
1  /70 

 Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi – hanke  

1.3.2006- 31.12.2007 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLooppppuurraappoorrttttii  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKyylläätt  vvooiimmaavvaarraakkssii  jjaa  vvaarraavvooiimmaakkssii  

hhaannkkee  

  
1.3.2006- 31.12.2007 



2  /70 

 Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi – hanke  

1.3.2006- 31.12.2007 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Sisällysluettelo 

 

  Hankkeen perustiedot……………………………. 3 

  Alkusanat………………………………………….. 5 

  1. Taustaa…………………………………………. 6 

  2. Kylätoiminnan termistöä…………………….... 8 

  3. Kunta- ja kyläkierrokset………………………. 12 

  4. Yhteistyö ja koordinointi………………………. 14 

  5. Asetetut määrälliset tavoitteet……………….. 23 

  6. Hankkeen muut tulokset……………………… 29 

  7. Hankkeen toimenpide-ehdotukset…………… 31 

   * kunta-kyläyhteistyö………………. 31 

   * toimitilat…………………………… 32 

   * kylien syrjäseutulisä……………… 33 

   * palvelutarve………………………. 34 

   * tietoliikenne yhteydet……………. 35 

   * kylien kevytkaavat……………….. 36 

   * kyläsuunnittelusta………………... 37 

   * erikoiskyläsuunnitelmat…………. 38 

   * kylän kehittäjät…………………… 39 

  7. Hankkeen toimijoiden näkökulma…………… 40 

  8. Hankkeen työtekijöiden näkökulma…………. 42 

   

 

  Hankkeen aikana tapahtunutta…………………. 

  Liitteet: 

  Hanke-esite………………………………………. 47-48 

  Kyläsuunnittelunopas……………………………. 48-52 

  Muuta meille………………………………………. 53-56 

  Samassa veneessä………………………………. 57-60 

  Lehtileikkeitä……….……………………………… 61-70 



3  /70 

 Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi – hanke  

1.3.2006- 31.12.2007 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Hankkeen perustiedot 

Hankkeen nimi  Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi 

 

Hankkeen numero  22913 

 

Ohjelma   Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelma 

 

Hankkeen hallinnoija  Lapin kylätoiminnan tuki ry. 

   PL 60  

   99601 SODANKYLÄ 

   www.plappi.fi/~kylatoiminta 

 

Hankkeen toteutusaika  1.3.2006 – 31.12.2007 

 

Hankkeen toteutusalue  Lapin lääni 

 

Hankkeen rahoitus  EU 50 % ja valtio 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen rahoitus  EU 50 % ja valtio 50 % 

 

Menokohta   Hankepäätös:  Käytetty 

 1.3.2006- 31.12.2007 

 

Palkat  211.968,-   192.599,27  

Ostopalvelut     8.000,-       2.823,89 

Matkakulut    42.000,-     34.460,39 

Vuokrakulut      9.120,-       4.566,00 

Muut kulut      4.700       6.882,98 

 

YHTEENSÄ  296.038,00   255.358,03 

 

 

http://www.plappi.fi/~kylatoiminta
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Hankkeen henkilökunta  Eija Leppäjärvi projektipäällikkö 

   Esa Olkoniemi projektityöntekijä 

   Sisko Luusua projektisihteeri 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torniossa Arpelassa pidettiin Arpelan seudun kehittämispalavereita, johon oli 

kutsuttuna Arpelan, Lautamaan, Kantojärven, Korpijärven sekä Könölän kylän 

eri toimijoita. 

 

Kuvassa: Esa Olkoniemi (kvv-hanke), Osmo Huhta(Arpelan kyläyhdistys) ja 

Kirsti Aho (Arpelan kotiseutuyhdistys) 

 

Valokuva: Eija Leppäjärvi/2007 
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Alkusanat   

Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi hanke ajoittui aikaan jolloin 

edellinen ohjelmakausi oli loppumaisillaan. Hankkeen saaman 

rahoituksen turvin kylien nykytilan arviointia ja alustavia 

kehittämistoimenpiteitä oli helppo lähteä tekemään. Hanke oli 

Lapin TE-keskuksen käden ojennus Lappilaisille kylille, sillä 

ainutlaatuinen 100 %:n julkinen rahoitus turvasi avun myös 

vähävaraisimmille kylille. 

 

Hanke sai jo alkumetreillä tilaa tiedotusvälineissä ja siksi kylien 

mukaan saaminen oli aika helppoa. Hankehakemuksessa kylät 

jaettiin kolmelle eri tasolle, ja hankkeeseen saimme mukaan 

lähinnä 2-3 tason kyliä. Kaikkein aktiivisimmilla kylillä oli niin 

paljon ”hommaa” ettei ylimääräinen työ kiinnostanut.  

 

Hankkeen aikana selvitettiin myös kuntien kohtelua kyliänsä 

kohtaan. Tämä tieto on varmasti jatkossa arvokasta laajemmassa 

vertailussa. 

 

Tämän raportin on tarkoitus olla perinteisen loppuraportin lisäksi 

eräänlainen kylätoiminnan tämän hetken kuvaus. Raportti sisältää 

myös toimenpide-ehdotuksia kylätoiminnan kehittämiseksi.  

Kiitän hankkeessa mukana olleita kyliä, yhteistyökumppaneita, 

innostajia, masentajia ja ennen kaikkea ammattitaitoista ja 

maaseutuhenkistä ohjausryhmää.  

 

 

Eija Leppäjärvi 

projektipäällikkö 
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1. Taustaa   

Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi hanketta rakennettiin monitasoiseksi 

kylätoiminnan ”nuuskijaksi” ja ”potkijaksi”. Kylätoiminnan aktivoimiseksi 

maakunnan alueella oli siihen mennessä tehty valtavasti työtä niin 

toimintaryhmien kuin muidenkin toimijoiden kautta. Kuitenkin, vankasta 

kylätoiminta historiasta ja pohjatyöstä huolimatta, kylien toiminta jakaantuu 

kolmeen eri kategoriaan.  

1. tason kylät 

Kylät, jotka ovat lähteneet omaehtoiseen kehittämistoimintaan ja 

hyväksi käyttäneet hankerahoitusta tavoitteidensa 

saavuttamiseksi. Nämä kylät tulevat jatkossakin pärjäämään, 

mikäli kylien sosiaalinen pääoma ja yksityisrahoitus riittävät. 

Nämä kylät näkyvät voimakkaasti mediassa, ja osaavat myös 

tiedotusvälineitä hyödyntää tuotteittensa markkinoinnissa. 

Nämä kylät ovat myös ottamassa asemaa palveluiden 

tuottamisessa kylilleen. Kuntasektorin lakkauttaessa palveluita 

kyliltä, on palveluntuottamisen vastuu siirtymässä kylille. Näissä 

kylissä on tehtynä ja päivitettynä kyläsuunnitelmat, ja muutenkin 

toiminta on hyvin suunnitelmallista ja sitoutunutta. 

 

2. tason kylät 

Kylät, jotka elävät omaa elämäänsä. Pääpaino on 

yleishyödyllisissä ja viihtyvyyttä lisäävissä toimenpiteissä. Kylillä 

järjestetään erilaisia tapahtumia jotta saadaan kyläläisten kesken 

sosiaalisia kontakteja. Yleensä nämä kylät eivät pidä itsestään 

isompaa meteliä, kunhan vaan puuhastelevat asioita vuodesta 

toiseen. Usein nämä kylät ovat sisältä lujia, mahdollisten uhkien 

(mm. koulun lakkautusten) kautta voimansa rakentaneet. 

Kylillä on tehtynä kyläsuunnitelmat, jotka ovat jääneet 

hyödyntämättä. 



7  /70 

 Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi – hanke  

1.3.2006- 31.12.2007 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3. tason kylät 

Kylät, jotka ovat luovuttaneet ja nostaneet kätensä ylös. Tämä voi 

olla täysin tietoinen valinta, tai sitten toiminta on pikkuhiljaa 

hiipunut niin, ettei enää kylässä toimi yhtään yhdistystä tai 

kylätoimikuntaa. Näiden kylien ikärakenne on usein vinoutunut, ja 

kylässä asustaa pääasiassa eläkeläisiä.  

Kyläsuunnittelussa täällä ei ole useinkaan edes kuultu. 

 

--- 

Kylätoiminnan tilaa on tutkailtu mm. Lapin yhteisötalouden 

strategiassa ja Lapin kylätoimintaohjelmassa. Hankkeen sisältö oli 

osin näiden ohjelmien kooste. Lisäksi hankesuunnitelmaa 

tehtäessä oli huomioitu kyliltä tullut palaute, ja monen vuoden 

kylätoimintapäiviltä saatu palaute. 

Kylätoimintapäivillä ja muissa kehittämis- seminaareissa olijat 

ovat olleet aina paras totuudentorvi kun on haluttu kuulla kentän 

oikeaa ääntä. 

 

Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi hanketta toteutettiin koko 

Lapissa, lukuun ottamatta Kemin kaupungin aluetta. 
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2. Kylätoimintaan liittyvää termistöä 

Loppuraportissa käytetään kylätoimintaan läheisesti liittyvää termistöä ja jotta 

kaikilla – niin lukijoilla kuin kirjoittajillakin – on yhtäläinen ajatus tietyistä sanoista, 

on seuraavassa avattu käsitteistöä: 

 

a. Projekti / hanke 

Projekti eli hanke on toimenpiteiden kokonaisuus, jolla on selkeä 

alku ja selkeä loppu. Projekti voi olla rahoitettu ulkopuolisella 

rahalla, mutta projekti voidaan toteuttaa myös ilman rahoitusta. 

b. Kylän kehittäminen  

Kylän kehittäminen on toimintaa jolla pyritään saamaan 

asuinaluetta vetovoimaiseksi ja elinkelpoiseksi. Yleensä 

kyläkehittämisessä puhutaan joko yleisen viihtyvyyden 

nostamisesta tai elinkeinollisesta kehittämisestä. 

c. kylätoiminnan kehittäminen 

Kylätoiminnan kehittäminen eroaa kylän kehittämisestä siinä, että 

silloin pyritään edesauttamaan varsinaisen toiminnan 

kehittymistä. Nämä aputoimet voivat olla mm. kouluttamista. 

 

Lapissa lähes jokaisessa kylässä on kylien asioita ajamassa joku 

paikallisien toimijoiden yhdistys. Taajamissa on kyläyhdistyksiä 

kahdessa kunnassa: Utsjokisuun kyläyhdistys ry. ja 

Pelkosenniemen kyläyhdistys ry.  Lisäksi Sallan keskustassa on 

Sallan kylätoimikunta, joka ei ole toiminut vuosiin.  

