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Kesän helteinen tervehdys kyläläiset!
Kolme kuukautta on kulunut edellisestä kyläkirjeestä. Viime kirjeen aikaan talvi oli
hienoimmillaan ja lunta oli reilu puoli metriä. Kalastus tapahtui vankkojen jäiden päältä
ja kevään hiihtosesonki oli parhaimmillaan. Tätä kirjoittaessani lämpömittarin elohopeapatsas on kohonnut yli 30° ja menossa on jo toinen samanlainen päivä. ”Ei lämmin luita
riko”. Ei tämä ihan niitä miellyttävämpiä työilmoja ole mutta äkkiä ajatus tasaantuu kun
miettii taas kolme kuukautta eteenpäin!
Luonto on herännyt ja verhoutunut sievään vihreään peittoonsa. Nurmikonleikkuu on jo
suoritettu kertaalleen ja trimmeristäkin yksi lankavyyhti silputtu. Hyttyset ovat jo tulleet
seuraamaan toimiamme ja olen tuntenut muutaman hyttysen kosketuksenkin ihollani.
Väistämättä juolahtaa mieleen, onkohan niitä ”Hyttysten taputtelukisoja” vielä
kylissä…Saisi olla!
Tähän kyläkirjeiden väliseen kolmeen kuukauteen sisältyy paljon asioita ja tapahtumia
lähellä ja kaukana. Maailmalla on ollut tsunami, ydinvoimalaonnettomuus, yleistä
levottomuutta ja onpa tulivuorikin pyrkinyt vaikuttamaan lentoliikenteeseen. Niin ja siellä
maailmallahan me käytiin taas voittamassa jääkiekon maailmanmestaruus! Kotimaassa
vaalit saatiin pidettyä mutta hallitusneuvottelut ovat osoittautuneet monimutkaisiksi.
Maakunnassa ja kunnissa odotellaan jännityksellä uutta hallitusta ja ennen kaikkea sen
viisautta budjetin tekoon. Toivottavasti Lapin maakunnallinen erilaisuus pitkine
välimatkoineen ja haastavin peruspalvelun toteutusratkaisuineen huomioidaan rahaa
lisäävänä tekijänä.
Maakunnallisesti uskon päätöksentekijöillä riittävän matemaattista lahjakkuutta suorittaa
rahanjako niin, ettei jouduta karsimaan meille tärkeistä perusasioista. Pieni käytännön
esimerkki: Sivuteiden talvikunnossapidon asteittaisen heikentämisen pitäisi lisätä
kevyenliikenteen turvallisuutta. Kuvittelivat ettemme enää kävelisi, kahlaisi! Mutta vielä
ja mitä, siirryimme liikkumaan ajoradalle autojen ”auraamiin” uriin. Viimeisenä vetona
alueellisesti ovat suunnitelleet tievalojen sammuttamisen harvaanasutuilta alueilta. Ei
käy! Tähänkin yhteisvastuullisesti löydämme ratkaisun : Esimerkiksi sammutetaan
kaikki katuvalot vaikkapa 22:00–5:00 väliseksi ajaksi! Mikäpä minä olen herroja
neuvomaan! Onneksi tiedän kaikkien ymmärtävän tämän ainutlaatuisen maakuntamme
elinvoimaisena pysymisen tärkeyden - viimeistä mökkiä myöten!
Kyläläiset, aurinko paistaa meille – yötä päivää! Meillä on puhdas luonto ainutlaatuisine
nähtävyyksineen, nauttikaamme siitä! On kesätapahtumien järjestämisen aika. Pidetään
toisistamme huolta.
Kylätoiminta intoa toivotellen JiiPee

”Nykyaikaisilla kuvankäsittelyohjelmilla saa aikaiseksi tämmöisiä
reilun 12 kg:n haukia mutta maku kärsii!” Kuva Marja Lind.
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VIERASKYNÄ

