Salonkylän Nuorisoseura sai teatteriteko
–tunnustuksena Esko-patsaan
menestyksekkäästä teatteritoiminnasta.
Kuvassa puheenjohtaja Mauri Koivusalo
ja ohjaaja Tanja Kupiainen.
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Keskipohjalaiset Kylät ry
Hallitus
Hallituksen varsinaiset jäsenet
Puheenjohtaja: Kai-Eerik Känsälä
varapuheenjohtaja: Heidi Pasanen (Rieskä-Leader)
Maakunnallinen kyläasiamies: Esa Erkkilä
Muut hallituksen jäsenet: Aimo Kallio, Alaviirre, Pentti Untinen, Lestijärvi, Elina Tuikka (Pirityiset),
Lestijärvi, Mauri Holma, Yli-Kannus.
Varajäsenet: Jaakko Hautamäki,Eskola, Sirpa Nevasaari, Lohtaja, Liisa Karhula,Karhi, Mauri Koivusalo,
Salonkylä, Ari Kemppainen, Ruotsalo, Jukka Heikkilä, Himanka, Marja-Leena Marjusaari, Halsua.
Kutsuttuna: Anja Jussila, sihteeri, tiedottaja, rahastonhoitaja, osa-aikainen kyläasiamies.
Keskipohjalaiset Kylät ry sai toimintavuonna 2014 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. Alueiden
välisten hankkeiden valmisteluun käytettiin osa kyläasiamiesten ajasta.
Keskipohjalaiset Kylät ry:n hallitus kokoontui yhdeksän kertaa, käsiteltäviä asioita kertyi 81 §.
Lisäksi järjestettiin lakisääteiset kevät- ja syyskokoukset. Yksi lehtityöryhmän kokous. Yksi viiden
maakunnan (KP-Kylät, EP-Kylät, Lappi, PP-Kylät ja Kainuun nuotta) kaksipäiväinen tapaaminen.
Hallituksen kokouksia pidettiin pääsääntöisesti kyläyhdistyksien ja kylätoimijoiden tiloissa.
2014 kokoontumispaikkoja: Toholammin kk:n kyläyhdistys, Kälviän Jokikylän kylätalo, Vintturin Koulu,
Alaviirteen myllykahvila, Ullavan kyläkauppa, Eskola-talo, Kansantaiteen keskus, Kaustinen ja Toivosen
museokylä/eläinpuisto, Kälviä.
Henkilöstökulut olivat suurin menoerä. Kokouskulut muodostuvat erilaisten 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.
Matkat suurena kulueränä muodostuivat hallituksen ja kyläasiamiesten kokousmatkoista maakunnan
sisällä, osallistumisista erilaisiin kylien ja maaseudun kehittämiseen liittyviin kokouksiin, seminaareihin,
koulutuksiin ja hankevalmisteluun. Osallistuimme Syty:n järjestämiin koulutus ym. tilaisuuksiin.
Tiedotimme maaseudun kehittämiseen liittyvistä asioista tilaamalla hallinnolle sekä
yhdistysjäsenillemme Maaseutu plus -lehden. Lehteä jaettiin myös erilaisissa tapahtumissa.
Hankkeet
Valmistelimme Eteläpohjalaiset Kylät ry:n kanssa Kotona kylissä – projektia. Myös vuonna 2014
valmisteltiin RAY:n projekti hakuun RAY:n ohjeistamalla tavalla kun 2013 haussa saimme kielteisen
päätöksen.
Keskipohjalaiset Kylät ry, Eteläpohjanmaan Kylät ry sekä Kainuun Nuotta ovat kehittäneet
yhteistyöverkostoaan. Kyläasiamiehet, osa puheenjohtajistosta ovat kokoontuneet useita kertoja näiden
neljän maakunnan kehittämistarpeiden märittelyyn. Skyp-kokouksilla kyläasiamiehet ovat pitäneet

useita palavereja. Tarkoituksena on valmistella seuraavan ohjelmakauden auettua laaja kylien
palvelutuotannon kehittämiseen maakunnalliset erityispainopisteet huomioonottava kehittämishanke.
Yhdistystoiminta
Keskipohjalaiset Kylät ry oli valmistelemassa eVILJO -yhdistysten kohtaamispaikkaa, jonka valmisteluun
kului osa kyläasiamiehen työ panoksesta.
eVILJO - Yhdistysten kohtaamispaikka on luotu kansalaistoimijoiden toiveita ja kehittymistarpeita
kuunnellen. eVILJO on sähköinen tietokanta, johon rekisteröitymällä yhdistykselle/muulle toimijalle
luodaan oma käyntikorttinäkymä. Samalla tiedot päivittyvät rekisteritietokantaan. eVILJO mahdollistaa
toimijoiden paremman näkyvyyden ja rajattoman verkostoitumisen. Hakuluokituksen kautta
yhteisviestejä voi lähettää juuri heille, jotka ovat lähettäjälle keskeinen vertaistuki ja yhteistyökumppani.
eVILJO:n kautta toimijoiden käytössä on kotisivut, jotka sisältävät kuvauksen toiminnasta,
keskustelukentän ja tapahtumakalenterin. Tapahtumien tiedot on suoraan ohjattavissa KP24tapahtumakalenteriin 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, Kepli, Kulttuuriliitto, Keskipohjalaiset Kylät) toimivat suorassa
yhteydessä yhdistyskenttään välittäen viestiä eVILJO:n tarjoamista mahdollisuuksista. Näin eVILJO:n
yhdistysrekisteri laajenee ja päivittyy yhdistyslähtöisesti mielekkääksi koetun toiminnan kautta.
Keskipohjalaiset Kylät eivät valinneet vuoden kylää vuonna 2014 vaan palkitseminen tapahtui vuoden
kyläpalkinto otsakkeen alla jonka saaja voi olla myös yksittäinen henkilö, tapahtuma tai kylä. Palkinnon
sai Anja Jussia pitkäaikainen Ylikannuksen kylän kehittäjä ja on ollut mukana useissa kyliä lähellä
olevissa kehittämishankkeissa.
Toimintavuoden aikana julkaisimme myös oman tiedotuslehden Keskipohjalaiset Kylät, joka jaettiin
jokaiseen maakunnan talouteen. Painosmäärä oli 34000kpl. Lehden sisältöön vaikuttivat taas aktiiviset
kylätoimijat ja hanketoimijat. Yli-Kannuksen ja Välikannuksen kyläyhdistykset kartuttivat ”kukkaroaan”
lehden välityksellä, myymällä ilmoitustilaa.
Valtionapu mahdollistaa näin KP-Kylien omavarainhankintaa maksamalla lehden tekijän palkan.
Ilmoitustuotto – painatus, ym. kulut jää KP-kylien omaan käyttöön.

