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Kyläpirtin tarina pähkinänkuoressa 

Kyläpirtin idea lähti liikkeelle jo vuonna 2017, kun yhdistykset ja muut vapaaehtoistoimijat kokivat, ettei 
Muonion kuntakeskuksessa ole paikkaa kokoontumisille. Erityisesti ikäihmiset olivat jo pitkään kaivanneet 
yhteistä kohtaamispaikkaa. Vuonna 2018 Muonion kunta valmisteli Leader Tunturi-Lappi ry:lle 
hankehakemuksen, jonka päätavoitteena oli luoda Muonion kuntakeskukseen toimivan kyläpirtin malli. 
Tarkoituksena oli luoda kylän elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä lisäävä verkostoitumis-, kohtaamis- ja 
tapahtumapaikka, joka tarjoaisi yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia eri toimijoille. Kuntakeskuksessa oli kaksi 
potentiaalista tilaa, jossa aloittaa Kyläpirtin toiminta. Näissä molemmissa tiloissa vierailtiin ja niistä tehtiin 
tilavertailu. Valikoitunut tila osoitteessa Pirkantie 4 B osoittautui tarkoitukseen sopivammaksi erityisesti 
esteettömyyden osalta. Yksi tärkeimmistä valintakriteereistä oli tilan saavutettavuus. Jokaisella kuntalaisella 
tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saapua pirtille ja kulkea tilassa. Loppusyksystä 2018 saadun 
myöntävän hankepäätöksen jälkeen suunnittelutyöt aloitettiin. Kevät 2019 oli toiminnan aikaa – tilaa 
valmisteltiin, toimintoja pilotoitiin ja yhteistyöverkostoa koottiin. Kyläpirtti Muonioon –hankkeen rinnalle 
haettiin keväällä 2019 investointihanke, jonka avulla Kyläpirtti kalustettiin toimintatavoitteisiin sopivaksi. 

 

Kyläpirtti aktivoi ja yhdistää 

Kyläpirtti Muonioon- kehittämishanketta on toteutettu vahvassa yhteishengessä kuntalaisten kanssa. 
Parikymmentä eri yhdistystä on hyödyntänyt tilaa kokouksissaan ja toiminnoissaan. Kunnan puolelta 
pilotoinnit keskittyivät pääasiassa alle kouluikäisiin lapsiin (Pirtti pienimmille) sekä ikäihmisiin (Toimintatuokiot 
65+, Vertaisveturi-koulutus, Voimaa vanhuuteen-jumppa ym.). Kyläpirtti on ollut erinomainen mahdollisuus 
kunnalle tehdä yhteistyötä yhdistysten kanssa ja antaa tukensa yhdistystoimijoille tarjoamalla tilat 
veloituksetta käyttöön. Myös moni vapaaehtoinen kuntalainen on osoittanut kiinnostuksensa ja tukensa 
ideoiden, talkootyön ja lahjoitusten muodossa. Ilman aktiivisia talkootyöläisiä Kyläpirtti Muonioon –hanke ei 
olisi toteutunut. Kyläpirtti on kehittynyt kuntalaisten omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. 

 

Tulevaisuus on meistä kiinni 

Kyläpirtin matka on vasta alkanut ja tulevaisuus vaatii yhteistyöhenkeä, toimeliaisuutta ja tahtoa rakentaa ja 
ylläpitää yhteistä tilaa ja sen toimintoja. Kyläpirtin toimintaa ja tilan vuokraamista jatketaan kunnanhallituksen 
päätöksellä (18.3.2019) myös hankeajan päätyttyä. Kyläpirtti on varattavissa veloituksetta yhdistyksille, 
kuntaorganisaation eri toimijoille ja muille toimijoille, jotka edistävät kunnan elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta ja ovat tuottoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä toimijoita. Toivottavasti jo tuleva syksy tuo 
tulessaan uusia yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia. Allekirjoittanut vastaa jatkossakin Kyläpirtin varauksista 
ja toiminnan koordinoinnista. Olkaa innokkaita ja innovatiivisia ja ottakaa yhteyttä pieniltäkin tuntuvissa 
Kyläpirtti-asioissa! 

 

Seuraa Kyläpirtin kuulumisia kunnan nettisivuilta (www.muonio.fi/vapaa-aika/kylapirtti) tai Facebook-sivuilta 
(Muonion kyläpirtti). 
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