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1 Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen päätavoitteeksi oli asetettu Kittilän kylien elinvoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden
viihtyvyyden parantaminen sekä kylähengen nostaminen kylissä. Hankkeen konkreettisten toimenpiteiden
avulla tuettiin hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Hankkeessa keskityttiin alueiden potentiaalin
tunnistamiseen, kylien kehittämiseksi välttämättömien toimenpiteiden nimeämiseen ja alueen
monipuolisuuden esille tuomiseen.
Hankkeen puitteissa on oltu yhteydessä kylätoimikuntiin ja tuettu niitä kyläsuunnitelmien päivittämisessä.
Hanke on koonnut erilaisin toimenpitein tarpeellista pohjatietoa kyläsuunnitelmia sekä hankkeessa
tuotettavaa esitemateriaalia varten. Hankkeen työpajoissa on keskitytty kylien kehittymisen kannalta
olennaisiin teemoihin.
Hankkeen yksi näkyvimpiä toimenpiteitä on ollut Kittilän kyläesitteen tuottaminen suomeksi ja englanniksi.
Kittilän kylähanke toteutettiin ajalla 1.8.2010–31.12.2013. Päätoteuttaja oli Kideve Elinkeinopalvelut,
Kittilän kunta. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi elinkeinojohtaja Katariina Palola (ent. Kinnunen).
Rahoituksen hanke sai Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, toimintaryhmän Kyläkulttuuria
tuntureitten maassa ry:n ja Lapin ELY-keskuksen kautta.

2 Hankkeen tavoitteet
2.1 Ylemmän tason tavoitteet
Kittilän kylähankkeen tavoitteet liittyivät alueen kylien identiteetin, vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden
lisäämiseen niin asukkaiden kuin alueesta kiinnostuneiden näkökulmasta, mikä tarkoitti koko kunnan
alueen monipuolista kehittämistä.
Kittilän kylien rikkaus on niistä löytyvä monipuolinen kulttuuri, jolla tarkoitetaan niin arkipäivän kulttuuria
kuin eri taidemuotojakin. Kittilän kylähanke tuki kylien kulttuurin tunnistamista, jolla on keskeinen rooli
kylien identiteetin rakentamisessa ja asukkaiden kotipaikkaylpeyden kehittämisessä.
Hankkeen kehittämistoimilla pystyttiin vaikuttamaan myös niiden elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden
lisäämiseen. Kutsumalla kehittämistoimiin kaikki kylien asukkaat haluttiin myös vaikuttaa asukkaiden
syrjäytymisen estämiseen. Kylien vetovoimaisuutta pyrittiin parantamaan. Uusien asukkaiden saapumista
ja asettumista kyliin haluttiin helpottaa hankkeessa toteutetun informaation keruun ja viestinnän avulla.
Lisäksi hankkeen toimilla haluttiin parantaa kylien välistä yhteistyötä.

2.2 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen päätavoitteeksi oli asetettu Kittilän kylien elinvoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden
viihtyvyyden parantaminen sekä kylähengen nostaminen kylissä.
Hankkeen alatavoitteet olivat:
•

Kylien vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja alueen monipuolisuuden esilletuonti

2

•
•
•

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

Kylien autioitumisen ehkäiseminen ja vetovoimaisen asuinympäristön kehittäminen
Alueen identiteetin lisääminen
Kylien välisen yhteistyön lisääminen

3 Hankkeen toteutus
3.1 Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen konkreettisten toimenpiteiden avulla tuettiin hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Hankkeessa
keskityttiin alueiden potentiaalin tunnistamiseen, kylien kehittämiseksi välttämättömien toimenpiteiden
nimeämiseen ja alueen monipuolisuuden esille tuomiseen.
Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna toteutetut toimenpiteet loivat pohjaa sille, että hanke on
edetessään voinut konkreettisesti tukea kylien elinvoimaisuuden lisäämistä ja asukkaiden viihtyvyyden
parantamista sekä kylähengen nostamista kylissä. Toisena toimintavuotena oli päästy jo etenemään
joidenkin kylien neuvomiseen hankeideoissakin. Tämän neuvontatyön tulokset näkynevät etenkin uuden
rahoituskauden alkaessa.
Kylätoimikuntien edustajien tavoittaminen ja yhteydenpito niiden kanssa tuotti runsaasti työtä. Se on ollut
välttämätöntä, jotta mahdollisesti jo kauan lähes toimimattomina olleet yhdistykset saatiin liikkeelle.
3.1.1

Nykytilakartoitus

Hankkeen käytännön työ aloitettiin nykytilakartoituksella, jonka puitteissa toteutettiin
keskustelutilaisuuksia sekä kyselyitä, jotka olivat avoimia kaikille kylien edustajille. Nykytilakartoituksen
tavoitteena oli kartoittaa kylien nykytilanne sekä tulevaisuuden haasteet. Nykytilakartoituksen avulla
saatiin kerättyä myös kylien perustietoja pohjaksi hankkeen muita toimenpiteitä varten.
Nämä tilaisuudet järjestettiin vuonna 2011 seuraavina aikoina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ti 22.3 Kittilän kirkonkylä, Kittilän kunnanvirasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä
ke 23.3 Kinisjärvi-Vuoma, Vuoman koulu, Vuomantie 1328, 97420 Lohiniva
to 24.3 Köngäs, Könkään koulu, Koulutie 19, 99140 Köngäs
ti 29.3 Kuusajoki, Kuusakievari, Sodankyläntie 1383, 99270 Hormakumpu
ke 30.3 Tepasto, Tepaston koulu, Koulukuja 10, 99150 Tepasto
to 31.3 Kallo, Pub Ketunkanto, Kallontie 2185, 99120 Kallo
pe 11.4 Kittilän kirkonkylä, Kittilän kunnanvirasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä

Keskustelutilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä, jotka edustivat 21 Kittilän kylää.
Kylien perustietojen keräämiseksi järjestettiin maalis-huhtikuussa 2011 kyläkysely, joka toteutettiin sekä
www-lomakkeella
(julkaistu
Webropol
–järjestelmällä
osoitteessa
http://www.webropol.com/P.aspx?id=536501&cid=101214948) että paperilomakkeella. Www-kyselystä
tiedotettiin sekä Kittilän kunnan että Kideve Elinkeinopalveluiden verkkosivuilla. Paperilomake oli jaossa
useassa kohteessa Kittilän kirkonkylällä, lisäksi sitä jaettiin joissain kylissä suoraan kotitalouksiin
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kyläyhdistysten toimesta. Paperilomakkeilla saadut vastaukset syötettiin nekin sähköiseen järjestelmään,
mikä mahdollisti paremman raportoinnin.
Www-lomakkeesta tehtiin myös erikseen oma versio koululaisia varten, ja sen täyttivät Kittilän yläkoulun
oppilaat kevätlukukauden lopuksi. Näin saatiin myös nuorten näkökulma mukaan kylien kehittämiseen.
Kyselyihin saatiin yhteensä 332 vastausta, joista 195 kaikille avoimesta kyselystä ja 137 nuorten kyselystä.
Kyselyjen vastauksista koostettiin kyläkohtaiset raportit, jotka toimitettiin kylien edustajille.
3.1.2

Kylähankkeen työpajat

Kyläsuunnitelmatyöpajat kyläsuunnitelmien läpikäymiseen ja päivittämiseen
Kylille järjestettyjen keskustelutilaisuuksien jälkeen järjestettiin kyläsuunnitelmien työstämiseen keskittyviä
työpajoja. Näissä työpajoissa oli läsnä yksi kylä kerrallaan, mikä takasi mahdollisuuden tehdä konkreettinen
katsaus kyläsuunnitelman nykytilaan ja tehdä sen työstämiselle toimenpidesuunnitelma.
Hankesuunnitelmassa mainittiin, että näitä työpajoja järjestetään vähintään viisi. Työpajojen tarvittava
määrä osoittautui paljon vähimmäismäärää suuremmaksi, sillä usea kylä tarvitsi useamman kerran tukea
hankkeen henkilöstöltä kyläsuunnitelman työstämisessä.
Vuoden 2011 aikana hankkeen henkilöstö järjesti 11 kyläsuunnitelmatyöpajaa 11 eri kylälle (Molkojärvi,
Kuusajoki-Siitonen, Kallo, Jeesiöjärvi, Helppi, Pulju-Lompolo, Tepasto, Köngäs, Kelontekemä,
Kirjanselkämaa, Kaukonen). Hankkeen edetessä hankehenkilöstö oli edelleen käytettävissä
kyläsuunnitelmien tiimoilta niin sähköpostitse kuin puhelimitse.
Kylähankkeen muut työpajat
Osa hankkeen työpajoista järjestetään yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijat valittiin
niin, että he edustivat sellaista osaamista, jota kylät tarvitsivat voidakseen vastata niiden haasteisiin
mahdollisimman tuloksekkaasti.
Ensimmäinen näistä työpajoista järjestettiin 29.9.2011, aiheena työ- ja kyläyhteisöjen keskinäisviestintä.
Työpajan tavoitteena oli pureutua yhteisöissä joskus ilmeneviin kommunikaatiohaasteisiin ja luoda
edellytykset kylien kehittämisessä välttämättömän yhteishengen luomiseen kylissä. Asiantuntijana toimi
Marco Bjurström ja työpaja järjestettiin Staalon teatterifestien yhteydessä. Järjestämisessä
yhteistyökumppaneina olivat Revontuliopisto, Levin Matkailu, Taideseura Staalo ja Kittilän kulttuuritoimi.
Yhteistyöllä pystyttiin jakamaan tilaisuudesta aiheutuvia kustannuksia, mikä hyödytti kaikkia
yhteistyötahoja. Kylähanke tarjosi maksutta enintään neljä lippua jokaiselle kyläyhdistykselle, yhdistyksen
valitsemille henkilöille.
Vuonna 2012 työpajoja järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joista kaksi oli Staalon
teatterifestien yhteydessä 28.9.2012. Ensimmäisessä teemana oli esiintymisosaaminen, jossa kouluttajina
olivat Riku Nieminen, Ville Virtanen ja Iina Kuustonen. Toinen teema oli yhdistys- ja järjestötoimijoille
järjestetty työpaja ”Tehokkuutta ja ryhtiä järjestötoimintaan!” samana päivänä Kansan Sivistysliiton Martti
Vaattovaaran toimesta. Yhteistyössä Maisemat ruotuun –hankkeen kanssa järjestettiin työpaja Kittilä
kylämaisemapäivät 18.-19.10.2012. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin

4

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

22.11.2012 työpaja, jossa perehdyttiin Kittilän rakennuskannan ominaispiirteisiin ja ylläpitoon sekä
annettiin korjausneuvontaa.
Osa Kittilän kylistä eteni myös hankeideoinnissa niin pitkälle, että oli tarpeen järjestää hankesuunnitteluun
keskittyvät työpaja 22.2.2012. Sen tarkoituksena oli opastaa kyliä ideoiden viemisessä hankesuunnitelmiksi.
Samalla pystyttiin myös kyläkohtaisesti käymään läpi esiin nousseita kehittämistarpeita.
Tapahtumajärjestämistä tukevia työpajoja olivat järjestyksenvalvontatyöpajat tammikuussa 2012. Niissä
yhteensä 9 edustajaa Kittilän yhdistyksistä, järjestöistä ja seuroista hankki taitoja, jotka takaavat osaltaan
saumattoman tapahtumajärjestämisen Kittilässä.
Kittilän kylähankkeen rinnalla kulkevan Kittilän investointihankkeen myötä ilmeni tarve järjestää valaistusja äänentoistolaitteiston käytön työpaja 28.–29.4.2012, jossa neljä kylien edustajaa tutustui uuteen
laitteistoon. Työpajan jälkeen kylien tapahtumajärjestäminen on helpompaa, kun tarjolla on osaavia
henkilöitä laitteistojen käyttöön.
Vuonna 2013 järjestettiin toiveiden perusteella lisää järjestötoimintaan keskittyviä työpajoja, ensimmäinen
12.2.2013 ja toinen 19.3.2013. Näihin osallistui yhteensä 26 järjestöaktiivia.
Tapahtumajärjestämistä tukevaa järjestymisosaamista lisättiin järjestämällä järjestysmiestyöpajoja
yhteistyössä Revontuliopiston kanssa toukokuussa 2013. Näihin osallistui 9 osallistujaa Kittilän kylistä.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin 23.5.2013 työpaja, jossa perehdyttiin
mahdollisuuksiin järvien kunnostamisessa. Aihe kiinnosti useita kyliä ja paikalla oli 17 kyläläistä yhdeksästä
kylästä.
3.1.3