Keskipohjalaiset Kylät tiedotuslehti 2014
Keskipohjalaiset Kylät ry:n
omavarainhankinta
yht:

KP-Kylät omavarain hankinta menot
9 538,37

Yht:

7743,06

Varainhankintatuotto KP-Kylille
Tuotto
1 795,31

KP-Kylät jäsenmaksu vuonna 2014 pysyi edelleen 25 €/jäsenyhdistys. Jäsenmaksua vastaan jäsenemme
saavat omat kotisivut ja käyttöoikeudet niille, sekä Maaseutu +-lehden yhdistyksen puheenjohtajille
tilattuna kotiin.

Edunvalvonta
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian (Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma
2014-2017) toimeenpanosuunnitelman työryhmien jäsenten nimeäminen.
Työryhmiin Keskipohjalaiset Kylät ry:stä on valittu seuraavat henkilöt:
Osaava Keski-Pohjanmaa:
Ari Kemppainen Ruotsalon kyläyhdistys, s-posti: ari.kemppainen@kokkola.fi
Varalla Esa Erkkilä, s-posti: esa.erkkila@kotinet.com
Yrittävä ja elinvoimainen Keski-Pohjanmaa:
Jaakko Hautamäki, Eskolan kyläyhdistys s-posti: leena.hautamaki@kotinet.com
Varalla Aimo Kallio, Alaviirteen kyläyhdistys, s-posti: aimo.kallio@kotinet.com
Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa:
Kai-Eerik Känsälä, pj. s-posti, kaieka@kaustinen.fi
Varalla Esa Erkkilä, s-posti: esa.erkkila@kotinet.com
Toimiva Keski-Pohjanmaa:
Esa Erkkilä maakunnallinen kyläasiamies, s-posti: esa.erkkila@kotinet.com
varalla Aimo Kallio, Alaviirteen kyläyhdistys, s-posti: aimo.kallio@kotinet.com
Maaseudun teemaryhmä, Esa Erkkilä, maakunnallinen kyläasiamies, s-posti esa.erkkila@kotinet.com
varalle Jaakko Hautamäki, Eskolan kyläyhdistys s-posti: leena.hautamaki@kotinet.com
Vuoden 2014 aikana oli valmisteilla useita tuulivoimapuisto kaavoituksia useassa 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.
Kyläasiamies Esa Erkkilä toimi 2014 Keskipohjanmaan liiton MYR:n 3 varapuheenjohtajana järjestöjen
edustajana. Keskipohjalaisilla kylillä oli edustus useissa maakuntaliiton maakuntaohjelmaa toteuttavissa
työryhmissä.
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. Kyläkorttien sisältämää lähidemokratiaa ja
kansalaisvaikuttamista korostavaa ajatusmallia kyläasiamies siirsi oman toimensa ohella Kokkolassa
Halkokarin kaupunginosaan kehittämiseen. Toimintamalli se sai asukkailta hyvän vastaanoton.
Kyläasiamies ideoi Keskipohjanmaan kulttuuriliitolle vuoden kulttuuriteko palkinnon sinkkinen
tervatynnyri, jossa näkyy keskipohjalainen maaseutukulttuuri yhdistyen Kokkolan suurteollisuuden
nykytekniikkaan. Palkinto tukee maaseutu/kaupunki vuorovaikutusta.
Olemme olleet uuden ohjelmakauden valmistelussa mukana aluekehittämisorganisaatioiden kanssa
mm. Leader, Ely-keskus.
Suomen kylätoiminta ry:n hallitus on kovin eteläpainotteinen, josta johtuen Keskipohjalaiset Kylät ry on
sähköpostikokouksessa 26.-28.8. 2014 päättänyt esittää Esa Erkkilää (Keskipohjalaiset kylät ry.
maakunnallinen kyläasiamies) Keski-Pohjanmaan maakunnan ehdokkaana SYTYn hallitukseen.

