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1 TOTEUTTAJAN NIMI
Utsjoen kunta, Elinkeinotoimi

2 HANKEEN NIMI JA HANKETUNNUS
Utsjoen kulttuurimaisemat näkyviksi.
Hanketunnus 83308.
Hankeaika 1.1.2019 – 31.12.2020.

3 YHTEENVETO HANKKEESTA
Utsjoen kunta on saanut Pohjoisimman Lapin Leaderin rahoituksen Utsjoen kulttuurimaisemat näkyviksi –hankkeelle. Hanke on osa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja alueellista Peloton Pohjoisin –strategiaa. Hankeaika on 1.1.2019 –
31.12.2020. Hankkeessa on tehty maisemanhoitosuunnitelmat Karigasniemen, Nuorgamin ja Utsjoen alueelle ja suunnitelmien pohjalta on tehty maisemanhoitotöitä ja
raivausta kesäaikana 2019 ja 2020. Maisemanhoitotyöt on toteutettu talkoilla ja kunnan palkkaaman metsurin avustuksella. Lisäksi hankkeessa on pidetty maisemanraivauskurssi nuorille, pihojen siivous -kampanja sekä neuvontatilaisuuksia vanhojen
rakennusten korjaamisesta ja perinnemaisemien hoidosta.

4 RAPORTTI
4.1 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteet on jaettu pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteisiin.

4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet
- Kulttuuriympäristö koetaan arvokkaana ja siitä huolehditaan yhteisöllisesti.
- Utsjoen kylien vetovoimaisuus on kasvanut asuin-, vapaa-ajan ja yritysten toimintaympäristöinä.
- Teno- ja Utsjokivarren ainutlaatuisen maiseman ja kulttuuriympäristön ja alueelle
ominaisen rakennusperinnön säilyttämistä tuetaan pitkäjänteisesti.
- Aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria maisemanhoitotyöhön / -alalle.
- Alueella on uusia maisemanhoitopalveluja, siihen liittyviä toimijaketjuja sekä maisemanhoitoyrittäjyyttä, jotka palvelevat
pitkäkestoisesti maisemanhoidollisia toimenpiteitä kohdealueella.
- Alueella kunnostetaan pitkäjänteisesti perinnemaisemia sekä hoidetaan vanhoja rakennuksia.
- Paikallisten toimijoiden osaaminen maisemanhoitoyrittäjyyteen ja -toimintaan on
lisääntynyt.
- Matkailijoille jokinäkymät ja saamelaiset perinteiset asuinkentät ja kohteet tuovat
esille alueen kulttuuria ja historiaa ja
matkailuyrittäjät hyödyntävät tätä kulttuurisesti kestävällä tavalla omissa tuotteissaan.
- Asukkaiden ja erityisesti nuorten kotiseutuidentiteetti on vahvistunut.
- Alueen maanomistajat tekevät ympäristösopimushakemuksia maiseman hoitamiseksi.
- Perustetaan maisemanhoitoalue.

4.1.2 Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteet
Maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen yhdessä kyläläisten ja maanomistajien
kanssa sekä tunnistetaan saamelaiskulttuurille ominainen maisema ja rakennusperinne.
Paikallisten nuorten maisemanhoitoon liittyvä tietämys ja osaaminen on lisääntynyt.
Nuorilla on oma maisemanhoitokohde, jonka hoitamista jatkavat hankkeen jälkeen.
Nuorten kotiseutuidentiteetti on vahvistunut.
Tenojokilaakson tärkeimpiä maisemakohtia on avattu ja niiden jatkohoito on sovittu
yhteistyötahojen kanssa. Tunnistetaan maisemanhoitoyrittäjyyden tarpeet ja mahdollisuudet
Maisemanhoitoon, turvallisuuteen, rahoitusmahdollisuuksiin ja maisemanhoitoyrittäjyyteen liittyvä osaaminen on lisääntynyt. Asukkaat, maanomistajat ja yritykset osaavat hyödyntää maisemanhoitoon, rakennusperinnön hoitoon, rakennusten ja ympäristösopimuskohteiden investointeihin, palkkatukeen ja muinaisjäännösten ympäristön
hoitoon liittyviä tukimuotoja. Tunnistetaan uusia rahoituskanavia ja yhteistyömuotoja erityisesti yhdessä Norjan kanssa.
Kuntalaiset ja maanomistajat tunnistavat omat vaikutusmahdollisuudet maisemanhoitoon ja kylien yleisilmeen parantamiseen. On kasvatettu innostusta omasta elin- ja
vapaa-ajanympäristöstä huolehtimiseen. On järjestetty ympäristön siistinä pitämiseen
kannustava kampanja.