Muualla taajamissa asiat hoidetaan ”toisin”, eli pääsääntöisesti 

kylätoimikunnan virkaa hoitaa kunnanhallitus. 
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Kylätoiminnassa on olemassa eriasteisia toimintoja (ei joka 

kunnassa, eikä edes joka maakunnassakaan), ja siten 

kylätoiminnan kehittämistä voidaan tehdä eri tasoilla: 

kylätaso 

( kylätoimikunta, -yhdistys, -seura ja muut 

paikalliskehittäjät) 

tehtävät: 

o ideoida ja tukea kylän jatkuvaa kehittymistä ja 

kehittämistä yhä paremmin kyläläisiä 

palvelevaksi 

o tukea paikallista yrittäjyyttä  

o yhteistyöelin kuntaan päin 

o toiminnan järjestäminen 

o kyläsuunnitelmat 

 

kuntataso (kylien yhteisjärjestöt) 

tehtävät: 

o keskustelee kaikkien kylien puolesta 

o on kylien äänitorvi viranomaisiin 

o priorisoi alueen kylien tarpeet 

 

seutukuntataso (seutukunnalliset kylien yhteenliittymät) 

tehtävät: 

o kerää kylien kehittämisideat yhteen 

o tekee ohjelmatyötä alueen kylien 

tarpeeseen 

 

maakuntataso (maakunnalliset kylien yhteenliittymät) 

tehtävät:  
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o toimia maakuntansa kylätoiminnan 

yhdyselimenä 

o olla osana valtakunnallista kylätoimintaa 

o tuoda esiin kylien asioita, antaa lausuntoja 

o pitää aktiivisesti yhteyttä alueensa kyliin 

mm. kyläkirjeillä, sähköposteilla, www-

sivuilla 

o huomioi alueensa kyliä erilaisilla 

maininnoilla 

o toimii alueen kylien kattojärjestönä 

 

valtakuntataso  

(Suomen kylätoiminta ry.) 

tehtävät: 

o toimii maakunnallisten kylien 

yhteenliittymien kattojärjestönä 

o kouluttaa kylätoimijoita 

 

d. kylien elinkelpoisuus 

Kylien elinkelpoisuudella tarkoitetaan kylän toiminnallisuutta niin, 

että se antaa kaikille kyläläisille yhtäläisen mahdollisuuden elää 

kylässä. Saada vaivatta tarvitsemansa palvelut… 

e. kylien elinkeinollisuus 

Kylien elinkeinollisuus sisältää kylän sisällä tapahtuvan 

elinkeinollisen toiminnan. Elinkeinollista toimintaa voi tarjota 

yksityisyrittäjät, yhdistykset sekä osuuskunnat. Kylien 

elinkeinollinen toiminta on tällä ohjelmakaudella ”rahoittajien 

suosiossa”.  

f. Yhteisöllisyys 

Kylätoiminnassa puhutaan usein yhteisöllisyydestä kun 

tarkoitetaan kyläläisten välistä vuorovaikutusta ja toimintaa 
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yhteisten päämäärien eteen.  Hyvin toimivassa yhteisössä kaikki 

yhteisön jäsenet tietävät mitä, miksi, milloin ja ketkä tekevät. Asiat 

päätetään ja valmistellaan yhdessä ja yhteisöllisyyden peruskivi 

on avoimuus. 

g. sosiaalinen pääoma 

Sosiaalinen pääoma on yhteisön jäsenten välistä toimintaa ja 

erityisesti luottamusta toisiinsa. Sosiaalinen pääoma on osa 

yhteisöllisyyttä; verkostot, osallistuminen ja luottamus. Nämä ovat 

apuna kyläläisten välisessä kanssakäymisessä, tehostavat 

yhteisön ja yksilöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellista 

toimintaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva Vuonislahti, Pohjois-Karjala 2007. Onni Muuttaa maalle hankkeen – 

opintoretki. Valokuva: Eija Leppäjärvi / 2007 
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3. Kunta- ja kyläkierrokset 

Hankkeen alkuvaiheessa haettiin kylätoiminnan tuntumaa  

käymällä face to face – neuvotteluja toimintaryhmien, muiden 

hankkeiden ja alueen kuntien kanssa. Tämän kierroksen myötä 

saatiin yleiskuva alueen kylätoiminnan tilasta ja siellä toimivista 

muista hankkeista ja organisaatioista.  

Erittäin arvokasta tietoa on myös se miten erilaisesti kunnat 

kohtelevat kyliään. Alla olevasta taulukosta selviää sen hetkinen 

tilanne (v. 2006) 

 

K Y L Ä T O I M I N N A N    T I L A  

Kunta Kylävastaava Väliaikais- 

rahoitus 

Kyläraha/ 

vuosi 

Kontaktit 

kyliin 

Savukoski Maaseutusihteeri  160,-  

kyläpv 1/kylä 

Kunnanhallituk

sen vierailut 

Tornio Suunnittelupäällikkö    

Pello Maaseutusihteeri myöntää 

myös 

palkkauskulut 

250,- yhteistyökylät 

170, yksin toimijat 

1000,- toimitilat 

 

Ylitornio Maaseutusihteeri  170,- + toimitilat Kuntatiedotteet 

Muonio Elinkeinoasiamies  400,- kuitteja vastaan  

Enontekiö Maaseutuviranomai

nen 

tapauskohtainen kohdennetaan 

toimintaryhmälle 

 

Ranua Maaseutuasiamies myöntää 350,- Kylätoimikunnille kuntatiedote 

Kemijärvi Maaseutusihteeri lainaa, ½ vuoden 

tarve 

250,- piiskaraha, 

330,. paras 

kylätapahtuma 

Kyläkirjeet 

Salla  Maaseutusihteeri mahdollista  

tapauskohtaisesti 

Mahd. hakea  

rahaa kehittämis-

tarkoitukseen 

 

 

Rovaniemi 

 

Asukasasiamies 

 

palkkaa 

 

170,. 

 

kyläkierrokset 
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työntekijöitä kyliin 250–350 vuokratuki 

Posio Elinkeinoasiamies myöntää  80–200,- toiminnan 

perusteella 

tiedotteet Kuriiri 

lehdessä 

Simo Kunnansihteeri tapauskohtaisesti kyyti kyläpv, 

avustus laskuja 

vastaan 

Kylävierailuja, 

kuntatiedote 

joka 2. kk 

Kittilä Elinkeinoasiamies kunta palkkaa 

kylätyöntekijät 

30 hlö /v kyläpäiville 

avustaa pieniä 

hankkeita 

kyläkierrokset 

pyydettäessä 

Kolari Maataloussihteeri kylätyöntekijä ei kylärahaa kyläkierrokset 

pyydettäessä 

Keminmaa Suunnittelusihteeri myöntää lainana, 

palkka-avustus 

toiminnan ja 

aktiivisuuden 

perusteella 

kirjeet 2-3 krt/v 

kyläkokoukset 

 

Utsjoki Maaseutusihteeri tapauskohtaisesti anomusten perusteella 

toimitila-avustus 

tutustumiskäyn

nit, 

ilmoitukset 

kylille 

Inari Kunnansihteeri  300,./v tilinpäätöstä ja 

toimintakert vastaan 

kyläkierrokset 

Sodankylä Kyläasiamies tapauskohtaisesti 

lainana 

300–500,-/v, 

avustukset 

pienempiin 

hankkeisiin, 

kyläpv 1/kylä + kyyti 

Kirjeitse 

Pelkosenniemi Hallintosihteeri periaatteessa 

mahdollista 

avustus 

kylätyöntekijän 

palkkaamiseen 8,50 

Lehti-

ilmoitukset 

kyläkirjeet 

Tervola Hankevastaava pieni puskuriraha 168,-/ 

toimintakertomusta ja 

– suunnitelma 

Vaihtelevasti 

kirjeitse, 

kyläkokoukset 
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4. Yhteistyö ja koordinointi 

Kuntakierroksen jälkeen hankkeessa siirryttiin varsinaiseen 

toimintaan kylien ihmisten kanssa. 

Kyläpäällikkötapaamisia järjestettiin alueen jokaisessa kunnassa. 

Tapaamisiin pyydettiin omaa toimintaa esittelemään kaikki sen 

alueen toimijat joiden kohderyhmänä vähänkään oli kylätoiminta. 

Tämä oli hyvä malli, ja sai paljon hyvää palautetta siitä, että oli 

helppo muodostaa yhtenäinen näkemys kunkin alueen käynnissä 

olevista projekteista ja muista mahdollisista 

yhteistyökumppaneista. Hyvää palautetta tuli kyläläisten lisäksi 

myös kuntien ihmisiltä.  

Tilaisuudet nimettiin kyläpäällikkö tapaamisiksi lähinnä siksi että 

halusimme nostattaa kylätoimijoiden oman arvon tuntoa ja sitä 

kautta sitouttaa ihmisiä roolinsa mukaiseen toimintaan. 

Kyläpäällikkötapaamisissa sovittiin jatkotoimenpiteitä niiden kylien 

kanssa joilla oli tarpeita, joita hankkeella oli mahdollista viedä 

eteenpäin. Valtaosa yhteistyöstä alkoi juuri näiden teemallisten 

iltojen aikana.  

 

Yhteistyötä tehtiin myös muiden hankkeiden ja toimijoiden 

kanssa. Seuraavassa lyhyt yhteenveto siitä millaisia toimenpiteitä 

ja kohtaamisia hankkeen aikana oli.  

 

Maaliskuussa 2007 vierailivat 

Pohjois-Pohjanmaan kylät Lapissa. 

Tässä kahvittelemassa Songan 

kylätalolla. 

V   Valokuva Eija Leppäjärvi / 2007 
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Sodankylän maaseutuportaali / Pohjois-Suomen Onni 

Sodankylän maaseututoimen ja Pohjois-Suomen Onni- hankkeen 

kanssa rakennettiin yhteistyössä Sodankylän maalle muutto – 

sivustoa, eli maaseutuportaalia.  

Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi -hanke osallistui tiiviisti 

sivuston alkuvaiheen suunnitteluun ja teki sivustolle esitteen. 

Maaseutuportaalin ajatus on kerätä kaikki mahdollinen tieto 

alueen kylistä mahdollisten muuttajien nähtäväksi nettiin. Kylät 

voivat sivuille laittaa myös perustietojen lisäksi oman 

mainossivunsa, jolla voi kilpailla sivujensa 

kiinnostavuudesta ja kylänsä 

vetovoimaisuudesta. 

 

Maaseutuportaali löytyy linkistä 

lhttp://www.plappi.fi/kunnat/sodankyla/kylatoiminta/  

(Huomio! Sivujen ulkonäkö on muuttunut huomattavasti 

alkuperäisestä, johtuen portaalin taipumattomuudesta) 

 

LAPIN KYLÄ ELÄMÄN KESKUS 

Kylä elämän keskus oli useamman hankkeen kokonaisuus, ja se 

kohdentui pääasiassa itä-lappiin ja saamelaisalueelle. 