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja
Suomen Kylätoiminta ry

Kuva: SYTY

Kylien bisneskeissit –hanke valmentaa kyliä liiketoimintaan
Kylien yhteisöllisen liiketoiminnan kehittämisen aika on nyt, kun kunnat uudelleenorganisoivat
palvelujaan maaseudulla. Kyläyhteisöjä palvelevan ja niiden toteuttaman liiketoiminnan
lisäämiselle muun muassa kylien lähipalveluiden tuotannossa on kuntien koon kasvaessa
poikkeuksellisen paljon tarvetta. Asiassa on paraikaa meneillään etsikkoaika; palvelurakenteiden
muuttuessa kunnat ja kylien asukkaat joutuvat yhdessä etsimään molempia osapuolia tyydyttäviä,
kustannustehokkaita ratkaisuja asukkaiden tarvitsemien lähipalveluiden tuottamiseksi, jotta
lähipalvelut voidaan ylipäätään säilyttää.
Samalla olisi tärkeää, että kuntien ulkoistamat palvelut eivät valuisi yksinomaan kansainvälisten
pääomasijoittajien omistamille suurille sosiaali- ja terveyspalveluyrityksille. Nämä helposti
tappavat paikallisen yrittäjyyden massiivisella volyymillaan ja mahdollisuudellaan menestyä
kilpailutuksessa hieman alhaisemmalla hintatasolla alkuun. On arvattavissa, että mikäli paikalliset
pienet palveluyritykset joutuvat lopettamaan toimintansa tarjouskilpailussa hävittyään, ei mene
pitkään kun suuret toimijat päättävät tarkistaa hintojaan. Kun paikalliset kilpailijat on kerran
raivattu syrjään, hinnantarkistuksen suuntaa ei tarvitse liiemmin arvailla.
Kyläyhdistysten omistamien yhteisöllisten yritysten liiketoiminnalle on tilaa varsinkin kylissä, joissa
yksityisen yrityssektorin palvelutarjonta puuttuu alhaisen kannattavuuden johdosta. Palveluiden
uudelleen järjestämiselle on tarvetta myös alueilla, joissa palvelut ovat loitontuneet suuriin
keskuksiin pitkien välimatkojen päähän, yhä kauemmas kylistä.
Kylätoiminnan piirissä on etenkin Kainuussa ja yksittäisissä kyläyhdistyksissä muuallakin kokeiltu
menestyksellisesti kylien yhteisöllistä liiketoimintaa. Näitä liiketoiminnallisia kokemuksia ja eri
puolilla maata kehitettyjä yhteisöllisen liiketoiminnan toteuttamismalleja levitetään kylätoiminnan
laajalle (2800 rekisteröityä kyläyhdistystä) kentälle neuvonnalla, tietojen ja kokemusten vaihdolla
sekä valmennuksella. Alkuun kyläyhdistysten liiketoiminnallisuudessa on jo päästy ja hyviä
aihioita on olemassa. Tarkoitus on kuitenkin kasvaatta kylien liiketoimintaa nykyisestä tasostaan
selvästi. Tämän toteuttamiseksi valtakunnallinen Kylien bisneskeissit -hanke on rakennettu.
Kylien liiketoiminnallisuuden lisääntyminen edistää myös kylien omatoimista varainhankintaa,
mikä palvelee suoraan paikallisen hanketoiminnan tehostamista. Tällä hetkellä kylätoimijoiden
hankkeiden toteuttamista rajoittaa merkittävästi hankkeiden toteuttamisen edellyttämä
omarahoitusosuus; rahoitusresurssien puute estää monien hyvien kehittämis- ja
investointihankkeiden toteuttamisen.
Suomalaisen kylätoiminnan tulisi hankkia nykyistä suurempi osa toimintansa rahoituksesta
omatoimisella varainhankinnalla, kuten esimerkiksi 4H-järjestö tekee. Toistaiseksi kyläyhdistysten
liiketoiminta ja omatoiminen varainhankinta on vielä kehittymätöntä ja hajanaista.
Varainhankinnan tehostaminen on mahdollista liiketoiminnallisin keinoin sillä kylätasolla on monia
sellaisia tehtäviä, joita kunnat voivat ulkoistaa kyläyhdistysten ja niiden omistamien yritysten
paikallisesti hoidettavaksi. Tässä hankkeessa lisätään kyläyhdistysten valmiutta ottaa tällaisia
tehtäviä vastattavakseen kyläyhdistysten yritystoiminnan kautta.
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Kyläyhdistysten yhteisöllinen vastuunotto alueen välttämättömien palveluiden tuottajana ei
useinkaan toteudu perinteisen yhdistystoiminnan kautta muun muassa verotuksellisista syistä.
Sen sijaan kyläyhdistysten perustamien ja omistamien osakeyhtiöiden tai osuuskuntien kautta
voi olla järkevää tuottaa monia paikallisia palveluita, joita tarvitaan PARAS-hankkeen myötä
yhdistyneissä suurissa kunnissa ja niiden maaseutukylissä.
Kyläyhdistysten perustamat yritykset toimivat tällöin avoimilla markkinoilla saamatta sellaista
kilpailuetua, että niiden toiminta vaarantaisi kilpailuneutraliteettia. Ruotsissa ja Iso-Britanniassa
on jo olemassa laki yleishyödyllisistä niin sanotuista rajoitetun voitonjaon osakeyhtiöistä (engl.
Community Interest Company CIC, ruots. Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning), joille julkinen valta voi osoittaa eri tehtäviä kuntalaisten hyvinvointipalveluiden
tuottamiseksi läheisyysperiaatteella.
On yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaista vahvistaa paikallisen kylätoiminnan liiketoiminnallisuutta palvelumenetysten vastapainoksi. Näin lisätään asukkaiden omatoimisuutta ja yhteistä
vastuunottoa palveluiden tuottamisesta. Tarvetta kylätoiminnan liiketoiminnallisuudelle ja
omarahoitteisuudelle on myös siitä syystä, että kylätoiminnan valtionavun kasvattamiseen
tasolle, jossa paikalliset kyläyhdistykset voisivat saada osankaan toimintansa rahoituksesta
valtionavun kautta, ei ole lähivuosina realistisia mahdollisuuksia. Liiketoiminnallisuuden ja
omarahoitteisuuden lisäämisen haasteet koskettavat nopeasti kasvaneessa kylätoiminnassa
jokaista maamme maakuntaa.
Kolmevuotisessa Kylien bisneskeissit –hankkeessa kylien liiketoimintaosaamista pyritään
nostamaan hyödyntämällä liiketoiminnallisuudessa ja palveluiden tuotannossa pidemmälle
edenneiden kyläyhdistysten ja muiden yhdistysten käytännön kokemuksia sekä levittämällä
tätä osaamista määrätietoisesti eteenpäin valmennuksella ja tiedonsiirrolla.
Hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2014 kevääseen mennessä maaseudun yhteisöllisen ja
sopimuspohjaisen palveluliiketoiminnan käytännön valmiuksia on syntynyt noin 800 kylässä ja
yhteisöllistä liiketoimintaa/palvelutuotantoa toteutetaan noin 200 kylässä, usein yhteistyössä
kuntien kanssa. Liiketoiminnallisuutta painotetaan jatkossa myös kyläsuunnitelmien sisällössä,
joissa otetaan omaksi kehittämisalueekseen yhteisöllinen liiketoiminta sekä omatoiminen
varainhankinta.
Hankkeen pitkäaikaisena tuloksena syntyy kyläyhdistysten yhteyteen liiketoimintaa siten, että
tämän vuosikymmenen loppuun mennessä maamme kylätoiminnan paikallisesta rahoituksesta
merkittävä osa koostuu kylien yhteisöllisestä liiketoiminnasta ja siitä saatavasta varainhankinnasta.
Valtakunnallisen hankkeen tuloksena myös alueellinen kehittämishanketoiminta tehostuu, kun
tarvittavan yksityisen omarahoitusosuuden hankkiminen kyläyhdistysten pyörittämän
liiketoiminnan avulla tulee mahdolliseksi. Alueellinen hanketoiminta puolestaan lisää
liiketoimintaympäristön suotuisuutta mm. kylän vetovoimaisuuden kasvaessa ja asukashankinnan tehostuessa, jolloin kehittämistoiminnalla ja liiketoiminnalla aikaan saadaan toisiaan
ruokkiva positiivinen kierre.
Hankkeen vetäjänä eli kylien liiketoiminta-asiamiehenä on Suomen Kylätoiminta ry:ssä
aloittanut kesäkuun 2011 alusta taloustieteiden maisteri Juha Kuisma, jolla on entuudestaan
vankka kokemus maaseudun ja kylien kehittämisestä. Toivotetaan Jussille onnea ja tarmoa
haasteellisessa ja mielenkiintoisessa tehtävässä !
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KYLÄKOORDINAATTORIN KUULUMISET

