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Toimintakertomus 2021

Hallitus 2021

Varsinaiset jäsenet:
Marko Kivelä, Jokikylä/Kälviä, puheenjohtaja 
Matti Mustajärvi, Kaustinen, varapuheenjohtaja
Krista Järvelä, Kaustinen, Pirityisten edustaja
Sirpa Nevasaari, Lohtaja, Yhteisöklubi Silta
Helena Koivusalo, Salonkylä 
Aimo Kallio, Alaviirre 
Sanna-Maija Kauppi, Ruotsalo

Varajäsenet: Risto Pakkala, Veteli 
Miia Tiilikainen, Eskola/Kannus 
Anja Jussila, Yli-Kannus
Erkki Kuismin, Ruotsalo  
Paula Keski-Korpela, Väliviirre. 
Paula Määttälä, Määttälä
Kai Ukskoski, Kaustinen

Kutsuttuna: Esa Erkkilä, kyläasiamies, Mutkalampi/Kannus 
Sanna Kaattari, sihteeri, tiedottaja, rahastonhoitaja, Toholampi

Keskipohjalaiset Kylät ry toimii Keski-Pohjanmaan maakunnassa, yhdeksän kunnan alueella, joka
sisältää n. 52 kylää. Keskipohjalaiset Kylät ry:n hallitus on koottu eri kuntien kyläedustajista, sekä
Leader-ryhmien edustajista.  Hallitus on kokoontunut kevät-  ja  syyskokouksen lisäksi  7  kertaa,
joista  yhden  kerran  sähköpostikokouksena.  Kolme  kokouksista  toteutettiin  hybridimallina.
Käsiteltäviä asioita kertyi 59§.

Keskipohjalaiset  Kylät  ry  sai  toimintavuonna  2021  valtionapua  45.235€.   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.  Kyläasiamiehet ja puheenjohtaja
neuvoivat  kyliä  hanke ym.  asioissa.   Pidämme yllä  jäsenrekisteriä.   Hallitus  osallistui  Suomen
Kylien järjestämiin koulutus ym. tilaisuuksiin koronarajoitusten sallimissa rajoissa.

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 67 s-postiin, tiedotettavia asioita
kertyy  vuodessa  n.  200  s-postia.  Lisäksi  koulutuksista  ja  tapahtumista  tiedotetaan  facebook-
sivuilla,  www-sivustolla  sekä  eViljo-sivustolla.  Nopein  tiedotuskanava  on  fb-sivusto,  jolla
tiedotamme lisäksi maaseudun kehittämiseen liittyvistä asioista ja sidosryhmäuutisista. 
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Osallistuimme yhdessä Kosti ry:n,   Centrian,  SPR:N,  Soiten ja  muiden paikallisten yhdistyksen
kanssa  järjestettyihin  Kyläluuta-tapahtumiin.  Paikallisten  yhdistysten  kokoonpano  vaihteli  eri
paikkakuntien tilaisuuksissa. Kyläluuta-kierrosta valmisteltiin useassa eri palaverissa.  Tapahtumia
ehdittiin järjestää kaksi loppuvuoden 2021 aikana, ja ne järjestettiin kylätaloilla Kälviän Jokikylällä
sekä Eskolassa Veturitallilla. Tapahtumissa jaettiin tietoa vapaaehtois- ja yhdistystoiminnasta sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon kotipalveluista. 

Kyläasiamiehet ja yhdistyksemme puheenjohtaja ovat antaneet erilaista neuvontaa kylille tarpeen
mukaan.  Kyläasiamies  Esa  Erkkilä  on  toiminut  Kosti  ry  puheenjohtajana,  Keski-Pohjanmaan
järjestötalon Silta YhteisöKlubi – Kosti ry. 

Lokakuussa järjestimme kylätoimijoille opintoretken Pohjois-Iihin, jossa tutustuimme paikallisten 
yhdistysten hanketoimintaan sekä nähtävyyksiin ja historiaan kiertoajelulla. Pohjois-Iissä vierailun
emäntänä toimi kylähullu Anita Sievänen.

Vuoden Kyläksi 2021 valittiin Määttälän kylä Toholammilta. Olimme mukana Avoimet kylät -
tapahtumassa. Keski-Pohjanmaan koronatilanne vaikeutti tapahtuman järjestelyä.