Hankkeiden synergiaetu tuli esille hankkeen alkuvaiheessa, kun 

huomattiin toimivamme samoilla kylillä. Yhteistyössä hankkeen 

työntekijöiden kanssa kierrettiin kyläkokouksia. Pisin yhteistyö 

meni Etelä-Sallan kylien kohdalla, missä oli tarkoitus alkaa 

selvittämään alueen koulutusmahdollisuuksia. Etelä-Sallaan 

tulevaisuus näytti valoisalta kun PanParks-yhtiö suunnitteli 

kyläalueelle mökkikylää. Rakennusprojektin kaaduttua myös 

tiiviimpi hankeyhteistyö päättyi. Kylä elämän keskus hanke päättyi 

vuoden 2006 lopussa. 

http://www.plappi.fi/kunnat/sodankyla/kylatoiminta/
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Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi hanke oli mukana 

kyläsuunnitelman teossa, mikä jäi keskeneräiseksi Kyläelämän 

keskus hankkeella. 

 

Kulttuurivoimala / Kari Lunnas 

Kulttuurivoimalan osaaminen media- ja tietoverkkoasioissa on 

Lapin läänin huipputasoa. Hankkeen aikana käytiin useampi 

yhteistyöneuvottelu miettien miten Lapin kylissä voitaisiin alkaa 

hyväksikäyttämään laajakaistoja. Esimerkiksi nettitelevision 

lanseeraaminen kylätoiminnan tueksi auttaisi verkostojen 

ylläpitämistä ja tiedon- ja taidon vaihtamista.  Asiasta on 

suunnitteilla hankesuunnitelma, joka etenee loppukeväästä tai 

alku kesästä. 

 

Kylien elinkeinollinen kehittäminen / Juha Kutuniva 

Peräpohjolan Kehitys ry:n hanke kylien elinkeinollinen 

kehittäminen operoi samalla kentällä Simo, Ranua alueella kuin 

Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi. Hankkeen näkemyksellisyys 

oli vain elinkeinollisempi kuin KVV-hankkeen.  Operatiiviseen 

yhteistyöhön ei päästy, koska Kek-hanke loppui 2006 lopussa. 

Hankkeen tuottama tieto kylien osalta oli meidän käytössämme. 

    

    

Songan tervaskantojuhlat 2007 

   Valokuva: Eija Leppäjärvi / 2007 
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Pellon maaseutuohjelma 

Pellon kylien ja kunnan yhteinen kehittämissuunnitelma, jonka 

valmistelussa KVV-hankkeen työntekijä oli mukana. Suunnitelma 

on valmis, ja liitetty osaksi Pellon kuntastrategiaa. 

 

Suomen kotiseutuliitto – Lappi 

Kylätoiminnan ja kotiseututoiminnan perusperiaatteet ovat likimain 

samoja, sääntöjä myöten. Näiden toimijoiden ja toimintatapojen 

toisiinsa yhdistäminen olisi tärkeää ainakin täällä Lapissa missä 

toimijoita on muutoin vähän. Kotiseutuliiton kanssa pidettiin 

yhteisiä neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia mm. kyläkirjojen 

kirjoittamisesta, toiminnan rahoittamisesta. Yhteistyö 

kotiseutuliiton kanssa jatkuu etsien yhteistä muotoa ja toiminnan 

sabloonaa 

 

Kulttuurikämppä- hanke  

Kulttuurikämppä hankkeen aktiivikylät olivat pitkälti samoja kyliä 

jotka osallistuivat KVV-hankkeeseen. Kulttuurikämppä 

ohjausryhmän kautta tieto kulki kahtaalle missä kummassakin 

hankkeessa mentiin. Yksi parhaista hankkeen aikana toteutetuista 

yhteistyökuvioista.  

 

Pohjola Norden  

Pohjola Nordenin kanssa selviteltiin käytännön läheisen ja 

ruohonjuuritasoisen toiminnan saamista suomen, ruotsin ja norjan 

kyliin. Hanke aika loppui kesken jotta olisi konkreettisiin tuloksiin 

päästy. 
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Myötäle ry. 

Ohjelmakaudella 2000 - 2006 Lapin kunnista Posio oli ainoa, joka 

ei ollut osallisena toimintaryhmätyön annista. Posio kuuluu 

Koillismaan puolella olevaan Myötäle ry:een.  Myötäle ry:n kanssa 

aloiteltiin tiivistä yhteistyötä, jotta saataisiin synergiaetu 

koillismaa- lappi käyttöön ja ennen kaikkea Posion tilanne 

selkeämmäksi myös tänne Lappiin päin.  

Posion kylien kehittämishankkeen toimenpiteisiin osallistuttiin 

mahdollisuuksien mukaan (kehittämisseminaari sekä kyläpäivä 

Jokijärvellä), sekä annettiin konsultaatiota mm. 

kyläsuunnittelukoulutuksissa.  

 

Maalaismaisema 

Värriön kylä, 

Savukoski 

Valokuva: Eija 

Leppäjärvi 

 

 

 

 

 

Jutajaiset 

Kaupunki ja kylä kohtasivat Rovaniemen jutajaisissa kahdesti 

hankkeen aikana. Kylien mukaan saaminen näin suuren luokan 

tapahtumaan vaatii resursseja. Vuonna 2006 kylinä olivat Tunturi-

lapin seutukunnan kylät ja vuonna 2007 Pohjois-Lapin 

seutukunnan kylät. 

Tapahtuma elää edelleen, ja jatkossa kyliä aktivoidaan 

osallistumaan tapahtumaan.  
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Maailman kylät / Luusuan kyläseura, Kemijärvi 

Maailman kylät on vuosittain eri paikassa pidettävä kyläfestivaali. 

Luusuassa pidetty festivaali oli järjestyksessään 4. 

KVV-hanke suunnitteli Maailman kylät tapahtuman yhteyteen 

hankeseminaaria, mutta ennakkoilmoittautumisten vähyyden 

vuoksi seminaari peruttiin.  

 

Elma-hanke  

Elma-hanke oli ProAgrian hanke, jonka pääasiallisena 

tarkoituksena oli kouluttaa viljelijöitä (ja kyläyhdistyksiä) erilaisten 

pelto- ja ympäristötukien hakemiseen.   

Hankealueelta löytyi muutama yhteistyökylä, joiden kanssa 

suunnittelimme laajempaa kylä- ja maisemasuunnittelua. 

Molemmat ovat työnä niin isoja, että konkreettista tulosta tästä ei 

tullut. Kylät erikoistuivat joko kyläsuunnitteluun tai 

maisemanhoitoon. Synergiaetu hankkeiden kesken oli yhteisten 

kyläkokousten järjestäminen ja työmatkojen yhdistäminen. 

 

Pohjoisimman Lapin Leader ry. 

Toimintaryhmä, jonka alueeseen kuuluu ”lähes puoli lappia” eli 

Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski, Salla, Pelkosenniemi ja 

Kemijärvi antoivat mahdollisuuden yhteistyöhön monen kylän 

kohdalla.  Toimintaryhmän kanssa pidettiin toisiamme ajan tasalla 

missä milloinkin olimme kulkeneet, ja mitä on tapahtunut. Myös 

senkin jos kumpikaan osapuoli ei muistanut mennä…  

Yhteisestä tiedotustilaisuudesta on poikinut Savukosken kylien 

kehittämishanke, jonka suunnittelu on meneillään.  
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Mökkiläiset mukaan kuntien ja kylien toimintaan -projekti 

Suomen Omakotiliiton hankkeen järjestämä seminaari poiki 

hankesuunnittelutyöryhmän, joka mietti mökkiläisprojektin 

tekemistä Lapin alueelle. Lähinnä niin että kylätoiminta ja 

mökkiläistoiminta olisivat yhteistyössä toimineet alueensa 

kehittämisen hyväksi. Mukana tässä suunnittelussa oli mm. Lapin 

yliopisto, suomen yrityskummit, Lapin omakotiliitto ja eräitä Lapin 

kuntia KVV-hankkeen lisäksi. 

 

Kylät järvien syleilyssä hanke  

KJS – hanke kohdistuu Outokaira Tuottamhan ry:n alueen kyliin. 

Yhteistyötä tämän hankkeen kanssa tehtiin mm. erilaisten 

tapahtumisen järjestämisessä ja toteuttamisessa.  

Mm. Heinäkuussa 2007 järjestettiin Lohijärvellä ” Nosta Lippu 

Salkoon”- seminaari, jossa maaseudun asioita laitettiin 

järjestykseen mm. Kai Hyttisen kanssa. KVV-hankkeen työntekijät 

olivat mukana seminaarin toteutuksessa. Projektipäällikkö oli 

tilaisuuden juontajana. Joskin vähän pakosta ….  

 

 

 

 

 

 

Kuvassa: Raimo Viiri, Esa Olkoniemi, Eija Leppäjärvi, Kai Hyttinen, Kari Mäki 
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Lapin 4H /nuori yrittäjä Lapissa hanke 

Lapin 4H oli voimallisesti mukana kyläsuunnitteluprosessissa 

koko hankkeen ajan. 4H-laisten kanssa opiskeltiin nuorten ja 

lasten kyläsuunnitelmiin tietojen keruuta ja varsinaisten 

suunnitelmien tekemistä. Kyläsuunnitteluprosessissa oli nuoria 4 

kylältä. Konsultaatiota annettiin puolin ja toisin. 

Hankkeesta alkunsa saanut nuorten kyläsuunnitelmien tekeminen 

konkretisoitui 14.2.2008 Sodankylän Orajärven kylässä, jossa 

nuorten kyläsuunnitelmasta tehty elokuvaa sai ensi-iltansa. 

 

Rovaniemen Portti- hanke  

Rovaniemen Portti hanke kohdistui Rovaniemen eteläpuolen 

kyliin, missä esimerkiksi kyläsuunnitelmien tekeminen oli 

suunnitteluasteella. Koulutimme Rovaniemen Portti hankkeen 

työntekijöitä kyläsuunnitelmien tekemiseen. Yhteistyötä tehtiin 

myös mm. koulutusten ja retkien osalta. 

 

Suomen omakotiliitto, Lapin osasto 

Omakotiliiton hanke atk-taitoja ikäihmisille on yksi kylien 

ikäihmisten kouluttamiseen ja elinvoimaisena pitämiseen 

kohdistuva hanke. Lisäksi kylätalkkarihanke on kylille tarkoitettu 

omakotiasumisen mahdollistamiseen liittyvä apu-hanke. 

Yhteistyössä omakotiliiton kylätalkkarihankkeen kanssa 

suunniteltiin Tornion Arpelan seudulle kylätalkkaripalvelua, jonka 

toteuttaminen odottaa sopivaa ajankohtaa. 