Juha Kutuniva
Lapin liitto

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta
Keväällä kuntia ja kyliä kiertäessäni ja kyläneuvostosta puhuessani totesin ilokseni
että Kyläneuvosto-asia on vuodessa lyönyt Lapissa läpi. Kyläneuvostosta ollaan nyt
kiinnostuneita ja niitä halutaan perustaa kylien ja kunnan väliseksi yhteistyö- ja
kehittämiselimeksi. Aika on kypsä kylä-kunta –yhteistyön kehittämiselle ja yksi hyvä
väline siihen on juuri kyläneuvosto.
Kyläneuvoston toiminta on itse asiassa enemmän kuin kylä-kunta –yhteistyötä. Se on
mielestäni kylä-kylä-kunta –yhteistyötä. Kyläneuvosto on nimittäin parhaimmillaan
kylien vertaisverkko sen lisäksi että se on kahdensuuntainen kanava kunnan kanssa.
Kyläneuvoston toiminnan tulisi noudattaa Kolmen muskettisoturin mottoa ”Yksi
kaikkien ja kaikki yhden puolesta”.
Kyläneuvosto ei kuitenkaan ole kyläneuvosto ilman kunnan sitoutumista. Jo
muskettisoturit ymmärsivät että he ovat yhtä vahvoja kuin heidän heikoin
miekkailijansa, samoin kunta on yhtä vahva kuin sen heikoin alue. Siksi kunnan tulee
olla yksi muskettisotureista. Vaikkapa Athos.
Olen ollut tähän mennessä mukana perustamassa kyläneuvostoja Tornioon, Ranualle,
Savukoskelle ja Ylitorniolle. Lisäksi muutamassa kunnassa kyläneuvoston valmistelu
käynnistyy kesän jälkeen. Lapissa kyläneuvostoja on ennestään Kittilässä ja Kylien
neuvottelukunta Rovaniemellä.
Seuraavalta sivulta voit lukea juuri käynnistyneestä Savukosken kyläneuvostosta.
Koska käynnistämme kyläneuvoston Sinun kunnassasi ?
utelee Juha
p. 040 732 0949
juha.kutuniva@lapinliitto.fi
Facebook: Mennään kylään!

Kuva : Eeva Helameri
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KYLÄNEUVOSTOSTA
Savukosken kyläneuvosto pyörähti käyntiin
Savukosken kyläneuvoston ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimi kunta.
Jokaista kunnan kylää oli pyydetty nimeämään edustajansa neuvostoon. Ensimmäinen
kokous oli järjestäytymiskokous, jossa kyläneuvostolle valittiin puheenjohtaja ja
sihteeri. Puheenjohtajana toimii Sani Hietala Tanhuasta ja sihteerinä Savukosken
kunnan elinkeinoasiamies-maaseutusihteeri Outi Kantia.
Kyläneuvoston kokous pidettiin Martin kylässä Korvatunturin Lomakeitaalla toukokuun
toisella viikolla. Kyläneuvoston tarkoituksena on olla kylien ja kunnan välinen yhteistyöja kehittämisfoorumi. Neuvoston tavoitteena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä
ja toimia yleisten ja yhteisten etujen valvojana nimenomaan kylien näkökulmasta.
Neuvoston tärkeänä tehtävänä on pyrkiä kehittämällä ja monimuotoisella toiminnalla
pitämään kylät viihtyisinä, niin itse kyläläisille kuin siellä vieraileville ja vapaa-ajan
asukkaille. Kylien säilyminen elinvoimaisina pitää kylät asuttuina. Osana tätä
elinvoimaisuutta on palveluiden säilyminen alueella.
Savukosken kunnassa neljä kyläyhdistystä on tähän mennessä nimennyt edustajansa
kyläneuvostoon. Toivomuksena on, että myös muut kylät aktivoituvat ja nimeävät
edustajansa. Lisäksi neuvostossa on kunnan nimeämät edustajat. Tällä tavoin
saadaan kylillä askarruttavat asiat heti kuntatasolle. Asioita pohditaan yhdessä ja näin
saadaan useita näkökulmia asioihin. Kyläneuvoston kokouksiin kutsutaan tarvittaessa
eri asiantuntijoita kylien kehittämisen tiimoilta.
Ensimmäisen kokouksen ilmapiiri oli hyvin rakentava ja innostunut huolimatta siitä, että
kyläneuvoston tehtävät ja tarkoitus eivät ole vielä kaikilla selvillä. Onko kyläneuvoston
tarkoitus olla yleinen keskustelutilaisuus vai tarkoituksenmukainen, demokratian
periaatteisiin tukeutuva aito kehittämisfoorumi? Neuvoston järjestäytymisessä on näin
ollen vielä paljon tehtävää. Ensimmäisessä kokouksessa puheenaiheeksi nousivat
muun muassa Kelujärvi-Hihnavaara –välisen tien kunnostamissuunnitelmat ja Värriön
kylän pimentämisuhan alla olevat tievalot.
Kyläneuvoston kokoukset on tarkoitus pitää vuorotellen eri kylissä. Seuraava kokous
pidetään Värriön Kiepissä elokuun lopussa. Kunnan loputkin kylät otetaan mielihyvin
toimintaan mukaan jotta saadaan kattava koko kunnan kyläneuvosto koolle.

Sani Hietala
Savukosken kyläneuvoston puheenjohtaja
Tanhua
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Mervi Pääkkö
Kyläneuvoston varajäsen
Tanhua

