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1. Keski-Suomen Kylät ry
Keski-Suomen maakunnallinen kylien yhteenliittymä, Keski-Suomen Kylät ry,
on perustettu vuonna 1997. Kulunut vuosi oli yhdistyksen yhdeksäs
toimintavuosi. Keski-Suomessa toimii n. 350 kyläyhdistystä ja –toimikuntaa
sekä asukasyhdistystä. Henkilöjäseniä yhdistyksellä oli 31.12.2005 rekisterissä
18, yhdistysjäseniä 52. Keski-Suomen 30:stä kunnasta 12 oli toimintavuoden
aikana kannatusjäseninä.
Keski-Suomen Kylät ry on valtakunnallisen Suomen Kylätoiminta ry:n
jäsenjärjestö.
Keski-Suomen Kylät ry:n tavoitteena on kylätoiminnan maakunnallinen
edunvalvonta ja kylä- ja asukasyhdistysten tukena toimiminen. Paikallistason
yhteistyön kautta muodostuvan verkoston kokoavana voimana toimiva KeskiSuomen Kylät ry järjestää tavoitteidensa toteuttamiseksi monipuolista
toimintaa, tiedotusta ja koulutusta.

2. Taloustoteuma
Keski-Suomen Kylät ry:n tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2005 osoittaa alijäämää
4566,11 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2004 65 271,32 euroa.
Toimintavuoden tuloslaskelma ja tase ovat liitetietoina.
Kyläverkko-hanke saa TE-keskukselta 100 % rahoituksen. Näin yhdistykselle
jäivät maksettavaksi välirahoittamisesta johtuvat korkokulut, jotka vuonna
2005 olivat 810 euroa.
Equal -kylätalous hanke loppui 31.3.2005. Hanke sai rahoituksensa VarsinaisSuomen TE-keskukselta.
Vuonna 2005 yhdistys sai valtionosuutta 12 798 euroa.

3.

Yhdistyksen toiminta vuonna 2005

3.1. Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Keski-Suomen Kylät ry on sillanrakentaja. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on
tukea keskisuomalaisia kyliä ja viedä viestiä niistä kaikille mahdollisille tahoille
jotka kylien asioista päättävät.
Keski-Suomen Kylät ry:n edustajat ovat toimineet
Keski-Suomen
maakuntasuunnitelman
(kyläasiamies)
Keski-Suomen
Maaseutustrategian
(kyläasiamies)
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päivitystyöryhmässä
valmistelutyöryhmässä

Keski-Suomen uuden alueellisen maaseutuohjelman, Asuminen ja
palvelut työryhmässä (kyläasiamies, koordinaattori)
Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksessa (kyläasiamies)
Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaostossa
(kyläasiamies)
PALKO -hankkeen ohjausryhmässä (kyläasiamies)
Talousjätevesihankkeen ohjausryhmässä (koordinaattori)
Koti Hankasalmelle – hankkeen ohjausryhmässä (koordinaattori)
Tupa ja tontti – hankkeen ohjausryhmässä (koordinaattori)
Maakuntakaava, aluerakenneryhmässä (koordinaattori)
Keski-Suomen Kulttuuriympäristöryhmässä (koordinaattori)
Keski-Suomen Kylät ry on vakiinnuttanut asemansa toimijakentällä niin
maakunnassa kuin valtakunnallisestikin ja tämän työn tulokset ovat nähtävissä
vaikuttamiskanavien määrässä. Yhdistys on antanut aktiivisesti lausuntoja ja
tehnyt kannanottoja ajankohtaisista ja huomiota herättävistä aiheista. Yhdistys
jalkautui vuoden aikaan entistä enemmän maakuntaan pitämällä kokouksensa
kylillä. Kokousiltaa jatkettiin pitämällä kokousten jälkeen kyläilta. V. 2005
aikana oltiin Jämsässä Pihtiputaalla, Leivonmäellä, Keuruulla, Äänekoskella ja
Laukaassa.