4.2 Toteutus
Hanketta toteutetaan järjestämällä kysyntää vastaavaa tiedotusta, koulutusta, kampanjoita, tapahtumia ja työpajoja Utsjoen alueella. Toimenpiteillä tartutaan kussakin
kylässä esille nouseviin teemoihin ja vastataan aiheesta nousseeseen kiinnostukseen.
Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia. Toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota työllistävyyteen, yritystoimintaan kannustamiseen sekä nuorten aktivoimiseen. Tilaisuudet ovat osittain kaksikielisiä (tulkkaus saame-suomi), ilmoitukset ovat kaksikielisiä (saame-suomi).

4.2.1 Toimenpiteet
Hankkeessa laadittiin maisemanhoitosuunnitelmat Utsjoen, Nuorgamin ja Karigasniemen kylille ja jokivarteen yhteistyössä maanomistajien, yritysten, nuorten ja kyläyhdistysten kanssa kahdella kielellä. Hoitosuunnitelmissa esitetään maisemalliset
avainkohteet, yritystoiminnan näkökulmasta merkittävät kehittämiskohteet, kylämaiseman viihtyvyyden näkökulmasta tärkeät kohteet ja luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkittävät kohteet. Piritta Peurasaari kokosi maisemanhoitosuunnitelmat ja
teki niistä jokaiselle kyläkeskukselle oman suunnitelman.

Kuva 1. Maisemanhoitosuunnitelman kyläilta Karigasniemessä. Piritta Peurasaari laati maisemanhoitosuunnitelmat paikallisten ehdotusten pohjalta.

Sitoutetaan paikallisia nuoria kotiseudun maisemanhoitoon ja rakennusperinnön hoitoon nuorten kanssa yhdessä sovitulla mallilla tapahtumin, infotilaisuuksina ja talkoilla. Nuorille järjestettiin maisemanraivauskurssi Karigasniemellä ja Utsjoella,
joissa perehdyttiin yhdessä työvälineiden käyttöön, turvallisuuteen ja maisemayrittäjyyteen, näihin osallistui yhteensä 6 henkilöä. Nuorten kanssa valittiin yhteinen heille
sopiva maisemanhoitokohde Utsjoen frisbeegolfrata, joka laitettiin talkoilemalla kuntoon ja jota ylläpidetään myös jatkossa nuorten kanssa yhdessä. Nuorten sitouttaminen toimenpiteisiin tapahtui mm. järjestämällä nuorten kanssa aktiivisesti toimivien
seurakunnan nuorisotyön, VPK:n nuoriso-osaston sekä kunnan nuorisovaltuuston

kanssa työpajoja ja niihin liittyviä talkoita. Utsjoen kunnan nuorisotyötoimintaa ollaan vahvistamassa ja maisemanhoitoon liittyvät toimenpiteet otetaan yhdeksi teemaksi. Kouluissa olevat nuoret osallistuivat maisemanhoitosuunnitelmien tekemiseen
järjestämällä heille siitä työpaja osana opetusta Karigasniemellä ja Utsjoella. Hankkeessa infottiin nuoria Leaderin nuorisohankkeesta mm. kertomalla mahdollisuuksista hyödyntää pienhanketukia.
Järjestettiin kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa maisemanhoitotyön talkoita. Hankkeen toimenpiteet kohdistettiin pääasiassa yleishyödyllisiin, maisemallisesti merkittäviin solmukohtiin, matkailu- tai kulttuurihistoriallisesti tärkeisiin kohteisiin ja/tai luonnon monimuotoisuuden ja muuten kylämaiseman tai yrityksen toiminnan kannalta tärkeille alueille. Tehtyjä talkootyötunteja tuli yhteensä 584h, 421h
vuonna 2019 ja 163h vuonna 2020. Järjestettiin vanhojen rakennusten kunnostukseen
liittyvää ohjausta yleishyödyllisissä kohteissa järjestämällä kolme teemapäivää. Työpajoissa käytettiin asiantuntijoita Marko Korkeasalo vanhojen rakennusten restauroija, Marjut Kokko ELY-keskuksesta ja Piritta Peurasaari.
Järjestettiin kolme neuvontatilaisuutta, joiden tarkoituksena oli lisätä maisemanhoitoon liittyvää osaamista ja kannustaa maisemanhoitoyrittäjyyteen. Tilaisuuksissa tarjottiin tietoa maanomistajille, poronhoitajille, nuorille, yrityksille ym. tahoille maisemanhoito- ja rahoitusmalleista sekä maisemanhoitoyrittäjyydestä. Neuvontatilaisuuksissa hyödynnetään rahoitusta myöntävien tahojen asiantuntijoita ja tarvittaessa
muita asiantuntijoita. Neuvontatilaisuuksiin osallistui yhteensä 57 henkilöä. Toteutettiin Pihat siisteiksi –kampanja Utsjoella, jolla innostettiin kuntalaisia ja mökkiläisiä
huolehtimaan oman pihapiirin siisteydestä ja kantamaan vastuuta yleisestä siisteydestä. Kampanja toteutettiin tiedottamalla ja hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Kampanja suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä kyläyhdistysten ja yhteistyötahojen kanssa.
Hankkeen aikana oli tavoitteena selvittää yhdessä Norjan kanssa kansalliset ja kansainväliset rahoitusmekanismit kylämaisemien kokonaisvaltaiseksi hoitamiseksi Tenolla (yhteinen rajajoki) huomioiden maisemanhoito, rakennuskannasta huolehtiminen sekä retkeily- ja virkistysreittien rakentaminen. Rajayhteistyön käynnistymiseksi
oli tarkoitus tukea keskinäistä verkostoitumista raja-alueen molemmin puolin. Tämä
hankkeen tavoite ei ole toteutunut.