KYLILTÄ

Suvi Kivelä
puheenjohtaja, Inarin kyläyhdistys ry

Kesäiset terveiset Inarin kirkonkylästä!
Pyöräilin juuri Hotelli Inarista kotiin pitkin Inarijärven rantaa ihanassa auringonpaisteessa. Hymyilyttää. Aurinko ei laske lähes kahteen kuukauteen. Sääskiäkään ei
ole vielä riesaksi asti. Tunnen jälleen itseni etuoikeutetuksi että saan asua täällä. Eikä
syynä siihen ole sittenkään tämä luonto ja maisemat, jotka niin monet ohikulkijat
saavat pysähtymään. Jäämiseen tarvitaan kuitenkin muutakin. Kun tulin tänne
kymmenen vuotta sitten opiskelijakaupungistani Edinburghista välivuotta viettämään,
minuun tekivät vielä luontoakin suuremman vaikutuksen ihmiset: sydämelliset, aidot,
suvaitsevat ja osaavat inarilaiset.
Tänään vaikutuin jälleen innokkaasta ja inspiroivasta kylänväestä, kun järjestimme
hotellilla kaikille avoimen Kyläparlamentin. Maanantai-illasta ja kesälomien alkamisesta huolimatta paikalle oli saapunut reilut 20 ihmistä vaihtamaan ajatuksia
vastaperustetun kyläyhdistyksen tulevasta toiminnasta. Puolitoista tunnin lähes
taukoamattoman puheensorinan aikana laitoimme Inarin kirkonkylän ajatuksissamme
jo ihan uuteen uskoon. Töitä ja talkoita on tehtävä hartiavoimin jos aiomme toteuttaa
puoliakaan suunnitelmista! Mietimme muun muassa kylätaloksi sopivia kiinteistöjä,
kylän maisemointia, juhannustanssien elvyttämistä, Uuden vuoden juhlia järven jäällä,
Inari-päivää, kylän komeimman kuusen jouluvaloja, bussikatoksia, kyläneuvostoa ja
kylätalkkaria… Ehdotuksilla ei tuntunut olevan loppua, joten lanseerasimme myös
idealaatikon, johon kukin voi kaupassa käydessään tiputtaa terveisensä ja toiveensa
kyläyhdistykselle. Iloksemme paikalle saapui myös ohikulku-matkalla oleva HannaLeena Talvensaari Pohjoisimman Lapin Leader ry:stä. Hanna-Leena jakoi meille
kullanarvoisia vinkkejä ja tietotaitoaan siitä, miten pääsemme parhaiten projekteissamme eteenpäin.
Enkä epäile hetkeäkään, ettemmekö pääsisi. Pari viikkoa sitten järjestämissämme
koko kylän siivoustalkoissa oli jo sellainen meininki, että pois alta risut ja männynkävyt.
Pienimmät kortensa kekoon kantaneet olivat parivuotiaita. Inariin on muuttanut viime
vuosina paljon uusia ihmisiä, etenkin lapsiperheitä. Ensi vuoden alussa kylään
valmistuu Saamelaiskulttuurikeskus Sajos ja muutenkin rakentaminen käy edelleen
kuumana. Ehkä myös siksi nyt on korkea aika elvyttää jälleen kyläyhdistystoimintaa,
jota on viimeksi ollut täällä vuosikausia sitten. Monet ovat olleet ilahtuneita, että
toiminta on jälleen viriämässä. Työelämän ja arjen vaateet ovat tänä päivänä kovia.
Uskon kuitenkin, että ihmiset voimaantuvat yhdessä tekemisestä. Eläköön vanhanajan
talkoohenki ja yhteisöllisyys! Ihanaa kesää kaikille! T. Suvi Kivelä

Ulla Isotalo
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LAPIN 23. KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT
15.-16.10.2011
SAARISELÄLLÄ
Päivien teema
”Lappilaiset kylät ja kuntayhteistyö”
VARAA PÄIVÄT JO
ALMANAKKAASI !
Päivien ohjelma julkistetaan syyskuun alussa.
VOIMISTUVAT KYLÄT Voimistuvat jokivarret
-seminaari
9.9.2011
Kemimaassa
Järj. Peräpohjolan kehitys ry, Lapin liitto ja
Lappilaiset Kylät ry
www.voimistuvatkylat.fi

Lappilaiset Kylät ry järjesti keväällä tunnusmerkkinsä suunnittelukilpailun. Kilpailutyöt arvioi ja
voittajatyön valitsi Lappilaiset Kylät ry:n hallitus kesäkuun kokouksessaan.
Suunnittelukilpailun voitti Heikki Kuula Helsingistä yllä olevalla työllään. Kuula opiskelee graafista
suunnittelua Lapin yliopistossa.
Palkinnoksi Heikki Kuula saa kahden hengen osallistumispaketin Saariselällä 15.-16.10.2011
järjestettäville Lapin kylätoimintapäiville. Palkinto sisältää ohjelman, majoituksen kahden hengen
huoneessa sekä ruokailut ja kahvit kahdelle 15.-16.10.2011.
Lappilaiset Kylät ry kiittää ja onnittelee voittajaa !
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Meän kylät menossa maailmalla – ja maailman menossa
Outokaira tuottamhan ry käynnisti tammikuussa 2011 alueellaan kylien
kehittämishankkeen nimeltään Meän kylät menossa maailmalla – ja maailman
menossa eli meän kylät kakkonen. Hanketta toteutetaan Tornion, Ylitornion ja
Pellon kuntien alueella. Kohderyhmänä ovat alueen kyläyhdistykset ja muut kylissä
aktiivisesti toimivat järjestöt. Hankkeen toiminta- aikaa on 31.8.2013 asti.
Hankkeen tavoitteena on saada lisää aktiivisuutta kylien toimintaan. Hankkeeseen
on laadittu kehittämistarjotin, jonka toimenpiteitä toteutetaan alueen kylien
tarpeiden mukaan. Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa neuvonta kylien
omien hankkeiden hakuprosessissa; kylien markkinoinnin edistäminen; yhteistyön
lisääminen alueen kylien, kuntien ja hankkeiden kesken; esitemalliset kyläsuunnitelmat ja Tuntien tutuksi- opintomatkat. Hankkeella on myös nuorten kyläteema, joka toteutetaan yhdessä kylien nuorten kanssa. Kehittämistarjotin ja
hanke-esite löytyvät osoitteesta www.outokaira.fi. Hankkeen ajankohtaisia tapahtumia voi seurata hankkeen blogista osoitteessa:
http://meankylatkakkonen.blogspot.com
Tarja Kinnunen
Projektipäällikkö

