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Peräpohjolan kylätoimijoita alkoi keväällä 2016 mietityttää, mitähän kylille naapurimaakunnassa
Pohjois-Pohjanmaalla kuuluu? Lappiin oli tihkunut tietoa jo Pohjois-Pohjanmaalla vierailleiden
kertomuksista, että Pudasjärvellä on omanlainen ote kylien kehittämiseen ja että Pudasjärven Livon
kylällä kannattaisi käydä katsomassa todellista tekemisen meininkiä! Peräpohjolan Leader ry:n
Virtaa jokivarsille -hanke tarttui naapurimaakunnasta kantautuneisiin uutisiin ja päätti toteuttaa
toiminta-alueen kyläläisille ja kylien kehittämisestä kiinnostuneille opintomatkan Livon kylälle
Pudasjärvellä. Koska omankin maakunnan kylillä tapahtuu, päätettiin opintomatkalla piipahtaa
myös Ranuan Kuukasjärven kylällä. Kuukasjärven kyläläiset ovat päättäneet yhteistuumin toteuttaa
lakkautetusta kyläkoulusta kylän lapsille paikan touhuta ja temmeltää.
Opintomatkalle lähdettiin lauantaina 17. päivä syyskuuta. Koska Peräpohjolan Leader ry:n toimintaalue ulottuu Rovaniemen pohjoisosista aina Simoon saakka, päätettiin että opintomatka matkataan
kahdella linja-autolla Rovaniemen ja Meri-Lapin suunnasta. Näin kaikki kiinnostuneet koko toimintaalueelta pääsivät matkalle mukaan! Opintomatkalle mukaan lähti yli 40 innostunutta matkaajaa.
Koska Lapissa välimatkat ovat pitkiä, ensimmäinen tauko pidettiin jo Ranuan eläinpuistolla. Kahvia
ja sämpylää nautittiin eläinpuiston uudessa kahvilassa, Cafe White Swanissa. Tämän jälkeen
matkalaiset pääsivät vielä piipahtamaan eläinpuiston putiikkeihin. Ranuan eläinpuistosta matkaa
jatkettiin Livon kylälle yhdellä linja-autolla. Matkan aikana toiminnanjohtaja Laura Vilander kertoi
matkalaisille Peräpohjolan Leader ry:n toiminnasta. Matka taittui joutuisasti, mutta ennen Livon
kylälle saapumista ehti hankeneuvoja Jonna Kokko vielä kertoa Virtaa jokivarsille -hankkeesta sekä
hankkeen tulevista tapahtumista.
Livon kylälle saavuttaessa kulku suunnattiin Livon koululle. Koululla matkalaiset vastaanotti Livokas
ry:n rahastonhoitaja, iloinen Minna Perttu. Minna oli koululla jo työn touhussa ja valmistelemassa
matkalaisille lounasta, joten päästimme hänet jatkamaan töitään keittiössä ja aloimme tutustumaan
vierailukohteeseemme omatoimisesti. Koulun edessä matkalaisia odotti paikallisia puukäsitöitä,
joihin matkalaiset alkoivat innokkaina tutustumaan. Vähitellen matkalaiset siirtyivät myös kouluun
sisälle. Sisälle astuessa kuuli monenlaisia pohdintoja: ”Mitä kaikkea täällä onkaan?” ja ”Täällähän on
vaikka ja mitä!”. Kyllä sai tosissaan ihmetellä, kuinka vanha kyläkoulu oli valjastettu kylän kylätaloksi
ja todelliseksi monitoimikeskukseksi. Talon jokainen nurkka oli otettu hyötykäyttöön, penkille
istahtaessa saattoi lukea kylän lehden, tutkia kyläkaupan tuotevalikoimaa ja kun katsasti hieman
sivuun huomasi vieressään olevan seinäkiipeilyradan. Aikamme ihmeteltyä kylätalolle saapui
Livokas ry:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Salmela. Vesa ohjasi meidät kylätalon luentosaliin, jossa
pääsimme itse asiaan. Vesa kertoi meille, minne olimmekaan saapuneet ja mitä kaikkea kylällä
tapahtuu.