Yhteenveto kylähankkeen tilaisuuksien osallistujista

Vuosi 2011
Työpaja/tilaisuus

Kittilän kyläkierros – Kittilä
Kittilän kyläkierros - Kinisjärvi-Vuoma
Kittilän kyläkierros - Köngäs
Kittilän kyläkierros - Kuusajoki
Kittilän kyläkierros -Tepasto
Kittilän kyläkierros – Kallo
Kittilän kyläkierros - Kittilä II
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Molkojärvi
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Alakylä
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Kaukonen
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Kallo
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Helppi
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Tepasto
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Köngäs
Kyläsuunnitelmatyöpaja -Pulju-Lompolo

PVM
22.3.2011
23.3.2011
24.3.2011
29.3.2011
30.3.2011
31.3.2011
11.4.2011
8.6.2011
8.6.2011
9.6.2011
13.6.2011
13.6.2011
21.6.2011
21.6.2011
21.6.2011

Osallistujia
15
14
18
10
20
17
4
4
3
2
12
1
18
10
6
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Kyläsuunnitelmatyöpaja - Kelontekemä
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Jeesiöjärvi
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Kirjanselkämaa
Työpaja- Keskinäisviestintä
Kylätyöpaja – www-sivut, muut asiat
YHTEENSÄ

22.6.2011
22.6.2011
27.6.2011
29.9.2011
26.11.2011

2
3
10
14
1
172

PVM
13.-15.1.2012,
21.-22.2012
22.2.2012
28.-29.4.2012

Osallistujia

Vuosi 2012

Työpaja/tilaisuus
Kylätyöpaja: Järjestyksenvalvonta
Hankesuunnittelutyöpaja
Valo- ja äänentoistotyöpajat
Työpaja: Tehokkuutta ja ryhtiä
järjestötoimintaan!
Työpaja: Esiintymisosaamista
huippunäyttelijöiltä!
Kittilän kylämaisemapäivät
Neuvontatilaisuus rakennusten
kunnostuksesta
Järjestötyöpaja
YHTEENSÄ

29.9.2012

9
9
4
8

29.9.2012
18.-19.10.2012
22.11.2012

6
12
5

29.9.2012

53

Vuosi 2013
Työpaja/tilaisuus

Järjestötyöpaja I
Järjestötyöpaja II
Kylätyöpaja: Järjestyksenvalvonta
Järvien kunnostustyöpaja
Benchmarking-matka Ruotsin Vuollerimiin
YHTEENSÄ
Vuosina 2010–2013 YHTEENSÄ
3.1.4

PVM

12.2.2013
19.3.2013
4.-15.5.2013
23.5.2013
15.-16.6.2013

33 tilaisuutta

Osallistujia
18
8
9
17
25
52
277 osallistujaa

Kittilän kylien esite

Kittilän kylähankkeen yksittäisistä toimenpiteistä merkittävin oli Kittilän kylien esitteen laatiminen. Esitteen
suunnittelutyö kilpailutettiin yhdessä Kittilän investointihankkeen kanssa keväällä 2012. Näin haluttiin taata
molempien kylähankkeiden tuotoksille yhtenäinen visuaalinen ilme. Myös esitteeseen tarvittavat valokuvat
kilpailutettiin yhdessä Kittilän investointihankkeen kanssa keväällä 2012. Näin kuvia voitiin hyödyntää
esitteen lisäksi kylien www-sivuilla.
Esitettä työstettiin yhdessä visuaalisen suunnittelun voittaneen yhtiön, mainostoimisto Seven-1:n kanssa
kesäkuusta 2012 lähtien. Esitteen sisällön kerääminen hyödytti myös Kittilän investointihankkeen
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toimenpiteitä, erityisesti kylien opaskylttien tuottamista sekä kylien internet-sivujen sisältöjen kokoamista.
Kylien osalta tekstit ja tiedot ovat yhteneväisiä kylteissä ja esitteessä.
Esitteen sisältö ja teemat päätettiin Kittilä kylähankkeen ohjausryhmässä, ja esitettä käsiteltiin
säännöllisesti hankkeen kokouksissa. Myös kylillä oli mahdollisuus kommentoida esitettä: se oli 23.11.30.11.2012 ennakkoesittelyssä ja kylien tarkistettavana Kideven www-sivuilla. Tästä tiedotettiin kyliä
sähköpostitse.
Valmis esite on saanut paljon kiitosta ja se on nähtävillä myös sähköisesti suomeksi
http://www.kittila.fi/kylaesite/index.html ja englanniksi http://www.kittila.fi/kylaesite/en/index.html.
Painettu versio on saatavilla mm. Kittilän kunnantalolta, Kittilän kunnankirjastosta sekä Levin Matkailusta.
Esitettä toimitettiin myös kylien yhteyshenkilöille sekä hankkeen yhteistyökumppaneille.
3.1.5

