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Toimintakertomus 2020

Keskipohjalaiset Kylät ry toimii Keski-Pohjanmaan maakunnassa, yhdeksän kunnan alueella, joka sisältää  
n. 52 kylää. Jäsenmaksun vuodelta 2020 maksaneita kyliä on 22 kappaletta. Keskipohjalaiset Kylät ry:n 
hallitus on koottu eri kuntien kyläedustajista, sekä Leader-ryhmien edustajista. Hallitus on kokoontunut 
kyläyhdistyksien järjestämissä kokoustiloissa kevät- ja syyskokouksen lisäksi 5 kertaa. Käsiteltäviä asioita  
on kertynyt 54§. Vuosi 2020 oli Keskipohjalaiset Kylät ry:n 20. toimintavuosi. 

Hallitus 2020

Varsinaiset jäsenet:
Marko Kivelä, Jokikylä/Kälviä, puheenjohtaja 
Matti Mustajärvi, Kaustinen, varapuheenjohtaja
Kristä Järvelä, Kaustinen, Pirityisten edustaja
Sirpa Nevasaari, Lohtaja, Yhteisöklubi Silta
Mauri Koivusalo, Salonkylä 
Aimo Kallio, Alaviirre 
Irmeli Annanolli, Välikannus 

Varajäsenet: Risto Pakkala, Veteli 
Miia Tiilikainen, Eskola/Kannus 
Erkki Kuismin, Ruotsalo  
Paula Keski-Korpela, Väliviirre. 
Liisa Mäki-Korvela, Välikannus. 
Kai Ukskoski, Kaustinen

Kutsuttuna: Esa Erkkilä, kyläasiamies, Mutkalampi/Kannus 
Anja Jussila, sihteeri, tiedottaja, rahastonhoitaja.

Keskipohjalaiset  Kylät  ry  sai  toimintavuonna  2020  valtionapua  40  735,12  €.   Tuloslaskelmassa 
valtionavun käyttö 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, netti- ja fb-sivuston päivitykset ja tiedotuslehden valmistamisen omilla koneilla ja yhteyksillä.  
Pidämme yllä jäsenrekisteriä.  Hallitus osallistui Suomen Kylien järjestämiin koulutus ym. tilaisuuksiin.  
Keskipohjalaisia Kyliä kyläjaoksessa edusti Sanna-Maija Kauppi.

Yhdistys- ja tiedotustoiminta

Hallitus  kokoontuu  Keski-Pohjanmaan  alueen  eri  kyläyhdistyksien  tiloissa,  joissa  kokouksen  aluksi  
yhdistys kertoo omasta toiminnastaan. Maksamme yhdistyksille kokoustilavuokran.

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 
s-postia.  Lisäksi  tiedotetaan  facebook-sivuilla,  www-sivustolla  sekä  eViljo-sivustolla.  Nopein 
tiedotuskanava  on  fb-sivusto,  jolla  tiedotamme  maaseudun  kehittämiseen  liittyvistä  asioista  ja 
sidosryhmäuutisista.   Centria  ammattikorkeakoulun  kanssa  valmistelimme  järjestökoulutushanketta. 
Kyläasiamiehet ja yhdistyksemme puheenjohtaja ovat antaneet erilaista neuvontaa kylille.  Lokakuussa  
toteutimme  yhdessä  yhteistyökumppaneiden  kanssa  Maaseudun  liikennepäivän.

Vuoden Kyläksi 2020 valittiin Jokikylä Kälviän alueelta Kokkolan kaupungista. Olimme mukana Avoimet 
kylät -tapahtumassa.
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Hankkeet

Suomen  kylät  ry:n  hallinnoima  hanke  Koti  kylään  –hankkeen  toiminta-aluetta  on  Keski-Pohjanmaa.  
Hankkeen toimesta  kylillä  oli  joitakin  tapahtumia koronasta  huolimatta.  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.  Valmistelussa  oli 
”kylätalkkari” toimintaan TE-keskus -rahoitteisia hankkeita.  Viiden maakunnan kyläasiamiehet pitävät 
etäkokouksien kautta säännöllisesti yhteyttä,  sekä ovat kokoontuneet  valtakunnallisten tapahtumien 
yhteydessä, jossa puheenjohtajistoa on ollut mukana. Osallistuimme Keski-Pohjanmaan kuntaliiton eri 
työryhmiin. 

