Järjestöjen pyöreäpöytä –tilaisuus Salonkylällä keräsi väkeä sankoin joukoin. Kuva: Sirpa Nevasaari.

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Keskipohjalaiset Kylät ry luovutti Kalliojärven
Kyläyhdistykselle Suomen Kylät ry:n viirin, sekä
kunniakirjan ”Sinnikkään pikkukylän uutteruudesta
ja aktiivisesta kylän yleishyödyllisestä toiminnasta”.
Huomionosoitus luovutettiin kevätkokouksessa 9.5.
Rajaseudun saluunassa, jonne oli kylän väki
saapunut sankoin joukoin. Huomionosoituksen
vastaanotti Kalliojärven kyläyhdistyksen sihteeri
Tapio Palohuhta, luovuttajat: Marko Kivelä ja Esa
Erkkilä.
Kuva: Anja Jussila

Toimintakertomus 2018
Keskipohjalaiset Kylät ry. toimii Keski-Pohjanmaan maakunnassa, yhdeksän kunnan alueella, joka sisältää n.
50 kylää, joista jäsenmaksun maksaneita 22. Keskipohjalaiset Kylät ry:n hallitus on koottu eri kuntien
edustajista, sekä Leader -ryhmien (Rieska-Leader ja Pirityiset ry) edustajista. Hallitus on kokoontunut
kyläyhdistyksien järjestämissä kokoustiloissa. Kokouksia on kertynyt kevät- ja syyskokouksen lisäksi 10
kertaa, käsiteltäviä asioita on kertynyt 81§, lisäksi muut- ja tiedoksi annettavat asiat.
Hallituksen jäsenet
Varsinaiset: Marko Kivelä, Jokikylä/Kälviä, puheenjohtaja
Kp-Kyliä: Maaseudun teemaryhmä, Mako: Hyvinvoiva ja toimiva Keski-Pohjanmaa.
Matti Mustajärvi, Kaustinen, varapuheenjohtaja,
Edustaa Kp-Kyliä: Maaseudun teemaryhmä, Mako: Hyvinvoiva ja toimiva Keski-Pohjanmaa.
Kristä Järvelä, Kaustinen, Pirityisten edustamana
Sirpa Nevasaari, Lohtaja, Yhteisöklubi Silta, Kokkola
Mauri Koivusalo, Salonkylä
Edustaa Kp-Kyliä: Mako työryhmä: Yrittävä ja elinvoimainen Keski-Pohjanmaa.
Aimo Kallio, Alaviirre
Irmeli Annanolli, Välikannus
Edustaa Kp-Kyliä: Mako työryhmä: Osaava Keski-Pohjanmaa.
Varajäsenet: Risto Pakkala, Veteli
Miia Tiilikainen, Eskola/Kannus
Edustaa Kp-Kyliä: Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajana.
Erkki Kuismin, Ruotsalo
Edustaa Kp-Kyliä: Mako työryhmä: Yrittävä ja elinvoimainen Keski-Pohjanmaa.
Paula Keski-Korpela, Väliviirre.
Liisa Mäki-Korvela, Välikannus.
Sirpa Parkkila, Lestijärvi.
Pentti Heikkinen, Kaustinen.
Kutsuttuna: Esa Erkkilä, kyläasiamies, Mutkalampi/Kannus
Edustaa Kp-Kyliä Keski-pohjanmaan Kultturiliitossa, Vaste-hankkeen
työryhmissä, Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovantalouden
työryhmässä, Kp:n järjestöjen pyöreänpöydän suunnitelturyhmässä, Kosti ry:n
hallituksessa, ym epävirallisissa maaseudunkehittämiseen liittyvissä työryhmissä, Koti Kylään
hankkeen ohry, PaikuGl-hankkeen ohry. Rieska-Leaderi pj.
Anja Jussila, sihteeri, tiedottaja, rahastonhoitaja.
Kokoontumispaikat 2018: Kraatarintalo Kaustinen, Pajamäki Toholampi, Peltokorven koulu Kälviä,
Rajaseudun saluuna, Kalliojärvi, Jokikylä Kälviä, Perhon Nuorisoseurantalo, Märsylän koulu Kannus,
Välikylän nuorisoseura Kälviä.
Keskipohjalaiset Kylät ry sai toimintavuonna 2018 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 edunvalvonnan
ja muut vakiintuneet toimet, nettisivujen päivityksen ja tiedotuslehden valmistamisen omilla koneilla ja
yhteyksillä. Pidämme yllä jäsenrekisteriä Toimistotilaa ei toimintaan ole vuokrattu.

Hallitus osallistui Suomen Kylien järjestämiin koulutus ym. tilaisuuksiin, sekä laatukäsikirjan valmisteluun.
Kyläasiamies Esa Erkkilä oli Suomen Kylien hallituksessa v 2018. Keskipohjalaisia Kyliä kyläjaoksessa
edusti Sanna-Maija Kauppi.