 

 

 

   Tornion kyläpäällikkötapaaminen      

   Kantojärven koululla 

   Kuva Esa Olkoniemi / 2008 
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Lapin Lääninhallitus /kylien arjen turvallisuus 

Lapin kylien arjen turvaaminen on noussut yhdeksi kylätoiminnan 

haasteeksi. Lapin Lääninhallitus on aloittanut sisäisen 

turvallisuuden ohjelman, ns. lapin mallin, työstämisen. Mukana 

työssä on myös Sisäasiain ministeriön sisäisen turvallisuuden 

osasto. 

Kylätoiminnan näkökulma on tässä hyvin mukana, ja työskentely 

jatkuu hankkeen jälkeenkin  

 

Sisko Luusua Ranuan 

Hillamarkkinoilla 2007  

 

 

 

 

 

 

 

Ounasjoki-varren 

kyläpäällikkötapaaminen 

Rovaniemellä Meltauksen 

koululla. Mukana ihmisiä  

seuraavista kylistä: Meltaus, 

Lohiniva, Marraskoski, 

Ounasjoen kylät ry., Porokari-

Maijanen-Jääskö, Patokoski, 

Tolonen, Perttaus-Osma-

Mitkasvaara. 

Valokuva Eija Leppäjärvi 
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5. Asetetut määrälliset tavoitteet 

 

Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi oli kylätoiminnan 

koordinaatiohanke, jonka yhtenä tärkeimmistä tehtävistä oli 

koordinoida kyläkenttää ja tuottaa tietoa kylätoiminnan tasosta 

tänä päivänä.  

Hankkeelle asetettiin sekä määrällisiä että laadullisia tavoitteita 

kuitenkin niin että pääasiallinen hankkeen tavoite oli innostaa 

kylätoimijoita toimimaan alueensa kehittämisen hyväksi.  

 

Tavoite Tavoitemäärä Tulos 

Rekisteröityneet kylätoimikunnat (1 50 0 

Kylähankkeita (2 10 4 (* 

Järjestettyjä koulutuksia (3 15 35 

Kylätoiminnan opaslehtinen (4 2 2 

Kylien www-sivut (5 25 8 (* 

Palvelurekisteri/yhteystietorekisteri (6 1 1 

Kyläviestilehti (7 4 0 

Kyläsuunnitelmia (8 20 7/11/7 (* 

”Kyläneuvostot” (9 5 1(* 
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Ja ne kootut selitykset….! : 

 

1) Rekisteröityneet kylätoimikunnat 

Hankkeen tavoitteista tämä epäonnistui eniten. Alkuvaiheessa 

näytti että rekisteröitymisiä tulee hyvästi, mutta alkuinnostus 

kyliltä loppui. Suurin syy tässä kuitenkin on se, että kyliltä 

löytyi muita paikallistoimijoita jotka voivat toimia 

kyläyhdistyksen tavoin. Näitä muita toimijoita olivat mm. 

maamiesseurat, maa- ja kotitalousseurat sekä osin myös 

metsästysseurat.  

Kuntien myöntämän kylärahan saamisen edellytykset täyttyvät 

näiden muiden yhdistysten osalta siten kun tämä toimivaltuus 

on alistettu yleiselle kyläkokoukselle. Kyläkokous tekee 

päätöksen siitä, että joku muu yhdistys toimii sen kylän 

”kyläyhdistyksenä”. 

Kylissä väki vähenee ja ikärakenne vanhenee, ja on ihan 

turhaa ”rasittaa” jo ennestään väsyneitä kylätoimijoita uusilla 

organisaatioilla. Käytetään synergiaetua hyväksi ja toimitaan 

niiden, jo olemassa olevien, resurssien puitteissa. Tärkeää on 

kuitenkin, että jokaisessa kylässä on jokin 

oikeustoimikelpoinen yhteisö joka voidaan tarvittaessa ottaa 

toimijaksi. 

 

2) Kylähankkeet 

Varsinaisia kylähankkeita hankkeen myötävaikutuksella ei 

lähtenyt liikkeelle, mutta parissa hankkeessa olemme olleet 

mukana antamassa apua. 4 (* = Kittilässä Kaukosen 

kylä(kylätalon saneeraus), Sodankylässä Sassalin kylä 

(kylätalo), Torniossa Arpelan kylä (kylätalkkari) ja 

Savukoskella kylien yhteisen hankkeen kehittely. 
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Tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja rahoittajista on annettu 

lähes joka kylässä. Kyliä on kehotettu ottamaan yhteyttä oman 

alueensa toimintaryhmään. 

 

3) Järjestettyjä koulutuksia 

Hankkeen aikana koulutettiin kahdessakymmenessä neljässä 

(24) kylässä kyläsuunnitelmien tekemiseen. Koulutukset olivat 

muutaman tunnin ”tupakoulutuksia”.  

Rekisteröintiohjausta annettiin kahdeksalla (8) kylällä. 

Lisäksi hankkeen aikana oli yhdistys- ja kokoustekniikka 

koulutusta kolmella (3) kylällä/kyläalueella.  Kokoustekniikka ja 

sen tietämyksen lisääminen tulevat olemaan jatkossakin niitä 

osa-alueita mihin kylien koulutuksissa tulisi panostaa.  

 

4) Kylätoiminnan opaslehtinen 

Varsinaista kylätoiminnan ABC- opasta ei hankkeen aikana 

tuotettu, mutta kyläsuunnittelun perusopas sekä rekisteröinnin 

vaiheet opas.  Lisäksi tämä loppuraportti – toivottavasti - toimii 

yhdenlaisena opaskirjasena. 

 

5) Kylien www-sivut  

Kylien kotisivujen tuotannossa tehtiin yhteistyötä plappi-

sivuston tekijöiden Puolen lapin kansalaisverkko- hankkeen 

kanssa siltä osin kuin ne sopivat toiminta-alueeseen 

(maantieteellisesti).  Suoranaisesti kotisivujen laatimisessa 

ohjattiin kahdeksan (8) kylää Puolen lapin kansalaisverkkoon. 

 

6) Yhteystietorekisteri 

Kylätoiminnan yhteystiedot ovat päivitetty. Hankkeen alussa 

tiedossa oli noin 15 kylän sähköpostiosoitteet. Tällä hetkellä 

niistä on tiedossa noin 60 %. Tämä työ jatkuu edelleen. Kylien 
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kannalta on ehdottoman tärkeää saada sähköisten viestimien 

kautta kulkeva tieto itselleen.  

 

7) Kyläviesti- lehti 

Kyläviesti lehti oli tarkoitus tehdä yhteistyössä toimintaryhmien 

kanssa.  Hankkeen alkuvaiheessa ohjausryhmä käsitteli asiaa 

ja päätettiin päiväyttää lehden tekeminen hankkeen 

loppuosaan.  Kuitenkin kävi niin, että hankkeen loppuaika oli 

niin työllistettyä ettei lehden tekoon keritty. Voi olla myös niin, 

että ohjelmakausien vaihtuminen sattui sellaiseen ajankohtaan 

hankkeen kannalta, ettei lehdellä olisi oikeasti ollut tilausta. 

Nyt kun toimintaryhmien ohjelmat ovat tiedossa ja pikkuhiljaa 

rahoituskuviotkin selkeämässä, lehden tekemisen aika ja 

paikka olisi nyt.  

 

8) Kyläsuunnitelmat 

Kyläsuunnitelmia hankkeessa tehtiin pääsääntöisesti ”kevyen 

kaavan” mukaan. Tämä siksi, että suurin osa kyläsuunnitelmia 

tekevistä kylistä oli vähäväkisiä, pieniä kyläalueita. 

Kyläsuunnitelman tärkeys korostuu pienessä yhteisössä, 

koska suunnitelmallisen toiminnan kautta voidaan vähälläkin 

väellä saada isoja asioita aikaiseksi. 

Kyläsuunnittelu on perinteisesti massiivista, isoja porukoita 

liikuttavaa toimintaa. Nyt oli kuitenkin pakko ottaa toisenlainen 

käytäntö käyttöön.  

Kyläsuunnitelmia tehtiin yhteensä kolmenkymmenen yhden 

(31) kylän kanssa. Osassa kyliä suunnittelutyö jäi ihan 

alkutekijöihin, mutta suurin osa suunnitelmista on ”lähes 

valmis”. Hankkeen työntekijät ovat sitoutuneet saattamaan 

suunnitelmat kylien kanssa painokuntoon, jos niissä apua 

tarvitaan. 
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Valmiita suunnitelmia  7 kpl 

Lähes valmiita                   13 kpl 

Alkutekijöissä  8 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyläsuunnitelmien valmiustila ei kuitenkaan ole koko totuus. 

Nimittäin kylissä jossa kyläsuunnitteluprosessi on lähtenyt 

liikkeelle, mutta suunnitelmat eivät ole valmistuneet, on 

mahdollisuus. Yhteisöllisyys on löytymässä, ja yhteinen 

tekeminen usein on mielekästä. Työtahti vaan on hitaampi kylissä 

joissa aktiiviväestö kulkee töissä tai heillä on pieniä lapsia.  

Laskuissa ei ole mukana kylärypästä (3 kylää) joka aloitti 

kyläsuunnittelun kvv-hankkeen kanssa ja vei sen päätökseen 

Rovaniemen Portti hankkeen kanssa. 

 

9) Kyläneuvostot 

Varsinaisia kyläneuvostoja hankkeen aikana ei saatu liikkeelle. 

Kemijärvellä on kolmen kylän yhteenliittymä, joka tekee mm. 

kyläsuunnitelmaa yhteistyössä.  Hankkeella vahvistettiin 

tämän kyläryppään toimintavalmiuksia. Rovaniemellä on myös 

kolmen kylän kyläyhteenliittymä, jonka alkumetrit kulkivat yhtä 

aikaa kuin KVV-hanke.  Posiolle suunniteltiin kylien 

yhteenliittymän perustamista, mutta se jäi tässä vaiheessa 

vielä kesken. Posiolle on kuitenkin tärkeää saada kylien 

yhteenliittymä tehtyä, koska seutukunnallinen kylätoiminnan 
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yhteistyö luonnistuisi paremmin koska Kuusamossa on 

kyläasiain neuvottelukunta ja Taivalkoskella 

kyläasiaintyöryhmä. Tällä alueella on lisäksi tarkoitus 

paikallisen toimintaryhmän työskentelyyn saada aikaiseksi 

kyläjaosto, johon kuuluisivat kunnalliset kylien yhteenliittymät. 

Ylitorniolla on suunnitteilla Järvikylien neuvosto, mutta vielä 

hankkeen aikana ei saatu päätöksiä lähteä mukaan ko. 

neuvostoon kuin parista kylästä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkakoskella projektipäällikkö Korpikylän kyläpäällikkö Tapio Vaaran 

kanssa. 