Muut hankkeen toimenpiteet

Yksi näkyvimmistä hankkeen toimenpiteistä oli kylien tarjonnasta tiedottamiseen liittyvä työ. Hankkeen
työntekijät ovat hankkeen alusta saakka hakeneet hyviä käytäntöjä esitteiden, www-sivujen ja kylien
infotaulujen sekä Tervetuloa Kittilään –kylttien suunnittelun tueksi. Näistä www-sivut sekä taulut hankitaan
Kittilän investointihankkeen puitteissa. Kittilän investointihanke on Kittilän kylähankkeen sisarhanke ja
tukee kylähankkeen tavoitteiden saavuttamista.
Myös kylien edustajille on jo hankkeen alkuvaiheessa kerrottu tiedottamiseen ja yhteistyöhön liittyvistä
toimenpiteistä. Kylien edustajille esitettiin pyyntö toimittaa Kidevelle aineistoa, jota voitaisiin hyödyntää
kylien esite- ja muun tiedotemateriaalin työstämisessä. Kylien yhteyshenkilöitä informoitiin hankkeen
alkuvaiheessa sähköpostitse sekä hankkeen perustetun blogin avulla, http://kittilankylahanke.blogspot.fi.
Blogin käytöstä kuitenkin luovuttiin, koska katsottiin että hankkeessa tuotettu Kyläkirje, jokaiseen
kotitalouteen jaettava Kittilän kuntatiedote sekä sähköposti toimivat tehokkaammin tapoina välittää viestiä
hankkeen tapahtumista.
Benchmarking-matka Kittilän kylien edustajille
Kittilän kylähankkeen tavoitteina olivat kylien elinvoimaisuuden lisääminen ja kylien välisen yhteistyön
edistäminen. Näitä tavoitteita palveli kylien edustajille suunnattu benchmarking-matka, jonka tavoitteena
oli tutustua hyviin käytäntöihin muissa kylissä.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa opintomatkan kohteeksi oli ajateltu suomalaista kohdetta. Kuitenkin kylien
kehittämistä on tehty menestyksekkäästi monilla alueilla paitsi Suomessa, myös muualla Pohjoismaissa,
joista erityisesti Ruotsista löytyi innovatiivisia esimerkkejä kylien toteuttamista kehittämistoimenpiteistä.
Näitä hyviä käytäntöjä olisi mahdollista soveltaa käytettäväksi myös Kittilän kylissä. Vuollerimin kylä
Pohjois-Ruotsissa on erityisen inspiroiva kohde kylien omaehtoisen kehittämisen esimerkkinä. Tämän
kohteen valintaa puolsi myös se, että kohde tarjosi aidon oppimiskokemuksen, jonka toiminnasta oli
mahdollista soveltaa parhaita käytäntöjä Kittilän kylien kehittämiseen. Vuollerim on osoittanut
toiminnallaan erityistä innovatiivisuutta ja aktiivista kehittämisotetta.
Hankkeen ohjausryhmässä päätettiin muuttaa opintomatkan kohteeksi Vuollerim. Benchmarking-matkan
toteuttamiseen Vuollerimiin haettiin ja saatiin muutoshakemuksella mahdollisuus. Matka järjestettiin 15.–
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16.6.2013, ja sille osallistui yhteensä 25 osallistujaa eri puolilta Kittilää, 12 eri kylästä. Matka oli avoin
kyläyhdistysten edustajille sekä kylien yrittäjille.
Matkalla erityisen suuren vaikutuksen osallistujiin teki Vuollerimin yhteishenki, yhteisöllisyys ja talkoohenki.
Osallistujat kiittelivät erityisesti Vuollerimin omaa aktiivisuutta yhteisten asioiden hoitamiseen. Matka
palveli myös kylien välistä verkostoitumista, jota voitiin edistää bussimatkojen aikana. Matkan
loppuvaiheessa pohdittiin lisäksi hankkeen jälkeen tehtäviä toimia ja kylien omia hankeideoita.
Opintomatkasta uutisoitiin Kittilälehdessä heinäkuussa 2013. Opintomatkasta laadittu matkaraportti on
luettavissa osoitteessa http://kideve.fi/opintomatka-vuollerim.
Kittilän suuri kyläkilpailu
Osana hankkeen aineistonkeruutoimenpiteitä Kittilän kylähanke järjesti Kittilän kunnan kulttuuritoimen ja
Kittilälehden kanssa Kittilän suuren kyläkilpailun 16.11.2011 - 16.1.2012. Kilpailussa haettiin tarinoita ja
kuvia Kittilän kylistä. Kilpailun tavoitteena oli saada materiaalia esitteeseen, Internet-sivuille sekä kylien
infokyltteihin. Kilpailuaineistoa hyödynsivät myös Kittilälehti sekä kulttuuritoimi, jotka lahjoittivat kilpailun
palkinnot. Yhteistyö Kittilälehden kanssa toi mukanaan hyvän medianäkyvyyden myös hankkeelle. Voittajat
valittiin tammikuussa 2012 ja julkistettiin 20.2.2012. Kittilälehti käsitteli kyläkilpailua useissa jutuissaan.
Tilaisuuksiin osallistumiset
Hankehenkilöstö osallistui useisiin koulutus-, hanke-esittely- ym. tilaisuuksiin hankkeen kuluessa. Näissä
tilaisuuksissa kartoitettiin hyviä käytäntöjä kylien kehittämiseksi, lisättiin hankehenkilöstön osaamista ja
tuotiin esiin hanketta, sen toimenpiteitä ja tuloksia. Näitä tilaisuuksia oli yhteensä noin 20 kpl, joista
seuraavassa esimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
•
•

5.5.2011 - Creative Lapland –seminaari, Rovaniemi
26.5.2011 - Lapin turvallisuusseminaari, Levi
16.9.2011 ja 20.9.2012 - Vapaalla tapahtuu –tapahtuma, Kittilä/ Kittilän kulttuuri- ja nuorisotoimi.
12.10.2011 - Ounasjoki –seminaari, Köngäs
15.10.2011, 20 - 21.10.2012 ja 2. - 13.10.2013, Lapin Kylätoimintapäivät
11.11.2011 - Kylä auttaa ja välittää kriisissä –hankkeen loppuseminaari, Levi
28.4.2012 - Kylien bisneskeissit –tapahtuma, Rovaniemi
6.10.2012 ja 24.8.2013 Kittilän kaivoksen avoimet ovet, Kittilä

Näiden lisäksi kylähankkeen tiimi on osallistunut muutamiin kylien omiin tilaisuuksiin, joissa hankkeen
edustajat ovat neuvoneet ja opastaneet kyliä eteenpäin kyläsuunnitelmien ja kylien omien hankeideoiden
suhteen.

