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1 JOHDANTO 
Kädessäsi on Kuusajoen kyläyhdistyksen kyläsuunnitelma, joka on tehty kyläläisten kanssa yhdessä 

kyläläisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.  Kuusajoki 2000 -projektin aikana tehtiin edellinen 

kyläsuunnitelma, vuonna 1995. Kylälle on myös tehty Kyläraitti-hoitosuunnitelma 2001. Kuusajoen 

kyläyhdistykseen kuuluu Kuusajoen ja Siitosen kylät, jotka sijaitsevat Kittilän keskustasta 10 km 

Sodankylään suuntaan. Asukkaita kylällä on noin 82 henkilöä.  

 

 

 

Kideve Elinkeinopalveluiden Kittilän kylähanke (2010-2012) 

Hankkeen päätavoite on Kittilän kylien elinvoimaisuuden lisääminen. Lisäksi halutaan tunnistaa 

alueen vetovoimatekijät ja tuoda esille alueen monipuolisuutta. Alueen identiteettiä halutaan 

vahvistaa ja kylien välistä yhteistyötä lisätä. Hanke kannustaa kyliä löytämään potentiaalisia kylien 

kehittämisideoita ja tarjoaa tukea siihen, että kylät itse lähtevät viemään eteenpäin 

kehittämishankkeita. Kideve Elinkeinopalvelut on saanut rahoituksen hankkeeseen Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmasta, KKTM ry:n ja Lapin ELY-keskuksen kautta. 

 

 

 

2 HISTORIAA  
Kuusajoen koulu 

Vuosina 1946 - 1949 käytettiin nimeä Vasikkakummun koulu. Vuonna 1950 alettiin käyttää 

nimitystä Kuusajoen koulu. Koulu oli toiminnassa vuoteen 1994 asti. Koululla on toiminut 

myös asuntola. Koulutoiminnan päätyttyä Kittilän kotaveikot ry vuokrasi koulun kunnalta 

Siitosen leiri –ja maastohiihtokeskuksen majoitustarpeeseen. Kuusajoki 2000 -projektin 

aikana annettiin koulun nimeksi Kuusakeskus. Tiloissa on toiminut majoitusyritys ja osa 

tiloista on ollut kansalaisopiston käytössä. 
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Siitosen kylä  

Frans Otto ja Hanna Kristiina Siitonen (os. Särkelä) muuttivat kirkonkylältä kumpujen maahan 

lähelle Kumputunturia, nykyiseen Siitosen kylään kruununtilalle 1905. Heille syntyi yhdeksän 

lasta; kaksi tytärtä ja seitsemän poikaa. Toinen tytöistä, Taimi, kuoli nuorena synnytykseen. 

Kemijoki oy rakensi 1924 Siitosen talosta kymmenen metrin päähän kämpän, jossa asuivat 

metsätyömiehet syksystä kevääseen. Työmiehet kulkivat savotalla Kuusajoen latvoilla, josta 

ajoivat hevosella puut jokivarteen uittoa varten. Myöhemmin Siitosen perhe muutti Kemijoki 

oy:n rakentamaan kämppään. 

Veljeksistä seitsemän rakensi talonsa ja raivasivat peltonsa kumpujen keskelle. Ilta Kivilahti, 

toinen Siitosen tyttäristä, kertoo muistelmissaan. ”Oli puutetta kaikesta ja ihmiset vaelsivat 

oman kunnan alueella. Perustettiin asutuslaki (maanhankintalaki 5 5.1945). Syntyi uusia 

kyliä. Tällä kertaa kummuille, jänkien laitamilla. Uusi elämä, parempi tulevaisuus oli toivona”. 

Maanteiden ja tärkeiden palvelujen puuttuminen ei heikentänyt uudisraivaajan intoa. Näille 

asuintiloille valtio rakensi pieniä neliseinäisiä taloja, joita kutsuttiin tuulimyllyiksi. Myllytaloja 

ei sopinut moittia, asuipa niissä vaikka kahdeksan, jopa kymmenen henkeä. Näitä 

”tuulimyllytaloja” on vielä muutama jäljellä kylässä. 

      Tuulimyllytalo 

Kittilän Kotaveikot 

Vuodesta 1951 Siitosen veljekset järjestivät hiihtokilpailuja. Vuosien myötä maamiesseura 
otti kisat järjestääkseen aina 1979 vuoteen saakka.  
 