Kuva: Sisko Luusua  
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6. Hankkeen muut tulokset 

Kaupunki – kylät toimintamalli 

Tornion kaupunki ja kylät olivat pilottikohteena etsittäessä 

toimintamallia missä vuorovaikutteisesti vaikutetaan puolin ja 

toisin tiedon kulkuun.  

Tornion kaupungin kylävastaava vaihtui lähes samaan aikaan kun 

hanke alkoi, joten pilottimaisen työn kanssa kumppanina Tornio 

oli loistava. Lähtötilanne oli lähes nolla.  

Pilotin kautta kylät ja kaupungin virka- ja luottamushenkilöt 

tutustuivat toisiinsa kylätapaamisissa, joita hankkeen aikana 

järjestettiin Torniossa 4 kpl.  

Konkreettisina toimenpiteinä kaupunki-kylä akselilla tuli seuraavia: 

kaupunki on sitoutunut kuulemaan kylien mielipiteitä jatkossakin 

2-4 kertaa vuodessa pidettävissä kylätapaamisissa. Järjestely/ 

kutsumisvastuu on kaupungilla. 

Kaupunki tekee kylille tiedotuslehtisen vuosittain, mihin kerätään 

mm. avustukset ja toimintarahat mitä kylät voivat hakea. Lehtinen 

jaetaan jokaisen kylän puheenjohtajalle sekä www.tornio.fi 

sivustolle. Myös kylätoimikuntien, -yhdistysten ja –seurojen 

yhteystiedot yritetään pitää ajan tasalla.  

 

Seminaarit kylätoimintapäivien yhteydessä 

Kylätoimintaan liittyviin asioihin paneutuivat kylätoimintapäivien 

yhteydessä pidetyt seminaarit. 

13.10.2006 pidetty seminaari pureutui yhdistystoiminnan juridisiin 

ja käytännön toimiin. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Lapin 

paikallisten toimintaryhmien (Pohjoisimman Lapin Leader ry, 

Outokaira Tuottamhan ry. , Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry 

ja Peräpohjolan Kehitys ry.) kanssa. Tämä seminaari sai erittäin 

hyvää palautetta paikalla olleilta, ja jatkossakin kannattaa tähän 

puoleen panostaa. 

http://www.tornio.fi/
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14.10.2007 pidettiin Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi hankkeen 

kyläsuunnitteluosion valtavirtaistamis-seminaari.  Seminaarissa 

esiteltiin kyläsuunnittelun mahdollisuuksia ja toimintamalleja 

uusien ja vanhojen kyläsuunnitelmien kautta. Seminaariin saatiin 

myös valtakunnallista väriä kun Maa- ja Metsätalousministeriöstä 

Sirpa Karjalainen poikkesi pitämässä kylätoiminnan 

innostamispuheen. 

Seminaariin tuotettiin Samassa Veneessä- lehtinen, joka 

raportissa liitteenä nro 3.  

 

Talkootyönpäivä 

Rovaniemellä Jutajaisten yhteydessä lanseerattiin 

talkootyönpäivä yhteistyössä Lapin kyläasiain neuvottelukunnan 

kanssa. Talkootyönpäivänä on tarkoitus nostaa vapaaehtoistyön 

arvoa ja ennen kaikkea antaa tunnustusta 

vapaaehtoistyöntekijöille. Päivälle haettiin valtakunnallista 

näkyvyyttä haastamalla mukaan valtakunnallisia toimijoita ja 

sponsoreita.  Talkootyönpäivää on haettu Helsingin yliopistolta 

yleiseksi liputuspäiväksi. 
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6. Hankkeen toimenpide-ehdotukset 

Hankkeen aikana tuli esille asioita joille ”häätys tehä jotain”  

jotta kylätoiminnan perusta saataisiin tasolle, jossa toiminnan 

kehittyminen ja kehittäminen on mahdollista. 

Alla olevat toimenpide-ehdotukset ovat kyliltä tulleita esityksiä.    

Rahoittajilla tarkoitetaan kaikkia maakunnallisia rahoittajia, 

mukaan lukien toimintaryhmät.  

 

Toimenpide-ehdotus 1.  

KUNTA-KYLÄ YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 

Kuntien ja kylien lähentyminen toiminnassaan on elinehto sille, 

että kylät voivat ottaa vastuuta alueellisesta kehittämisestä.  

Kunnan byrokratia pitäisi pystyä minimoimaan kylätoiminnan 

kohdalla. Keskusteluyhteyttä pidetään yllä puolin ja toisin mm. 3-4 

kertaa vuodessa pidettävillä yhteistapaamisilla, joiden 

toteutusvastuu on kunnalla. 

Kunnan rooli 

Jokaisessa kunnassa on yksi virkamies jonka vastuutehtävänä on 

kylätoiminta. Mieluusti se virkamies olisi kyläasiamies.   

Kyläasiamiehen tms. tehtäviin kuuluisi mm. 

- kylätietojen ylläpitäminen 

- kyliä koskevien avustusten ym. tiedottaminen joko kirjeitse, 

sähköpostitse, nettisivuilla tai palveluhakemistossa 

Kylän rooli 

Kylät ilmoittavat automaattisesti yhteystietomuutokset kuntaan.  

Perustetaan kunnallisia / seutukunnallisia kylien 

yhteistyöjärjestöjä ajamaan alueellista kylä asiaa 

- Keskustelee alueen kylien puolesta eri viranomaisten kanssa 

- Laativat alueelliset pelisäännöt kylien kehittämiseksi 

- Priorisoi kylien kehittämistarpeet 
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Toimenpide-ehdotus 2. 

TOIMITILOJEN TURVAAMINEN 

Yhteisten toimitilojen puute tai toimitilojen ylläpidon ongelmat ovat 

yhteisöllisen toiminnan kulmakivi. Nykypäivän ihmiset eivät tahdo 

kokoontua kenenkään yksityisissä tiloissa, vaan yhdessä 

tekeminen tapahtuu yhteisissä tiloissa.  

  

Kunnan rooli: 

Kunnat pyrkivät takaamaan jokaiselle kylälle mahdollisuuden 

yhteiseen kokoontumistilaan. Yhteistyöllä kylien kanssa etsitään 

parasta mahdollista ratkaisua. 

Kunnat tukevat kylätalojen ylläpitokuluja. 

 

Lakkautetut kyläkoulukiinteistöt myydään seuraavasti: 

1. Kylälle toimitilaksi, vaikka vain nimellisellä korvauksella 

2. Yrittäjälle toimitilaksi 

3. Asunnoksi  

 

Kylän rooli: 

Kylät joissa kylätalo on käytössä, etsitään mahdollisimman 

monipuolisia käyttömahdollisuuksia ylläpitomenojen kattamiseksi 

ja mahdollisimman laajan käyttöasteen saamiseksi 

 

Rahoittajan rooli: 

Kylätaloihin liittyvissä rahoituksissa (kylätalojen teemahaku) 

käytetään suurimpia mahdollisia prosentteja korjaus- ja 

rakentamisinvestoinneissa. 
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Toimenpide-ehdotus 3. 

KYLIEN SYRJÄSEUTULISÄ 

Kylissä on paljon kuntien omistamia kiinteistöjä, joita kylät voivat 

vuokrata käyttöönsä (mm. koulujen liikuntasalit, atk-luokat…). 

Usein kunnat maksavat kylille toimintarahaa, joka otetaan 

vuokratuloina takaisin. Kyläläisille pitää taata yhtäläinen 

harrasteoikeus kuin taajamissakin asuville ilman kustannuksia. 

Tämä on kylien syrjäseutulisä;o) 

 

Kunnan rooli 

Kunta antaa kylille ja kyläläisille ”ilimasia vuoroja” omistamiinsa 

tiloihin esim. 2-3 kertaa viikossa. Näin taataan yhdenvertaisuus 

kylien ja taajamien ihmisten kesken.  

yös maksetut kylärahat jäävät sille tarkoitettuun merkitykseen eli 

kylän toimintojen edistämiseen, eikä palaa vuokratuloina kunnalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Lohijärven ”nosta lippu salkoon” – seminaari  7/2007 Valokuva ©Eija Leppäjärvi  
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Toimenpide-ehdotus 4. 

PALVELUIDEN PUUTTEESEEN VASTAAMINEN 

Palveluiden loppuminen kylistä ajaa ikäihmiset ja lapsiperheet 

taajamiin. Pienellä ”tuumaustauolla” ja ajatuksen muutoksella 

palveluista ainakin osa voitaisiin säilyttää kylissä.  

 

Kunnan rooli 

Kunnat selvittävät kylien todellisen palvelutarpeen ja sen mukaan 

lähtevät selvittämään miten palveluiden tuottamisen siirtäminen 

kylille onnistuu.  

Käydään yhteistyöneuvotteluja kylien ja siellä toimivien 

toimijoiden kanssa roolijaosta, jolla kylien palvelutarve saadaan 

parhaiten turvattua.  

Mietitään erilaisia palvelukylämalleja. 

Talkootyö arjen turvaamisessa romukoppaan. 

 

Kylän rooli: 

Kylät tuovat esille halunsa palveluiden tuottamiseen. Perustetaan 

kyläosuuskuntia, jotka toimivat yritysmäisesti, mutta kuitenkin 

arvopohjaisesti ja yhteistyössä kunnan sosiaali- ja teknisentoimen 

kanssa. 

 

Rahoittajan rooli: 

Rahoitetaan hoiva- ja muiden palveluiden, jotka edesauttavat 

kylien elinkelpoisuutta, hankkeita mahdollisuuksien mukaan 

suurimman rahoitusprosentin mukaan. 
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Toimenpide-ehdotus 5 

TIETOLIIKENNE YHTEYKSIEN PARANTAMINEN 

Lapin laajakaistastrategian kautta Lappilaisiin kyliin rakennettiin 

lähes 95 %:n peitto yhteistyössä kuntien, rahoittajaviranomaisten 

ja EU:n kanssa. Kuitenkin lähes jokaisessa kunnassa löytyy 

katvealueita niin laajakaistan saatavuuteen kuin myös gsm-

verkkoon.  Nämä katvealueet asettavat alueen ihmisiä erittäin 

eriarvoiseen asemaan ja ovat alueella turvallisuusriski 

 

Kunnan rooli 

Kunnat selvittävät alueensa katvepaikat ja rakentavat 

(yhteistyössä operaattorien kanssa) alueelleen 100 % peiton.  

 

Kylien rooli 

Kylän toimijat selvittävät peittoalueet, ja ovat asiasta yhteydessä 

aktiivisesti kuntaan ja operaattoreihin.  

