KEMINMAAN KYLIEN ILTA 25.05.2010 klo17:00
Lautiosaaren Kylätalo Lautiosaarentie 42-44 LAUTIOSAARI
kokous avattiin kello 17:15
Paikalla olivat:
Pekka Uusimaa
Maula
Olavi Häkkinen
olav-erik.hakkinen@pp.inet.fi
Juha Kutuniva Lapin Liitto
juha.kutuniva@lapinliitto.fi
Sirkka Lääkkö Keminmaan kunta sirkka.laakko@keminmaa.fi
Minna Nikurautio
minna.nikurautio@suomi24.fi
Seppo Suopajärvi
seppo.suopajarvi@keminmaa.fi
Jorma Jylänki
jorma.jylanki@pp.inet.fi
Lauri Räisänen
keminmaankylat@gmail.com
Risto Kähkönen
risto.kahkonen@pp.inet.fi
Saimi Jauhola
saimi.jauhola@luukku.com
Minna Kuusela
minna.kuusela@botnia.com
Kylienillan ohjelma-asiat
1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheen johtajaksi valittiin Jorma Jylänki ja sihteeriksi Lauri Räisänen
Keminmaan Kylät ry:stä.
2. Lapin Liiton ja kylätoiminnan uutiset kertoi Projektipäällikkö Juha Kutuniva
Lapin Liitosta:
Pirjo Riskilä Meltauksesta on valittu 01.06.2010 alkaen osa-aikaiseksi (50%) Lapin 1.
Kyläasiamieheksi vuoden loppuun saakka (valtionosuutta palkkaukseen).
Tullee käymään kylillä yhteistoiminta-asioissa ja avustaa kyläyhdistyksiä
kyläsuunnitelmissa ja koulutuksessa yhdessä kyläkordinaattori Juha Kutunivan kanssa.
3. Keminmaan kunnan ja kylien kuulumiset
Sirkka Lääkkö esitteli kunnan ja kylien kuulumiset, mm. Kyläsivujen uusiminen ja
päivitys kunnan palvelimelle www.keminmaankylat.fi. Pyydetään kyläyhdistyksiä
tekemään/päivittämään kotisivut kyläläisten käyttöön, yhteyshenkilönä suunnittelusihteeri
Sirkka Lääkkö ja keminmaankylat@gmail.com (kts. myös kohta 6.).
Kylien illassa esitettiin Maulasta tuotiin esiin, että kylällä eiole palveluja, uimarantaa(?)
eikä pyöräteitä. Koroiskyläntien kunnostamista tarvitaan ja laki edellyttää jätevesihuoltoa
kuntoon; viemäröinti harvaan asutussa jokivarressa on kallis (kannattaa tarkistaa eri
laskelmat). Maulassa on valaistu latu, mutta latujen hoito on holtitonta. Käyttäjien
mielestä parantamisen varaa on.
Keminsuun Kylä ry:stä esitettiin Keminsuuntien kunnostamista ja Keski-Hervan talon
remontointia valmiiksi myös eteläisen päädyn osalta sekä piharakennuksen ja pihan
kunnostamista kuntalaisten käyttöön ja esim. Keminmaa-Seuran ottamista mukaan, että
perinnetalo säilyisi. Kyläläiset pitävät piakkoin pihasaunan kunnostamistalkoot.
Tonttikysyntää kyliltä on, mutta tarjontaa saisi olla enemmän. Siirtolapuutarha-ajatus
nousi myös esille Kemijoen rantamaisemaan, missä alue olisi helposti saavutettavissa
lähikaupungeista ja -taajamista, ja johon kerrostaloasukkaat voisivat rakentaa puutarha-