Maisemanhoitotöiden kohteet Utsjoen kirkonkylällä; Mäkelän kenttä nelostien varressa, kylätalo Giisán pihapiiri, Boaresbáiki, kunnantalon ympäristö, Tullin ja Onnelantörmän ympäristö, Nuorgamintien rivitalojen pihapiirit ja Állemasnjarga.
Nuorgamin kylällä maisemanhoitotöitä tehtiin koulun läheisyydessä laavun ympäristössä ja EU:n pohjoisimmalla pisteellä sekä Karigasniemessä kylätalon ympäristöstä
ja tienhaarasta sekä tori-alueelta Tullin läheltä.

Kartta 1. Maisemanhoitotoimenpiteiden kohteet Utsjoen kirkonkylällä.

Kartta 2. Maisemanhoitotoimenpiteiden kohteet Nuorgamin kylällä.

Kartta 3. Maisemanhoitotoimenpiteiden kohteet Karigasniemen kylällä.

Tenon varressa maisemanhoitotöitä tehtiin Tenontiellä Dalvadaksen ja Nuvvuksen
alueella. Nuorgamintien varressa maisemanhoitotöitä tehtiin Vetsikossa ja Kiviniemessä levikkeen alueella ja Boratbokcán alueella.

Kartta 4. Maisemanhoitotoimenpiteiden kohteet Dalvadaksen ja Nuvvuksen alueella.

Kartta 5. Maisemanhoitotoimenpiteiden kohteet Vetsikossa ja Kiviniemessä.

Kartta 6. Maisemanhoitotoimenpiteiden kohteet Boratbokcássa.

4.2.2 Aikataulu
Asiantuntijapalveluiden kilpailutukset kevät 2019.
Maisemasuunnittelutyöpajat ja maisemanhoitosuunnitelmien tekeminen touko –
syyskuu 2019.
Maisemanhoitotyöt ja -talkoot kesä – syyskuu 2019.
Nuorten työpajat 6 kpl elo – syyskuu 2019.
Neuvontatilaisuudet 2 kpl heinäkuu 2019.
Pihat siisteiksi –kampanja heinä – elokuu 2019.
Vuosiraportti lokakuu 2019.
Maksatushakemus talvi 2020.
Maisemanhoitotyöt ja –talkoot kesä – syyskuu 2020.
Nuorten maisemanraivauskurssi 2kpl elokuu 2020.
Neuvontatilaisuus elokuu 2020.
Vanhojen rakennusten neuvontakierros elokuu 2020.
Loppuraportti syyskuu 2020.

4.2.3 Resurssit
Hankkeella on ollut käytössä Utsjoen kunnan elinkeinotoimen yleiset toimintaresurssit sekä hankkeeseen palkattavat henkilöresurssit. Projektityöntekijällä on ollut käytössä työhuone sekä toimistotarvikkeet Utsjoen kunnan virastotalolla. Lisäksi hankkeen toimintoihin on osallistunut kehittämis- ja elinkeinopäällikkö sekä rakennustarkastaja.

4.2.4 Toteutuksen organisaatio
Hankkeen hallinnollisena johtajana on toiminut kehittämis- ja elinkeinopäällikkö.
Hankkeen ohjausryhmässä on ollut edustajat Utsjoen kunnan teknisestä toimesta ja
nuorisotoimesta, ELY-keskuksesta, Pohjoisimman Lapin Leaderista, Ympäristöministeriöstä, Metsähallituksesta, Saamelaismuseo Siidasta, Utsjokisuun kyläyhdistyksestä, Karigasniemen kyläyhdistyksestä ja Nuorgamin ikäsählystä. Ohjausryhmän

tehtävänä on ollut ohjata hankkeen toteutusta suunnitelman mukaisesti ja tarvittaessa
tehdä siihen muutoksia.
Projektityöntekijä on palkattu 4,5 kuukaudeksi vuonna 2019, 80% hankerahoituksella ja 20% kunnan rahoituksella. Vuonna 2020 projektityöntekijä on palkattu 3,8 kk
100% hankerahoituksella. Projektityöntekijä on vastannut käytännön järjestelyistä ja
talkoiden järjestämisestä, järjestänyt neuvontatilaisuudet ja hoitanut tiedottamisen.
Hankkeelle on lisäksi kunnan palkkaamana työskennellyt kesällä 2020 kesätyöntekijä sekä yleistyöntekijä.