Tarvittaessa kylät ”ottavat homman omiin käsiin” ja perustavat 

verkko-osuuskuntia 

 

Rahoittajan rooli 

Rahoittajien tulisi rahoittaa tietoverkkohankkeita ja rahoittaa niitä 

maksimiprosentein.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                     Sodankylän kyläpäällikkö tapaaminen. Valokuva Eija Leppäjärvi 
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Toimenpide-ehdotus 6 

KYLIEN KEVYTKAAVAT 

Usein kylien vetovoimaisuuden- ja kiinnostavuuden vähäisyyden 

syynä on alueen kaavoittamattomuus. Tämä vaikeuttaa kylillä 

sijaitsevien tonttien myyntiä. Lisäksi kaavoittamisella voitaisiin 

ohjailla uudisrakentamista kylämaisemaan sopivaksi. 

 

 

Kylän rooli 

Kylät lähtevät tekemään ns. kevyttä kyläkaavaa, joka ei edellytä 

lainvoimaisuutta vaan perustuu kyläläisten vapaaehtoiseen 

toimintaan kylänsä suunnitelmalliseen kehittämiseen. 

Kustannukset kaavoituksesta tulee kaavoittajalle. 

 

Kunnan rooli 

Laki ei velvoita kuntia kaavoittamaan tonttejaan omaehtoisesti 

kaava-alueen ulkopuolella.  

Kunnan tulee olla kaavoitusprosessissa mukana ja merkata 

mahdolliset kevytkaavat kunnallisiin asiakirjoihin ja kunnioittaa 

kylien tahtoa uudisrakennuksien sijoittamisella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vene Lampsijärvellä. Kuva Eija Leppäjärvi © 
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Toimenpide-ehdotus 7 

KYLÄSUUNNITTELUN VAKIINNUTTAMINEN 

 

Suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen kehittämisen turvaamiseksi 

kyläsuunnittelu tulee vakiinnuttaa kylätoimintaan. Tämä tarkoittaa 

sitä että a) uusia kyläsuunnitelmia tehdään kylien tarpeista (ei 

kehittämishankkeiden) ja b) kyläsuunnitelmien päivittäminen on 

vuosittain tapahtuvaa, jatkuvaa toimintaa. 

 

Kyläsuunnitelmia tehdään nyt pääsääntöisesti eri 

hanketoimijoiden kautta, mikä sinällään ei ole paha juttu. Näin 

kylät saavat tarvitsemaansa ”käjestä pitäen tapahtuvaa 

opastusta”. Kuitenkin kylien kehittämishankkeiden toiminnan tulee 

pikkuhiljaa ottaa askelta eteenpäin ja ainakin normaalien 

kyläsuunnitelmien tekeminen jäädä muiden toimijoiden vastuulle. 

Kyläsuunnitelmaoppaat ja eri toimintamallit ovat pitkälti rakennettu 

ns. pitkän kaavan kyläsuunnitteluprosesseiksi. Kylätoiminnan tila 

ja toimijat ovat siihen nähden aika vähäisenä. Ensimmäisenä  

tehtävänä on vakiinnuttaa myös kevyempi kyläsuunnittelumalli 

kylille.  

 

Kylätoiminnan ja toimintaryhmien rooli 

Kylätoiminta yhteistyössä toimintaryhmien kanssa lanseeraavat 

koulutusmallin mm. kansalaisopiston kanssa. Kansalaisopistot 

ottavat kyläsuunnitelmakoulutukset osaksi omaa ohjelmaansa. 

Kyläsuunnittelukoulutusta annetaan kylälähtöisesti niin että 

pienille kylille on kevytmalli ja isommille, aktiivisille kylille normaali 

kyläsuunnittelun malli. 
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Toimenpide-ehdotus 8. 

ERIKOISKYLÄSUUNNITELMAT 

Tämän hetkiset kyläsuunnitelmat on tehty tarkoituksella saman 

sabluunan mukaan. Lähinnä siksi että niiden vertaileminen ja 

yhteenvetomahdollisuus olisi helppoa. 

Kylissä on kuitenkin paljon niitä jotka ovat tehneet 

kyläsuunnitelmansa jo aikapäiviä sitten, päivittäneet niitä ja 

toteuttaneet hyvin pitkälle. Näiden kylien toiminta on jo pitkälti 

menossa elinkeinolliseen suuntaan ja kylien erikoistuminen on 

tapahtunut mm. matkailun, kulttuurin, urheilun mukaan.  

Näiden kylien tarpeeseen tehdään erikoiskyläsuunnitelmia, jotka 

perustuvat kylän ydinosaamiseen, tahtotilaan ja 

innovatiivisuuteen. 

 

Kylän rooli:  

Pitkäjänteistä kehittämistyötä tehneet kylät hyödyntävät alueensa 

vahvuuksia keskittyen 1-2 erikoisalueeseen ja sitä kautta alkavat 

ajattelemaan/kehittämään toimintaa elinkeinotoimintana. 

 

Rahoittajan rooli: 

Rahoittavat erikoiskyläsuunnitelma pilotteja. 
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Toimenpide-ehdotus 9 

KYLIEN KEHITTÄJIIN PANOSTAMINEN 

Kylässä kehittäjänä toimijat eivät tahdo pysyä muutoksen 

kelkassa mukana. Erilaiset lait ja asetukset ovat 

kylänkehittämisen esteenä. Lisäksi vertaistukea tarvitaan 

kylätoimintaan. Tähän kaikkeen olisi yksi vaihtoehto 

kylänkehittäjien kouluttaminen. 1990-luvulla kylän kehittäjiä 

koulutettiin työvoimapoliittisina toimenpiteinä. Ihmiset ovat 

vaihtuneet, säädökset muuttuneet, kehittäminen on enemmän 

ammattimaista.  

 

Toimintaryhmien rooli: 

Järjestävät alueellaan kylänkehittäjäkoulutuksia. Tärkeää on 

tarjota tässäkin palvelua kylien ehdoilla, eli koulutusta pitää olla 

monenlaista: päivä-, ilta- ja viikonloppu koulutuksia.  

 

Kylätoiminnan rooli: 

Toimivat koulutusten suunnittelijoina ja kouluttajina yhteistyössä 

toimintaryhmien kanssa 

 

Kylän rooli: 

Esittävät koulutustoiveita ja toimivat mahdollisesti opiskelijoiden 

imureina sekä toimivat järjestäjien apuna käytännön järjestelyissä. 

Koulutukset tapahtuvat mahdollisesti kylätalolla, joten siitä on 

mahdollisuus saada siltä ajalta vuokratuloa 
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7. Hankkeen toimijoiden näkökulma 

Hankkeen toimijoilta kysyttiin miten he ovat hankkeen mieltäneet, 

ja onko siitä ollut heille hyötyä. Kysely lähti hankkeessa mukana 

olleille kylille, kuntien yhteyshenkilöille, toimintaryhmien 

toiminnanjohtajille, yhteistyökumppaneille. 

Kyselykaavake  

Kysely toteutettiin sähköisenä lähettämällä kyselykaavake 

sähköpostin liitteenä. Tämä todennäköisesti pienensi kyselyyn 

vastaamista, sillä sähköpostin – ja varsinkin lomakkeen- käyttö 

taidot ovat heikkoja. 

 

Kyselyyn tuli vastauksia 8 kpl. Niistä yhteenvetoa seuraavassa: 

 

Toimijatahot: 

Kuntatoimijoita   2 kpl 

Kylätoimijoita  2 kpl 

Tiedotusvälineiden edustajia 0 kpl 

Muita, mitä 

- hanketyöntekijöitä  2 kpl 

- toimintaryhmästä  1 kpl 

 

Tietoa hankkeesta saatiin: 

lehdestä   2 kpl 

hankkeesta otettiin yhteyttä 4 kpl 

kotisivuilta   1 kpl 

muusta, mistä 

- yhteisistä tilaisuuksista 1 kpl 

- oli jo tiedossa  1 kpl 

- ohjausryhmässä  1 kpl 
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Hankkeen kanssa toimittiin 

kyläsuunnitteluasioissa  2 kpl 

koulutuksissa  1 kpl 

rekisteröintiasioissa   

tiedotustilaisuuksissa  3 kpl 

muussa, missä 

- maaseutuohjelman teossa 1 kpl 

- yhteyshenkilö  1 kpl 

 

Hanke on edistänyt toimintaa kylissä 

merkittävästi  2 kpl 

jonkin verran  3 kpl 

 

Tärkein merkitys hankkeen toiminnalla on ollut 

kyläsuunnittelun aloittaminen 1 kpl 

koulutuksen järjestäjänä  1 kpl 

yhteisten tapaamisten järjestäminen 4 kpl 

kunta-kyläyhteistyö  2 kpl 

kylätietouden jakaminen  3 kpl 

 

Maakunnallisten hankkeiden tärkeys jatkossa 

erittäin tärkeä  4 kpl 

jokseenkin tärkeä  2 kpl 

 

Vapaat kommentit: 

- kylille ulkopuolisten aikaa 

- jatkotyöskentelynä kunnan ja kylien yhteisten tilaisuuksien 

aktivointi sekä kyläläisten aktivointi omaehtoiseen kylien 

kehittämistoimintaan mm. hankkeistuksen kautta 

- kuntatilanteen voimakas muutos ja kunnan vaatima työ vie 

pohjaa osallistumiselta 
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- erilaisten tapahtumien järjestämisen avustaminen, 

kouluttaminen, tiedottaminen 

- lehtityöhön rohkaistaisiin 

 

8. Hankkeen työntekijöiden näkökulma 

Hankkeen työntekijöiden näkökulmat ovat kerättynä omista 

projektikokouksista, keskusteluista, sähköposteista ja vapaasta 

ideoinnista. 

Toiminnallinen näkökulma 

Toimialueena Lappi on varsin suuri. Kyläreissut venyivät monen 

päivän mittaisiksi, koska oli kuitenkin järkevää niputtaa tapaamisia 

ja kyläkokouksia samaan matkaan kuuluviksi.  

Hanketyöntekijät olivat eripuolilla aluetta, mikä helpotti toimintaa 

ja vastuunjakoa.  

Kuntien kanssa tehtiin tiiviisti yhteistyötä koko hankkeen aikana, 

ja se varmasti tuotti ainakin sen tuloksen että kuntien virkamiehet 

joutuivat prosessissa miettimään alueensa kylien asemaa.  

 

”Kunnilta on unohtunut, että kaikki kylät eivät tarvitse eikä voi 

hankkeita pyörittää, mutta silti kylä voi olla hyvinkin toimiva ja 

aktiivinen. Siellä voi olla hyvä asua ja kylään voi muuttaa ihmisiä.” 

 

”Kylätoiminnan ja toimintaryhmien rooli selkeästi erilainen. 

Hanketoimintaan paneutuneet kylät yhteistyöhän toimintaryhmien 

kanssa, muut käytännön toiminnat kylätoiminnalle.” 

 

Työn toimivuuden kannalta oli äärimmäisen hankalaa pyörittää 

hanketta lainarahalla. Tästä lisää alla. Hankkeella jäi käyttämättä 

rahaa liian paljon siihen nähden että töitä olisi ollut enemmänkin. 

