Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry
V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja
kylätoiminnan edistäminen. Sen sisällä toimi Lapin kylätoiminnan tuki ry, joka oli
rekisteröitynyt ns. talousyksikkö.
Kesäkuussa perustettiin Sääntötyöryhmä, johon kuului molempien hallitusten jäseniä,
kyläasiamies ja kyläkoordinaattori sekä kutsuttu asiantuntija. Työryhmän esitysten
mukaan 17.10.2010 pidetyssä ylimääräisessä yleisessä kokouksessa nämä kaksi toimijaa
päätettiin yhdistää, yhdeksi toimivaksi maakunnalliseksi kylien yhteenliittymäksi. Säännöt
ja nimen muutos ovat vielä käsittelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa, joten siltä osin
työ on vielä kesken.
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Lapin Kylätoiminnan kokouksia on pidetty yhteensä 4
Lapin Kylätoiminnan Tuki ry;n kokouksia on pidetty 7
Yksi sääntömääräinen vuosikokous 8.5.2010 ja yksi ylimääräinen yleinen kokous
17.10.2010
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Henkilöstö:
Sihteerinä on toimi 21.9.2010 asti Eeva-Liisa Kangas
Lapin kyläasiamies Pirjo Riskilä aloitti työt 1.6.2010.
1.10.2010 alkaen kyläasiamiehen tehtäviin sisällytettiin myös sihteerin tehtävät.
Lapin Liiton kyläkoordinaattori Juha Kutuniva, on osallistunut kokouksiin kutsuttuna
asiantuntijana.
Tilintarkastajina toimivat Paula Karjalainen ja Mervi Pesonen
Talous:
Kylätoiminnan valtionavun turvin yhdistys on pystytty palkkaamaan osa-aikaisen (50%)
kyläasiamiehen, sekä hoitamaan hallinnon ja muut sille kuuluvat tehtävät.
Muu rahoitus koostuu arpajaistuloista, kannatusmaksuista sekä kuntien avustuksista
kylätoimintapäivien järjestämiseen.
VARSINAINEN TOIMINTA
Kylätoiminnan edistäminen
Kylätoiminnan edistämiseksi on järjestetty kylätilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä Lapin
liiton Mennään kylään!- hankkeen kanssa. Pidettiin yhteyttä kyliin ja avustettiin
kyläsuunnitelmien laatimisessa ja kylätoimikuntien rekisteröintiasioissa.
Lapin Kylätoiminnan Tuki ry ja Lapissa toimivat marjanostajayritykset (Lapin Liha Oy,
Korvatunturin Marja Oy, Kasvishovi /Tessacraft Oy, Arctic International Oy, Tmi Petri
Lehtiniemi ja Kiantama Oy) allekirjoittivat kesän alussa Lapin liiton johdolla marjastuksen
toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteilla pyrittiin estämään ristiriitojen ja
vastakkainasettelun syntymistä marjanpoimijoiden ja paikallisten asukkaiden välillä.
Lapin Kylätoiminnan Tuki ry avasi heinäkuun puolessa välissä sovitun mukaisesti Marjapuhelimen ja sähköpostiosoitteen, joihin kyläläiset saivat jättää palautetta. Kahden ja
puolen kuukauden aikana palautetta kertyi 111 viestiä, joista 78 oli tekstiviestejä ja 33
sähköposteja. Palautteista suurin osa koski poimimista liian lähellä asutusta. Palautteet
välitettiin saman tien marjanostajayrityksille, jotka reagoivat saamaansa palautteeseen
Oltiin mukana järjestämässä voimistuvat kylät kampanjaa Tornioon, sekä Lapin
maaseutufoorumia Rovaniemelle 9.11.2010.
Lapin kylätoimintapäivät järjestettiin Rovaniemellä 16-17.10.2010. yhteistyössä Lapin liiton
Mennään Kylään!- hankkeen kanssa. Päivien aiheena oli Lappi asuinmaaseutuna.
Tapahtumaan osallistui n.167 henkilöä.
Vuoden kylä
Vuoden kylä; Tanhua Savukoskelta palkittiin Lapin kylätoimintapäivien pääjuhlassa.
Kunniamaininnan saivat Arpela Torniosta ja Meltosjärvi Ylitorniosta. Samassa
tilaisuudessa vuoden kyläteko palkinnolla palkittiin Jerisjärven Muijat kyläyhdistys ry
Muoniosta.
Tiedotus
Yhdistys on pyrkinyt edistämään sähköistä tiedottamista, yhdistyksen nettisivuja on
kehitetty ja päivitetty.
Yhdistys on ollut esillä lehtikirjoituksissa

Osallistuminen
ohjausryhmät:
- Pidä Lappi Siistinä ry: Käytöstä poistettujen aitamateriaalien kerääminen maastosta
– pilottihanke (Outi Marttila/ Kyläasiamies Pirjo Riskilä)
- Lapin yliopisto: Lapin muotoilun valmisteluhanke (Outi Marttila/ Kyläasiamies Pirjo
Riskilä)
- Lapin liitto Mennään Kylään!- hanke (Juha-Pekka Lumpus ja Marjaana Sieppi)
työryhmät:
- Naisyrittäjien teemapäivän suunnittelu
- Lapin arjen ja matkailun turvallisuuden hankeverkosto
- Sisäisen turvallisuuden sihteeristö
- Maaseututyöryhmä
hankeyhteistyö:
- Kyläasiamies osallistui Taatusti turvassa -huolehtiva kyläyhteisö- ja Kylä auttaa ja
välittää kriisissä hankkeiden tilaisuuksiin.