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus

Budjetoitu

1.1.2019-

1.1.2020-

31.12.2019

31.12.2020

13 208

13025,49

Palkat

24 003

Palkkiot

1000

Vuokrat

250

Ostopalvelut

14 000

9 380,21

6042,15

Muut välittömät kulut

4986,28

156,89

1601,85

2 879,43

2676,17

3,33

44 239,28
Laskennalliset yleiskulut 24%

5760,72

Yksityinen vastikkeeton työ

5555,6

Taulukko 1. Hankkeen budjetti.

4.2.6 Raportointi ja seuranta
Hankkeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin 8.4.2019 Utsjoen kunnantalolla, osa osallistujista osallistui etäyhteydellä. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Kordelin ja sihteeriksi Eeva-Maarit Aikio.

Toinen ohjausryhmän kokous pidettiin 30.9.2019 Utsjoen kunnantalolla, osittain
etänä. Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2019 tilannekatsaus ja keskusteltiin jatkotoimenpiteistä. Ohjausryhmän kolmas kokous oli 5.6.2020 sekä neljäs ja hankkeen viimeinen ohjausryhmän kokous 9.10.2020.

4.2.7 Ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta ja loppuraportista
Hanke on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti, pois lukien rajayhteistyö.
Hanke täyttää sille asetetut tavoitteet. Hanke on ohjausryhmän mielestä onnistunut ja
hyvin toteutettu.

4.2.8 Toteutusoletukset ja riski
Riskinä on, että samat aktiivitoimijat väsyvät yhteisiin ponnisteluihin asuinympäristön viihtyisyyden eteen. Siksi tiedotuksen ja teemapäivien aiheiden tulee olla osallistujille omakohtaisia ja hyödyllisiä.
Etenkin vanha saamelainen rakennuskanta muistuttaa köyhyydestä ja sitä ei vielä riittävästi arvosteta osana arvokasta kulttuuriperintöä. Utsjoen vanhan rakennuskannan
määrä on suuri, mutta valtaosin huonossa kunnossa.
Riskinä on myös, että osallistujia ei saada innovoimaan tarpeeksi uutta vaan osallistujat odottavat hankkeen tuovan valmiita ratkaisuja ja rahoitusta. Hanke tulisi saada
nähdyksi erilaisten ideoiden herättäjänä ja lisätiedon tuojana, jotta hankkeen tuomaa
tietoa hyödynnettäisiin yrityksissä ja yhteisöissä innovatiivisesti eteenpäin luoden
uutta toimintaa.

4.3 Yhteistyökumppanit
Utsjokisuun kyläyhdistys
Karigasniemen kyläyhdistys

Ikäsähly, Nuorgam
Utsjoen VPK nuoriso-osasto
Utsjoen Seurakunta nuorisotyö
Tenonlaakson yrittäjät ry.
Saamelaismatkailu ja –yrittäjät ry.
Lapin ELY-keskus
Metsähallitus
Ympäristöministeriö
Saamelaismuseo Siidan kulttuuriympäristöyksikkö

4.4 Tulokset ja vaikutukset
Hankkeen tämän hetken tuloksena on tehty maisemanhoitosuunnitelmat Karigasniemelle, Nuorgamiin ja Utsjoelle. Maisemanhoitotöitä on tehty talkoilla Karigasniemellä, Nuorgamissa ja Utsjoella sekä Tenon varressa Dalvadaksen, Nuvvuksen, Vetsikon, Kiviniemen ja Boratbokcán alueilla. Hankkeessa tehty talkootyö on innostanut
osan talkoolaisista raivaamaan myös omaa pihapiiriä.

Kuva 2. Nuorgamin koulun vieressä oleva laavu ennen raivausta.

Kuva 3. Nuorgamin Laavu raivauksen jälkeen.

Hankkeessa on järjestetty kolme asiantuntijoiden pitämää neuvontatilaisuutta, joiden
kautta kyläläisten ja mökkiläisten tietous kulttuurimaisemista on lisääntynyt. Näihin
liittyen on tehty viitenä päivänä neuvontakierroksia maanomistajien ja vanhojen rakennusten omistajien kohteissa.

Kuva 4. Asiantuntijatilaisuus Utsjoen kirkonkylän Boaresbáikin kohteessa. Restaurointimestari Marko Korkeasalo kertoo asiakkaille vanhojen rakennusten restaurointiin saatavista
tuista.