Toimivuuden kannalta oli ongelma myös se että hankehenkilöstö 
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joutui olemaan ilman palkkoja ja matkakorvauksia useita 

kuukausia hankkeen aikana. 

 

Ajallinen näkökulma 

Hankesuunnitelman mukaan toiminta-aika piti olla 1.6.2005 – 

31.5.2007, eli käytännössä hankeaika puolittui. Tämä aiheutti 

suuria ongelmia tulosten saavuttamisessa.  

Selkeästi oli huomattavissa myös se, että hankkeen 

loppumetreillä kylät ja ihmiset heräsivät. Ensimmäiset tulokset oli 

saatu näkösälle ja sitä kautta kylät kiinnostuivat alueensa 

kehittämiseen. Ja huomasivat, että me todellakin olemme ilmaista 

työvoimaa.  

Ohjelmakauden vaihtuminen antoi hyvän työrauhan yleiseen 

kehittämisen suunnitteluun. Rahahanojen ollessa kiinni, voitiin 

reilusti käydä läpi niitä kylien oikeita ongelmia, toiveita,… sitä 

mikä jää nykyisin kylätoiminnassa vähemmälle, hanketoiminnan 

jalkoihin. 

 

Taloudellinen näkökulma 

Hanke sai rahoituspäätöksen helmikuussa 2006. Jo hankkeen 

hakuvaiheessa oli likviditeetti ajateltu hoitaa OKO:n 

väliaikaisrahoituksen turvin. Tämä malli oli neuvoteltu OKO:n ja 

Suomen kylätoiminta ry:n kanssa tukemaan hankkeiden 

hallinnointia.  

Rahoitusneuvottelut ja päätöksen saaminen vaikeutti hankkeen 

aloittamista tehokkaasti heti päätöksen tultua. OKO ei ollut 

informoinut paikallistason pankkeja tästä sopimuksesta, joten 

soutamista ja huopaamista oli suuntaan ja toiseen. 

Päätös kuitenkin tuli, saimme käyttöön 90.000 € - korot, jotka 

tietenkin nostettiin päältä pois.  
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Ensimmäinen suuri ”grande katastrof” tuli ensimmäisen 

maksatuksen aikoihin, kun pankki kuittasi siitä saatavansa. 

Toimintarahaa ei jäänyt ollenkaan. Siinä vaiheessa oli hankkeen 

keskeytyminen todella lähellä.  Kuitenkin saimme yhteistyössä 

Pohjolan Osuuspankin (Tuija Linjakumpu) kanssa neuvoteltua 

että OKO ”kottaa” jokaisesta maksatushakemuksesta 20 %. Siinä 

vaiheessa se tuntui ihan hyvältä ratkaisulta. Ainakin verrattuna 

siihen että kaikki toimintaraha menisi.  

Toiminnallisesti tämä tarkoitti sitä että koko ajan puuttui se 

”kakskytrossaa”. Ja lopussa rahaa jäi käyttämättä juuri sen 

pidätetyn verran.  

 

Yritys hyvä kymmenen. Toivottavasti tilanne tämän 

hankelainoituksen osalta muuttuu, ja ennen kaikkea toivottavasti 

siihen ei ole muut langenneet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45  /70 

 Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi – hanke  

1.3.2006- 31.12.2007 

________________________________________________________________________________ 

 

Hankkeen aikana tapahtunutta 

Jotta tästä kuivasta raportista ei jäisi sellaista kuvaa, että kylätyö 

ja matkasaarnaajana oleminen olisi pelkkää kurjuutta, 

tunnustamme tässä luvussa osan kämmeistämme.. Hankeraportin 

epävirallinen osa alkaa tästä:  

 

1  

Lapin maakunta on iso ja laaja. Sen tulimme huomaamaan 

useinkin. Varsinkin kun tulimme ihka uuteen kuntaan. Usein – 

ennen navigaattorin hankkimista – teimme kuvainnollisesti kunta- 

ja kyläkierroksia. Etsimme ja etsimme.. ja kiersimme ja kiersimme.  

Ne olivat niitä varsinaisia kylä- ja kuntakierroksia. 

 

2  

Pidimme Pelkosenniemellä kyläpäällikkötapaamista. Paikalla oli 

kunnanvaltuuston puheenjohtajan lisäksi useita kylien ihmisiä. 

Pelkosenniemi päätti monen päivän rundin, ja olimme varmasti 

kaikki ihan piipussa.  

Päällikkö piti kenties jo sadatta kertaa esitelmää hankkeen 

tavoitteista ja kohderyhmästä. Herra Murphy tai joku muu Moga 

laittoi projektipäällikön suuhun seuraavat sanat: hankkeen 

kohderyhmään kuuluu kylät, yritykset, yhdistykset ja yksinäiset. 

Piti sanoa tietenkin että yksityiset….  Väsynyttä matkasaarnaajaa 

hävetti, ja nauratti. Anteeksi Pelkosenniemiläiset! 

 

3 

 Väsymys tuo ongelmia muuhunkin kuin puhekykyyn. Ainakin 

järjen juoksuun, vaikka se ei aina selitykseksi käykään. Niinpä 

taas kerran palailtiin kyläkierrokselta yläperiltä. Ostin 

sodankylästä iltapäivälehden, jonka nakkasin autoni etupenkille. 

Siinä matkaa tehdessäni vilkuilin lehden kannessa olevaa lööppiä: 
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Britney Spears sai toisen lapsen.  

Ihan oikeasti piti miettiä, että kenen toisen? Ja miksi ihmeessä se 

sen sai? Toiselta? Keneltä? 

 

4  

Pitänee olla ihan tyytyväinen, että hanke on kunniallisesti ohitse ja 

kaikki hanketyöntekijät tallessa. Nimittäin se ei ole aina ihan 

saletti juttu, kuten parista otteesta kohta huomaa. 

Pidimme Sodankylän toimistossa hankekokousta, ja koska 

kokous kesti ja kesti, alkoi kahvihammasta pakottaa. Kahvimaito 

kuitenkin puuttui, ja jotain nisuakin voisi olla. Projektipäällikkö oli 

porukan joutilain ja tyhjänpäiväisin ja hänet siis laitettiin 

kauppaan.  Kaupasta mukaan lähti maitopurkki, piskettiä ja kai 

jotain muutakin kun syli tuntui niin täydeltä. Parkkipaikalla sitten 

auton viereen ja kaukosäätöavaimella ovi auki. Jostakin kumman 

syystä auton ovi vaan ei aukea, ei millään.  Fiksuna likkana 

tavarat auton katolle, ja uudelleen yrittämään. Vuoroin avainta ja 

vuoroin autonovea, mutta ei aukea. Pari tosi voimallista 

kirosanaakin pääsi ja pari vanhaa mummelia katsoi kuin olisin 

suurempaa syntiä tehnyt.  

Viereisen auton viereltä komea nuori mies kysyy, että onko 

ongelmia…? Vähän hämmentyneenä ja taas kiroten tuumaan, 

että tähän s-nan autoon ei pääse ja samalla huomasin autoon 

vilkaistessani että eihän minun autossa ole punaisia 

istuinsuojia….! 

 

5  Allakointi ongelmia oli vähän itse kullakin. Pääsääntöisesti 

kuitenkin löysimme oikeaan paikkaa oikeaan aikaan. Mitä nyt 

joskus viikon viiveellä…. 
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Hallinnoija: lapin kylätoiminnan tuki ry. 
 
rahoittaja: eu 50% ja valtio 50% 
 

Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat: 

 

lappilaiset kylät 

=> yhdistykset 

=> kylätoimikunnat 

=< yrittäjät 

=> yksityiset henkilöt 

 

 
Tehtävät: 

 

rekisteröityjen kylien lisääminen 

oikeustoimikelpoisuus  

hanketoiminta 

 

kyläsuunnitelmat 

tekeminen ja päiv ittäminen 

kyläsuunnitelmien seurantajärjestelmä 

suunnitelmat osaksi maakunnallista suunnittelua  

 

kylätoimijoiden kouluttaminen 

yhdistystietous 

kokouskäytäntö 

osuuskuntakoulutus  

hankeosaaminen 

yhteisöllinen toiminta 

 

kylien yhteistyön lisääminen 

kunnallinen — ylikunnallinen yhteistyö 

 

kylätoimintarekisterit 

yhteystiedot, osaajat… 

 

Kylätietouden levittäminen 

kylätoiminta ei ole puuhastelua 

kyläimagon nostaminen 

kylien vetovoimaisuuden lisääminen 

 

 

 

 

K Y L Ä T O I M I N T A   T Ä N Ä Ä N 

 

 

I TASON KYLÄT 

MUKANA OMAEHTOISESSA KEHITTÄMISTOIMIN-

NASSA 

HYÖDYNTÄNEET HANKERAHOITUSTA 

OTTAVAT VASTUUTA PALVELUIDEN TUOTTAMI-

SESTA 

KYLÄSUUNNITELMAT HYÖDYNNETTYNÄ 

 

 

II TASON KYLÄT 

ELÄVÄT OMAA ELÄMÄÄNSÄ  

YLEISHYÖDYLLISTÄ TOIMINTAA 

HYÖDYNTÄMÄTTÖMÄT KYLÄSUUNNITELMAT 

 

III tason kylät 

luovuttaneet 

ei toimijayhteisöjä 

kyläsuunnittelu aivan outoa 

 

 

 

 

Tunnistitko kyläsi?  

tahtoisitteko siirtyä ylemmälle tasolle?  

 

Tässä ja monessa muussakin kylätoimintaan  

 liittyvässä olemme teille apuna.  

 

yhteystiedot ======> 

 

  

 

 

 

Jos miettii kauan jonkin tekemistä,  
se jää usein tekemättä! 

tutustu myös: 
 

lapin yhteisötalouden strategia  
lapin maaseudulla 

 
lapin kylätoimintaohjelma 

vuosille 2005-2010 
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KYLÄSUUNNI
TTELUN 

 OPAS 
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K Y L Ä S U U N N I T T E L U L L A     P A R E M P A A N    H U O M I S E E N! 
 

 

Mikä on kyläsuunnitelma? 

