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Itä-Lapin Kotikylä –hanke

LOPPURAPORTTI

Itä-Lapin Kuntayhtymä
Kuumaniemenkatu 2 A
98100 Kemijärvi

30.12.2011

LOPPURAPORTTI AJALTA 1.5.2010- 31.10.2011

1. Toteuttajan nimi
Itä-Lapin kuntayhtymä
Kuumaniemenkatu 2 A
98100 Kemijärvi

2. Hankkeen nimi ja hankkeen numero
Itä-Lapin Kotikylä
8972

3. Yhteenveto hankkeesta
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa kylien esittämiä kehittämisideoita. Hanke tukee kylien aktiivista toimintaa ja lisää alueen toimijoiden kiinnostusta kylien kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kyläkohtaisesti toteutetaan alueen yleistä viihtyisyyttä ja matkailua tukevia toimenpiteitä. Toimenpiteet sisältävät reittisuunnittelua, kylien tapahtumia sekä toiminnan ja alueen matkailua tukevien palveluiden kehittämistä.

4. Raportti
4.1. Hankkeen tavoitteet


ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 – 2013
Toimintalinja: Leader, Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen
Toimenpide: Leader-toimenpiteet linjalla 3, Kylien kunnostus ja kehittäminen



hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tukea ja aktivoida kylätoimintaa; hankkeen avulla kylien yhteisöllisyyttä ja
vuorovaikutusta pyritään kehittämään ja lisäämään tätä kautta yhteistyötä kylien ja muiden alueen
toimijoiden välillä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää mahdollisuuksia maaseutuasumiselle
ja maaseudun palveluiden uudistumiselle ja säilymiselle. Viihtyvyyteen vaikuttavat lisäksi kylien
asukkaiden tarvitsemien palveluiden turvaaminen, asukkaiden kokoontumis-, liikunta- ja virkistyspaikat. Myös kylien maisemanhoito nähdään tärkeänä osana yleistä viihtyvyyttä. Tärkeä osa kylien
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kehittämistä on tuoda kylät esiin matkailijoiden vierailukohteina sekä viihtyisinä asuinpaikkoina.
Toimenpiteiden kautta parannetaan palveluiden saatavuutta ja luodaan edellytyksiä ihmisten työllistymiselle. Tätä kautta lisätään mahdollisuuksia lisätä kylän asutusta ja monipuolistaa alueen
elinkeinoja ja toimeentulolähteitä.

4.2.


Hankkeen toteutus

toimenpiteet
Itä-Lapin Kotikylä valokuvauskilpailu järjestettiin 1.7. - 30.9.2010. Kilpailuun osallistui 132 kuvaa.

Ohjausryhmä valitsi voittajaksi Hannu Vihriälän kuvan luistelijoista Vuostimosta

Toiseksi valittiin Kari Tallavaaran kuva Ahkerat maisemanhoitajat Kairalasta
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Kolmanneksi kuva Saunavaarasta, kuvaajana Paula Perttunen