3.2 Aikataulu ja resurssit
Hanke on pysynyt hankesuunnitelmassa määritellyissä resursseissa. Hankkeen aikataulua seurattiin
ohjausryhmänkokouksissa, jossa se esiteltiin ja tarvittaessa täsmennettiin.
Hankkeelle haettiin muutoshakemuksella jatkoaikaa tai muuta muutosta kolme kertaa:
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1) Jatkoaikahakemus: Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 20.6.2012 että hankkeelle on syytä hakea
jatkoaikaa, jotta hankkeen toiminnot saadaan vietyä menestyksekkäästi loppuun.
Jatkoaikahakemus 30.6.2013 saakka toimitettiin rahoittajalle 5.10.2012 ja myönteinen päätös
muutokselle saatiin 18.12.2012.
2) Jatkoaikahakemus ja sisältömuutos: Hankkeen ohjausryhmä käsitteli toista muutoshakemusta
25.3.2013 kokouksessaan. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.12.2013 saakka sekä kotimaan
opintomatkan muuttamista ulkomaan opintomatkaksi Ruotsin Vuollerimiin. Myönteinen päätös
muutoksille saatiin 3.5.2013.
3) Budjettilinjojen välinen muutos: Elokuussa 2013 hankkeen ohjausryhmä päätti että hankkeen
budjettiin haetaan budjettilinjojen välistä muutosta. Muutoshakemus toimitettiin 29.10.2013, ja
myönteinen päätös saatiin 13.1.2014.

3.3 Toteutuksen organisaatio
Kittilän kylähanketta toteutti Kittilän kunnan elinkeinotoimen liikelaitos, Kideve Elinkeinopalvelut.
Kidevessä hankkeen parissa työskenteli useampi henkilö, jotka jakoivat toteutusvastuun. Hanketiimiin
kuuluivat seuraavat henkilöt, jotka kirjasivat hankkeelle tunteja toteutuneen mukaisesti:
•
•
•

Veli-Matti Hettula: projektipäällikkö, erityisenä vastuualueena projektin käytännön toteutus, mm.
yhteydenpito kyliin, työpajojen käytännön toimet
Katja Kaunismaa: projektipäällikkö, erityisenä vastuualueena projektin hallinnointi, mm. raportointi,
hankkeen talousseuranta
Nina Willman: viestintäassistentti, erityisenä vastuualueena hankkeen viestintä

Vastuualueidensa lisäksi tiimin jäsenet osallistuivat kukin kaikkiin hankkeen toimintoihin, ja erityisesti
suunnittelussa oli mukana koko hankehenkilöstö.
Hankkeen käytännön toteutuksessa olivat lisäksi tarvittaessa mukana Kideve Elinkeinopalveluiden Tarja
Siitonen, toimistovirkailija, sekä elinkeinojohtaja Katariina Palola (ent. Kinnunen).
Hankkeen toimintoja seurasi ja ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat rahoituspäätöksen ja ensimmäisen
ohjausryhmäkokouksen päätöksen mukaisesti seuraavat henkilöt:
•
•
•
•
•
•
•

Katariina Palola, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta
Jenni Jokela, Kittilän kylien neuvosto
Minna Rantanen, Kittilän kylien edustaja
Raili Fagerholm, Kyläkulttuuria Tuntureitten maassa ry:n edustaja
Esa Mäkinen, Kittilän kunnan edustus
Marika Salminen, Kittilän kunnan kulttuurisihteeri
Markku Mäkitalo, Kittilän kylien yrittäjien edustaja

3.4 Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 130 195 €, jonka suunniteltu rahoitus oli seuraava:
-

tuki 90 % 117 176 €
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yksityinen rahoitus 10 %, 13 020
o rahallinen osuus 3 420 €
o vastikkeetta tehtävä työ 9 600 €

Hankkeen budjetti toteutui lähes suunnitellun mukaisesti seuraavasti:
Ensimmäinen maksatushakemus tehtiin kuluista, jotka olivat kertyneet ajalla 19.9.2011 - 30.6.2011.
Nämä kustannukset olivat yhteensä 27 008,42 €, sisältäen vastikkeetonta työtä 1 800 euroa.
Hankkeen toinen maksatushakemus kattoi ajanjakson 1.7.2011–30.6.2012. Kustannukset olivat
yhteensä 43 701,22 euroa, sisältäen vastikkeetonta työtä 3 222,33 euroa.
Hankkeen kolmas maksatushakemus kattoi ajanjakson 1.7.2012–31.12.2012, jolloin kuluja syntyi
yhteensä 27 101,21 euroa, sisältäen vastikkeetta tehtävää työtä 1 998,32 euroa.
Hankkeen neljäs maksatushakemus kattoi ajanjakson 1.1.–31.12.2013, jolloin kuluja syntyi yhteensä 33
731,64 euroa, sisältäen vastikkeetta tehtävää työtä 2 400 euroa.
Hankkeen kustannusten kokonaistoteuma on esitetty seuraavassa taulukossa:
BUDJETTILINJA
Palkkauskulut ja palkkiot yhteensä
* projektipäällikkö, hallinto
* projektipäällikkö, sisältö
* projektityöntekijä, tiedotus

