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KEMINMAAN KUNTA
Kylätoiminta

27.2.2011
KUTSU / KYLIEN KOMMENTIT

Keminmaan kylätoimikunnat,
kyläyhdistykset ja omakotiyhdistykset sekä
toimikuntaan esitetyt kylien edustajat

KEMINMAAN KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PAINOKUNTOON KEVÄÄN AIKANA
Keminmaan kylien ja Lapin liiton edustajien pitämässä kokouksessa 19.1.2011 päätettiin
järjestää kylien yhteinen kokoontuminen otsikon asiassa
torstaina 10.2.2011 klo 18.00 Keminmaan kunnanviraston valtuustosalissa.
Tavoitteena on kyläkohtaisten suunnitelmien lisäksi koota Keminmaan kylien yhteinen
kehittämissuunnitelma, johon kootaan kyliltä nousseet kehittämistarpeet teemoittain.
Ajattelimme edetä seuraavalta pohjalta, mikäli kylät kannattavat esitystämme:
Kustakin kylästä tehdään A5 kokoon taitettu 4-sivuinen kylän valitsemin kuvin ja
tekstein koottu ”esite”. Nämä esitteet kootaan yhteiseksi vihkoksi.
Tekstiin sisällytetään erittäin lyhyt kylän historia tai vain viittaus historialähteeseen,
lyhyt nykytilaesittely ja SWOT kylän vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja
mahdollisuuksista.
Taulukko tavoitelluista toimenpiteistä, toteuttajista ja rahoittajista.
Kylien suunnitelma/esite esittelee ja markkinoi kylää sekä esittää kylän tahdon ja tarpeet
kehittämiselle kunnan ja viranomaisten sekä rahoittajien suuntaan. Keminmaan kylien yhteinen
kehittämissuunnitelma nostaa esiin kylille yhteisiä kehittämistarpeita
Vuoden 2010 aikana on tehty kaksi kyselyä sekä oppilaskysely, joiden vastaukset on koottu
yhteen kylittäin. Kaikkien kylien vastaukset ovat käytettävissänne kylien nettisivuilla sekä
toimitettavalla muistitikulla (tarvittaessa pyytäkää paperikopiot allekirjoittaneelta).
Tarvitsemme kylien kannanotot siitä, onko meillä valtuudet tehdä kylän esittelyä ja
hankelistausta näillä vastauksilla. Tarvitsemme näkemyksenne hyväksymisestä tai
lisäyksenne ja muutosesityksenne ja pyydämme, että valmistelette kannanottonne
tilaisuuteemme 10.2.2011 mennessä. Toivomme, että joku kylänne edustajista pääsee
tilaisuuteen! Pyydämme tuomaan vastauksenne kohtiin 2, 3 ja 4 tilaisuuteemme
keskusteltaviksi ja jatkovalmisteltaviksi.
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1) Kylän vahvuudet, heikkoudet, uhkat ja mahdollisuudet?
2) Alustava suunnitelma kylänne ”esitteen” sisällöstä (mitä asioita, kuvakohteet ym.)
3) Mikä on kyläsuunnitelmatilanne kylässänne (onko tehty ja jos on, milloin ja milloin
viimeksi päivitetty)?
4) Haluatteko tehdä oman esiteosionne vai joidenkin kylien kanssa yhteisen?
5) Jatkotyö: Esitteet työstetään kevään aikana työpajatyönä harkitusti yhteensopivaksi.
Aikatauluista sovitaan yhdessä 10.2. tilaisuudessa.
Työtä valmistelee toimikunta, johon päätimme valita tai esittää seuraavia henkilöitä, kaksi
kultakin kylältä (varsinainen ja varahenkilö, molemmat voivat osallistua ja tekevät työtä kylän ja
mm. kylän valtuutettujen kanssa). Työn vetäjäksi ja kirjaajaksi valittiin allekirjoittanut.
Ilmoittakaa, sopiiko tämä kokoonpano kylällenne ja ilmoittakaa muutokset tarvittaessa
osaltanne minulle ja pyytäkää edustajia osallistumaan 10.2. tilaisuuteen.
Hyypiö-Juokua
Lautiosaari
Laurila
Lassila-Jokisuu
HILMA-kylät
Itäkoski
Viitakoski
Liedakkala
Törmä
Länskioski
Keminsuu
Puukkokumpu

Heli Kärkkäinen ja Tiina Ruotsalainen
Jorma Jylänki ja Hilkka Jääskö
Hille Kanto ja Saija Alakare
Saini Jauhola ja (ilmoitetaan)
Risto Kähkönen ja (ilmoitetaan)
Paula/Minna? Nikurautio ja Liisa Keskimaunu (kysytään)
Esa Jääskö ja Hannu Arponen (kysytään)
Liisa/Tapani Rönkkö ja pj (kysytään)
Timo Alajas ja (kysytään/ilmoitetaan)
Eeva Jauho/Asko? tai siskot? , Kyösti Vaara (kysytään)
Mikko Lampela ja Olavi Häkkinen (kysytään)
Katja ?? (Jukka Niemelä??) (kysytään)

Kylien nettisivuille pääsette kunnan kotisivuilta kohdasta Asukkaille => kylätoiminta tai
www1.keminmaa.fi => kylätoiminta tai
www.keminmaankylat.fi
Tänä vuonna Keminmaan kesäjuhla järjestetään Itäkoskella la 2.7.2011. Keminmaan
kylien kehittämissuunnitelma on tarkoitus julkistaa tässä juhlassa.
Tervetuloa ”harrastamaan kuntaa” ja tekemään työtä kanssamme sekä miettimään myös
muita keinoja tuoda kyliä esille Keminmaassa (esim. ”Kylänurkka” lehdessä, Kylän yrittäjä,
Kylän ”kykypankki”, Suuri joki yhdistää, miksei käytetä?, Suurkunta kylälle mahdollisuus vai
lannistaja? / kylät yhdessä esillä, Rakentajamessut Torniossa 21-22.5.2011 jne.). Ilmoitamme
kehittämispäivästä myös lehdessä lähempänä tilaisuutta.

Suunnittelusihteeri
Puh. 0404 587 2935
sirkka.laakko@keminmaa.fi

Sirkka Lääkkö