Kauppakatu 17
95400 TORNIO

040- 7055 451
tarja.kinnunen@outokaira.inet.fi

Laajakaistaa Kyliin – hanke
Hanke tukee valtioneuvoston päätökseen pohjautuvaa Laajakaista Kaikille 2015 hankkeen toteutumista Pohjois- ja Itä-Lapin seutukunnissa. Hankkeessa viedään
jokaiseen kylään ja taloon tietoa mahdollisuudesta liittyä valtakunnallisesti
rakennettavaan huippunopeaan runkoverkkoon; sen hyödyistä, palveluista ja
tarpeellisuudesta sekä miten liittymä vaikuttaa kiinteistön arvoon. Hankkeen
tavoitteena on varmistaa maksimaalinen määrä kiinteistöliittymiä runkoverkkoon ja
siten
alueen
elinvoimaisuuden
ja
yritystoiminnan
toimintaedellytysten
vahvistaminen.
Toimenpiteinä hanke järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä seminaareja
yhteistyössä Lapin liiton, kuntien ja operaattoreiden kanssa. Kyläyhdistyksille ja/tai
kyläaktivaattoreille tarjotaan mahdollisuus ansaita rahaa kylien kehittämiseen
jalkautumalla ovelta ovelle kartoittamaan kiinteistöjen halu ja valmius liittyä
kuituverkkoon. Hankeneuvojan avustuksella voidaan suunnitella kyläkohtaisia
ratkaisumalleja ja tutkia tapaus- ja kohdekohtaisia tukimahdollisuuksia.
Laajakaista on nykykodissa yhtä tärkeä perustoiminto kuin lämmitys tai sähkö. Mobiilidata
EI ole varteenotettava vaihtoehto tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen. Valokuidulla
mahdollistetaan toimivan tulevaisuuden rakentaminen ja maaseudun kehittyminen.

Jussi Rantamo, projektipäällikkö, 040 764 8213 jussi.rantamo@pll.fi
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Laajakaista kaikille -hanke uusien vaiheiden ja päätösten edessä
Lapin laajakaistarakentamishanke etenee päätöksen tehneillä alueilla hyvin.
Utsjoella rakentaminen on alkanut ja asiakaskuntaa näyttää löytyvän odotettua
enemmän. Parhaimpien arvioiden mukaan tilaajia saadaan yli 200, mikä olisi n 60
% alueen kotitalouksista ja yrityksistä. Simossa Lapin liiton Mennään kylään ! –
hanke järjesti toukokuun lopulla laajakaistayhteyden tilaajien informoimiseksi ja
aktivoimiseksi Laajakaistaillan yhteistyössä Simon kunnan, Peräpohjolan kehitys
ry:n, Alaniemen kyläyhdistyksen ja Soneran kanssa. Myös Simossa asiakaskuntaa
näyttää löytyvän.
Valtaosa Lapin kunnista on kuitenkin uusien päätösten edessä. Kuntapäättäjille
suunnatussa Lappi tulevaisuuden tietoverkossa -seminaarissa julkaistiin Lapin
liiton teettämän esiselvityksen tulos niin kutsutun kuntayhtiömallin rakentamisesta
Lappiin. Esiselvityksen keskeinen tulos on seuraava:
” Mikäli laajakaistaverkon rakentamiseen päädytään operaattorin eli
perinteisen teleyrityksen kautta, suurin osa tarpeellisesta verkosta jäisi
rakentamatta. Tämän johdosta suositellaan toimenpiteiden aloittamista
uuden osakeyhtiön, ”Lapin Seutuverkot Oy:n”, perustamiseksi
laajakaistahankkeen toteuttamista ja verkon rakentamista varten sekä
hankkeen jatkovalmistelua sekä konkreettisia rahoitusneuvotteluja
valittavien rahoituskumppaneiden kanssa.”
Esiselvityksessä on tehty karkeat laskelmat yhtiön liiketoiminnasta ja niiden
perusteella näyttäisi että Lappiin on löydettävissä pitkällä aikavälillä kannattava
kuntayhtiömalli. Lapin liitto on lähestynyt kuntia kirjeellä, jossa kysytään kuntien
halua osallistua Kuntayhtiömallin jatkotyöstämiseen ja käytännön toimenpiteiden
eteenpäin vientiin. Kuntien vastausta on pyydetty 15.8.2011 mennessä.
Alkusyksystä valmistuu myös laajakaistahankkeen väliarviointi johon maakunnat
saavat antaa lausuntonsa. Laajakaistahankkeiden toteutus on edennyt eri puolella
Suomea vaihtelevasti. Osassa maakuntia hankkeita on toteutumassa niin paljon,
että maakuntakohtaiset valtion rahoituskiintiöt ovat ylittyneet. Valmisteilla olevassa
Laajakaista kaikille- hankkeen välitarkastelussa tultaneen esittämään, että
rahoituksen maakuntakiintiöistä luovuttaisiin. Tämän johdosta Lapin vielä
käyttämätön kiintiö voidaan vapauttaa muiden maakuntien käyttöön. Lapissa
tarvitaan uusia toimenpiteitä laajakaistahankkeen toteuttamiseksi, jotta saisimme
käytettyä Lapille varatun n. 17 M€:n rahoitusosuuden laajakaistarakentamiseen
kuntien suunnittelemalla tavalla.
Maakunta-asiantuntija Ritva Kauhanen, Lapin liitto
Lapin laajakaistaohjelma :
http://www.lapinliitto.fi/fi/lapin_kehittaminen/strategiat/lapin_laajakaistarakentamisohjelma

Mennään kylään ! –hanke jakaa tilaisuuksissaan
Vauhtia verkkoon -opasta ( http://www.lvm.fi/100megansuomi ).
Mahdolliset kylien postituspyynnöt osoitteeseen:
juha.kutuniva@lapinliitto.fi
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TOIMINTARYHMÄN TONTILTA

