
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

TOIMINTAKERTOMUS 

KP-Kylät ry:n hallituksen jäsenet luovuttavat Pentti Untiselle  

Suomen Kylätoiminta ry:n myöntämän Hopeisen 

ansiomerkin. Kuvassa vas. Mauri Koivusalo Kaustinen,  

Marko Kivelä (pj) Kälviä, Esa Erkkilä Kannus ja merkin 

saaja Pentti Untinen  

Yli-Lesti. Kuva: Anja Jussila. 

 



Keskipohjalaiset Kylät ry 2016 

 

YHTEISTYÖTOIMINTA 

Keskipohjalaiset Kylät ry:n hallitus kokoontui Keskipohjanmaan alueen kyläyhdistyksien 

tiloissa yhdeksän kertaa, käsiteltäviä asioita kertyi 70 §, sekä muut asiat ja tiedoksi saatettavat 

asiat. Lisäksi lakisääteiset kevät- ja syyskokoukset. 

Teimme yhteistyötä Kylillä järjestettävään KYLIEN TURVALLISUUSKOULUTUS 

tapahtumaan maksamalla kurssille osallistuneiden kyläläisten Alkusammutuspassit. 

Koulutuksen järjesti Jokikylän kyläyhdistys yhteistyössä Pirityiset ry:n kanssa. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Toimintavuoden aikana julkaisimme myös oman tiedotuslehden, jonka sisältö koostui pääosin 

aktiivisten kyläläisten kirjoituksista. Keskipohjalaiset Kylät tiedotuslehti jaettiin jokaiseen 

maakunnan talouteen, painosmäärä oli 33 100kpl.   

 

Tiedotimme kylille maaseudun kehittämiseen liittyvistä asioista, sekä kyliä koskevien eri 

hankkeiden järjestämisistä tapahtumista ja seminaareista.  

Osallistuimme Syty:n järjestämiin koulutus ym. tilaisuuksiin.   

HANKKEET 

Alueiden välisten hankkeiden valmisteluun käytettiin osa kyläasiamiesten ajasta. Viiden 

pohjoisen maakunnan kanssa valmisteltiin Rajaton osaaminen kehittämishanke jonka 

pääpainopisteenä on sähköiset palvelut ja verkostot kylätoiminassa. Viiden maakunnan 

kyläasiamiehet pitävät VideoVisit - palvelun kautta säännöllisesti yhteyttä sekä ovat 

kokoontuneet valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä jossa puheenjohtajistoa on ollut 

mukana.  

 

Haimme Suomi 100 Keski-Pohjanmaan liitolta on avustusta vuoden 2017 Avoimet kylät -

tapahtumien markkinointiin 3 000 €, avustusta myönnettiin kuitenkin 1 000 €. 

Keski-Pohjanmaan järjestöstrategian alkuvalmistelu on alkanut v.2016 aikana jossa 

Keskipohjalaiset Kylät ovat olleet mukana alusta saakka.  

Keskipohjalaiset Kylät ry oli mukana eVILJO-yhdistysten kohtaamispaikka -hankkeessa. 

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.  

Keski-Pohjanmaalla jatkui 2016 YTR -rahoitteisena Kyytiin - hanke jonka tavoitteena on 

kehittää monipalvelu liikennettä 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.  

 Vuoden 2016 aikana oli valmisteilla useita tuulivoimapuisto kaavoituksia sekä  

YVA -arviointeja  eri vaiheissa, joiden valmistelua seurattiin.  

 Keski-Pohjanmaan liitossa 4. vaihekaavan valmistelua seurattiin. Keskipohjalaiset Kylät oli 

mukana 5. vaihemaakuntakaavan - kauppa, ampumaradat, aluerakenne ja kaivostoiminta. 

Aluerakenne osuutta selvitettiin mm. maakunnallisella kyläkorttikyselyllä. Tiedonkeruu 

toteutetaan Harava–sähköisellä kyselytyökalulla. Karttapohjaan kylät/kyläläiset merkitsevät 

mm. tärkeimmät asiointireittinsä Keskipohjalaisilla kylillä oli edustus useissa maakuntaliiton 

maakuntaohjelmaa toteuttavissa työryhmissä.  

EDUNVALVONTA 

Edunvalvonnassa jatkui Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaavan valmistelun seuraaminen.  

Tämän strategisen aluerakenneyleiskaavan valmistelun seurannassa jatkui yhteistyö MTK- 

Keski-Pohjanmaa ja Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan kanssa.   

MUISTAMISET 

 

Keskipohjalaiset Kylät eivät valinneet vuoden kylää vuonna 2016. Sen sijaan muistimme 

kunniakirjalla Reino Herleviä Uudistajana ja uudenaikaisena kehittäjä sekä aktiivisena 

kylätoimijana Ullavan Palveluosuuskunnan perustajana. 

Suomen Kylätoiminta ry:n hopeisen ansiomerkin sekä KP-Kylät kunniakirjan sai Pentti 

Untinen ansiokkaasta kylän ja kotiseudun kehittämistyöstä. Lisäksi Suomen kylätoiminta ry:n 

myöntämän hopeisen ansiomerkin: 45 v. bingotoiminnan vetäjänä, 40 v.  Yli-Lesti seuran ja 

kylätoiminnan luottamuselimissä, 30 v.  Kotiseutulehden toimittajana, 30 v.  Lestijärven kunnan 

luottamustoimissa, 6 v.  Pirityisten hallituksen jäsenenä sekä 6 v. Keski-Pohjalaiset Kylät ry:n 

hallituksen jäsen. 

Muistimme myös Salonkylän nuorisoseuran/kyläyhdistyksen 80 v. juhlaa Suomen 

Kylätoiminta ry:n viirillä. 

Suruun osanotto lähetettiin Leena Heikkilän omaisille, äkillisen poismenon vuoksi. Leena 

Heikkilä teki ansiokasta työtä Osuuskunta Kannustavassa, Pahkala – Pernu kyläyhdistyksessä 

sekä toimitti vuosittain juttuja KP-Kylät tiedotuslehteen. 

TALOUS 

Keskipohjalaiset Kylät ry sai toimintavuonna 2016 valtionapua 29 565,00 €. 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.  

Kyläasiamies Esa Erkkilä toimi Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) hallituksen jäsenenä 2016. 

Henkilöstökulut olivat suurin menoerä. Kokouskulut muodostuvat alueen kyläyhdistyksien 

tilojen vuokrista. Muita kuluja syntyi osallistumismaksuista. 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. 

Valtionavun lisäksi vähäistä tuloa saadaan jäsenmaksuista ja tiedotuslehden ilmoitusmyynnistä. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 