Kunniamaininnan sai Riitta Holckin kuva ”Yötön yö saa väistyä hiipivän hämärän tieltä
Kallunkijärvellä 2007”
Hankkeen alussa kylätapaamisten yhteydessä kartoitettiin kyläläisten toivomukset tutustumisretkien kohteiksi sekä hyvinvointiosioon. Suurta kiinnostusta herätti mm. kivikautiskylä Kierikki, Sallan
kyläreitti ja kylä, jossa kyläyhdistyksellä on tai on ollut oma kylätalo –hanke, käytännön neuvojen
saamiseksi ja kuulemiseksi. Tutustumismatkat valmisteltiin keväällä.
Paloperällä järjestettiin retkeilyreitin suunnittelutilaisuus 11.9. koskien Paloperä-Räisälä yhdysreitin
sekä Paloselkiin suunniteltujen reittien tarkempia sijainteja maastossa.
Reittisuunnittelija Matti Kivelä aloitti työt 27.9. ja hänen tehtävänään oli kyläläisten esittämien virkistys- ja retkeilyreittien vieminen kartalle (yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa), maanomistajatietojen
selvittäminen (yhteistyössä kuntien teknistentoimistojen kanssa) ja maanomistajien lupaanomuksien lähettämisessä avustaminen. Työt päättyivät 10.12.
Reittien turvallisuus- ja vastuukysymyksiin liittyen hanke järjesti yhteistyössä Sallan kyläympäristöt
kuntoon –hankkeen kanssa luennon Sallan valtuustosalissa 26.10. Luennoitsijana ympäristö- ja
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terveystarkastaja Lahja Alajeesiö. Tilaisuudessa esityksen rahoitusmahdollisuuksista kylien hankkeisiin piti Pohjoisimman Lapin Leaderin hankeneuvoja Annika Kostamo.
Joutsijärvellä kyläläiset esittivät bunkkereiden jatkokehittämistä ja Kemijärven kaupunki jätti museovirastolle investointihakemuksen. Hanke tuotti yhteistyössä bunkkereiden asiantuntijan Alpo Siivolan kanssa bunkkereiden esineluettelon, jota museovirasto toivoi hankehakemuksen liitteeksi.
Kemijärven, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien kanssa keskusteltiin kylien mahdollisuudesta
saada kotisivut kunnan sivujen yhteyteen. Kemijärvellä tehtiin esitys kaupunginhallitukselle, että
kaupunki myöntäisi kylille kotisivut korvauksetta käyttämältään palvelimelta. Kaupunginhallitus
myönsi sivut 13.12. pitämässään kokouksessa. Kemijärven nettiseminaari pidettiin 24.3.2011 ja sivupohjien luontien jälkeen on sivuja pikkuhiljaa tehty. Tällä hetkellä kahdeksalla kyläyhdistyksellä
on julkaistut nettisivut.
Savukosken kunta myönsi myös kylille kotisivut ja ensimmäinen Nettiseminaari pidettiin 19.1. Tanhualla oli jo omat sivut joten he laittoivat kunnan sivuilta linkin omille sivuilleen. Värriö teki sivut ja
ne ovatkin tutustumisen arvoiset!
Pelkosenniemen kunnanhallitus myönsi kyläyhdistyksille korvauksen kotisivuista aiheutuviin kustannuksiin. Kyläyhdistykset saavat siis tehdä sivut haluamalleen sivustolle (esim. lappi.fi) ja laskua
vastaan kunta korvaa vuosittaiset kulut sivuista.
Sallan kylien kotisivut on tehty jo aiemmin Sallan omissa kehittämishankkeissa.
Paloperällä järjestettiin kylässä toimivien hankkeiden yhteisesittely 4.12. Tilaisuudessa käytiin läpi
Taatusti turvassa -hankkeen, Itä-Lapin Kotikylä –hankkeen ja Paloperän historia tutuksi ja tunnetuiksi tuotteiksi –hankkeen tavoitteet. Tilaisuudessa Paloperän kyläläiset haastoivat kaikki kylät mukaan pilkkihiihtotapahtumaan.
Hankesuunnitelmaan mukaisesti kylissä tehdään palvelutarpeiden kartoitus kysely, jonka tavoitteena
on saada tietoa palveluiden toteuttamissuunnitelmiin jatkossa ja kehittämisideoita kyläläisiltä. Palvelutarpeiden kartoituksen yhteydessä kysellään kyläläisten halukkuus talkootyö-apuun myös muissa kylissä eli kiinnostusta ns. varahenkilöpankkiin. Varahenkilöpankkiin ilmoittautui 8 henkilöä. Palvelutarpeiden kyselyn kysymyksiin pyydettiin kommentteja mukana olevista kunnista (kaupungin ja kuntien
valtuustoilta sekä sosiaali- ja terveyslautakuntien jäseniltä), kommentteja tai korjausehdotuksia kysymyksiin ei saapunut yhtään. Kysymykset olivat:
1) Mitkä palvelut ovat niitä joiden saatavuudesta olet huolissasi nyt ja tulevaisuudessa?
2) Mitä palveluita asuinalueellasi voitaisiin tuottaa ja kehittää kunnan ostopalveluna paikallisesti?
3) Miten asuinalueesi palveluita voitaisiin parantaa?
4) Miten asuinalueesi viihtyisyyttä voitaisiin lisätä?
5) Mitä muuta haluaisit sanoa liittyen maaseudun palveluihin?
+) Oletko kiinnostunut liittymisestä varahenkilöpankkiin, josta kyläyhdistykset voivat tarpeen vaatiessa tilata aputyövoimaa tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen?
Tohmossa kyselyyn liitettiin kylätaloa koskevia kysymyksiä ja Räisälässä maisemanhoitoa
koskevia kysymyksiä. Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa.
Kysely toteutettiin 10 kylässä ja vastauksia palautettiin 60. Varahenkilöpankkiin ilmoittautui 8 henkilöä. Varsinaista pankkia ei hankkeen aikana kehitetty, pankkiin ilmoittautuneiden nimet on välitetty
kyläyhdistyksiin. Palvelutarpeiden kyselyn vastaukset ovat liitteenä 1.