Toiminnanjohtaja
Seija Argillander
Peräpohjolan kehitys ry
www.perapohjola.fi

Maaseudun kehittäminen vaatii luovuutta vai luovaa hulluutta?
Toimintaryhmätyössä tärkeänä painopisteenä on maaseudun pienyritysten tukeminen
kehittämis- ja investointihankkeiden kautta. Immateriaalioikeudet puhuttavat yritystoiminnassa, paikasta riippumatta. Aineettoman pääoman, kuten innovaatioiden ja
tuotemerkkien suojaaminen alkaa olla arkipäivää. Yritysidea, sen tuotteistaminen ja
markkinointi syntyvät mikroyrityksessä usein yrittäjän omasta erityisosaamisesta,
oivalluksista ja tavasta katsella maailmaa. Tältä kantilta katsoen henkinen pääoma on juuri
se yritystoiminnan ydin, joka voi oikealla tuotteistamisella ja markkinoinnilla olla avain
kannattavaan liiketoimintaan ja menestymiseen. Sen vuoksi sitä kannattaa suojella.
Yritystoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että toimintaryhmissä on osaamista
myös immateriaalioikeuksien suojaamiseen liittyen. Peräpohjolan kehitys ry:n
toiminnanjohtajana olen mukana Innovaatioprosessin ja immateriaalioikeuksien hallinta koulutuksessa. Koulutukseen liittyvän opinnäytteen suoritan oman organisaationi sisällä
Arctic Label 2 – Jokivarsilta markkinoille –hankkeeseen, jonka teemana on taide-,
kulttuuri- ja käsityöalojen kehittäminen. Näin osaamistani saadaan heti levittää käytäntöön
paitsi toiminnanjohtajan arkipäivässä yksittäisten maaseutuyritysten parissa, myös luovien
alojen kehittämistoiminnan kautta.
Sitran Maamerkit -ohjelman Imuilmiö -tilaisuudessa Helsingissä luotiin toukokuussa
katsaus maaseudun aineettomiin ja aineellisiin luonnonvaroihin. Tilaisuudessa tähyiltiin
tulevaisuuteen ja haluttiin rohkaista maaseudun kehittäjiä, asukkaita ja yrittäjiä tuomaan
maaseutua esille uusin tavoin. Tilaisuudessa mietittiin muun muassa, miten suomalaista
maaseutua voisi brändätä, onko meillä yhtenäistä maaseutua vai tulisiko sittenkin
hyödyntää enemmän paikallisia vahvuuksia, nostaa esille alueita ja toimintaympäristöjen
ainutlaatuisuutta. Onko meillä yhtä maaseutua vai tuottaisimmeko ja vahvistaisimmeko
mieluummin mielikuvia elinvoimaisista suomalaisista maaseutualueista, joilla kullakin on
omat vahvuutensa. Sitran moottoroima Brändää Provinssi –valokuvauskilpailu haastaa
visualisoimaan tulevaisuuden maaseutua ja sen eri ilmeitä. Tässä olisi hyvä tilaisuus tuoda
näyttävästi esille myös Lappia omana erityisalueenaan, sekä maaseudun
elinvoimaisuuden elinehtona toimivia persoonallisia pienyrityksiä. Kynttilää ei kannata
piilottaa vakan alle! Lisätietoa: http://brandaaprovinssi.fi
Vaikka liiketoimintaan liittyvä tieto, oivallukset ja keksinnöt tuntuvat joskus olevan vapaata
riistaa, joka markkinoille päätyessään monistuu heti tusinatuotteiksi, on kuitenkin
uskallettava uudistua ja jaksettava kehittää toimintaansa ja uskoa omaan tekemiseen.
Voimavaramme on ainutlaatuinen toimintaympäristö, luonto, kulttuuri ja pohjoinen
mielenlaatu. Kesäisin terveisin, Zeija
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LAPIN KYLÄASIAMIEHEN NURKKA

Pirjo Riskilä
Lappilaiset Kylät ry

Kevät oli aika hektistä aikaa. Kiersin tiuhaan tahtiin erilaisissa kuntien, kylien,
toimintaryhmien sekä Lapin liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja kyläilloissa. Käsiteltiin
kyläsuunnitelmia, laajakaistaa, hankkeita, marjanpoimintaa ym. Kiitos kaikille teille
lämpimästä vastaanotosta kylillenne.
Kevään jälkeen tulee kesä ja nyt sen todella huomaa. Aurinko paistaa, hellettä piisaa,
linnut laulaa, uudet pikku vasat juoksevat metsissä ja sääsket, no, sanotaanko että niitä on
ihan riittävästi. Kylille kesä tuo vilskettä ja meininkiä. Kesäasukkaat ja lomalaiset saapuvat,
kasvattaen kylien asukasmäärää moninkertaisesti. Kylätapahtumat ja erilaiset talkoot
pitävät kylien asukkaat kiireisinä. Lavatanssit ja kesäteatterit keräävät ihmisiä sankoin
joukoin.
Monille kylille kesä tuo myös ulkolaiset marjanpoimijat. Lappilaiset Kylät ry avaa taas
heinäkuun puolessa välissä marjapuhelimen ja sähköpostin, joiden tarkoituksena on toimia
viestinvälittäjänä kyläläisten ja marjanostajayritysten välillä. Viesti tulee lähettää tekstiviestillä tai sähköpostilla siksi, että asiat tulee näin dokumentoitua sanasta sanaan oikein
ja ne säilyvät myös syksyyn, jolloin pidetään palautepalaverit ostajayritysten kanssa ja
katsotaan onko jotain parannettavaa seuraavaa kesää silmällä pitäen. Toivotaan
marjaisaa kesää, sekä sitä, että kaikki menee hyvin ja jokaiselle meistä riittää marjoja
poimittavaksi.
Kesä on myös siitä kivaa aikaa, että silloin on kesäloma. Minullakin on taas pitkästä aikaa
ihan oikea ja virallinen kesäloma. Se on lomaa vaikka ei kauheasti poikkeakaan siitä
tavallisesta. Siinähän se kuluu vasanleikossa, heinän- ja kerpunteossa, mattopyykillä,
saunanrakentamisessa. Ehkäpä käyn myös hillajängällä.
Tietenkin pyrin myös mahdollisuuksien mukaan vierailemaan erilaisissa kesätapahtumissa
kylillä. Työnteon pyrin loman aikana jättämään vähemmälle, mutta kyllä minulla puhelin on
auki ja sähköpostit tulee luettua päivittäin, joten jos asiaa tulee niin yhteyttä voi ottaa.
Loman jälkeen palataan sitten virkeänä töihin, jatketaan kylätoimintapäivien suunnittelua,
kylien kehittämistä ja kylillä vierailuja. Tavataan tuttuja ja tutustutaan uusiin ihmisiin.
Lopuksi vinkkaan, että tuolla lehden takasivulla on jäsenlomake. Täyttäkää ja laittakaa
tulemaan eteenpäin.
Helteisin terveisin
Pirjo Riskilä

Kuva: Pirjo Riskilän kotialbumi
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SAMAAN AIKAAN TOISAALLA

