www.kpkylat.fi
https://www.facebook.com/groups/762270467215881/

Hei kaikki kyläläiset!
Kevättiedote 2021 sisältää tällä kertaa poikkeustilanteesta johtuen tavallista vähemmän tapahtuma-asiaa.
Siksi muutokset ovat mahdollisia, lisäykset todennäköisiä. Seuraa tiedottelua.
_____________________________________________________________________________________

HANKKEET
Haittaako liikenneköyhyys kylänne järjestötoimintaa?
Verne, liikenteen tutkimuskeskus toteaa että liikenneköyhyys on termi ja näkökulma, jolla tarkastellaan
liikkumisen vaikutuksia ihmisen arkipäivään ja elämään. Liikenneköyhyyden ilmeneminen vaihtelee eri
alueilla ja ihmisillä. Suomalaisessa yhteiskunnassa käytetään monipuolisia keinoja liikenneköyhyyden
vähentämiseksi. Kaksi liikenneköyhyyttä kuvaava lausetta on että, olemassa olevat liikenneratkaisut eivät
tarjoa mahdollisuutta päästä niihin kohteisiin, joissa henkilö voi tyydyttää päivittäiset tarpeensa ylläpitää
kohtuullisen elämän laadun tai henkilön on käytettävä ylenmääräisesti aikaa liikkumiseen, mikä johtaa
aikaköyhyyteen tai sosiaaliseen eristymiseen.
Korona rajoittaa meidän liikkumista ja kokoontumista tänään, mutta ei toivottavasti tulevaisuudessa. Nyt
on aikaa pohtia uusia tapoja liikkumiseen kun rajoitukset poistuvat ja on mahdollista järjestää erilaisia
tilaisuuksia, kokouksia, matkoja ja isojakin tapahtumia.
Keski-Pohjanmaalla on kehitetty maaseudun liikkumispalveluita vuodesta 2014 asti jolloin aloitti
Kyytin1 –hanke joka jatkuu Kyytiin2 –hankkeena vielä vuoden. Hankkeen eräs huomio on
harrasteliikkumisen suuri määrä joka tapahtuu iltapäivän ja illan aikana sekä osittain myös
viikonloppuisin. Osa tästä liikenteestä on järjestöjen järjestämää toimintaa jonne ihmiset eri ikäluokissa
liikkuvat pääsääntöisesti omilla autoillaan. Centria ammattikoulun toimesta on kehitetty pakettien
jakelureitistöjä ja pakettien nouto/lähettämispisteitä joita on sijoitettu myös järjestöjen omistamiin
kiinteistöihin.
Keskipohjalaiset Kylät aloittaa Traficom -rahoitteista hanketta Harrastuksiin kulkemisen KeskiPohjanmaan malli HaKu. Hankkeessa pyritään saamaan eri harrastustoiminnassa liikkuvat
samoihin kyyteihin ja kokeillaan, koronatilanteen puitteissa, kuntakeskusten välillä
harrastustoiminna kuljetuksiin kutsutaksi tai vastaavaa järjestelyä. Ota yhteys kyläasiamieheen jos
haluat kuulla hankkeesta lisää.
Miten voimme pitää kaikki järjestötoiminnasta kiinnostuneet henkilö tulevaisuudessa mukana
toiminnassa, jos heillä ei ole mahdollista liikkua luontevasti erilaisiin tilaisuuksiin. Joitakin
toimintamalleja on jo kokeilut mm. PiggyBaggy – verkkosovellutus jota on Kyytin 2- hankkeen toimesta
kokeiltu. PiggyBaggy on kimppakyytejä mahdollistava järjestelmä joka on verrattavissa naapuriapuun.
Kyytiläiset sopivat keskenään tarvittaessa poltoainekulujen jakamisen. Eri tilaisuuksien ja kokousten
kutsuissa voi suositella kimppakyyti järjestelyjä ja laittaa jo kutsuun kimppakyyteihin mahdollistavia
ohjeita sekä linkkejä. Kimppakyytejä voi myös järjestellä ihan periteisin keinoin puhelimella ja watsappviesteillä ja pitää kaikki henkilöt mukana joita järjestötoiminta kiinnostaa näin ehkäisemme
liikenneköyhyyden vaikutusta omassa järjestötoiminnassa.
Esa Erkkilä Keskipohjalaiset Kylät kyläasiamies

TAPAHTUMAT:
KESKI-POHJALAISTEN KYLIEN YHTEINEN KEVÄTKOKOUS
Järjestetään huhti- toukokuun vaihteessa. Asiasta ilmoitetaan erikseen s-postitse ja facebookissa.

