
Työpaja 12.10.2013 

Kylätoiminnan tulevaisuus 



 



Työskentelyn tavoitteena tänään: 

On tehdä näkyväksi lappilaisten 

kylätoimijoiden näkemyksiä oman 

toiminnan tulevaisuuden kannalta 

keskeisistä kysymyksistä  

 

Työskentelyn tulokset osaksi 

valmisteilla olevaa 

järjestöstrategiaa! 



Lappilaiset järjestöt  

(prh 13.6.2013) 
Kemi-Tornio seutukunta ( asukkaita 60 085): 
Simo   133 
Kemi  766 
Keminmaa  191 
Tervola  193 
Tornio   602 Yhteensä 1885 
Torniolaakson seutukunta: (asukkaita 8 375) 
Ylitornio  243 
Pello  210 Yhteensä  453 
Tunturilapin seutukunta: (asukkaita 14 503) 
Kolari   275 
Muonio   146 
Enontekiö   135 
Kittilä  379 Yhteensä    935 
Rovaniemen seutu: (asukkaita 65 112) 
Rovaniemi                       1814 
Ranua   209 Yhteensä  2023 
Pohjois-Lapin seutukunta: (asukkaita 16 834) 
Utsjoki    89 
Ivalo + Inari  301  
Sodankylä  415 Yhteensä    805 
Itä-Lapin seutukunta: (asukkaita 17 900) 
Salla  246 
Posio  199 
Savukoski   98 
Pelkosenniemi   89 
Kemijärvi  383 Yhteensä 1015 
 
Kaikki yhteensä    7116 
 



Työskentely tapahtuu kahdessa 

ryhmässä:        

    
 

1.  Työskentely pienryhmissä  

(työskentely tässä tilassa) 

2. Sana on vapaa –keskustelu 

(siirtyminen tilaan Syksy) 

 

 Jokaisen toivotaan osallistuvan 
molempiin ryhmiin.  

 Vaihto tapahtuu klo 13.30 

 Päiväkahvit tässä tilassa klo 14.30  

 Kooste päivän työskentelystä -> klo 17 

 

 



1. Pienryhmät 

 Tila on jaettu kuuteen (6) pienryhmään 

1. ASUMINEN 

2. YHTEISTYÖ 

3. OMAEHTOINEN TOIMINTA 

4. TOIMINNAN RESURSSIT 

5. VIESTINTÄ, TIEDOTUS 

6. PALVELUT 

 

 Jokaisella ryhmällä on nimetty pj., joka 

vastaa ryhmän työskentelystä ja tulosten 

kirjaamisesta 

 



Teeman käsittely 

pienryhmissä: 

1. Mikä on teeman ideaali/tavoitetila?  

2. Millaisia haasteita teemaan liittyy? 

• (Ongelmat esteet tavoitetilaan 
pääsemiseksi) 

3. Mitä pitäisi tehdä, että esteet poistuvat? 

• (Konkreettiset toimenpiteet) 

 



Pienryhmien pj:t  

1. Asuminen  
Marja Tuomivaara 

2. Yhteistyö  
Sanna Ylitalo 

3. Omaehtoinen toiminta 
Suvimaria Saarenpää 

4. Toiminnan resurssit 
Marita Ulusoy 

5. Viestintä, tiedotus 
Nina Willman 

6. Palvelut 
Juha Kutuniva 

 



 Sana on vapaa -keskustelu 

 Aikaisempien kyläpäivien palautteissa on 

toivottu aikaa yhteiseen keskusteluun. 

 Mahdollisuus nostaa esiin vielä muita 

tärkeitä teemoja kylien tulevaisuuteen liittyen 

 Keskustelua vetävät: 

  Anne Anttila ja Tarja Kinnunen 

 Keskeisiä teemoja kirjaa ylös  

 Marika Mathlein 



Kooste tuloksista 

 Työskentelyn alustavien tuloksien kooste 

esitellään klo 17.00  

 Tarkempi kooste tehdään loka-marraskuun 

aikana  

 Saatavilla kyläasiamieheltä 



Työpajojen kooste 

• ASUMINEN 

• YHTEISTYÖ 

• OMAEHTOINEN TOIMINTA 

• TOIMINNAN RESURSSIT 

• VIESTINTÄ, TIEDOTUS 

• PALVELUT 

 



Kylät hyvä paikka asua 

Tulevaisuuden kuva 

• Kylien palvelut turvataan 

– Arjen turvaa, turvallinen asua 

– Työpaikkoja  

– Toimivat tietoliikenneyhteydet 

– Teiden kunnossapito 

• Työtä yli kylärajojen ”Kateus pois” 

• Yhteisten päämäärien löytäminen 

• Vastuunjako, sopiminen ja kirjaaminen (oma 

kylä + kylien välinen yhdessä tekeminen) 

• Viestinnän kehittäminen  



Kylät hyvä paikka asua 

• Kylien voimien yhdistäminen (matkat, retket 

yhdessä) 

• Säännölliset kokoukset (Kirjaaminen, 

toimeenpano, tarkistaminen) 