Varamummola-toiminta Luusuassa
Toiminta alkoi samoihin aikoihin kun Itä-Lapin Kotikylä-hanke, v.2010 keväällä.
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Varamummolatoiminnasta tiedotettiin hankkeen tiedotteissa ja lisäksi soittamalla kemijärveläis-

ten yhdistysten toimijoille. Kemijärven Mielenterveysseura ja Sotainvaliidien veljesliitto
kutsuivat Luusuan kyläseuran edustajan kertomaan kokoukseensa varamummoloista, joita
Luusuassa on viisi. Näiden perheiden "mummot" ovat Mielenterveysseuran kouluttamia
vapaaehtois - tukihenkilöitä. "Mummot" toimivat tarvittaessa myös kyläkummeina.
Varamummoloista käytiin laajasti keskustelua ja muutamia kiinnostuneita perheitä ilmaantui.
Käyntisopimuksia tuli vain yhden perheen kanssa. Tämän perheen pojat ja äiti vierailivat
luusualaisessa "mummolassa" talven aikana useita kertoja. Kylässä käytiin puolin ja toisin,
myös "isovanhemmat" olivat perheen luona kylässä. Joskus lapset (9 ja 10-vuotiaat pojat)
haettiin "mummolaan" kaksin ja äiti jäi kotiin.
Pojat touhusivat "mummolassa" isovanhempien mukana; ulkona lumitöissä, poroaidassa ruokittiin poroja, tehtiin lumiukkoja ja pieniä veistoksia, pelattiin pelejä, maalattiin, piirrettiin ja luettiin kirjoja. Hiihtäminen oli talvella tärkeä, koska pojat halusivat harjoitella koulun hiihtokilpailua varten.
Pojat olivat kiinnostuneita erilaisista asioista, molemmat omistaan. Toinen poika piti kovasti pianon soittamisesta, toinen ei siitä ollenkaan, mutta rummut kiinnostivat. Pojat halusivat joka
kerralla soittaa vähän aikaa. Tästä lähti ajatus, että "mummo" alkoi puhella pojille musiikkiopiston opinnoista ja äitikin siitä vähän kiinnostui, kun huomasi lasten lahjakkuuden. Nyt pojat
opiskelevat musiikkiopistossa ensimmäistä vuottaan pianonsoittoa ja rumpujen soittoa. Varamummola jatkaa entiseen tapaan lasten ja äidin tapaamisia.
Hankkeen yksi tavoitteista oli kylämatkailun kehittäminen ja tähän ja yleisesti kylätoiminnan kehittämiseen oli hankkeessa suunniteltu järjestää kolme tutustumismatkaa. Hanke valmistelikin kolme
tutustumismatkaa joista vain yksi toteutui. Pääsiäislauantaiksi suunniteltu Paloperän kylään tutustuminen peruuntui kun matkalle ei ilmoittautunut yhtään osallistujaa. Toinen reissu onnistui odotusten mukaisesti kun kävimme 21.-22.5. tutustumassa Pudasjärvelle Livokas ry.:n toimintaan. Siellä
kyläyhdistys järjesti samaan aikaan karhunveistoviikot ja yksi ohjelmanumero oli pöllin MM-heitto
kisat, joihin savukoskelainen Sirkka-Liisa Karjalainen osallistui. Toisena reissupäivänä tutustuimme
kivikautiskylä Kierikki keskukseen. Kolmas reissu, joka ideoitiin Kierikissä, peruuntui osallistujien
vähäisyyden vuoksi. Ideana oli lähteä Yöttömän Yön soutuun kyläyhdistysten venekuntana mukaan, aloittaen soutu kuitenkin jo Kemihaarasta ja olla sitten YY-soudun yhteislähdössä Savukoskella mukana.