Utsjokisuun kyläyhdistyksen kanssa on järjestetty Pihat siisteiksi –kampanja, joka innosti osallistujia siivoamaan oman pihapiirinsä siistiksi. Samaa kampanjaa yritettiin
myös Karigasniemen ja Nuorgamin alueella, mutta se ei saanut kannatusta.
Lasten ja nuorten kanssa on tehty maisemanhoitotöitä yhteensä kuuteen eri otteeseen
Karigasniemellä, Nuorgamissa ja Utsjoella ja ne on toteutettu yhteistyönä koulujen ja
VPK:n nuoriso-osaston kanssa. Nuorille on järjestetty maisemanraivauskurssi Karigasniemellä ja Utsjoella. Nuorten saaminen mukaan kulttuurimaisemien hoitotöihin
on ollut haastavaa. Koulun kanssa yhteistyössä tehden se on onnistunut, sillä silloin
se on ollut nuorille pakollista koulun opetukseen liittyvää toimintaa. Vapaa-ajalla
nuoria on vaikeampi saada motivoitumaan maisemointityöhön edes tarjoiltavien ruokien ja juomien avulla.
Hankkeen tiedotus on hoidettu paikallislehti Inarilaisen ja verkossa Facebookin välityksellä. Hankkeesta on tiedotettu tekemällä lehtijuttuja, haastatteluja Yle Sápmi radiokanavalle sekä Yle Oddasat tv-uutisiin.
Hankkeen palautekyselyyn vastasi yhteensä 36 henkilöä. Suurimman osan palautekyselyyn vastanneiden mielestä hanke on ollut tarpeellinen. Hanke on vaikuttanut positiivisesti kunnan yleisilmeeseen, ympäristöstä on tullut viihtyisämpi ja valoisampi,
vielä kuitenkin on vastaajien mielestä paljon tehtävää ja etenkin Tenon vartta tulisi
raivata lisää. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että maisemanhoitotöitä tulisi jatkaa. Monet ovat saaneet hyötyä asiantuntijakäynneistä. Vain puolet vastaajista on valmiita tekemään talkootyötä ympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi, ehdotettiinkin, että seuraavaan hankkeeseen tulisi palkata metsureita raivaustyöhön, sillä talkootyöinnostusta ei
ole. Pääosin vastaajat ovat olleet tyytyväisiä hankkeen tiedottamiseen ja suurin osa
vastaajista on saanut tietoa hankkeesta Facebookin kautta. Muutama on lukenut hankkeesta myös paikallislehti Inarilaisesta, kunnan nettisivuilta tai kuullut muilta kuntalaisilta.

Kuva 5. Nillávaarasta tien ja Tenon välistä avattiin näkymää Tenolle ja Dalvadaksen kylään.
Kuva otettu talkoopäivän päätteeksi. Aiemmin koivut peittivät näkyvyyden Tenolle.

Osa vastasi, että on alkanut arvostaa vanhoja rakennuksia ja perinnemaisemia hankkeen kautta ja toivoo, että ne tulevat säilyvät. Muutamaa on alkanut kiinnostaa vanha
rakennuskanta saatuaan tietää asioista. Suunnilleen puolet vastaajista tiesi vanhojen
rakennusten arvon jo ennen hanketta. Vastaajista seitsemän oli osallistunut hankkeen
talkoisiin, kaksi neuvontatilaisuuksiin ja yksi siivonnut omia pihoja, 12 vastaajaa ei
osallistunut hankkeeseen millään tavoin. Toiveena tuleville maisemahankkeille esitettiin Tenojokivarren lisäraivauksia, pihojen siistimistä romuista ja talkoiden järjestämistä enemmän iltaisin.

5 ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Utsjoen kulttuurimaisemat näkyviksi –hanke päättyy 31.12.2020. Hankkeen tulokset
ja loppuraportti ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla.
Tenojokivarren maisemakohteiden hoitotöihin palkataan metsuri tai metsureita. Säännöllistä hoitoa vaativissa kohteissa tavoitteena on löytää kohteille jatkohoitajat ja resursseja hoidon toteuttamiseen.
Utsjoen kulttuurimaisemat näkyviksi –hankkeen kaltaisille hankkeille on tarvetta jatkossakin.