• Yhteyshenkilöitä tarvitaan, koordinointi ja 

työnjako kylissä ja kylien välillä 

• Osallistumisella on itseisarvo 

• Kyläläisten osaaminen käyttöön (bittinikkarit, 

keittäjät, rakentajat, putkimiehet) 

• Perheiden toimintaedellytysten lisääminen 

– leikkipaikat 



Kylät hyvä paikka asua: 

• Aluelautakunta toiminta 

• Mökki ja kesäasujat mukaan toimintaan 

• Toimintapaikat kunnossa: 

– Pelipaikat, tanssipaikat, leikkipaikat, 

rannat 

• Luvat ja järjestäminen yhteistyössä kylät 

keskenään 

• Eri kyläyhdistysten välinen yhteistyö 

• Nuoret mukaan 

• Uusia asukkaita 

• Tehdään asioita yhdessä - joskus pakko 

 



Kylät hyvä paikka asua 

• On tunnistettu nuorten tarpeet 
yhteisyydellisyyden lisäämiseksi 

• Virtuaalisuus on osa tulevaisuutta - konkreettinen 
kohtaaminen 

• Kyliin paluumuuttoa 

• Perinteiden ja paikallisuuden vaalijoita 

• Paikallisuus keskiössä 

• Verkon kautta maailmalle 

• Kaikenikäisiä asukkaita ja osaajia 

• Paikka missä toimia, elinkeinotoiminnan 
tukeminen 

• Kaavoitusasiat kunnossa 

• Toimiva osaava nuoriso 

 



Kylät hyvä paikka asua 

• Elävä kylä 

• Osataan hyödyntää eri rahoituskanavia 

• Kylien ja kuntien välinen yhteistyö on toimivaa 

• Lähidemokratia toimiii 

• Kylien vaihtoehtoiset energialähteet 

– Maalämpö, bioenergia, tuulienergia 

• Toimivat liikenneyhteyden  ja toimivat 

kuljetuspalvelut 

• Kylillä hyvä maine 

• Toimivat lähipalvelut 

• Omaehtoinen kulttuuri näkyvää 

• Erilaiset kylät tekevät yhdessä työtä 



Kylät hyvä paikka asua 

• Siisti ympäristö, yhteisöllisyys ymmärretään 

• Kylillä omia vahvuuksia, jotka tunnistettu 

• Kylän omat toimivat verkostot 

• Kohtaaminen 

• Kohtaamispaikkoja 

• Kyläkello 

• Esim. 4 x vuodessa tiedote, www.sivut 

• Vuosikokoukset toimivat, viralliset 

ilmoitustaulut 

 

http://www.sivut/


Kylät hyvä paikka asua 

• Yhteisöllinen, asuttu kylä, jossa 

peruspalvelut ja sähköiset palvelut ovat 

saatavilla kyläläisten, järjestöjen, yritysten ja 

kunnan tuottamina 

• Kylän tarpeiden kartoitus 

 



Esteet: 

• Vuokra-asuntojen turvaaminen 

• Palveluiden väheneminen 

• Koulujen lakkauttaminen 

• Ei työpaikkoja 

• Ikäraja säännökset (Hallituksen jäsenyys) 

• Kateus 

• Nuorten mukaan saaminen 

• Kaikkien ääni ei yhdessä tekemisessä kuulu 

• Koko kylän toiminnaksi ei vaan hallituksen 

jäsenten toimintaa 

• Koulut enemmän mukaan 

 

 



Esteet 

• Hajauttamisen / keskittämisen politiikka 

• Väki vähenee – palvelut vähenee 

• Sivukylien realiteetti 

• Rahoituksen saaminen kylien kehittämiseen 

• Kuntatoimijoiden ennakkoasenteet 

• Kyläavustukset vähenemässä/ loppumassa 

• Tietotulvaähky 

• Tiedottamisen käytännöt 

 

 

 



Esteet 

• Rahan puute 

• Toimijoiden väheneminen, uusia vaikea 

saada mukaan 

• Nuorten työllistyminen 

• Yhteishengen puuttuminen 

• Pienten kylien elinvoimaisena säilyminen 

• Toimitilojen puute ja kunto 

• Miten ikäihmisten palvelut hoidetaan? 

• Yhteisten tavoitteiden puuttuminen 

• Asukkaiden motivointi toimintaan 

• Kateus 



Esteet 

• Yhteisvastuun puute 

• Asukkaiden tasavertainen kohtelu 

• Talkoohengen puute 

• Vetäjienpuute 

• Kylän huono maine 

• Uusavuttomuus 

• Aivan liian hyvä aika 

• Vuorovaikutuksen puute, ideoiden puute 



Esteet 

• Kokoontumispaikat vähentyneet 

• Kuka tarjoaa ja kokoaa tietoa 

• Eri keinojen kanavien laajuus 

• Vastuuhenkilön resurssit esim. 