 

 Asiakirja, johon on kirjattu kyläläisten tahdonilmaisu oman kylän tulevaisuudesta 

 Paikallisen kehittämisen työkalu, joka on jatkuvan päivityksen alla 

 Neljän T:n asiakirja josta näkyy tulevaisuuden tavoitteet, toimenpiteet, työkalut sekä tekijät 

 Ei ole toivelista kaikesta mahdollisesta, mutta saa sisältää myös ”kaukaisia haaveita” 

 

 

Kenelle? 

 kylän toimijoille 

 kyläläisille 

 kunnan päättäjille => mukaan kuntasuunnitteluun 

 esitteeksi matkailijoille 

 kirjastoon luettavaksi 

 kylätalolle laavattavaksi 

 tervetuliaislahjaksi uusille kyläläisille 

 matkamuistoksi vierailijoille 

 

 

Miksi ? 

 kehittämisen välineeksi 

 hankerahoituksen saamiseksi 

 alueen tarpeiden selvittämiseksi 

 osaksi kunta-, seutukunta- ja maakuntasuunnittelua 

 

 

      Millaisia asioita? 

 katso kyläsuunnitelman runko taaempaa 

 Ideat jotka hankkeistetaan (=haetaan ulkopuolinen rahoitus) 

 Ideat jotka esitetään viranomaisille => esim.  mukaan kuntasuunnitteluun  

 Normaalit kyläkehittämistoiminnot, nk. välittömät toimenpiteet 

 

 

 

VALOKUVIA MUKAAN! 

 

Tiedättehän, että yksi kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa, 

mutta yksi nainen kertoo enemmän kuin sata kuvaa.. 
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KYLÄSUUNNITELMAN RUNKO 

 

 

• Johdanto/ Esipuhe 

- puheenjohtajan, sihteerin tai muun toimijan  lyhyehkö kuvaelma siitä miksi ja miten on  

kyläsuunnitelma tehty? Miksi juuri nyt on aloitettu? 

- Kiitokset kuuluvat tähän…. ;o) 

 

• Nykytilanne kylässä 

Mm. 

– väestö; ikärakenne 

– kylän vetovoimatekijät, erikoisuudet  

– asuminen; kotitaloudet, kesäasunnot 

– kylätoiminta; kylätalo, muiden omistamat yhteisessä käytössä olevat rakennukset, 

työllistäminen, 

– palvelut; julkiset 

– elinkeino/yrittäjät 

– logistiikka;  tiet ja kulkuyhteydet, nettiyhteydet, kelkkareitit, vesiyhteydet, viemäröinti 

– harrastustoiminta; kansalaisopistot ,liikuntamahdollisuudet, kulttuuri  ym.  

– kylän yhdistykset 

– kaavoitusasiat 

– kartta kylästä, jossa näkyy kylän kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja miljööt 

Muista julkaisulupa! (Esim. Raumon kyläsuunnitelma) 

  

Tähän voidaan kirjoittaa myös kyläkyselyiden tulokset. Mieluummin sanallisesti ilman numeroita.  

  

 

• Kylän historiaa 

• muutaman vuoden ajalta, max 10 v, ja kaksi A4 sivua 

• näkökulmana miten lähimenneisyys on vaikuttanut kylän nykytilanteeseen 

• Kylän synty voidaan kirjata jos siinä tiettyjä erityispiirteitä 

 

 

• SWOT- analyysi kylästä (= nelikenttäanalyysi) 

Pohdintaa siitä miten : 

• mahdollisuudet => käytä 

• Uhat => torju 

• Heikkoudet => poista 

• Vahvuudet => hyödynnä 

 

 

• Yhteinen päämäärä ja tavoitteet 

• Mitä ja millainen kylä tahtoo olla 5 vuoden päästä`? 

• Yhteisesti mietitty päämäärä 

• Ehkä visio muutamalla sanalla. Muista että vision pitää olla innostava!! 

• selkeä päämäärä, pienten tavoitteiden kautta 

• Omana osiona tämän alla myös ”hullut ideat” 
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• Toimenpiteet 

Esim taulukkomallina 

• Mitä tehdään? 

• Kenelle? 

• Kuka tekee ja kuka vastaa? 

• Mitä maksaa? Miten voidaan rahoittaa? 

 

Uimaranta 

kyläläisten 

yleiseen 

käyttöön, 

viihtyvyys 

valmis kesäkuu 

2007 

Vastuuhenkilö: 

Kalle Kiitäjä, siht. 

rak.piirrustukset 

rahoitushakemus 

kuntaneuvottelut 

Hinta 10000,00 € 

toimintaryhmärahoitus 

80%, kunta 10% ja kylä 

10% josta 2,5% 

talkootyötä ja 2,5%  

tarvikeluovutuksia 

Tavoite 

saavutettu: 

 

 

 

 Laatiminen ja päivitys 

o Kyläsuunnitelman laatimisprosessi kannattaa kirjoittaa kokonaisuudessaan 

kyläsuunnitelmaan => viranomaiset ja rahoittajat ottavat suunnitelman vakavammin kuin 

näkevät: 

 ketkä suunnitelman tekivät 

 Mitä tilaisuuksia suunnitelman tekemiseksi pidettiin  

 Paljonko niihin oli osallistujia (mukana liitteeksi mahd osallistujalistat) 

 Koska kyläkokous hyväksyi suunnitelman 

 Kuinka suunnitelman laatimisesta tiedotettiin => mm. lehtijutut mukaan 

 

 

 Kylän tulevaisuus 

o Muutamalla lauseella maininta siitä, millainen kylä on kun suunnitelmaan huomioidut 

toimenpiteet on saatu toteutettua. Asiaa voi peilata myös niin, että mitä kylälle tapahtuu jos 

toimenpiteitä ei saadakaan tehtyä. Mutta ei liian negatiivisesti kuitenkaan ;o) 

 

 Lähdeluettelo 

o Jos suunnitelmassa on lainattu tekstiä/kuvia tms toisen ”omaa” (mm. valmiit historiikit) 

 on lähdeluettelo mainittava 

 

 Liitteet 

o mahdolliset valmiit historiikit 

o kyläkyselykaavake 

o muut suunnitelmassa viitteeksi mainitut 

 alueen kartta 

 

mikäli vielä jäi kysyttävää, lisätietoja saat Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi hankkeen 

työntekijöitä: 

 

Eija Leppäjärvi   040-846 8806 

Esa Olkoniemi   040-825 1981  

Sisko Luusua   040- 846 8863 

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@elisanet.fi 

 

mailto:etunimi.sukunimi@elisanet.fi
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KYLÄSUUNNITTELU PROSESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmikantasuunnittelu = suunnitteluprosessiin otetaan mukaan kyläläiset, 

virkamiehet, luottamusmiehet. Käydään vuoropuhelua virka- ja luottamusmiesten 

kanssa siitä mikä on edellytyksenä kylän suunnitelmien saamiseksi kuntastrategioihin. 

Päätös kyläsuunnitelman tekemisestä  

Hallitus / yleinen kyläkokous 

 

Tiedonkeruu kyläläisiltä kyläkyselyllä 

Hallitus/ työryhmät/ muut aktiivit 

kaikille avoin kyläkokous 

kolmikanta 

virkamiehet 

kyläläiset 

luottamusmiehet 

Kyläsuunnitelman kirjoittaminen 

Hallitus/ teemaryhmät 

Tilaisuudessa esitellään 

kyläläisille, paikalle 

kutsutuille virkamiehille 

ja luottamusmiehille 

kyläkyselyn tulokset. 

Tilaisuudessa on vielä 

mahdollista lisätä 

suunnitelmaan tulevia 

asioita. 

Tässä on myös SWOT-

analyysin tekopaikka. 

Tulevaisuus verstas- 

mallinen työskentely. 

Kyselyn toteutus: 

1) kyselyt talouksiin 

* 1 / talous 

* 1/ täysikäinen hlö 

* 1/ jokainen asukas 

 

2) yhteinen tilaisuus 

jossa kyselyt täytetään 

 

HUOM! 

 miten kyselyt  kerätään 

pois? Millä 

maksimoidaan 

vastausprosentti? 

kaikille avoin kyläkokous 

Hyväksytetään 

kyläsuunnitelma 

  

Kylän kehittämissuunnitelma 

Jaetaan: 

- kuntaan 

- kirjastoon 

- kylätalolle 

- toimintaryhmälle 

- Lapin kyläasian 

neuvottelukunta 

- kyläläisille 

- yrityksiin 
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S  o d a n k y l ä n  

 m a a s e u t u p o r t a a l i 

 

 

 

H aluaisitko olla osallisena? 
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Miten mukaan maaaseutuportaaliin? 
 
Maaseutuportaali toimii kylien ehdoilla, niin että tietojen 
tuottaminen ja tietojen ajan tasalla pitäminen on kylien 
vastuulla. Kuitenkin niin, että tekninen työ hoidetaan kunnan 
toimesta 
 
Mukaan pääsee…. 
 
1) ilmoittamalla halukkuudesta lähteä mukaan  
 
2) tekemällä sivustolle kylän esittely/mainos sivu 

 
3) keräämällä kylältä tonttipörssitietoa sivustolle 

 
4) sitoutumalla ilmoittamaan mahdollisista muutoksista joko 

tonttipörssiin tai muihin kylätietoihin. 
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Mikä on maaseutuportaali? 
 
Sodankylän kunta tarjoaa kylilleen uudenlaisen 
mahdollisuuden kylien vetovoimaisuuden ja 
tunnettavuuden lisäämiseksi. 

 
 

Maaseutuportaali on www-sivusto, johon kerätään 
kunnan toimesta kylien perustiedot.  Sivusto tulee 
Sodankylän kunnan sivujen alle, mutta on täysin 
itsenäinen osio. 

 
Kyläkohtainen esittely sisältää kylän perustiedot mm. 
numeraaliset tiedot, palvelut. 
Lisäksi kylillä on mahdollisuus tehdä sivustolle oman 
kylän mainos, myyntisivu. 
Media Pajan kautta on mahdollisuus tehdä kylälle 
esittelyvideo joka laitetaan sivustolle. 
 

 
Maaseutuportaali on myös kiinteistöpörssi, josta löytyy 
kylissä sijaitsevat: 
- yksityisten omistamat myytävät ja vuokrattavat 

kiinteistöt, tilat, tontit 
- kunnan omistamat myytävät ja vuokrattavat 

kiinteistöt 
- Metsähallituksen omistamat myytävät ja vuokrattavat 

kiinteistöt, tontit 
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Lisätietoja:      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Jos olet kiinnostunut nettisivujen teosta, ota yhteyttä Puolen 
Lapin kansalaisverkkoon 

 Jussi Rantamo       puh. 0400- 296 898  
 Sanna Isojärvi      puh   0400- 296 270 

Kylävideoista: 
 
Mediapaja: 
Marko Keinonen  puh. 040- 530 2308 
Jari Eero   puh. 040- 832 0220 
Email:   jari.eero@sodankyla.fi 
 
 
 

Maaseutuportaalista: 
 
Pentti Sassali puh. 040- 503 4002 
Seppo Kaaretkoski puh.0400- 291 736 
Email:  etunimi.sukunimi@sodankyla.fi 
 

Kylätilaisuuksista: 
 
Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi - hanke 
Eija Leppäjärvi  puh. 040- 846 8806 
Sisko Luusua  puh.040- 846 8863 
Email:   etunimi.sukunimi@elisanet.fi 
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