6 VUOSIRAPORTIN LAATIJA
Projektityöntekijä Aini Lehtonen
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Lsppi4 mutte Utsjoki on nyt
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aikaiseksi. Pihat siistilsi-projekti on Utsjom kulttuuimaismat neikyviksi-hani*em ja
Utsjokisum kyHyhdistyksm

julistetam ba€ttavaksi seuavat

vint ja toimet:

ybteinm kesikampmja

.{- Toistaiseksi LE.20l9 alkacn:

l. Air@Dopctt8jt (uudellen h.k!),

engleti ja ruotsi,

Irin

opetettav@ aineem

koulu

Sibk6iret hakemukset virkoihin ja toimiin nrle olla tehtynA ositt@ss http://w.kwfiNekryfr/ 267.2019 klo 15.00
memessa.
Tiedustelut:

lnaiin koulu rehtori Mada Seiloneo, ma{a seilonen@irui.fi

Ilnoitrs julkaistam kokomisuudesw

kwa

alrmutahttojwo

altrmuhetewalis

si alkma siitl, hD Utsje
kiru kyEyhdistys teki aloit-

tm

ja kyselyn kuntaan" voisiko se prnrmra kylakskustm
ympiiristtijm roskamisem j a
pmoste kyldkuvm pilata-

misem. LisAksi

esitettiin.

smkiiytt06n.

w.imi.fr

I

klymisteltiin Pihat siisteik-

si-hmke.

-Hantkm tarkoituksena on, ette ihmiset alkaisivat
katsella ja kiimittiili huomioita omiin pihoihhs4 miluine
neyttavat m. ulkopuolisa
vim ja markailijm silmin,
kqtm Thul| PoBilger Utsj

okiw

kyliiyhdistykwst!-

-Sehtin voisi imoste
muitakin, km tiiss6 kyldraitilla yksi suk6 tai FittejE te-

ke

muutoksenja kun se muuSilloin voi
hq:itii ajatus, etui "hei, mine
myds!", miettii Mirtra Sstos niiyttiiA hyveltg-

tamoitren Utsjokim Meyhdistyksa aktiiveja htnkin.
KyEyhdistyksen miset
ovat huommeet, ettA piha-alue on monelle kuin va-

rsto

-Piha on titynne kAytt6-

kelvotonta tavuaa

ja

josta

ei rskita luopE Ajatuksena
on vmmnkin, ettE jos vaik-

joskx vield vois tmita,
Mima miettii
ka

-Kiukin on

settmut

mohtua siihen kotipihm ja
kohta voi huomata efte niitdhiln onkin jo kaksi siinl rinmtustqr, lislii Tuula.

Utsjm

kultturimaise-

mat-bmkeesa tyitskmtelee
kesiity6liiinen, jonla voi kut-

sM tNittaessa valokuvamuutospihat m@ ja

Em
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ia ruoktosiidduin

valtxustort jiisenet

KlMkart-

virallisella

ilmoitutaululla ja kotisiwilla w.irui.fi
Almott6s alnostittm tievislAZi6n kieldA virgiilii
ahofiastavlut j6 plil&isiijtloin w.imi.fi .
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Miikeslcustan liike-

tontit ja kiinteistot

nAkyviE Bwtoksia

kiy-

olevilhl'einoiu;

siisteihin pihoihin yritetii:in
vada positiivisia ja emm
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Sellaisia kotitalojm pihe
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pailJ<akmt4 joss nitihin epii-
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Elokuu lopum kokoonrotL joka kats@ ja ryioi
mite muutoksiapihss on tapahtuut. Ema ja nyt-valG
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kwat tulwat niihtEveksi myos
hml*mn sonekuaviin.
-Toivottavdti tiime innosta mm kaikkea paikal-

-

Himmu:

lisia yritt6jiE

siivom mia

pibceutujmsa, joilla on vu-

sinkin toimhta
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IEAitr kEta bakee lttytatehintarha yrittjijeil joka vNtaa kmnalle pakollisesta lOytdeldinten siiilyt$miseste @tiirouojelulaki 1996/247). Kwtz huolehtii lakis{iit€iset titat }ritdjelle.
Hakuaika jatkettu. Ta{ou tulee jiittA,ii viimeist iiin 17.7.2019
klo 15.00. Osoitteeseeo: Piiskmtie 2 tai sahkitisesti osoittee-

sa:imi@imi.fi
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Utssa p?iA-

tien vmessa, Tuula Ponmger haveilee.
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pihmi, vie

ro

puikoi-

maalankemuksia te€

pihrotasi viihtyise ja siisti.
Ilmoittautua voi so-

nesa tai Metalola tai
puho.040

tnertn kuna, Ptbkun$o 2, 99Em tuab
Puhelln lrlo 188 7111, fu 016 662 628

pw.maa.n

rru

mut taliin, mivm
tu,

622 7100.
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(norm. 30 €)
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Kampmja-alue UtRuokapalvelu-liikelaitokren johtokunt8 toteaa, ett: se ei nee stettii ruokapalveluidm kilpailutnkffi keymist imislle. Johtokmta toteaa, ettd mukkinakrtoitrs ulkoprclisista palvehmtuottajista t€hdtiln ele
hlsa Se suosittele miatmtijm kAytt'mistji hlpaihtuksm valnistelusa

-Inrin

sjoen kyllltd Petcikolle, Yldk6nknElle ja Vet-

sikkm.