Hiihtoseura Kotakummun Kotaveikot ry perustettiin 1980 ja ajan myötä nimi muutettiin 
Kittilän Kotaveikoiksi. Nimi kuvaa hyvin seuran kehittymistä yhden kulmakunnan 
pikkuseurasta koko pitäjän seuraksi.  
 
Kittilän Kotaveikkojen toiminnasta kertoo Esa Siitonen näin:  
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”Entisaikhan lasten hiihtoharrastus oli voimakasta ja tehtiinhän koulu matkatki talvisin 
hiihtämällä.  Hiihot saivat alkunsa Siitosen veljesten ryhtyessä järjestämhän leikillisiä 
hiihtokilpailuja omille lapsilhen.  
 
Ei niillä kisapaikkaa heti ollu, mutta oli milloinki kenenki pelto ja hiihtojen jälkhen käythin 
saunomassa kylän taloissa.  Kohta kisoihin osallistui koko kulmakunnan lapset ja heän 
seurassa vanhemmat... näin se luothin pohja nykyiselle, jo maailmanmestaruusluokkaa 
edustavalle osallistujajoukolle...” 
 

 

3 NYKYTILA 

Kartta kyläyhdistyksen alueesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ASUTUS 

Kuusajoen kyläyhdistyksen alueella on asukkaita marraskuussa 2011 arvion mukaan 82 . 

Kyläyhdistyksen alueelle on tullut nuoria asukkaita ja uusia yrityksiä. Kylässä asuu koululaisia, 

työssäkäyvää väestöä  ja eläkeläisiä. 

Kuusajoen asukkaiden ikärakenne ja henkilömäärä 
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3.2 ELINKEINOELÄMÄ 

Kylässä toimii kaivos sekä yrityksiä eri aloilta, kuten  hoitopalvelut,  rakennuspalvelut, 

ruokapalvelut, kuljetuspalvelut, matkailupalvelut, atk- ja mainospalvelut, sekä maa- ja 

porotalousalan yritykset. 

3.3 PALVELUT JA YRITYKSET  

Gold Mine Siitonen & Saiho Ay 

Laatoitus & Saneeraustyöt Jylhä Ky  

Tmi Petri Junttila  

Nulituisen Maakammikylä  

Taksi L. Siitonen  

Taksi Välimaa Lauri  

Vinttigalleria, Reino Sipola 

Maatalousyrittäjät Eira Ja Pauli Siitonen 

Maatalousyritysyhtymä Eskelinen-Koskelat 

Kuljetusliike Antti Koskela  

T:mi Tuula Kallatsa 

Jalkojenhoitaja Liisa Asteljoki 

Marjatta Suutari 

KKV- Kittilän kotaveikot 

Tunturin Marja ja Vesi Oy 

Yrityspalvelu Esa Siitonen 

 3.4 YHDISTYKSET JA SEURAT 

Kittilän Kotaveikot ry 

Hormakummun Metsästys- ja Kalastusseura Ry 

Taatsin Shamaanit Ry 
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 3.5 TOIMITILAT 

Kylän toimitilana on Kuusajoen entinen koulu Kuusakeskus Siitosen leiri- ja 

hiihtokeskuksessa. 

 

 

 

 

3.6 KÄYNTIKOHTEET, VIRKISTYS- JA 

HARRASTASTUSMAHDOLLISUUDET 

 Nulituisen lapinkylän pohja, jossa on myös uhrikivi.  

 Tievajärvi, Kuusajärven ympärillä on useita kivikautisia asuinpaikkoja.  

 Lopsunojan kullan vaskaus ja kivinäyttely.  

 Tuulimylly talo jossa on nähtävillä entisajan asumisesta näyttely.  

 Kalastus mahdollisuudet  ja vesistöt Tievajärvi, Kuusajärvellä, Sinermäjärvi, 

Pälkättioja ja Kuusajoki.  

 Siitosen hiihtokeskuksessa voi harrastaa kesällä talvella maastolajeja. 

 3.7 TAPAHTUMAT 

Kylässä pidetään mm. joulumyyjäisiä ja hiihtokilpailuja.  

 3.8 KULTTUURI 

Kuusajoella asuu lappalaista alkuperäiskansaa jonka pääelinkeinot ovat olleet maa- ja 

metsätalous. Historiasta on jäljellä lapinkylän rauniot Nulituisessa. Kylässä on vielä 

rakennuksia sodan jälkeisestä rakentamisesta: tuulimyllytalo ja uiton ajalta Kuusajoen 

tammi.  

