikallinen elämä? Reittien kehittäminen, historiallinen reitti (sotahistoria). 
Toteutus: Kokoonnutaan yhteisiin tapaamisiin, tärkeää, Vedokset 
 
Onko hankkeessa koulutusta? 
 
Juha K: 
On, kylille tarjotaan 7 porrasta  
Kyläneuvostoihin paikan päälle 
 
Posio: 
Posion taikamaan tarina: ks. hanketta (viime rahoituskausi) jokainen sai osallistua 
Posio u filmi 
 
Meltosjärvi: Kämppähanke, Maisemanhoitosuunnitelma (maitolava) 
Törmänki: Otamme ideat vastaan, rakennettu ja niitetty heinää 
 
Kaamasen kyläyhdistys: Meän tie on suomen kuuluisin 
Lappilaiset Kylät Lapin kylien sielu  
 
Purnumukka: Saariselkä Vesistöjä paljon  
Vuotson valaiseminen omalla viivalla. 
 
Keminsuun Kylä: Paavo Väyrynen, kylätalo, kyläkauppa vauvasta vaariin: nuoria, keski-ikäisiä, 
vanoja 
Perinnepäivä: Vanhojen ihmisten tarinoita nauhoitettu, Kalaporras 
 
Siitonen: 
Yksityinen kultakaivos,  
 
Slk/Muurola: läpikulkukylä, kulkujätkä 
tarinallisuus/hulluus: Elämä kaikessa tragedisuudessaan ja koomisuudessaan. Tätä tarvitaan/tätä 
on. Poikkeava näkökulma 
 
Sallan kyläreitti yhdistys: Kyläreitti ok,  
Kelloselän kyläyhdistys: Kylien välinen yhteistyö, Maja kokoontumiseen, hankkeita, Junan perässä 
juoksu, Itä- ulottuvuus: voisi kehittää 
Metsästys maat. 
Lapset näkymään 
Taiteilijoita, runoilija, maalareita, piirtäjiä, jakaminen muille 
 
SPR:  kylien muut yhdistykset mukaan 
 
Kostamon kyläyhdistys: Historian kirja Maalaismarkkinat (vuosia pyörineet) Nuoret mukaan 
Jotos: Laki ounasjoesta rauhoitettiin, filmejä löytyy 
Helsinki: lähtee mukaan  
Lappi – yöauringon kuva 
 
 
 