Edunvalvonnassa  jatkui  Kokkolan  strateginen  aluerakenneyleiskaavan  käytäntöönpanon
seuraaminen.  Vuoden 2021 aikana oli valmisteilla useita tuulivoimapuisto kaavoituksia sekä YVA
-arviointeja eri vaiheissa sekä Kaustisella suuri kaivoshanke joiden etenemistä seurattiin. Keski –
Pohjanmaan  viides  maakuntakaava  hyväksyttiin  vuosia  kestäneen  valmistelun  jälkeen
loppuvuodesta  2021,  kyläasiamies  Esa  Erkkilä  on  ollut  kaavan  erilaisissa  valmisteluvaiheissa
mukana. 

Hankkeet

Alueiden välisten hankkeiden valmisteluun käytettiin osa kyläasiamiesten ajasta. Valmistelussa oli
lähinnä kyläturvallisuuteen, koulutukseen sekä maaseudun liikenteeseen liittyviä hankeaihioita.
Viiden maakunnan kyläasiamiehet pitävät etäkokouksien kautta säännöllisesti yhteyttä, sekä ovat
kokoontuneet  valtakunnallisten  tapahtumien  yhteydessä,  jossa  puheenjohtajistoa  on  ollut
mukana. Osallistuimme Keski-Pohjanmaan liiton eri työryhmiin. 

Kaustisen  seutukunnan  hallinnoimana  toimii  Kyytiin2  –hanke.   Kyytin2  -hanke  paneutuu
maaseudun  henkilöliikenteen  kehittämiseen  mm.  etsien  sopivia  kimppakyytialustoja  sekä
kehitellen  muita  ratkaisuja  maaseudun  henkilöliikenteeseen.  Tämän  hankkeen  kanssa
kyläasiamies Esa Erkkilä toimii aktiivisesti. 

Keskipohjalaiset Kylät toteutti sekä hallinnoi vuoden 2021 aikana Harrastuksiin kulkemisen Keski-
Pohjanmaan  malli  (  HaKu  )  hankkeen.  Saimme  siihen  Traficomin  liikkumisen  ohjauksen
valtionavustuksen – hanke rahoitusta.  Urheiluseuroilta ja muilta  harrastuksen tarjoajilta  nousi
keskusteluissa  esiin  tarve  jäsennellä  kuljetusastioita  ja  viestiä  niistä  paremmin.  Pyrimme
mahdollistamaan kyläläisten osallistumisen erilaisiin  harrastustapahtumiin.  Hankkeen keskeisiä
toimijoita  Keskipohjalaisten  Kylien  lisäksi  olivat,  Toholammin  kunta,  4H,  Vetelin  kunta,
Keskipohjanmaan  Eläkeliitto,  Kannuksen  kaupunki,  Näppärit  ,  Kepli,  KanTo-kansalaisopisto,
Halsuan  kunta,  Kaustisen  Pallo  Veikot,  Perhonjokilaakson  kansalaisopisto.  HaKu-hankkeen
suunniteluun  ja  toteutukseen  osallistui  läheisesti  Kyytin2  –  hankkeen  projektipäällikkö  Tomas
Luoma.  Vaasan  yliopiston  liikenteen  asiantuntija  Heli  Siirilä  osallistui  hankkeen  kokouksiin  ja
työpajoihin  tuoden  asiantuntijuutta  hankkeen  toteuttamiseen.  PiggyBaggy  –
kimppakyytisovellutusta muokattiin maaseutuolosuhteisin soveltuvaksi. Hankkeen toteuttamista
haittasivat erilaiset koronarajoitukset vuoden 2021 aikana. Kysy Haku – hankkeesta lisää 



3

kyläasiamieheltä  tai  tutustu  loppuraporttiin  Keskipohjalaisten  Kylin  kotisivuilla.  Linkin
loppuraporttiin löydät sivulta https://www.kpkylat.fi/haku-hankkeen-loppuraportti-onjulkaistu/

Centria ammattikorkeakoulun Yhdistysvoimaa – hankkeen ohjaustyöryhmässä toimi Esa Erkkilä.

Talous

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 kyläasiamiehet työskentelevät  kotonaan omilla
nettiyhteyksillään ja pääosin omilla koneillaan, ohjelmistoillaan ja laitteillaan. Valtionavun lisäksi
tuloa  saadaan  jäsenmaksuista.  Edelleen  jatkuneen  koronapandemian  takia  Keskipohjalaisten
Kylien tiedotuslehti ei ilmestynyt vuonna 2021. 

Keskipohjalaiset Kylät ry/ Hallitus
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