Riitta Ripatti ja Unto Vihriälä
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Kierikki keskuksessa kierroksella

Kyliin sijoitettavien opastetaulujen tekstien ja kuvien suunnittelutyöt tekivät kyläyhdistykset talkootöinä pääosin loppukevään aikana. Kartat kyläyhdistysten esitysten mukaisesti Matti Kivelä, taulujen taiton teki EK-visio, painon Mainosvaltti Oy, kehikot Pelkosenniemen Puupalvelu ja kuljetuksen
Taikor Oy ja Kemijärven kaupunki ja pystytyksen kyläyhdistykset.
Nyt hankkeen kylistä löytyy infotaulu josta löytyy kylän historiaa ja nykytilaa sekä alueen kartta johon kylämatkailukohteet on merkitty!
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Martti Karjalainen Räisälän taulua nostamassa

Eija Leppäjärvi ja Miikka Leppäjärvi Värriön
taulua kiinnittämässä

Paloperällä kunnostettiin heidän oma ilmoitustaulukehikko ja siihen kiinnitettiin opastetaulu.
Tauluun tutustumassa Kylien ympäristönhoito –seminaarin osallistujia 8.7.2011

4.3. Aikataulu, resurssit ja toteutuksen organisaatio
Hanke sai rahoituspäätöksen 18.5.2010
Hankekoordinaattori Maria Kiviniemi (ent. Suomalainen) 1.8.2010 - 31.8.2011
Reittisuunnittelija Matti Kivelä 27.9.- 10.12.2010
Muutoshakemus hyvinvointiosion muuttamisesta ostopalvelusta palkkaukseen 2/11
Reittisuunnittelija Matti Kivelä 26.4.- 15.5.2011
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Hyvinvointiosion vetäjä Teija Tohmola 1.3. - 12.6.2011
Muutoshakemus hankekoordinaattorin työn jatkamisesta elokuun loppuun sekä nettipalvelun ostosta kylämatkailun kehittämiseksi 6/11
Hankevetäjä Minna Hamara 1.9. - 30.9.2011 (osa-aikaisesti)

4.4. Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä 110 195,00 euroa. Julkisen rahoituksen osuus
hankkeen hyväksyttävästä rahoituksesta on 90,00 % eli enintään 99175,50 euroa, josta EUrahoituksen osuus on 45% eli enintään 44628,97 euroa. Kuntarahoituksen osuus on 20 % eli enintään 19835,00. Yksityisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävästä rahoituksesta on 10,00 % eli
enintään 11019,50 euroa.

Toteutuneet kustannukset aj. 1.5.2010 - 31.10.2011
Kustannuslajit
Palkat ja palkkiot
Ostopalvelut
Vuokrat
Kotimaan matkakulut
Muut kustannukset
Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ
Hyväksyttävät kustannukset yhteensä

Hyväksytty budjetti Toteutuneet kustannukset
Erotus
60 050,00
61 828,77 -1 778,77
17 700,00
14 762,08 2 937,92
4 680,00
2 232,37 2 447,63
13 800,00
6 421,46 7 378,54
5 700,00
3 974,76 1 725,24
8 265,00
7 233,42 1 031,58
110 195,00
96 452,86 13 742,14

Toteutunut rahoitus aj. 1.5.-2010 - 31.10.2011
Rahoittaja
EU + valtio
Kunnat
Yksityinen rahallinen osuus
Yksityinen, vastikkeeton työ
Kokonaisrahoitus