Pian paikalle riensi myös yhdistyksen sihteeri Anni-Inkeri Törmänen. Juuri kun olimme päässeet
Vesan ja Anni-Inkerin kanssa vauhtiin, saimme keittiöstä käskyn tulla ruokailemaan. Hetkessä
kylätalo oli muuttunut lounasravintolaksi ja matkalaiset pääsivät nauttimaan maukasta
kotilounasta. Lounaan jälkeen palasimme reippaasti takaisin luentosaliin ja vauhtiin pääsi
todenteolla Anni-Inkeri. Hän oli valmistellut meille erinomaisen esityksen kyläyhdistyksen ja
kylätalon historiasta mutta myös kylän tulevaisuudesta. Väliin matkalaiset esittivät mieltä
askarruttavia kysymyksiä. Juuri kun väsyneimmät matkalaiset olivat nukahtamaisillaan
päivänokosille, kajahti keittiöstä uusi komento. Nyt kahville! Lounastarjoilu oli päättynyt ja kylätalo
oli muuttunut kahvilaksi. Kahvin jälkeen saimme kuulla, että kyläyhdistys kunnostaa parhaillaan
Livon seurojen taloa Suomen kotiseutuliiton tuella. Hyppäsimme linja-autoon ja hurautimme vielä
vierailun päätteeksi kurkistamaan seurojen talolle.
Kun viimeisetkin matkalaiset saatiin hätistettyä linja-autoon Livon seurojentalolta, suunnattiin linjaauto kohti Ranuan Kuukasjärveä. Matkalla Kuukasjärvelle kisailtiin vielä leikkimielinen tietovisa ja
matkaseurueesta löytyikin todellisia kylä-tietäjiä! Kuukasjärven koululle saapuessa oli sää
kirkastunut ja nautimme kyläkoulun komeista maisemista kauniissa syyssäässä. Kauaa emme
ehtineet maisemaa ihastella, kun kyläpäällikkö Pekka Ranua otti ryhmän komentoonsa. Pekka
esitteli meille koulun ympäristöä ja itse koulua, kertoi matkalaisille yhdistyksen perustamisesta,
kyläkoulun hankinnasta ja sen remontoinnista. Pekan kertomusta kuunnellessa nautimme vielä
emäntien tarjoamat iltakahvit, jossa tarjolla oli kylätalon kuuluisaa rieskaa ja munkkeja. Päivä oli
kuitenkin tullut päätökseen ja oli aika suunnata kotia kohti! Ennen kotiin lähtöä kylätalon rieskat ja
munkit vaihtoivat kiireesti omistajaa, jotta näitä Kuukasjärven herkkuja ehdittiin saada myös kotiin
vietäväksi. Kotimatkalla pysähdyimme vielä kertaalleen Ranuan eläinpuistolla, jossa Rovaniemen
suuntaan matkaavat siirtyivät omaan linja-autoonsa ja Meri-Lappiin suuntaavat jatkoivat matkaa
Simon kautta kohti Tervolaa.

Kuva: Opintomatkalaiset Kuukasjärven kylätalolla.

Opintomatkan jälkeen päällimmäinen ajatus on, että kyllä Suomessa on äärettömän kauniita kyliä
ja erityisen toimeliaita ihmisiä. Livon ja Kuukasjärven kyläläiset ovat löytäneet yhteisen päämäärän,
jonka saavuttamiseksi hyödynnetään kylän voimavarat aina lapsista ikäihmisiin. Kaikki saavat
osallistua kylän ja kyläyhdistyksen toimintaan omien voimiensa ja taitojensa mukaan! Kyläläisten
jokapäiväisen toiminnan taustalla on vahvoja arvoja, kuten toisten huomioiminen, välittäminen ja
erityisesti toisten arvostaminen. Ketään ei torjuta tai suljeta pois yhteisestä tekemisestä vaan
kaikkien annetaan hyödyntää omia vahvuuksiaan yhteisen hyvän edistämiseksi. Tärkeää on myös
rohkeus tehdä ja toimia sekä kyky nähdä ja mennä eteenpäin. Kylien toiminnan taustalla vaikuttavat
myös kaupungit ja kunnat, jotka omalla toiminnallaan voivat edesauttaa kyliä toimimaan ja
elävöittämään maaseutua. Tekemisen meininki ja kyläläisten hyvinvointi näyttäisi olevan myös
varsin tarttuvaa ja kun positiivinen kehitys täyttää oman kylän, osansa tästä kehityksestä saavat
myös naapurikylän asukkaat. Matkan jälkeen jokaisen mielessä oli varmasti ihmetys siitä, mitä
kaikkea onkaan mahdollista saavuttaa kun päätetään tehdä yhteistyötä!
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