Ostopalvelut
* kyläesite, painattaminen

SUMMA

79,664 €

* päivärahat työtekijöille, ULKOMAA

Kotimaan matkakulut
* kilometrikorvaukset - KOTIMAA

Muut kustannukset
* ilmoituskulut
* luottamustoimen palkkiot

Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä
työ

YHTEENSÄ

8,602.50

6,609.35

16,127.44

31,896.20

1,813.40

1,813.40

6,000 €

13,000 €

* majoitus, 50hlö*60 €*2 yötä - ULKOMAA

556.91

30,150 €

33,692 €
10,342 €

Vuokrat
Ulkomaan matkakulut

30,231.99

MAKSUHAKEMUS 4
1.1.-31.12.2013
YHTEENSÄ
17,208.00
12,017.00
79,115.42

34,506 €

* asiantuntijat kyläkokouksiin, 5 kokousta
* bussikuljetus

19,658.43

15,008 €

* kyläesite, taitto ja visuaalinen suunnittelu
* kyläesite, kuva-aineisto

MAKSUHAKEMUS 1 MAKSUHAKEMUS 2 MAKSUHAKEMUS 3
19.9.2010-30.6.2011 1.7.2011-30.6.2012 1.7.-31.12.2012

3,530 €

820 €
0€

1,814 €
1,550 €
264 €

2,025 €

252.55

1,089.89

665.79

28.05

2,036.28

3,400 €

875.34

554.51

619.75

1,345.75

3,395.35

9,600 €

1,730.50

3,222.33

1,998.32

2,400.00

9,351.15

130,195 €

23,073.73

43,701.22

27,101.21

2,025 €
2,500 €

900 €

33,731.64 127,607.80

Kuva 1 Kittilän kylähankkeen budjettitoteuma

Kittilän kylähankkeen rahoituksen toteuma on esitetty seuraavassa taulukossa:
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RAHOITUS
Tuen osuus yhteensä (90%)
EU+valtio (80%)
KKTMn kuntaraha (20%)
Yksityinen rahoitus (10%)
* rahallinen osuus
* vastikkeetta tehtävä työ
YHTEENSÄ

Budjetoitu
Saatu rahoitus
summa
Saatu rahoitus
Saatu rahoitus
Haettava rahoitus YHTEENSÄ
117,176 €
19,927.69
39,331.10
24,391.09
30,358.48
114,008.36
93,740 €
15,942.15
31,464.88
19,512.87
24,286.78
91,206.68
23,435 €
3,985.54
7,866.22
4,878.22
6,071.70
22,801.68
13,020 €
2,307.37
4,370.12
2,710.12
3,373.16
12,760.78
3,420 €
576.87
1,147.79
711.80
973.16
3,409.62
9,600 €
1,730.50
3,222.33
1,998.32
2,400.00
9,351.15
130,195 €

22,235.06

43,701.22

27,101.21

33,731.64

126,769.14

Kuva 2 Hankkeen toteutunut ja haettava rahoitus

Raportoitujen kulujen ja toteutuneen rahoituksen välisen
maksuhakemuksen palkkakulujen raportoinnissa tapahtunut virhe.

erotuksen

selittää

ensimmäisen

Talkootyötä hankkeessa kertyi yhteensä 16 750 euron arvosta, josta raportoinnissa pystyttiin
hyödyntämään vain osa.

3.5 Hankkeen raportointi ja seuranta
Hankkeen ohjausryhmäkokouksia on järjestetty seuraavasti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

04.03.2011, Kittilän kunnantalo
09.06.2011, Kittilän kunnantalo
06.09.2011, sähköpostikokous
21.09.2011, Kittilän kunnantalo
29.11.2011, Kittilän kunnantalo
28.03.2012, Raattama
20.06.2012, Köngäs
06.09.2012, Helppi
13.09.2012, sähköpostikokous
15.11.2012, Kittilän kunnantalo
14.01.2013, Kittilän kunnantalo
25.03.2013, Kaukonen
14.08.2013, Kittilä toimintakeskus Kotilo
16.09.2013, sähköpostikokous
11.12.2013, Sirkka
27.3.-3.4.2014, sähköpostikokous

Hankkeen raportointi on toteutettu rahoittajan vaatimusten mukaisesti.

3.6 Hankkeen toteutusoletukset ja riskit
Kittilän kylähankkeen onnistuneen toteutuksen edellytyksenä oli toimiva yhteistyö Kittilän kylien kanssa.
Toimivan yhteyden luominen kyliin sekä hankkeen edetessä kylien aktivointi hankkeen toimintoihin
olivatkin hankkeen suurimpia haasteita. Kyläyhdistykset sekä muut kylien järjestöt toimivat luontaisina
linkkeinä kyliin, ja nämä yhteydet saatiin useimpien kylien kohdalla toimimaan kohtuullisen hyvin. Tämä
vaati kuitenkin runsaasti työtä hankkeen toteuttajalta.
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Hankkeen vaikuttavuuden näkökulmasta tärkeää oli myös se, että tieto hankkeesta ja sen toiminnoista ja
mahdollisuuksista tavoittaisi mahdollisimman laajasti kylien asukkaat. Tässä yhteydenpito pelkästään kylien
yhdistyksiin ei hankkeessa kertyneen kokemukseen mukaan riittänyt kaikissa kylissä. Tästä syystä hankkeen
keskeisimmistä toimenpiteistä ilmoitettiin myös lehti-ilmoituksilla. Tehokkaaksi ja toimivaksi
tiedonvälityskanavaksi osoittautui myös Kittilän kuntatiedote.
Hankkeen tavoitteena oli kylien aktivoiminen, jossa yhdellä hankkeella voidaan päästä hyvään alkuun.
Kuitenkin tämän tavoitteen näkökulmasta on erityisen tärkeää se, että hankkeelle on olemassa jatkuvuus
myös hankkeen päättymisen jälkeen. Muuten riskinä on hankkeen jääminen yksittäiseksi toimenpiteeksi,
jolla ei ole mainittavaa vaikutusta hankeajan päätyttyä. Kideve Elinkeinopalvelut vastaa tähän haasteeseen
sitoutumalla toimittamaan vuosittain yhden kyläkirjeen kylien edustajille sekä olemalla käytettävissä kylien
apuna mahdollisten kylien omien hankkeiden suunnittelussa.