- Tehtiin yhteistyötä Lapin liiton Mennään kylään!- hankkeen kanssa.
- Ranuan ja Tornion kylien neuvoston kokoontumisissa
- Alakemijoen kylien kehittämistilaisuuksissa
- Keminmaan kylien kehittämissuunnitelman tilaisuuksissa
- Kyläkokouksissa
Lisäksi kyläasiamies osallistui seuraaviin tilaisuuksiin:
- Kyläasiamies tapaaminen Porvoossa 7-8.6.2010
- Msl:n tiedotustilaisuus Rovaniemellä 23.6.2010
- Lapin eräperinne seminaari Unarin-Luusuassa 16.7.2010
- Pohjoiskalotti konferenssi 20-22.8.2010
- Ympäristö 2010 kiertue, seminaari Tervolassa 27.8.2010
- Lokaali Pieksämäellä 28-29.8.2010
- Lapin kulttuuriympäristöt kunniaan seminaari 11.9.2010
- Palvelut harvaan asutulla maaseudulla videoyhteys Lapin liitossa 14.9.2010
- Lapin ammattiopisto, Elintarvikealan teemapäivä seminaari 15.9.2010
- Muotoilun arvokeskustelu seminaari Lapin yliopisto 15.9.2010
- Asukas näkökulma mökkiläisten omaisuuden hoitopalveluun asiantuntijaseminaari
Posiolla 18.10.2010
- Länsi-lapin maakuntakaava 21.10.2010
- Kyläsuunnittelutreffit Forssassa 23-24.11.2010
- Leader Parlamentti 29.11.2010
- SYTY:n vuosikokous 30.11.2010
- Kylätoiminnan neuvottelupäivät Riihimäellä 8-9.12.2010
- Maailmankylät 2011 suunnittelupalaveri Raanujärvellä

Tiivistelmä:
Vuosi 2010 oli Lapin kylätoiminnalle ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry:lle muutosten
aikaa. Yhdistyminen ja sääntömuutos aiheuttivat erilaisia tulkinnallisia
erimielisyyksiä alueella. Kylätoimintapäivillä pidetyssä kokouksessa päätetty
nimenmuutos meni uusiksi, koska toinen samaan aikaan perustettu yhdistys ehti
saada käyttöön Lapin Kylätoiminta ry nimen. Vuoden lopussa muutokset oli vielä
vireillä PRH:ssa, eikä yhdistykselle ehditty saada uutta nimeä vuoden 2010 aikana.
Tilanteen epäselvyys aiheutti viivästymistä yhdistyksen toiminnan sekä mm.
jäsenkampanjan ja markkinoinnin aloittamisessa.
Ensimmäinen Lapin kyläasiamies palkattiin kesäkuun alussa (50% työaika)
valtionavun turvin. Kyläasiamiehen tehtävänä oli kylien ja kylätoiminnan
kehittäminen ja aktivointi. Kylien neuvonta ja opastus.
Toimintakentällä vallinneet epäselvyydet veivät suuren osan myös kyläasiamiehen
työajasta, jolloin tavoitteet kyläsuunnitelmien ja rekisteröityjen kyläyhdistysten
saamisesta jäivät alhaisiksi.
Lapin liiton kyläkoordinaattorin kanssa tehtiin kuitenkin yhteistyötä kylien
neuvostojen kanssa ja Alakemijoen Palke- hankkeessa, jossa selvitettiin
Alakemijoen kylien yhteistyön ja erilaisten palveluiden tuottamisen yhteisen
toimintamallin luomista. Hankkeessa käytiin läpi myös kylien kyläsuunnitelmia ja
tarpeita niiden päivittämiseen. Yksi kylä näistä päivitti suunnitelman vuoden 2010
aikana.
Keminmaan kylät ry aloitti kylien yhteisen kehittämissuunnitelman laatimisen.
Kyläasiamies oli Lapin liiton kyläkoordinaattorin kanssa hankkeessa mukana
neuvonantajana. Lopulta päädyttiin esitemallisen kyläsuunnitelman laatimiseen joka
kylällä. Tämä työ jatkuu ja tavoitteena on saada suunnitelmat valmiiksi
heinäkuussa 2011 järjestettävään kylätapahtumaan.
Mellakosken kyläsuunnitelma valmistui 2010 ja siinä kyläasiamies kävi
neuvonantajana. Sinetässä kyläsuunnitelman laatiminen on kesken ja valmistuu
keväällä 2011.
Lappi on laaja alue ja Ilman valtionapua yhdistys ei voisi toimia maakunnallisena
kylien yhteenliittymänä. Yksistään matkakustannukset nousevat korkeiksi pitkien
välimatkojen vuoksi.