tiedottamiseen liittyen 

• Vastuun jako, tieto ei kulje kylien ja kunnan 

välillä 

• Kaikki ei pääse nettiin 

• Tietopimentoon jää osa kylätoimijoista 

• Uusien ihmisten puute -< uudet ideat 

ajatukset 



Esteet 

• Tietoverkko-ongelmat 

• Vanhojen kiinteistöjen omistusoikeus, 

lakkautetut koulut 

• Ikääntyminen 

• Talkoohengen puuttuminen 

• Verkostoitumisen puute 

• Koulutetun väestön poismuutto 

• Palvelujen ostoon ei ikääntyneillä rahaa 

• Harrastustilojen puute 

• Kunnan toimet (tontit) 

 

 



Esteet 

• Rahoituskausien lyhytnäköisyys – ei 

kyläläisten tarpeiden ehdoilla – 

• Politiikan ja rahoituksen lyhytnäköisyys 

• Etäisyydet 

 



Konkreettiset toimet: 

• Kylien toiminnan ja kehittämisen rahoittaminen  

– Kylätalojen saaminen kylille 

• Kylille tuotavat palvelut (Kylätalojen tilojen 

hyödyntäminen) 

– Harrastemahdollisuudet, kansalaisopistot 

• Teiden kunnossapito 

• Työllistymismahdollisuuksien tukeminen 

/turvaaminen 

• Yhteiset turvallisuussuunnitelma 

• Yhteisöllisyyden ja välittämisen kulttuurin 

lisääminen 

• Toimintaa 

 

 

 



Konkreettiset toimet 

• Kylät yhdessä suunnittelevat kyläalueensa teiden kunnostusta  

• Nuoret tekemään nettisivuja 

• Lupa hankintoihin, investointien tekeminen (luottamus) 
mahdollistaminen 

• Kokousaktiviteettien lisääminen 

– Päätöksenteon demokratia 

• Tiedottaminen, asenteiden muuttaminen/vaikuttamistyön 
lisääminen 

• Kunnan kanssa neuvoteltava tila-asiat 

• Nuorten opettaminen yhdistystoimintaan 

• Tietokoneet seinästä pois viikkot 

• Uudet toimijat mukaan ja uusien toimijoiden innostamiseksi 
”porkkanat” 

• Politiikka pois – Avoimuus, läpinäkyvyys toimintaan 

• Uusien toimintatapojen ja ratkaisujen löytäminen  

• Talkoolaisten huomioiminen 

• Lahjoitukset yhteiseen käyttöön ja hyödynnettäväksi 

• Varainhankinnan monipuolistaminen 
 



Konkreettiset toimet 
• Paikallisuus keskiöön 

• Kulttuuriperinteet 

• Juuret omalle kylälle 

• Kylätoimijat toivottavat uudet asukkaat 

tervetulleeksi toimintaan – tietopaketti 

• Tiedottaminen pienellä kylällä helppoa 

• Toimijoiden hyvinvointi – jaksaminen 

• Nykytilan kartoitus, yhdessä sopiminen 

kylillä tehtäväksi toiminnaksi, seuraaminen 

• Palvelutarpeitten kartoittaminen kylissä, 

elinkeinotoiminnan kehittäminen 

• Kunnan, yritysten ja oppilaitosten välinen 

yhteistyö -> oppisopimukset, harjoittelu yms. 

 

 



Konkreettinen tekeminen: 

• Päättäjien vaihtaminen 

• Kylien asiat pitää saada päättäjille 
tiedoksi/tiedottamisen, vaikuttamisen paikat 

• Tiedottaminen 

• Toimintaa maineen parantamiseksi 

• Osuuskuntatoiminnan edistäminen kylillä 

• Viranomaisneuvontaa kylille,esim. 
verotusasiat, hankintaosaaminen 

• Lähipalveluiden toimivuus 

• Osaamisen lisääminen hanketoiminnassa, 

• Eri rahoituskanavien hyödyntämisen 
osaamisen lisääminen 

 



Konkreettiset toimenpiteet 

• Kylätaloille kerätään keskitetysti tietoa 
yhdistyksistä, tiedotustilaisuuksia 

• Tiedotussuunnitelma tulisi tehdä 

• Kylätaloille tietokoneet ja yhteydet 

• Tukihenkilö kylien ja kunnan tiedotuksen 
välille 

• Kunnille aluelautakunnat, joille kylien asiat 
kuuluu tai kylänasukasasiamies 

• Kyläpuhelin, sähköpostilistat 

• Kartoitus, mitä tietoa kyläläiset tarvitsevat 

• Mökkiläiset matkaan 

• Koulutusta sosiaalinenmedia 



Konkreettiset toimet 

• Tonttipörssi kylille (Kylä) 

• Kyläkaavat (Kunta) 

• Oma varainkeruu (Kylä) 

• Kyläsuunnitelmat 

• Laajakaista –hankkeet jatkaminen  

• Viriketoiminta (Kylä, järjestöt) 

• Hoivapalvelut (Kylä, järjestöt) 

• Kylävierailut ja hyvien käytäntöjen jakaminen 

• Työperäinen maahanmuutto 

• Ideariihi 

 

•   



Kiitos! 