4

Hankkeen julkisuus ja tiedottaminen raportointiaikana

Hankkeen kylien keskustelutilaisuuksien alettua julkaistiin hankkeesta juttu Lapin Kansassa 25.3.2011 sekä
Kittilälehdessä 30.3.2011. Hankkeen etenemisestä on tehty lehdistötiedote, joka on toimitettu medialle
29.3.2011. Kylien yhteyshenkilöitä informoitiin hankkeen alkuvaiheessa sähköpostitse sekä hankkeen
perustetun blogin avulla, http://kittilankylahanke.blogspot.fi. Blogin käytöstä kuitenkin luovuttiin koska
jokaiseen kotitalouteen jaettava Kittilän kuntatiedote koettiin tehokkaammaksi tavaksi viestiä hankkeen
tapahtumista.
Kittilän kylähanke järjesti yhdessä kunnan kulttuuritoimen ja Kittilälehden kanssa Kittilän Suuren
Kyläkilpailun, joka sai Kittilälehdessä laajasti julkisuutta. Kilpailu avattiin Kittilälehdessä 16.11.2011 ja siitä
tehtiin lisäksi juttuja 23.11.2011, jossa kerrottiin kilpailun lisäksi kylien tulevasta yhteisestä esitteestä ja
nettisivuista. Kilpailun voittaja valittiin tammikuussa 2012, ja kilpailun tuloksista järjestettiin
tiedotustilaisuus 20.2.2012. Kittilälehti teki kilpailun tuloksista kolme juttua, jotka julkaistiin 22.2.2012,
29.2.2012 sekä 4.4.2012.
Kittilän kyläesitteen valmistumisesta raportoitiin paikallislehdissä: Kittilälehti julkaisi aiheesta jutun
24.4.2013 ja LeviNyt! 26.4.2013. Myös Levin Sanomat uutisoi aiheesta.
Kittilälehdessä julkaistiin Vuollerimin opintomatkasta juttu 10.7.0213.
Kittilän kylätoimikuntien edustajia on tiedotettu hankkeen toiminnoista kyläkirjeillä, jotka on toimitettu
sekä sähköpostilla että paperiversioina toimikuntien puheenjohtajille ja sihteereille. Kyläkirjeitä on
toimitettu seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Kyläkirje 19.10.2010
Kyläkirje 11.07.2011
Kyläkirje 29.08.2011
Kyläkirje 26.11.2011
Kyläkirje 21.12.2011
Kyläkirje 02.02.2012
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Kyläkirje 15.03.2012
Kyläkirje 04.04.2012
Kyläkirje 25.05.2012
Kyläkirje 04.06.2012
Kyläkirje 19.09.2012
Kyläkirje 22.11.2012
Kyläkirje 02.04.2013
Kyläkirje 24.04.2013
Kyläkirje 24.09.2013

Kylähankkeen ajankohtaisista aiheista on myös kerrottu Kittilän kuntatiedotteessa, joka jaetaan
kuukausittain kunnan jokaiseen kotitalouteen. Kylähankkeesta asiaa oli seuraavissa 15 kuntatiedotteissa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuntatiedote 3/2011 (ilm. 29.4.2011)
Kuntatiedote 4/2011 (ilm. 3.6.2011)
Kuntatiedote 6/2011 (ilm.2.9.2011)
Kuntatiedote 9/2011 (ilm.2.12.2011)
Kuntatiedote 2/2012 (ilm.3.2.2012)
Kuntatiedote 3/2012 (ilm.2.3.2012)
Kuntatiedote 6/2012 (ilm.1.6.2012)
Kuntatiedote 7/2012 (ilm.6.7.2012)
Kuntatiedote 9/2012 (ilm.5.10.2012)
Kuntatiedote 10/2012 (ilm.2.11.2012)
Kuntatiedote 3/2012 (ilm.1.3.2013)
Kuntatiedote 5/2012 (ilm.3.5.2013)
Kuntatiedote 6/2013 (ilm.7.6.2013)
Kuntatiedote 8/2013 (ilm.30.8.2013)
Kuntatiedote 9/2013 (ilm.4.10.2013)

Lisäksi hanketta on esitelty lukuisissa Kideven järjestämissä tilaisuuksissa hankkeen toteutusaikana.
Kittilän kylähankkeesta on julkaistu
http://www.kideve.fi/kittilan-kylahanke

perustiedot

Kideven

www-sivujen

osana

osoitteessa

5 Yhteistyökumppanit
Kittilän kyläyhdistykset ovat olleet hankkeen pääyhteistyökumppaneita.
Työpajojen järjestämisessä yhteistyökumppaneina ovat olleet Revontuli-Opisto, Kittilän kulttuuritoimi,
kyläyhdistykset, Levin Matkailu ja Taideseura Staalo.
Kittilän kyläkilpailussa yhteistyökumppaneina ovat olleet Kittilän kulttuuritoimi ja Kittilälehti.

13

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

Hankkeen yhteistyökumppaneiksi kutsuttiin joulukuussa 2012 lisäksi seuraavat organisaatiot, jotka
osallistuivat hankkeen omarahoitukseen:
-

Agnico Eagle Finland Oy
Levin Matkailu Oy
Kylpylähotelli Levitunturi / Levin Matkailukeskus Oy
Hettula Oy
Rovakaira Oy
Kittilälehti / Kittilämedia Oy

Organisaatiot valittiin sillä perusteella, että ne tarjoavat palveluita Kittilän kaikille kylille tai ovat muuten
merkittävässä roolissa kylien elinvoimaisuuden näkökulmasta. Organisaatioille tarjottiin mahdollisuutta
saada näkyvyyttä sekä Kittilän investointihankkeen että Kittilän kylähankkeen toiminnassa ja tuotoksissa.

6 Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Hankkeen päätavoite oli Kittilän kylien elinvoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden viihtyvyyden
parantaminen sekä kylähengen nostaminen kylissä. Hankkeen tulokset voidaan esittää tätä päätavoitetta
tukeviin alatavoitteisiin kytkien:
1) Kylien vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja alueen monipuolisuuden esilletuonti
Hankkeen tavoitteena oli nostaa esiin kylien tarjontaa ja potentiaalia. Kittilän kylähankkeen aikana kyliltä
kerättiin runsaasti informaatiota, jota on voitu hyödyntää useissa tarkoituksissa. Yksi näkyvimpiä hankkeen
tuloksia oli Kittilän kylät -esite, joka on hankkeen tuloksena olemassa sekä suomen- että englanninkielisenä.
Esite on saanut paljon kiitosta niin Kittilän alueelta kuin sen ulkopuoleltakin. Esite on myös digitaalisesti
saatavilla, mikä tuo kyliä aiempaa paremmin esille.