mökkejä kesäkäyttöön omille palstoille. Nuorisotapahtumaa ja ohjelmaa nuorille
toivottiin., mm. musiikki- ym. -tapahtumia.
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Kunnan tieasiat puhuttivat ja toivottiin teitten kunnostamista ja turvallisuuden
parantamista ja jokivarsien siistinä pitämistä, johon kyläläiset voisivat osallistua.
4. Kyläkyselyn vastausten yhteenveto ja toimenpiteet
HILMA-kylien taholta nostettiin esitys, josta keskusteltiin myös 10.5.: Aktiivinen
kyläpäällikkö –hanke. Asiaa pidettiin kannatettavana ja kyläkyselyvastausten
yhteenvetona todettiin, että kyläkoordinaattori Juha Kutuniva vie eteenpäin Aktiivinen
kyläpäällikkö -hanketta, jossa houkuttimena on kulujen korvaus kohtuullisilta osin.
Muutama vastaus kyläkyselyyn tuli vielä kokoukseen ja sisällöt olivat pitkälle samoilla
linjoilla kuin aiemmat kyselyn vastaukset. Aktiivisuutta peräänkuulutetaan. Liitteenä
seuraa yhteenveto kysäkyselyn vastauksista.
Kylien kokouksessa kyliltä tuli esiin aloite turvallisista uimarannoista Lautiosaareen,
Jokisuulle, Ilmolaan ja Liedakkalaan. Erityisen hieno ja lapsiystävällinen ranta on
Jokisun merenranta-alueella Ahvenpankki, johon Keminmaan omakotiyhdistyksestä
toivotaan mm uimakoppeja ja roskiksia.
5. Kyläsuunnitelmien teko ja päivitys
Suunnittelusihteeri Sirkka Lääkkö lähettää tilaisuuden muistion ja kysely-yhteenvedon
10.5.2010 kylille. Kunnan kautta saadaan perustiedot kylittäin, väestö, elinkeinot/
työpaikat, väestön rakenne: Lomakkeista kootaan kyläkohtaiset esitykset Sirkka
Lääkön ja Keminmaan Kylät ry:n toimesta yhteistyössä jatkokäsittelyä varten edelleen
kylille seuraavassa kokoontumisessa käsittelyä varten.
6. Keminmaan kylille ja yhdistyksille kotisivujen koulutus ja päivittäminen
Lari Temmes Owla oy:stä piti koulutuksen kotisivujen päivittämisestä ja
antoi tunnuksen/salasanat päivitykseen. Sirkka Lääkkö toimittaa kaikille kylille omansa
sekä Owlan ohjeet.
7. Keminmaan kylien kesäjuhlan järjestäminen kylillä vuorovuosin (eri puolilla jokea).
Ensimmäiset Keminmaan kesäjuhlat käsiteltiin ja päätettiin juhlien järjestämisestä
03.07.2010. Pölhön Rantakoulu on remontissa ja paikka katsotaan uusiksi tarvittaessa.
Pääjärjestäjänä on Keminmaan Kylät ry. Mukaan haastetaan Keminmaa-Seura,
Seurakunta, Kunta, Seutuopisto, kylät ja Keminmaan yrittäjät.
8. Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Lapin kylätoimintapäivät on Rovaniemellä 16.-17.10.2010 Santa Claus Hotellissa sekä
Turvallisuusseminaaripäivä pe15.10.2010. Kylätoiminnan vuosikokous valmistelee
Lapin kylätoiminnan rekisteröintiä.
9. Seuraava kokous aika ja paikka
Seuraava kokous/seurantapalaveri 14.09.2010 Lautiosaaren Kylätalo klo18:00
10. kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 20:25
Muistion laativat

Lauri Räisänen ja Sirkka Lääkkö

Liitteenä. Muistio 10.05.2010 infopalaverista Kylätalolla.

10.05.2010 Pidettiin infopalaveri Lautiosaaren kylätalolla.
Käytiin läpi kyläkyselyjen saldo/asiat 25.05.2010 kokousta varten.
Samassa tilaisuudessa käsiteltiin tienvarsisiivoustalkoot.
Kyläkyselyjen saldo oli palautettujen lomakkeiden osalta aika vähäinen.
Vahvuuksina yleensä ottaen koki moni perinnemaisemat/jokimaisemat sekä
kohtuulliset etäisyydet. Lautiosaaressa ja Laurilassa kauppojen ja pankkien
palveluihin lyhyet yhteydet.
Heikkouksina useimmissa kylissä kevyenliikenteen väylien puuttuminen.
Huonot yhteydet kaupunkiin niin etäältä kuin taajamasta.
Reuna-alueilla palvelut huonot tai suorastaan puuttuvat.
Vanhuspalvelut tuotuna puuttuvat.
Ulkoilualueet kelkkaurien suunnittelu ja hiihtolatujen ylläpito sekä venepaikkojen vähyys/puute.
Yhteistyön tiivistymistä toivotaan kylien välillä.
Kemijoen virkistyskäyttö:”Turismi”, Akkunusjoen käyttö, melonta ja kalastus.
Yleensä alueitten ja kohteitten virkistyskäyttö (uimalampi, retkeily ja esim.
suunnistuskilpailu). Uimarantoja kylille.
Kalanviljelylaitoksen kehittäminen ja veneille paikkoja.
Ohjelmapalvelua matkailutapahtumiin.
Palvelujen puuttuminen, nuorison muutto pois töiden perässä sekä väestön
ikääntyminen reuna-alueilla aiheuttaa kylien autioitumista.
Tulevaisuuden näkymät kylillä sekä myönteiset, että kielteiset.
Nuorissa tulevaisuus, mikäli heille työllistymismahdollisuus. Joka kylään
aktiivinen kyläpäällikkö
Nuorisolle kokoontumispaikkoja, kevyenliikenteen väyliä sekä lapsiperheitä
reuna-alueille.
Toivotaan yhdistyksen vievän kyläläisten asiaa kuntaan päin em. lueteltujen
puutteitten osalta.
Yhteistyötä kylien välille toivotaan. Parempaa aktiviteettia kaikkien osalle
Yleensä ne yhdet ja samat ihmiset toimivat ja niitä ei ole montaa.
Valittajia on enemmän kuin toimivia.