Toiminnanjohtaja
Mia Aitokari
Itä-Uudenmaan Kylät ry

”Miten pienen kunnan pienet kylät pysyvät maailmankartalla
muuttuvissa strategioissa?”
PARAS-hanke on koetellut maakuntaamme ja nyt maakuntaliittojen yhdistymisen myötä uusi
maakuntasuunnitelma hävittää kyliä kartalta. Omien visioidemme perään ei kukaan kysy, omia
tulevaisuusstrategioita on turha tavata. Nyt tarvitaan yhteisiä suunnitelmia ja pienten aktivoitumista.
Mikä on pienen kylän tilanne muuttuvassa kunta- ja maakuntakentässä? Onko kylillä mahdollisuus
toteuttaa omaehtoista elämänmuotoa vai loppuuko yhteisöllisyys suurkuntia muodostettaessa ja
toimintoja keskitettäessä?
Kylä on perinteisesti katsottu maaseutuasutukseksi, jossa haja-asutusalueella erityyppiset pientalot
ja –tilat muodostavat toiminnallisesti hallittavia kokonaisuuksia. Hallinnollisesti kylä ei ole enää
aikoihin ollut merkittävä määritelmä, koska kylän status kunnallishallinnossa on menettänyt
merkityksensä. Kylä on siis määritellyt itse itsensä. Kylän ehkä tunnusomaisin piirre on ollut
tietynlainen omavaraisuus sosiaalisissa toiminnoissa: yhteiset seurantalot, harrastuspiirit ja
esimerkiksi kinkeripiirit. Kylämääritelmä on edelleen kyläläisten omissa käsissä.
Kyläsuunnittelu on voimakkaassa kasvussa. Tällä ei tarkoiteta kaavasuunnittelua vaan
toiminnallista kyläsuunnittelua: Mikä on meidän kylä? Mitä palveluita ja toimintoja meidän
kylältämme tulisi löytyä? Tämän kaltainen suunnittelu on täysin kyläläisten aloitteellisuuden
varassa. Itä-Uudellamaalla on viimeisen kymmenen vuoden aikana kirjoitettu noin 30
kyläsuunnitelmaa joista osa on päivitetty jo useampaan kertaan. Kyläsuunnitelmassa kyläläiset
ilmaisevat oman tahtonsa kehityksen kulusta. Yhdessä kunnan ja muiden virallisten tahojen
kanssa kyläsuunnitelma toimii hyvänä suunnanantajana kylän kehitykselle ja tulevaisuudelle.
Parhaillaan käynnissä oleva hanke ”Kyläsuunnitelmien monipuolistaminen” tähtää yhä vahvempiin
kannanottoihin oman kylän tulevaisuuden suhteen.
Myrskylän Kartanonmäki, Itä-Uudenmaan Vuoden Kylä 2007, on toiminnallinen kyläyhteisö, joka
täyttää edellä luetellut tunnusmerkit. Kartanonmäen voimannäytöt löytyvät paitsi arjen yhteistyöstä,
myös muista suuremmista, tulevaisuuteen katsovista toimenpiteistä. Kartanonmäki on
kyläsuunnitelmansa avulla aktiivisesti osallistunut oman kylänsä kehittämiseen. Kyläportaalissa
Kartanonmäki esittäytyy ja luo kontakteja ympäröivään kyläkenttään. Sitä kautta kylä saa myös
pidettyä yhteyttä kummikyläänsä Kõrtsi-Aluseen Virossa ja tiedotettua ajankohtaisista tapahtumista
ja hankkeista kylässä. Kylän kotisivut on kaikkien kyläläisten oma foorumi. Siellä voi myös
keskustella ja vaihtaa mielipiteitä, jos postilaatikolla ei satuta kohtaamaan. Kartanonmäen kylällä
asuu vain muutama kymmenen asukasta. Se ei pienen kylän voimaa vähennä. Nyt toisaalta sekin
kylä ollaan pyyhkimässä pois maakuntasuunnitelmassa.
Kylien tilanne on tavallaan oivallinen. Kun kuntarajat muuttuvat, suunnitelmat päivittyvät ja kunnat
sekä maakunnat yhdistyvät, toiminnallista kylää ei horjuta mikään. Sen oma aktiivisuus ja omat
voimannäytöt ovat riittäviä strategioita kylän pitämiseksi maailmankartalla. Aktiivisten kylien avulla
myös kunta voisi houkutella uudisasukkaita ja parantaa omaa imagoaan. Tarvitaan lisää palveluita,
uusia innovatiivisia palveluratkaisuja ja tukea eri tahoilta sekä kaukokatseisuutta suunnittelussa.
Kylien omaehtoista elämää on syytä tukea myös julkisen sektorin taholta. Emme saa lannistua
metropolin varjossa. Täällä etelässä mantrana on keskittäminen ja metropolia palvelevat ratkaisut.
Kuten hyvin ymmärrätte, ne ratkaisut eivät palvele haja-asutusaluetta. Kylien vahvaa olemisen
oikeutusta ei saa horjuttaa virkamiestyönä. Tähän mennessä toiminnallisten kylien voimannäytöt
ovat niin suuria ja vakuuttavia sekä meillä että muualla.
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YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET MARJASTUSKAUDELLE 2011
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry ja Lapissa toimivat marjanostajayritykset (Lapin
Liha Oy, Korvatunturin Marja Oy, Tessacraft Oy, Arctic International Oy, Petri Lehtiniemi Oy ja
Kiantama Oy) ovat hyväksyneet tulevalle marjastuskaudelle alla olevat toimintaperiaatteet, jotka on
valmisteltu Lapin liiton johdolla. Toimintaperiaatteilla pyritään estämään ristiriitojen ja
vastakkainasettelun syntymistä ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ja paikallisten asukkaiden välillä.
Lappilaiset Kylät ry avaa perjantaina 15.7.2011 Marjapuhelimen ja sähköpostiosoitteen, joihin voi jättää
tekstiviestinä palautetta ja kehittämisehdotuksia marjanpoimintaan liittyen. Palaute pyydetään myös
Marjapuhelimeen kirjoitettuna; tekstiviestinä, josta käy selkeästi ilmi lähettäjän nimi, aika, paikka, palaute/
kehittämisehdotus ja mahdollinen rekisterinumero.
Marjapuhelin 15.7.2011 lähtien 040 817 84 64. Sähköpostiosoite 15.7.2011 lähtien marjapalaute@gmail.com
Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on
 edistää luonnonmarjojen ja muiden luonnontuotteiden kaupallista keräämistä
 huomioida paikallisten asukkaiden oman marjanpoiminnan tarpeet
 vähentää luonnon roskaantumista ja likaantumista maastossa, kylien yhteisillä alueilla sekä
majoitusliikkeiden läheisyydessä
 lisätä liikenneturvallisuutta sekä kylien asukkaiden, marjanostajien ja kaupallisten poimijoiden
yhteistyötä kaikkien edut ja näkökohdat huomioonottaen
 taata, että toimintaperiaatteet toimitetaan jokaiselle ulkomaalaiselle poimijalle hänen omalla
kielellään
Toimintaperiaatteet:

Marjanostajayritys ottaa yhteyttä niiden kylien kylätoimikuntiin, joiden alueella ulkomaalaiset
marjanpoimijat majoittuvat.