Voittajat palkitam

f4.9. Utsjoen kyEybdis-

tytsm syymd*inoilla

7

lfiflrf,hieem

lbstlv|ilfio||e
'AA.2O19

tftsioella,halffiaan kulttu uri maisemat esii n
Utsjoella on kaksi valtakun-

nallisesti ryokasta

maise-

ma-aluetta, Tenojokilaakso
ja Utsjokilaakso. Jokivusio
kyliit rakmuksineen ja elin-

ympfistdinm
ta

oval

flok6-

melaiskulthrurin luoma

maisgmm. Smelaisaluea
vaba rakemuspcintiiA ar-

vellm

s6il)mom mitGn Uts-

joela, kE- soda trhot siydt
yltiintrt Utsjoeue roti. MG
net kulthruimismat ovat
kuitmkin pSlisseet risukoitu-

kulthrwimaismat niilgryiksi-hankkeesta

Aini Lehtonen tuli viisi
wotta sitteo tekmiiiin puG
len wodm pestiii Utsjom tqveyskeshrkseen Hiin on viih-

6nyt paikkal:rmatla hyvin.
-Utsjoella on pil4ta tuntu-it, r,infle piilisee retkeilemiiiin ja liikkuma"n rauh*.
sa. Tykkiiiin talvet4 km se
on t!i?ill5 oikuti lalvi, egityisesti

kmos

on mieleerL

Leh-

tonen kuvailee.

mm

ja nakymiit Tenotr maisematielta ovat paikoin upedu€et. Pdnteisili pihapiircjii vmhoine rakmuksineen
ei ndy tielle miiA ollenkm.

Utsjokirou kyl{yhdistys
teki kmmYaltustolle aloit-

tm kyllikuvien siistimiselri
jar{mii poiki kwan stl]maltabukkeo.

-Hukkeesm

tohdyn

mukro hoidetam ja

tm

maism-alreita

raivayhdes-

sii tywiistm, mdkkiliiiststr
ja manomistqjim.k8drsa tel:

koill4 kwailee prcjektityiintekijli Airi If htoretr Utsjofl

Rennosfl talkolll,on
Utsjoen kuta kitymisti Kult-

tmimaisemat

nekyviksi-hmkkeen tamiin woden
alusa. I{u*keella pyritiiiia
sa4vuttamm Utsjom kylien vetovoimaisuu suid-, v&
p@-ajm jE yritysten ympiiris-

tito[.
Kirkkotrruilla ja Nuolgamin koululla pidettiin painnemaismim ja vanhoJm m-

kmusten kmostamiren
nswontatilaisu beiniikup
sa

UnJoen

Mrrj[t-Kokko ELY-kq-

jtKtigwnieaen lmldaartmaisemt Nat jAamissd risukoidcnjrpnhcikdiden
jo sylsyn miltaan

kuksesta kertoi lEriruremaisemien hoidosta j a raboituksei-

hukittiin

ta. Vurhojen rakemuten res-

ma

t4uoimin simtutija Marko
Korkeudo lumoi vuhojeu

topalvelua" maisem$umittelija tuli Tomiojokivuesta.

lJtsjoen kulttu u rl ma lsemat
nakyvlksl -hanke

Ralvaam.lla eslln

.
a

hmkkeeseen os-

rakmustfl

tyypil lisistii vau.
rioista ja kwostusmahdollisuuksista soka siihen hettavista tuisb,

-Tavoittefla on aluelle

r

ohiiuiffi

sagmelaism kult-

tquiynpdristdtr ja rakmHspdnndn sti.llminen. T[h:in plrfteih kmnustamalla
maaomistajia perimemaisemien ja vuhojen rakemutsn pilkajEnteisem kmostaoiseq hakenalla arutuksia
ElY-keskukselta ja museovi-

rutotta.
Projektitydntekij5 vruta
hmkkeen kaltiimttn toteutuksmta ja talkoidm jii{estn-

U t sj o e n K u lll a u ri m a h e

ru t n d b,ryi ks i - h o n k ke e z p rcj e la

tityitntekijii Aini bhtonen odoltoa inrullo talkoilijoila

ktu

eri laisi in mtisem
ho n*e lulee j li rj 6tii miiii
m u

u

hoitot e mpo uks i i n,

L

j o itt

misestii. Asimtmtija on tehn),t maisemdhoitosuwitelmat Ktrigffiimen, Nuorgamin ja Ukjoen kylille ja Temjokivrteeu yhdessd paikallisten, mdkkilEistm ja mmomistajim kflNs toukokms
pidettiivisse h/Uiilloissa.