Hyväksytty rahoitus
79 340,50
19 835,00
2 755,00
8 264,50
110 195,00

Toteutunut rahoitus
Erotus
69 446,06 9 894,44
17 361,51 2 473,49
2 411,32
343,68
7 233,97 1 030,53
96 452,86 13 742,14

Hankkeen kustannukset toteutuivat suunniteltua pienempinä lähes kaikkien kustannuslajien osalta.
Ostopalveluissa nettiseminaarit saatiin toteutettua suunniteltua edullisemmin. Vuokrakustannuksiin
vaikutti suunniteltua edullisemmat toimitilat ja maksutta käyttöön saadut tilat. Matkakustannukset eivät
toteutuneet suunnitellusti, koska kolmen tutustumismatkan sijaan toteutettiin vain yksi matka. Matkat
jäivät toteutumatta aikataulullisten yhteensattumien sekä hankkeen nopean toteutusajan vuoksi. Muut
kustannukset toteutuivat lähes suunnitellusti. Palkkakulut ylittyivät hieman, koska hyvinvointiosio ja
reittisuunnittelu sekä nettialustan toteuttaminen edellyttivät suunniteltua pidempiä työsuhteita.
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4.5. Raportointi ja seuranta
Ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin 28.10.2010, toinen kokous 23.2.2011 ja kolmas
24.8.2011. Hankkeen viimeinen kokous pidettiin sähköpostikokouksena.

Ohjausryhmän jäseniä vas. Kaisa Aikioniemi-Stenberg, Paavo Kivelä, Heikki Onnela, Auli Narkilahti
ja Jari Polvi tutustumassa Lapajärven opastetauluun 24.8.2011.

4.6. Toteutusoletukset ja riskit ja esille tulleet ongelmat
Vuostimon kylän osalta hanketoimia ei ole suunnitelmien mukaan voitu toteuttaa, koska toimintaan
tarvittavaa aktiivisuutta ei kyläyhdistyksessä ollut. Kyläyhdistyksen pj. ei löytänyt uutta vetäjää kyläyhdistyksen toimintaan ja kyläyhdistys jäi hankkeesta pois. Lapajärven ja Tonkopuron alueella
toimiva Vilman Kilta ry. kiinnostui hankkeesta ja lähti hankkeeseen mukaan, joten kyläyhdistysten
määrä oli sama hankkeen alkaessa ja päättyessä.
Hankeajan lyhyys tuotti ongelmia mm. reittien maanomistajien lupien ja toteutusvaihtoehtojen selvittelyssä, osa maanomistajista kielsi reitin teon mailleen ja näiltä kohdilta on reittiä muutettava. Kyläyhdistykset jatkavat selvittelytyötä. Reittien toteutuksessa on keskusteltu YTY-miesten kanssa ja
kohteet ovatkin heidän listoillaan, mutta toteutusaikaa ei vielä voi sanoa. Tämä on harmillista, koska
reittejä kyläyhdistykset ja kylämatkailijat toivovatkin.

