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Keskipohjalaiset Kylät ry 2015

Keskipohjalaiset Kylät ry:n Toimintakertomus 2015
HALLITUS
Puheenjohtaja: Kai-Eerik Känsälä
varapuheenjohtaja: Heidi Pasanen (Rieska-Leader)
Maakunnallinen kyläasiamies: Esa Erkkilä, (SYTY:n hallituksen jäsen)
Muut hallituksen jäsenet:
Marko Kivelä, Kälviä, Aimo Kallio, Alaviirre, Pentti Untinen, Yli-Lesti, Elina Tuikka (Pirityiset), Lestijärvi,
Varajäsenet: Jaakko Hautamäki, Eskola, Sirpa Nevasaari, Alaviirre, Irmeli Annanolli, Välikannus, Mauri
Koivusalo, Salonkylä, Ari Kemppainen, Ruotsalo, Maila Koivumäki, Ullava.
Kutsuttuna: Anja Jussila, sihteeri, tiedottaja, rahastonhoitaja, Yli-Kannus.
Toiminnan tarkastajana toimi Matti Mustajärvi Puumalasta, varalla Terttu Karhulahti Ruotsalosta.
Keskipohjalaiset Kylät ry:n tiliasioita hoiti Kannuksen tilitoimisto.
Keskipohjalaiset Kylät ry:n hallitus kokoontui kaksitoista kertaa, käsiteltäviä asioita kertyi 97 §, hallituksen
toimintaryhmä kokoontui kolme kertaa, lisäksi lakisääteiset kevät- ja syyskokoukset.
Hallituksen kokouksia pidettiin pääsääntöisesti kyläyhdistyksien ja kylätoimijoiden tiloissa.
2015 kokoontumispaikkoja: Kälviän Jokikylätalo, Ullavan Vienojan koulu, Kannuksen Kaupungintalo,
Pulkkisen nuorisoseura, Toivosen eläinpuiston Matintalo, Välikannuksen Seurojentalo, Häkkilän kylätalo
Toholampi, MM-Market Lukkari Ullava, Kiinteistöyhtymä Sorvari Toholampi, Yli-Kannuksen Kylätalo, Ritjan
keidas Toholampi.

YHDISTYSTOIMINTA
Alkuvuodesta teimme yhteistyötä Kannuksen Kansalaisopiston kanssa, joka järjesti TUKEA
YHDISTYSTOIMINTAAN – YHDISTYSTOIMINNASTA ILOA JA HYÖTYÄ viikonloppukurssiin, maksamalla
seitsemäntoista alueen kyläyhdistyksien osallistujan kurssimaksun.
Keskipohjalaiset Kylät ry oli mukana eVILJO-yhdistysten kohtaamispaikka esittelykierroksella , jonka kiersi Keski-Pohjanmaan alueella 21
paikkakunnalla alkuvuodesta 2015 hieman yli maakuntarajojenkin.
Tavoitimme kiertueella noin 1700 henkilöä. eVILJO:n kautta toimijoiden
käytössä on ilmaiset kotisivut, ns. käyntikortti, joka sisältää kuvauksen
yhdistyksen toiminnasta, keskustelukentän ja tapahtumakalenterin.
Tapahtumien tiedot on suoraan ohjattavissa KP24-tapahtumakalenteriin ja
tätä kautta koko maakunnan ja median tietoisuuteen. eVILJO:a hallinnoi
Keski-Pohjanmaan liitto vastaten sen strategisesta suunnittelusta,
koordinoinnista ja markkinoinnista. Toiminnallisella tasolla keskeisellä sijalla
on Kosti ry, jonka alaisuudessa maakunnan kattojärjestöt Kosti/Yhteisöklubi
SILTA, Kulttuuriliitto, Keskipohjalaiset Kylät. Ne toimivat suorassa yhteydessä
yhdistyskenttään välittäen viestiä eVILJO:n tarjoamista mahdollisuuksista.
Julkaisimme alkukeväästä Tiedotuslehden yhteistyössä ahkerien ja aktiivisten kylätoimijoidemme kanssa.
Lehden sisältö oli monipuolinen ja aivan loistava. Kiitos kuuluu kyläläisille.
Avoimet kylät -tapahtumaan osallistui Alaviirteen kylä, Kaustisen seutukuntaa ohjeisti Pirityiset.
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Keskipohjalaiset Kylät eivät valinneet vuoden kylää vuonna 2015 vaan
palkitseminen tapahtui vuoden kyläpalkinto otsakkeen alla jonka saaja voi
olla myös yksittäinen henkilö, tapahtuma tai kylä. Vuoden kyläpalkinnon sai
uudelleen perustettu Kleemolan kyläyhdistys, joka aloitti uuden toimintansa
aktiivisesti huomioiden lapset ja nuoret.
Hopeisia ansiomerkkejä kylien aktiivitoimijoille anottiin Keskipohjalaisten
Kylien kautta kaksi, molemmat menivät Kälviälle. Suomen Kylätoiminta ry
hopeisen ansiomerkin saivat Ari Kemppainen Ruotsalon kyläyhdistyksestä.

Alueemme Eskolan kylä on valittu kaikkien aikojen eteläisimmäksi MAILMANKYLÄKSI 2016. Tapahtuman
symboli, maailmanmatto siirrettiin Syötteeltä Eskolaan 3.8.2015.