-Maisemahoitoilwitel-

M&isemanhoitoa on toteutettu emalta sumitelluisu kohteiss mivmalla. Raivatrksia
on nyt tehty tmjma-alueilla.
IIakkresem on lsukaudeksi
palkattu metsui, joka on mu-

Hm.

lessiisi,
bAn

viiloittaa sinulle oikem tien.

Elitndsse tdee eten risteyksii!
joissa pitiiisi peSttiiii, Eihin suut@

pe6ta kaihtyii

Tai voiko

jatka

suorm? Risteys voi olla ihmissuhde,
opiskelupaikk4 ty(tpail*a tai jokin yllSttliv5 eliimiintapahtma. Mistji voi tiet?i5, nikE olisi prm valints? Ja mtii silloLL kmplatoksm tekmism vaihrttavat muut ihmiset. Esinerkiksi opis

kelu- ja tytipaikoista kiydditn kilpai-

valim

jokuloinm. Hankalintam

silloitr uudm

surmu

oniin pgkinyksiin

(Sananl. 3: 5-6)

olisi

tella uutta tyiipaikke Mutta
tekee

Missii kuljetkin, pidii hiinet mie-

ehk6

midttiminm, jos
kieltei-

hrlee aluksi

siii vstaukcia
Yhdessil toimim - hmke'pgeffyy
nyt elokuusa. Olm ilse.ristsyksefs4
jossa stsin uutta tytipailtaa ja srota& Laiytyykii se Ivalosta vai kmties
jos'tain toiselta peit<kakrnnelta? Kuinka otm vmtam mahtlollilia kielteisia

pAlitoksia tyonhauswi? Rehellisyyda nimissii on smotlav4 sttii tAllaiset risteykset wat tyollitl ja ha[tf6viit nmalaisia tuteita Tokft mytts
mieli reklmoida. Hsdii paljon kysymy.ksiri Juualalle. Voinko luottaa Hil-

Erityissti nuorten ?i:ini halut- lupaikalle voidm ma-hdollitiin sada kuuluville su|mi- sesti osta penkkej?i ya tehd6

vausaha, moottorisaha, oksasksia ja suojavatteita, ktikille tydvdlineille on ollut k5lttd,i kesiin mittaa.

- Osallishlji€D ldfiiminen
talkoisiin on ollut kesiiaikma

hruteellista.

Mitm Aini aikoo houkuteua talkoilijoita raivaustdihh?
-Maisemanboitotalkoissa

tarjotaan kaikille osallistu-

jille

talkoooviistii. T6itii teh-

d'ilin remossa iJnapiirissii

tavatm ibnisid ja

pidetiilin

smalla haukm.

hlY,iiin tahloonsa?
Ystiivdoi, jos sina olet o).t eliimiisi risteyksessA voit twallisin mielin kii.iintyd kyslmyslesi kmsa Jualm puolem. Miss6 kuljetkia pidli hiinet nielessiisi, hEn viitoittaa sinulle oikoan tio (Sm.3:6). Voinvatuuttaa sinulo, ette hiin on.kykmevfl ja halukas
avamm sopivm ovm ja omittanm
tim, jotavoitkulkea. AIal&e eliinaasi

mu lmrtryksesi vum, y@ tukoko sydiimestiisi Hnm (Satr
3:5). Tiimlin viisaudm halu muisva

tga myds omalla

teylcessiini

esiln

lluoret

Lisiiksi hankkeelle on ostettu maiseEuhoitotyohiin rai-

lu. Onm mielakiim mukm vor nfl
yriftia hakeuhE opiskelijaksi tai ravoi-

.

Kokonaisrahoitus on 55 556 euroa
Hankkeelle on myttnnetty Eu-tukea Leaderin Manner€uomen maaseudun kehittSmisohjelmasta
201.4 - 20.20
Hankkeen toteutusaika on L.!.20!9 - 3f.L2.2O2o

kma talkoissa raivmmsa.

Mikd auttaa el5mdn risteyksisse?
Ale j5tii eliimiiasi omm rlmiirryksesi vum,
vm twm koko sydiimestiisi

alle piiloon, mulla ldhiin

ssioon on tulassa apuo.kesdz

kohdallni tlssl ris-

dosta he huolehtivat Hengai-

telnienlutinisessa.
siitemulavaoleskelupaikka
Nuoriso sa valita heil-Nuoret sitoutetaan kotija
seudu naismmhoitoon
le itselleen sopivu maiserakemwperim6n vatimi- manhoitokohteen,joka laiteseen. Nuoria toivotm myds tm kmtoon talkoilla ja sitai
mukro talkoisiin Heille jiir- yll@idet?iiin jatkossa nuorten
jestetliAn oma raivauskussi kmssa yhdessii tis2iri Lehtomsi kesdnii. He savat vali- nen
ta itselleen nutavm hengaitupaikro, jookamaisemanhoi- Ingo-Briitlo Magga