12.6. 2021 AVOIMET KYLÄT VALTAKUNNALLINEN TAPAHTUMA
Avoimet Kylät tapahtuman voitte suunnitella ihan haluamallanne tavalla mihin aikaan päivästä vain,
tapahtuman ei tarvitse olla koko päivän kestävä. Saatte myös Avoimen Kylät –tapahtuman ohjelmatiedot
maksutta Suomen kylätoiminta ry:n sivustolle sekä valtakunnalliseen karttaan.
Tapahtumaan liittyen Suomen kylät järjestää
25.3.2021 klo 18 - 19 maksuttoman
verkkokoulutuksen kylätapahtuminen viestinnästä. Koulutus tapahtuu Teams-alustalla. Ilmoita
itsesi mukaan osoitteessa https://suomenkylat.fi/koulutusta-kylille-kylatapahtuman-viestintaan/
Tapahtuman jälkeen sihteeri-Sanna ottaa mielellään vastaan kuvia kylien omista tapahtumista
julkaistavaksi kuvagalleriaan KP-Kylien nettisivulla. Muistattehan varmistaa, että kuvissa olevilta
henkilöiltä on saatu lupa kuvien julkaisemiseen.
_____________________________________________________________________________________

ANSIOMERKIT AKTIIVISILLE KYLÄTOIMIJOILLE HAETTAVISSA
Myöntöoikeus maakunnallisilla kyläyhdistyksillä, toimintaryhmillä ja Suomen Kylätoiminta ry:llä.
Myöntämisperusteet: Pronssinen: Vähintään 6 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoiminnan tai
toimintaryhmätyön luottamus- tai toimihenkilötehtävissä.
Hopeinen: Vähintään 12 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoiminnan tai toimintaryhmätyön luottamus- tai
toimihenkilötehtävissä.
Kultainen: Erityisen painavat ansiot paikalliskehittämisessä. Ei varsinaista vähimmäisaikarajaa, mutta
myönnetään hyvin säästeliäästi. Myöntöoikeus Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksella. Anomukseen
liitettävä cv (luottamus- ja yhdistystoiminta, maaseudun ja kylien kehittämistoiminta).
Hinnat (sis. Postikulut): Pronssinen ansiomerkki: 30 euroa, Hopeinen ansiomerkki: 60 euroa, Kultainen
ansiomerkki: 100 euroa, Viiri: 30 euroa
Hakemukset osoitteeseen kivela.mst@gmail.com tai esa.erkkila@kotinet.com
_____________________________________________________________________________________

MUUTA
Keskipohjalaiset Kylät ry:n puheenjohtaja Marko Kivelä ja kyläasiamies Esa Erkkilä vierailevat
pyydettäessä Kyläyhdistyksenne kokouksessa kertomassa KP-Kylät toiminnasta ja vastaamassa
kaikkiin esitettyihin kysymyksiinne. Soitelkaa tai kirjoitelkaa Markolle puh. 040 0968 276, s-posti
kivela.mst@gmail.com

Olettehan muistaneet rekisteröityä myös eViljoon? www.eviljo.fi eVILJO on maksuton tietokanta,
johon rekisteröitymällä yhdistykselle/yhteisölle luodaan oma käyntikorttinäkymä. Samalla tiedot
päivittyvät eViljo-rekisteriin. eVILJO:n kautta toimijoilla on mahdollisuus ottaa käyttöön myös
ilmaiset kotisivut (katso malli http://ruotsalonkylayhdistys.eviljo.fi/ ). Tunnukset käyntikortin ja
kotisivujen muokkaamiseen lähetetään rekisteröinnin jälkeen sähköpostitse. Kotisivuilla olevan
tapahtumakalenterin kautta teidän yhdistykenne/yhteisönne tapahtumien tiedot on suoraan
ohjattavissa KP24-tapahtumakalenteriin ja tätä kautta koko maakunnan ja median tietoisuuteen.
Keskipohjalaisten Kylien tiedotuksesta pitkään huolehtinut Anja Jussila on siirtynyt yhdistyksessämme
uusiin tehtäviin toimien nyt hallituksen varajäsenenä. Tiedottajan, rahastonhoitajan ja sihteerin tehtäviä
hoitaa nyt uutena henkilönä Sanna Kaattari. Sanna on paljasjalkainen lamppilainen, ja asuu Toholammin
Häkkilän kylän pikitien puoleisella laidalla. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse sanna.kaattari@kpkylat.fi
tai p. 040 6896 200.

Muistattehan ilmoittaa mahdollisesti muuttuneet yhdistyksenne puheenjohtaja- sekä muut
yhteystiedot osoitteeseen sanna.kaattari@kpkylat.fi, niin saadaan tiedotteet ja muu viestintä
perille ilman turhia mutkia matkassa.
_____________________________________________________________________________________
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