Kuva 3 Kittilän kyläesitteen kansi

Hankkeen myötä 11 kylässä on olemassa kyläsuunnitelmat, ja kylätoimikuntien ja –yhdistysten kokouksia
on pidetty joissakin kylissä ensimmäisiä kertoja pitkiin aikoihin. Tämä tulee näkymään toivottavasti
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jatkossakin kylien aktivoitumisena, myös omien hankkeiden muodossa. Hankkeen toimintojen myötä
Kittilän kylät ja kyliin liittyvät asiat ovat olleet lehdistössä paremmin esillä kuin aiemmin. Tästä on
osoituksena mm. Kittilälehden juttusarja Kittilän kylistä vuoden 2012 aikana. Voidaan olettaa, että yhteistyö
Kittilän kylähankkeen kanssa on edesauttanut idean syntymistä.

2) Kylien autioitumisen ehkäiseminen ja vetovoimaisen asuinympäristön kehittäminen
Kittilän kylähankkeen myötä ja aikana Kittilän sivukylät ovat olleet esillä useissa yhteyksissä myös
paikallislehdistössä, mikä on tuonut esiin sivukyliä myös viihtyisinä asuinympäristöinä. Hankkeen aikana
tehdyt vierailut kylissä ovat olleet merkittävä asia. Voidaan sanoa, että kylät nähdään hankkeen myötä
entistä enemmän kunnan voimavarana.
Hankkeen tuloksena useiden kylätoimikuntien toiminta on lähtenyt uudelleen liikkeelle pitkänkin hiljaiselon
jälkeen. Näin tuloksena on päivitettyjä kyläsuunnitelmia ja useita kylien omia kehittämishankeideoita, joita
on työstetty yhdessä kyläyhdistysten kanssa hankkeen aikana. Kittilään on hankkeen myötä syntynyt myös
uusi kyläyhdistys, Kirjanselkämaan kyläyhdistys.

Kuva 4 Kittilän kylähankkeen työpajoissa pohdittiin kylien kehittämistä

Hankkeen aikana kerätty tieto on ollut hankkeen tarpeiden lisäksi hyödynnettävissä myös monissa muissa
tarkoituksissa, joita ei osattu ennakoida hankkeen alkaessa. Näistä mainittakoon mm. kylien
turvallisuusnäkökulma mahdollisissa poikkeusolosuhteissa.
3) Kylien välisen yhteistyön lisääminen
Kylien näkökulmasta hanke on onnistunut hyvin ja kylien verkostoituminen näkyi erityisesti työpajojen ja
opintomatkan yhteydessä. Kylähankkeen järjestämät työpajat ovat olleet avoimia kaikille kylille, ja niissä on
ollut kiitettävästi osallistujia Kittilän eri kylistä. Kyläkirjeen avulla on edistetty kylien välistä tiedonvälitystä.
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Kuvat 5 ja 6 Vuollerimin opintomatka tarjosi uusia ideoita ja myös mahdollisuuden sisäiseen verkostoitumiseen

Kylien aktivointi on todettu arvokkaaksi työksi, jonka tulokset tulevat näkymään vuosienkin päästä mm.
uusina hankkeina. Jo hankkeen kuluessa Kinisjärvi ja Siitonen ovat toteuttaneet erinomaisia omia
hankkeitaan ja saaneet näiden avulla runsaasti näkyvyyttä Kittilälle.
Myös kulttuuritoimen näkökulmasta kylien aktivointi ollut arvokasta ja investointihankkeen puitteissa
hankittu välineistö auttaa kyliä toimimaan jatkossa entistä paremmin tapahtumajärjestäjänä.
Hankkeen budjetti toteutuu hyvin lähelle suunniteltua, viimeisimmässä muutoshakemuksessa esitettyä
muotoa. Yksityinen rahoitus on toteutunut suunnitellusti. Luontoissuorituksia on kertynyt jopa yli
tarvittavan määrän.
Hanketta on toteutettu rinnan Kittilän investointihankkeen kanssa, joka jatkuu edelleen 30.8.2014 asti.
Hankkeet ovat toimenpiteillään voineet hyvin tukea toinen toistaan.

7 Esitykset jatkotoimenpiteet
Hankkeen ohjausryhmässä keskusteltiin toimenpiteistä, joiden avulla voitaisiin edistää kylähankkeen esiin
nostamia tavoitteita ja alkuun saattamaa myönteistä kehitystä. Näitä toimenpiteitä ovat mm. seuraavat:
•

Lapin elokuvakomissiolle olisi hyvä viedä tiedoksi kylien potentiaalisia kuvauspaikkoja hankkeen
tulosten avulla.

•

Tulevaisuuden suunnitelmana mainittiin kyläverkostoyhteistyöhanke, jossa painotus olisi kylien
yrityksiin ja elinkeinoon.

•

Palvelurinkien ja yrittäjyyden kehittäminen voi kehittyä laajakaistahankkeiden myötä ja joissakin
kunnissa toteutettua etälääkäritoimintaa pohdittiin kokeiltavaksi myös Kittilässä.

•

Kideve Elinkeinopalvelut tulee jatkossakin toimittamaan kyläkirjeen kerran vuodessa kylille.

•

Kylien omien hankkeiden valmistelua tullaan tukemaan työpajoilla, joissa aiheina hankevalmistelu,
hankesuunnitelmien kirjoittaminen jne. Nämä työpajat järjestetään yhteistyössä KKTM:n kanssa.
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Kittilässä 15.4.2014

______________________________
Katariina Palola
elinkeinojohtaja
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta

______________________________
Veli-Matti Hettula
projektipäällikkö
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta

______________________________
Katja Kaunismaa
projektipäällikkö
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta
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