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Rovaniemen kylien kehittämissäätiö palkitsi vuoden kyläyhdistyksen ja 
kylätoimijat  

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö palkitsi vuoden kyläyhdistyksenä Kivitaipaleen 
kyläyhdistys ry:n. Vuoden kylätoimijoina palkittiin Elli Turtinen-Heikkilä, Heikki 
Haavikko, Juha Seppälä, Pekka Suopajärvi ja Meeri Vaarala.  

Rovaniemen kylillä on yhteensä 52 kyläyhdistystä. Koronapandemian rajoitusten purkamisen jälkeen 
kyläyhdistysten toiminta on merkittävästi aktivoitunut ja yhtenä kehittämisen mahdollistajana on ollut 
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön myöntämä rahoitus. Kyläyhdistyksissä tehdään arvokasta työtä ja 
talkootyön osuus toteutettavissa hankkeissa on merkittävä.  

Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallitus on palkinnut esimerkillisiä kyläyhdistyksiä ja kylätoimijoita 
vuodesta 2019 asti.  

Kivitaipaleen kyläyhdistys on vuoden kyläyhdistys 

Tämän vuoden kyläyhdistyksenä Rovaniemen kylien kehittämissäätiö palkitsi Kivitaipaleen kyläyhdistys ry:n. 
Vuonna 2000 perustettu yhdistys toimii yhdessä Rovaniemen laajan kaupungin kuudesta keskuskylästä. 
Vakinaisia asukkaita Kivitaipaleen kylässä on lähes 300 ja vapaa-ajan asukkaita melkein toinen mokoma.  

Kyläyhdistys on kunnostanut pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kylätaloa sekä Peräpohjolan Leaderin 
rahoituksella että kylien kehittämissäätiön tuella. Kylän nuoret ovat suunnitelleet, remontoineet ja 
sisustaneet omat tilat kylätalon yläkertaan ja vastaavat myös niiden siisteydestä. Lisäksi nuoret toteuttivat 
kesällä 2022 frisbeegolfradan ja pyörittivät kesäkahvilaa kylätalossa kesätyöseteliä hyödyntäen. 

Kylätalon monipuolisesta toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan aktiivisesti. Näin esimerkiksi koko 
perheen kekrijuhlaan osallistui linja-autollinen matkailijoita ja runsas joukko Ranuantien alueen asukkaita. 
Tupa oli täynnä ja ilta menestys. Kylätalon pihapiirissä on Ranuantien ainoa luistelukaukalo ja latuja 
pidetään talkoovoimin auki koululaisille ja muille hiihtäjille. Kylä palkitaan 2 000 euron lahjakortilla. 

Vuoden 2022 kylätoimijat 

Vuoden 2022 kylätoimijoina Rovaniemen kylien kehittämissäätiö palkitsee Elli Turtinen-Heikkilän 
(Alakemijoki/Rautiosaari), Heikki Haavikon (Ounasjoki/Lehtojärvi), Juha Seppälän (Ranuantie/Narkaus), 
Pekka Suopajärven (Sodankyläntie/Niesi) ja Meeri Vaaralan (Yläkemijoki/Pirttikoski). 

Elli Turtinen-Heikkilä toimii Rautiosaaren kyläyhdistyksen sihteerinä ja on aktiivisesti viemässä eteenpäin 
Hiidenkirnujen laajamittaista kehittämishanketta ja frisbeegolfratahanketta Hietavaaran vapautuneille 
soramontuille. 

Heikki Haavikko on Lehtojärven kyläyhdistyksen kantava voima – aktiivinen toimija kylätalon 
jokapäiväisessä toiminnassa ja kylällä toteutettavissa monipuolisissa kehittämiskohteissa. 

Juha Seppälä toimii kansalaisopistossa puu- ja metallitöiden opettajana ja vie osaamisellaan tietotaitoa 
Rovaniemen kylille. Narkauksen tunnusmerkkinä toimiva Hilpeät hauet -yhteisötaideteos on Juhan käsialaa. 
Hän on myös toiminut useita vuosia Narkaus-Kämän kylät ry:n puheenjohtajana.  



 
Pekka Suopajärven ansiosta Niesissä on toteutettu ja toteutetaan jatkuvasti erilaisia 
kehittämistoimenpiteitä vesistöjen- ja maisemanhoidosta kylätalon remontteihin ja tapahtumiin. Kylälle 
tuotiin viime kesänä valokuitu ja nyt työn alla on luonto- ja kylämatkailun kehittämissuunnitelma. 

Meeri Vaarala on pitkän linjan aluekehittäjä etenkin Yläkemijoen alueella. Hän on ottanut vuosien aikana 
vastuun monista laajamittaisista kehittämishankkeista ja toimii nyt Yläkemijoen kylien puheenjohtaja. Alue 
sai juuri rahoituspäätöksen Yläkemijoen luontomatkailuhankkeeseen. 

 

 
 
Palkitut vasemmalta: 
Heikki Haavikko Lehtojärvi, Meeri Vaarala Pirttikoski, Pekka Suopajärvi Niesi, Kivitaipale: Heidi Ruokanen, 
Pauli Niemelä ja Taija Aikio. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Tennilän Nuorisoseurantalolla. 
Tilaisuuteen eivät päässeet palkituista Elli Turtinen-Heikkilä Rautiosaari ja Juha Seppälä Narkaus 