Yhdistys- ja tiedotus toiminta
Hallitus kokoontuu Keski-Pohjanmaan alueen eri kyläyhdistyksien tiloissa, joissa kokouksen aluksi yhdistys
kertoo omasta toiminnastaan. Maksamme yhdistyksille kokoustilavuokran.
Toimintavuoden aikana julkaisimme myös oman tiedotuslehden, jonka sisältö koostui pääosin aktiivisten
kyläläisten kirjoituksista. Alueemme aktiiviset kyläläiset, yritykset ja maaseudun kehittämishankkeet
mahdollistavat lehden toimittamisen ostamalla mainostilaa lehdestä sekä toimittamalla lehden sisältöä.
Keskipohjalaiset Kylät tiedotuslehti jaettiin jokaiseen maakunnan talouteen, painosmäärä oli 34 500 kpl.
Lisäksi kyläyhdistykset saavat Kp-Kylät ry:n kevät- ja syyskirjeet, joissa tiedotetaan tulevista tapahtumista,
koulutuksista ym. Kp-Kylien ryhmäviesti menee 64 s-postiin, tiedotettavia asioita kertyy vuodessa n. 200 spostia, lisäksi tiedotetaan facebook sivuilla, www-sivustolla sekä eViljo-sivustolla. Nopein tiedotuskanava
on fb-sivusto jossa tiedotamme maaseudun kehittämiseen liittyvistä asioista ja sidosryhmäuutisista.
Järjestettiin hallitukselle ja paikalliselle järjestökeskukselle laatukoulutuksia
Vuoden Kyläksi 2018 valittiin Salonkylä Kaustisen kunnasta, jonne luovutimme Suomen kylätoiminnan
viirin. Olimme mukana Avoimet kylät tapahtumassa.

Hankkeet
Suomen kylät ry:n hallinnoima hanke Koti kylään –hankkeen toiminta-aluetta on Keski-Pohjanmaa.
Hankkeen puitteissa on kokoonnuttu Jokikylällä tilaisuuksilla: Kulttuurikattila, ruokatilaisuus ja
värkkäyspaja, kranssien teko askartelutilaisuus sekä Välikylällä Joulupuurotilaisuus hallituksen kokouksen
yhteydessä.
Kp-kylät ry. tekee hankkeen kanssa yhteistyötä osallistumalla hankkeen matkakustannuksiin n. 300 eurolla.
Tällä summalla tuemme maahanmuuttajain pääsyä eri tilaisuuksiin.
Alueiden välisten hankkeiden valmisteluun käytettiin osa kyläasiamiesten ajasta. Viiden maakunnan
kyläasiamiehet pitävät etäkokouksia kautta säännöllisesti yhteyttä sekä ovat kokoontuneet valtakunnallisten
tapahtumien yhteydessä jossa puheenjohtajistoa on ollut mukana.
Järjestöt muutoksessa mukana Keski-Pohjanmalla hankkeen kanssa olemme olleet säännöllisesti yhteydessä.
Hankkeessa on mm. paikallisen soten eli Soite:n kanssa perustettu järjestöneuvottelukunta jonka
puheenjohtajana toimii hallituksemme jäsen Miia Tiilikainen.
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 KP24tapahtumakalenteriin ja tätä kautta koko maakunnan ja median tietoisuuteen. eVILJO:a hallinnoi KeskiPohjanmaan 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 päättyneen Kyytiin – hankessa esilletulleita maaseudun lähilogistiikan ideoita
edistettiin ja aloitimme yhteistyön Kokkolan ammattikorkeakoulun Centrian VASTE-hankkeen kanssa.
VASTE-hankkeessa kehitetään vähähiilisiä ratkaisumalleja kuljetuksiin, keitetään alustamalleja joissa diiisovellutukset toimivat helpottaen kuljetusten tilaamista, laskutusta ja vähentävät päällekkäistä liikennettä.

VASTE-hanke tuo kylille kokeiltavaksi oman pakettiautomaatti malliston. Alaviirteen kylälle on tulossa
ensimmäinen Vaste-hakkeessa kehitetty pakettiautomaatti. Postin kanssa aloitettiin neuvottelut myös
pakettiautomaattien saamiseksi kylille, Eskolaan sellainen on tulossa jouluruuhkan jälkeen.
Vuoden 2018 aikana oli valmisteilla useita tuulivoimapuisto kaavoituksia sekä YVA -arviointeja eri
vaiheissa sekä Kaustisella suuri kaivoshanke joiden etenemistä seurattiin.
Keski-Pohjanmaan liitossa 5. vaihekaavan valmistelua seurattiin. Kaavan keskeisimpiä sisältöjä on
maakunnan tarkoituksenmukainen alue – ja yhdyskuntarakenne, tämä sisältää kylät. Kaava oli
työstövaiheessa v 2018 maakuntaliitossa.
Helsingin Keski-Pohjalaisten kanssa jatkoimme yhteistyön kehittämistä. Keskustelimme mm. pääsiäiskokon
rakentamisen avustamisesta joka johti metsäillan järjestämiseen Helsingin Keskipohjalaisille, illan toteutti
Keskipohjan metsänhoitoyhdistys.
Edunvalvonnassa jatkui Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaavan valmistelun seuraaminen. Tämän
strategisen aluerakenneyleiskaavan valmistelun seurannassa jatkui yhteistyö MTK- Keski-Pohjanmaa ja
Keskipohjan metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Kokkolaan valmistui mm. Ruotsalon kylän vaiheyleiskaava
joka aiheutti paljon keskustelua kylällä miten saa rakennuslupia kaava-alueen ulkopuolelle.

Talous
Henkilöstökulut olivat suurin menoerä. Kokouskulut muodostuvat alueen kyläyhdistyksien tilojen vuokrista,
tarjoilusta ja alueella matkustamisesta. Muita kuluja syntyi osallistumismaksuista, maakuntaa edistävien
asioiden kokoontumis-, neuvonta matkoista. 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 tuloa saadaan jäsenmaksuista ja tiedotuslehden ilmoitusmyynnistä.
Keskipohjalaiset Kylät ry, hallitus.