 

Siitosen kylässä on harrastettu kilpahiihtoa jo 1951 vuodesta lähtien. Siitosen hiihdoissa on 

vieraillut Suomen parhaita hiihtäjiä, ja osallistujia on ollut myös ulkomailta. Tällä hetkellä 

kilpailuissa pidetään välivuotta. Koululaisten ja piirikunnallisia hiihtoja vuosittain pidetään 

noin 10 kisaa. Poronhoito on uudelleen elpymässä, ja nuoria on tullut mukaan. 
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4 SWOT ANALYYSI 

VAHVUUDET 

 Kylällä vielä näkyvillä historia 

 Yrittäjyys omatoimisuus 

 Liikuntapaikka 

 Historiallinen kaivos 

 Nuoret perheet 

 Luonnon monimuotoisuus 

 Luonnonrauha 

 

HEIKKOUDET 

 Huonosti hoidettu soratie, kapea, liikenne 

lisääntynyt kaivokseen työ matkalaisen 

myötä ja raskas liikenne käyttää myös tätä 

tietä 

 Huono internet- ja puhelin yhteydet 

 Kyläläiset liian vähän pidetään yhteyttä 

toisiimme. 

MAHDOLLISUUDET 

 Kehityskelpoinen kylä 

 Kehittää palveluja 

 Hiihtokeskuksen kehittyminen, 

ympärivuotiseksi kylätaloksi. 

 Kiviteollisuuden kehittäminen 

UHKAT 

 Internetin yhteyden puutuminen  

 Nuoriso lähtee pois jos ei ole toimintaa ja 

vanhukset  joutuu vanhainkotiin 

 Tien huono kunto ja hoito asiakaita ei tule 

 

Kylämme oma juttu, miten erotumme muista 

kylistä: 

 Hiihtokeskus, kylätalo 

  Ainoa kromimarmorilouhos 

Idea, jota voisimme toteuttaa yhdessä toisten kylien 

kanssa: 

 Kesäinen kyläjuhla 

 Talvinen kyläjuhla 

 

5 TAVOITTEET 
 

Kylämme tavoitteita ovat:  

- Kylän ympäristösuunnitelman toteuttaminen 
- Hiihtokeskuksen ja Kuusakievarin tilojen peruskorjaus  
- Valokaapelin veto kylään Kuusajärventie ja Siitosentie 
- Kuusajoen entisöinti ja maisemointi virkistys kalastuksen käyttöön 
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6 KEHITYSIDEAT 
Kylämme kehitysideoita ovat:  

- Kuusajoen rannalle laavu ja uimapaikka jossa myös veneenlasku 

- Tievajärvelle laavupaikka 

- Hiihtokeskus - Nulituinen kelkkareitin siirto tienviereen 

- Hiihtoreitti Hiihtokeskus - Leviltä lähtevään reittiin Rauduskylään. 

7 RATKAISUMALLIT, TOTEUTUS 

7.1 Välittömät toimenpiteet (1-3 vuotta) 

- Siitosen leiri- ja hiihtokeskuksen peruskorjaus 

- Hyvien internet palveluitten saatavuus  yrityksille ja kyläläisille 

- Laavupaikan rakentaminen Siitoseen Kuusajoen  rantaan ja  Tievajärven rantaan 

7.2 Lyhyen aikavälin toimenpiteet (alle 5 vuotta) 

- Hiihtoreitti Hiihtokeskus-Leviltä lähtevään reittiin Rauduskylään 

- Kalastuksen parantaminen Sinermäjävessä, veden nosto järveen  

7.3 Pitkän aikavälin toimenpiteet (yli 5 vuotta) 

 - Siitosentien peruskorjaus ja Kuusajoen rantojen raivaus veneilyreitiksi 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Yrittäjähenkisessä ja kehittyvässä kylässä on hyvä asua niin aikuisten kun lasten, se pitää 

kylän elinvoimaisena ja virkeänä. 

9 SEURANTA JA PÄIVITYS 
Tätä kyläsuunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään vuosittain kyläyhdistyksen kokousten 

yhteydessä. 

10 LÄHTEET 
Lapin Liitto, Tunturi- Lapin Kiinteät muinaisjäännökset 

Kuusajoen palvelee kylähanke 2000, loppuraportti ja toteutuma. 