Järjestöt muutoksessa mukana 2.0 Keski-Pohjanmaalla -hankkeen kanssa olemme olleet säännöllisesti 
yhteydessä.  Keskipohjalaiset  Kylät  ry  oli  mukana eVILJO -  yhdistysten  kohtaamispaikka  -hankkeessa.  
eVILJO:n kautta toimijoiden käytössä ovat ilmaiset  kotisivut,  ns.  käyntikortti, joka sisältää kuvauksen 
yhdistyksen  toiminnasta,  keskustelukentän  ja  tapahtumakalenterin.  Tapahtumien  tiedot  ovat  suoraa 
ohjattavissa  KP24-tapahtumakalenteriin  ja  tätä  kautta  koko  maakunnan  ja  median  tietoisuuteen. 
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. 

Kaustisen seutukunnan hallinnoimana toimii  Kyytiin2 –hanke.   Kyytin2 -hanke paneutuu maaseudun 
henkilöliikenteen kehittämiseen mm. etsien sopivia kimppakyytialustoja sekä kehitellen muita ratkaisuja  
maaseudun  henkilöliikenteeseen.  Keski-Pohjanmaalla  toimi  myös  VASTE-hanke  jossa  kehitetään 
vähähiilisiä  ratkaisumalleja  tavarakuljetuksiin,  kokeillaan  alustamalleja  ja  digisovellutuksia  jotka 
helpottavat kuljetusten tilaamista, laskutusta ja vähentävät päällekkäistä liikennettä. VASTE-hanke tuo 
kylille  kokeiltavaksi  oman  pakettiautomaattimalliston  sekä  sähkölukollisia  tavarantoimituspaikkoja. 
Näiden kahden hankkeen kanssa kyläasiamies Esa Erkkilä toimii aktiivisesti. 

Vuoden  2020  lopulla  valmisteltiin  yhdessä  Kyytiin2  –hankkeen  ja  MaasDigiboksi  -hankkeen  kanssa  
Traficomille  liikkumisen  ohjaus  ja  valtionavustukset  rahoituksesta  hankehakemus,   Harrastuksiin 
kulkemisen Keski-Pohjanmaan malli (HaKu) 

Edunvalvonnassa  jatkui  Kokkolan  strateginen  aluerakenneyleiskaavan  valmistelun  seuraaminen. 
Vuoden 2020 aikana  oli  valmisteilla  useita  tuulivoimapuisto  kaavoituksia  sekä YVA  -arviointeja  eri 
vaiheissa sekä Kaustisella suuri kaivoshanke joiden etenemistä seurattiin.

Talous

Keskipohjalaiset Kylät ry sai toimintavuonna 2020 valtionapua 42.730,12 euroa. Henkilöstökulut olivat  
suurin  menoerä.  Kokouskulut  muodostuvat  alueen  kyläyhdistyksien  tilojen  vuokrista  ja  alueella 
matkustamisesta.  Yhdistyksen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti ammattimaisesti tilitoimisto, josta 
saadaan  tarvittaessa  myös  talousneuvontaa.  Talouden  hoitoon  yhdistyksestä  osallistuivat 
rahastonhoitaja/sihteeri,  puheenjohtaja  ja  tilitoimisto.  Keskipohjalaiset  Kylät  ry:llä  ei  ole  käytössä  
toimistotiloja,  vaan  asiamiehet  työskentelevät  kotonaan.  Valtionavun  lisäksi  tuloa  saadaan 
jäsenmaksuista.  Kirjanpidossamme  kulut  on  jaettu  aiheuttamisperiaatteen  mukaisesti. 
Koronavirusepidemian  vuoksi  perinteistä  Keskipohjalaisten  Kylien  lehteä  ei  julkaistu  joten  oma 
varainhankinta oli vähäistä. 

Esa Erkkilä Keskipohjalaiset Kylät ry, kyläasiamies/ Hallitus

 25.2.2020 Kannus Mutkalampi, 20km taajamamerkin takaa
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