HANKKEET
Kyläfestivaali nimellä kulkevaan projektiin haettiin rahoitusta mm. Keskipohjanmaan kulttuurirahastosta.
Kyläfestivaali projektilla on tarkoitus kannustaa kyliä kulttuuri painotteisiin kylätapahtumiin.
Alueiden välisten hankkeiden valmisteluun käytettiin osa kyläasiamiesten ajasta. Eteläpohjalaiset Kylät ry:n
kanssa valmisteltiin Kotona kylissä – projektia.
Keskipohjalaiset Kylät ry, Eteläpohjanmaan Kylät ry sekä Kainuun Nuotta ovat kehittäneet
yhteistyöverkostoaan. Kyläasiamiehet pitävät Video Visit - palvelun kautta säännöllisesti yhteyttä sekä
olemme kokoontuneet valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä jossa puheenjohtajistoa on ollut mukana.
Valmistelimme yhteisen 4 maakunnan UUV I-hankkeen joka jätettiin Kainuun ELY:n käsittelyyn.
Keski-Pohjanmaalla aloitti YTR -rahoitteisena Kyytiin - hanke jonka tavoitteena on kehittää
monnipalveluliikennettä maaseudulla. Hanke toimii vahvasti kylillä ja kyläasiamies Esa Erkkilä on hankkeen
ohjausryhmässä sekä tutustuttanut hankevetäjään kylien toimintaa ja kylien kuljetusten erityispiirteisiin.
Hanketta hallinnoi Kaustisen seutukunta.

EDUNVALVONTA
Kyläasiamies Esa Erkkilä toimi Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen jäsenenä 2015 jossa hän toimii viiden
maakunnan edunvalvojana.
Keskipohjalaisilla kylillä oli edustus useissa maakuntaliiton maakuntaohjelmaa toteuttavissa työryhmissä.
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian (Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2014-2017)
toimeenpanosuunnitelman työryhmien jäsenet Keskipohjalaiset Kylät ry:stä.
Osaava Keski-Pohjanmaa: Ari Kemppainen Ruotsalon kyläyhdistys, varalla Esa Erkkilä.
Yrittävä ja elinvoimainen Keski-Pohjanmaa: Jaakko Hautamäki, Eskolan kyläyhdistys, varalla Aimo Kallio,
Alaviirteen kyläyhdistys.
Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa: Kai-Eerik Känsälä, pj. varalla Esa Erkkilä.
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Toimiva Keski-Pohjanmaa: Esa Erkkilä, varalla Aimo Kallio.
Maaseudun teemaryhmä: Esa Erkkilä, varalla Jaakko Hautamäki, Eskolan kyläyhdistys.
Edunvalvonnassa jatkui Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaavan valmistelun seuraaminen, johon
liittyvien kyläkorttien täydentäminen jatkui kylätilaisuuksissa ja toimistotyönä. Tämän strategisen
aluerakenneyleiskaavan valmistelun seurannassa jatkui yhteistyö MTK-Keski-Pohjanmaa ja KeskiPohjanmaan Metsänhoitoyhdistysten Liiton kanssa.
Kyläkortti – tiedonkeruumalli laajennettiin myös koskemaan Keski-Pohjanmaan liiton eri maakuntakaavojen
valmisteluun. Tiedonkeruu toteutetaan Harava–sähköisellä kyselytyökalulla. Karttapohjaan kylät/kyläläiset
merkitsevät mm. tärkeimmät asiointireittinsä.
Vuoden 2015 aikana oli valmisteilla useita tuulivoimapuisto kaavoituksia useassa ja YVA-arviointeja eri
vaiheissa, joiden valmistelua seurattiin. Keski-Pohjanmaan liitossa 4. vaihekaavan valmistelua seurattiin.
Kaava tulee mm. käsittelemään seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-Pohjanmaan
maakunnassa. Keskipohjalaiset Kylät ry on kaavatyöryhmässä mukana.

TALOUS
Vuosi on ollut erittäin aktiivinen ja toiminnallinen.
Matkat suurena kulueränä muodostuivat hallituksen ja kyläasiamiesten kokousmatkoista maakunnan
sisällä, osallistumisista erilaisiin kylien ja maaseudun kehittämiseen liittyviin kokouksiin, seminaareihin,
koulutuksiin ja hankevalmisteluun. Osallistuimme Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) järjestämiin koulutus
ym. tilaisuuksiin. Tiedotimme maaseudun kehittämiseen liittyvistä asioista tilaamalla hallinnolle sekä
yhdistysjäsenillemme.
Keskipohjalaiset Kylät ry sai toimintavuonna 2015 valtionapua 37 235,00€. Tuloslaskelmassa
valtionavunkäyttö näkyy kohdassa varsinainen toiminta/järjestötoiminta. Palkattuna henkilöstönä olivat
kyläasiamiehet noin 6 kuukauden ajan. Kyläasiamiestoimintaa hoiti 2 henkilöä osa-aikaisesti
tuntipalkkauksella. Kyläasiamiehet hoitivat kylätoimintaan liittyvän edun valvonnan ja muut vakiintuneet
toimet, nettisivujen päivityksen ja tiedotuslehden teon.
Henkilöstökulut olivat suurin menoerä. Kokouskulut muodostuvat alueen kyläyhdistyksien tilojen vuokrista.
Muita kuluja syntyi osallistumismaksuista ja toimistovälineiden hankinnoista. Yhdistyksen kirjanpidon ja
palkanlaskennan hoiti ammattimaisesti tilitoimisto, josta saadaan tarvittaessa myös talousneuvontaa.
Talouden hoitoon yhdistyksestä osallistuivat rahastonhoitaja, sihteeri ja puheenjohtaja. Keskipohjalaiset
Kylät ry:llä ei ole käytössä toimistotiloja, vaan asiamiehet työskentelevät kotonaan, käyttäen omia avlaitteistojaan ja viestintäliittymiään.
Liitteenä:
- tuloslaskelma
- tase
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