5. Yhteistyökumppanit
Hanke on tehnyt yhteistyötä alueen kyläyhdistysten, Kemijärven kaupungin, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien, alueen kyläyhdistysten ja alueella toimivien hankkeiden kanssa (Maisemanhoidosta työtä Lappiin –hanke, Taatusti turvassa –hanke, Sallan kyläympäristöt kuntoon –
hanke, Hyvinvointivalmennus -hanke), Pohjoisimman Lapin Leaderin, Metsähallituksen ja Kemijoki
yhtiön kanssa.
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6. Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Hankkeeseen hakeutuneiden 17 kylän osalta toteutettiin kyläsuunnitelmien ja hankkeen hakemuksessa mainittuja toimenpiteitä. Niitä esiteltiin laajasti kohdassa 4.2, joten tässä kappaleessa keskitytään hankkeen laajempiin vaikutuksiin kyläyhteisöissä. Kyläkohtaiset toteutettujen toimenpiteiden
dokumentit on arkistoitu Itä-Lapin kuntayhtymän toimistossa, josta ne voidaan pyytää tarvittaessa
tutustuttavaksi.
Hankkeen toimenpiteisiin hakeutuneissa kylissä asui aktiivisia kyläseuroja ja –toimijoita, jotka halusivat toteuttaa oman kylän väestön viihtyvyyteen liittyviä asioita sekä tarjota entisille kyläläisille ja
ohikulkijoille oman kylän historiaa. Hankkeen aikana suunnitellut vaellusreitistöt, matkailukohteet ja
muu lähihistoria olivat kyläkohtaisten opastetaulujen pääteemoja. Opastetaulujen osalta on kyläseurojen ja Itä-Lapin kuntayhtymän välillä tehty sopimus, jossa kyläseura vastaa kunnossapidosta
31.12.2017 asti. Sopimus takaa sen, että hankkeen tulokset ovat nähtävissä kylissä.
Erityisesti matkailullista näkökulmaa pyrittiin huomioimaan kylien suunnitelmissa ja siksi hankkeessa pilotoitiin nettipalvelu, jossa esitellään kuvin ja tekstein kylien opastetauluihin merkittyjä kohteita.
Nettipalvelun toteuttajaksi valittiin kemijärveläinen yritys Paikkatieto Online Oy. Nettipalvelua kehitettiin niin, että matkailija voi omasta kännykästään hakea tutustumiskohteen Itä-Lapin alueelta karttapohjalta. Maanmittauslaitoksen kanssa tehtiin sopimus karttapohjien käytöstä. Toivottavasti tämä
pilotointi johtaa laajempaan käyttöön myös muille kuin hankkeen kylille. Tämä kehittämisidea on
esitelty kuntien elinkeinovastaaville, jotka sitten päättävät jatkotoimista nettipohjaisen matkailupalvelun kehittämisestä alueellemme.
Matkailureitistöjä syntyi useiden kylien toimesta ja ne nimenomaan palvelevat kyläläisten lisäksi
laajaa käyttäjäkuntaa. Hankkeessa tehtiin suunnitelmat ja otettiin maanomistajiin yhteyttä. Varsinainen toteutus jää kuntien tehtäväksi. Joutsijärven kylällä sijaitsevan bunkkerin esineistöstä on tehty
hankkeen toimista esineluettelo, joka on museoviraston toivomuksesta liitetty Kemijärven kaupungin investointihakemukseen. Investointihakemuksen toivotaan johtavan bunkkerin jatkokehittämiseen.
Kylissä asuvien hyvinvoinnin tukemista edistettiin hyvinvointikartoituksilla ja niihin osallistui arvioitua
suurempi joukko ihmisiä. Tätä palvelua jäätiin kaipaamaan edelleenkin hankkeen jälkeen ja toivomukset on jätetty kuntiin.
Kaiken kaikkiaan kyläläiset aktivoituivat hankkeen toimenpiteiden avulla keskustelemaan oman kylän kehittämisestä ja sen säilyttämisestä elinvoimaisena. Jokainen joutui myös omalla kohdallaan
pohtimaan tekemisiään koko kylän hyödyksi.

7. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Kylien kehittämistä tarvitaan edelleen ja esittäisin, että Kotikylä II alettaisiin valmistelemaan yhteistyössä kyläyhdistysten ja kuntien kanssa. Siihen tulisi liittää myös Hyvinvointiosio, sitä on toivottu
kylistä paljon.
Yhteistyöstä hankkeen toteutuksessa kiitämme aktiivisia kyläläisiä, ohjausryhmän jäseniä sekä
kaikkia yhteistyötahoja!
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8. Liiteluettelo
8.1. Ohjausryhmän lausunto
8.2. Lehtijutut
8.3. Malli reittisuunnitelmasta (Kostamon kylä)
8.4. Värriön esite
8.5. Malli opastetaulusta (Tanhuan kylä)
8.6. Hyvinvointiosion raportti

9. Allekirjoittajat ja päiväys

30/12.2011
Loppuraportin on kirjoittanut hankekoordinaattori Maria Kiviniemi

Heikki Onnela
kehittämispäällikkö
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