Marjanostajayritys on vastuussa poimijoista. Marjanostajayritys voi käyttää apunaan
paikallisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi majoitusten järjestämisessä tai
marjanhankinnassa.

Marjanostajayritys sitoutuu itse tai yhteistyökumppaneidensa välityksellä ostamaan marjat
ulkomaalaisilta marjanpoimijoilta 1-2 päivän välein samoilla ehdoilla kuin kotimaisilta
poimijoilta. Poimijoilla on oikeus myydä marjat haluamalleen ostajataholle.

Marjanostajayritys kertoo poimijoille Jokamiehenoikeuksista sekä huolehtii, että poimijat ovat
tietoisia pihapiirejä ja yksityisteitä koskevista erityissäädöksistä. Poiminnan tulee tapahtua
ensisijaisesti vähintään kahden kilometrin päässä kylä-alueen rajalla olevasta tienvarsikyltistä.

Marjanostajayritys antaa poimijoille tarvittaessa neuvoja ja tietoja hyvistä toimintatavoista
sekä liikennesäännöistä, jotta Lapissa oloaikana ei syntyisi ongelmatilanteita paikallisasukkaiden tai viranomaisten kanssa. Marjanostajayritys neuvoo poimijoita käyttämään
metsästysaikana huomioliivejä.

Marjanostajayritys opastaa poimijoita oikeaoppiseen poimintaan, luonnossa käyttäytymiseen
sekä asianmukaiseen ja elintarvikelainsäädännön vaatimukset täyttävään poiminta- ja
kuljetusvälineiden käyttöön.

Marjanostajayritys opastaa poimijoita riittävästi muun muassa rajavyöhykettä koskevista
säädöksistä sekä Suomen elintarvike- ja hygienialainsäädännöstä.

Marjanostajayritys järjestää poimijoille riittävät majoitusolosuhteet (sisämajoitus, riittävät
sosiaalitilat).

Poimijoille vuokrattavista kulkuvälineistä, majoituksesta ja muista tarvikkeista perittävä
korvaus on kohtuullinen.
Toiminnan edistämiseksi toteutamme seuraavat toimenpiteet
 Marjanpoimijoiden ohjeistuksesta vastaa aina marjanostajayritys
 Marjanostajayritys seuraa marjastuskauden aikana ohjeiden ja toimintaperiaatteiden
noudattamista
 Nämä periaatteet tarkastetaan vuosittain ennen sekä jälkeen marjakauden, todetaan epäkohdat
ja puututaan niihin muun muassa palautteen perusteella
 Lappilaiset Kylät ry avaa Marjapuhelimen 15.7.2011. Marjapuhelimeen kyläläinen voi jättää
tekstiviestinä palautetta ja kehittämisehdotuksia marjanpoimintaan liittyen. Tekstiviesteihin
reagoidaan välittömästi ja vastataan kohtuullisen ajan kuluessa
 Lappilaiset Kylät ry avaa palautetta ja kehittämisehdotuksia varten myös sähköpostitilin.
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MAAKUNNALLISEN KYLÄYHDISTYS
LAPPILAISET KYLÄT RY:N
YHTEYSTIEDOT :
POSTIOSOITE

Lappilaiset Kylät ry
Ounasjoen itäpuolentie 5162
97340 MELTAUS

LAPIN KYLÄASIAMIES

Pirjo Riskilä
p. 040 149 5919
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

PUHEENJOHTAJA

Juha-Pekka Lumpus
p. 040 315 7369
jp.lumpus@gmail.com

KOTISIVUT

http://lapinkylatoiminta.lappi.fi
OVATKO KYLÄSI YHTEYSTIEDOT MUUTTUNEET ?
KERRO SE MEILLE :
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
juha.kutuniva@lapinliitto.fi
KIITOS !

LAPIN KYLÄKIRJE 2 /2011
23.6.2011
Julkaisija:
Mennään kylään! –hanke
Lapin liitto
Päätoimittaja, sisältö ja ulkoasu :
Kyläkoordinaattori Juha Kutuniva
Lapin liitto
p. 040 732 0949
juha.kutuniva@lapinliitto.fi
www.lapinliitto.fi

Facebook: Mennään kylään !
Kannen kuva :
Tarja Väärälä
Paino :
Painatuskeskus Finland
Kiitos kaikille Lapin kyläkirjeen kirjoittajille ja lukijoille !
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Hyvää kesää !

LIITY JÄSENEKSI MAAKUNNALLISEEN KYLÄYHDISTYKSEEN !
Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien asukkaiden,
kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten ja Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen
yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana Lapin
maakunnan alueella. Lappilaiset Kylät ry on yksi maan 19 :sta maakunnallisesta
kyläyhdistyksestä ja Suomen Kylätoiminta ry:n jäsen.
Lappilaiset Kylät ry jatkaa Lapin Kylätoiminnan Tuki ry:n ja Lapin Kylätoiminnan työtä,
joten kaikki Lapin Kylätoiminnan Tuki ry:n jäsenet säilyttävät samanlaisen jäsenyytensä
kuin ennenkin Lappilaiset Kylät ry:ssä.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueen kunnat sekä
yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt sekä
rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden kotipaikka on
Suomessa.
Tervetuloa mukaan maakunnallisen kyläyhdistyksen toimintaan !
JÄSENMAKSUT VUONNA 2011 :
Henkilöjäsen 10 e
Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 20 e
Kunnat 50 e
Lappilaiset Kylät ry:n jäsenyyttä voi hakea täyttämällä alla olevan lomakkeen :
Lomake myös netissä :
http://lapinkylatoiminta.lappi.fi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HAKEMUS LAPPILAISET KYLÄT RY:N JÄSENEKSI
Hakija :
Yhteyshenkilö / henkilöjäsen :
Osoite :
Puhelin :
Sähköposti :
Palauta lomake osoitteeseen Lappilaiset Kylät ry, Ounasjoen itäpuolentie 5162, 97340 MELTAUS
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