3.2 Kyläverkko-hanke
Kyläohjelma on yksi Keski-Suomen kolmesta teemaohjelmasta. Kyläohjelmalla
halutaan innostaa ja aktivoida kyliä toimimaan oma-aloitteisesti
elinympäristönsä
kehittämiseksi.
Kyläverkkohanke
on
kyläohjelman
koordinointihanke.
Hankkeen
avulla
varmistetaan
maakunnallisen
kyläohjelman toteutus hyvässä yhteistyössä alueellisten maaseudun
kehittämisyhdistysten, rahoittajien ja kylätoimijoiden kanssa. Hankkeen
toteutusaika on 15.5.2002 – 30.6.2006.
Kyläverkkohankkeen tavoitteena on koordinoida ja aktivoida kylien
kehittämistoimintaa tehostamalla suunnitelmallisuutta, tiedonkulkua ja
yhteistyötä. Hankkeessa toteutetaan myös kyläohjelman tavoitteita, löydetään
kentän todelliset koulutustarpeet ja varmistetaan että tarpeeseen vastataan.
Tämän kautta saadaan toteuttamiskelpoisia kehittämishankkeita eri
rahoituskanaviin.
Kyläverkko-hanke toimi sekä kyläasioita että maallemuuttosektorin kattavana
vuonna 2005. Kyläasiamiehenä toimi Jaana Salonen ja maallemuuton
koordinaattorina Mika Määttä. Projektisihteerinä toimi Anna Kauppi ajalla 1.2.30.10.2005.
Vuoden aikana järjestettiin koulutuksia ja kylätoimintapäiviä eri
ajankohtaisista aiheista. Vuoden aika kyläasiamies ja koordinaattori vierailivat
useissa eri kyläyhdistyksissä ja ammattikorkeakoululla puhumassa
kylätoiminnasta ja sen mahdollisuuksista mm. työllistäjänä.
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3.3. Vuoden Kylä 2005 -kilpailu
Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen Liiton, Keskisuomalaisen,
Keskimaan, Keski-Suomen Osuuspankin, Lähivakuutuksen, MTK:n ja
ProAgrian kanssa kolmivaiheisena. Yhteistyötahot toimivat aktiivisesti
kilpailun tuomaristossa. Yhteistyötahot ja Kylät ry luovuttivat palkinnot: 2000
euron
rahapalkinnon,
kivilaatan
sekä
tienvarsikyltit
voittajalle.
Kiertopalkintona olleen Oltermanni-sauvan luovutti 2004 Vuoden Kylä Kuusa
Laukaasta.
Kaikista kandidaateista kirjallisten hakemusten perusteella valittiin kolme
parasta kylää jatkoon kilpailun ensimmäisessä osiossa. Finaaliin päässeet kylät
olivat Tikkala Korpilahdelta, Saarenmaa- Vertaala Jyväskylän maalaiskunnasta
ja Huikko Toivakasta.
Valintaraati vieraili kolmessa ehdokaskylässä ja kierrokset pisteytettiin
kyläesittelyn
pohjalta.
Kylätoimintapäivässä
mitattiin
vielä
kyliä
tietovisaosuudella.
Vuoden Kyläksi valittiin Huikon kylä Toivakasta. Perusteluina Vuoden Kylän
arvonimelle ovat mm. pitkäjänteinen ja aktiivinen työ alueen toimintojen
kehittämisessä.

3.4. Kuokkavieras 2005
Keski-Suomen Kylät ry nimeää vuosittain virallisen Kuokkavieraan. Arvonimi
myönnetään
hallituksen
käsittelyn
perusteella
maakunnalliselle
yhteistyökumppaniyhteisölle tai -henkilölle, joka panostuksellaan ja
myötävaikuttamisellaan on ollut kylätoiminnan henkisenä tukena. Kyläkummin
toimikausi on syyskokouksesta seuraavan vuoden syyskokoukseen.
Järjestyksessään neljännen kuokkavieraan tittelin sai Veli Koski TEkeskuksesta. Hänet nimettiin Kylätoimintapäivässä lokakuussa 2005
Kuokkavieraaksi. Kuokkavieras on voinut halutessaan osallistua Kylät ry:n
hallituksen toimintaan ja muilla sopiviksi katsomillaan tavoilla konsultoida
kylätoimintaa.

3.5. Tapahtumat
Kylät ry:lle vuosi 2005 oli varsin vilkas. Hallituksen jäseniä osallistui
tammikuussa yhdistysten hallituksille suunnattuun koulutuspäivään Lahdessa.
Kevään aikana Kyläverkkohanke järjesti ”Paikan markkinointi” -koulutukset 6
eri paikkakunnalla (Lievestuore, Leivonmäki, Kuhmoinen, Multia, Kivijärvi ja
Viitasaari). Samalla teemalla pidettiin maaliskuussa Keskisuomalainen
maaseutu asumisen paikkana -seminaari Jyväskylässä.
Huhtikuussa
yhdistys
järjesti
bussimatkan
valtakunnalliseen
Maaseutuparlamenttiin Helsinkiin. Bussiretkiä jatkettiin kesällä hankkeen
järjestämällä retkellä Hankasalmelle. Matkan tavoitteena oli esitellä
maaseutuasumisen mahdollisuuksia kaupunkilaisille.
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Syyskuussa yhdistys oli järjestämässä valtakunnallista Kylätoiminnan tie –
tapahtumaa Petäjävedellä. Samassa kuussa oltiin mukana WeenMaanWiljaa –
messuilla yhdessä hankkeen ja kylien kanssa.
Syyskuussa hallituksen jäseniä yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa
osallistuivat myös Keski-Suomi Risteilylle.
Kylätoimintapäivää
vietettiin
lokakuussa.
Marraskuussa
järjestettiin
Kylätalousseminaari Jyväskylän maalaiskunnassa ja oltiin järjestämässä
yhdessä Kyläverkkohankkeen kanssa ELMA-messuja.

4. Hallinto
4.1. Yhdistyksen kokoukset
Sääntöjen mukaan Keski-Suomen Kylät ry kutsuu koolle yleisen kokouksen
kaksi kertaa vuodessa käsittelemään sääntömääräiset asiat. Lisäksi voidaan
pitää ylimääräisiä kokouksia hallituksen koollekutsusta. Jäsenistö kutsutaan
kokouksiin kirjeitse tai lehti-ilmoituksella seitsemän vuorokautta ennen
kokouspäivää.
Vuosikokous
Keski-Suomen Kylät ry:n vuosikokous pidettiin Laukaassa Kuusan kylällä 31.3.
Syyskokous
Syyskokous pidettiin Uuraisilla 27.10. Kokouksessa valittiin yhdistyksen
hallituksen
puheenjohtajaksi
Arto
Kummala.

4.2. Hallitus
Keski-Suomen Kylät ry:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa.
Lisäksi pidettiin sähköposti- ja puhelinkokouksia 2 kpl.
Hallituksen kokoonpano muodostui kahdeksasta jäsenestä ja heidän
henkilökohtaisista varajäsenistään. Hallituksessa oli edustaja kaikista
seutukunnista.
Jäsenet:
Puheenjohtaja
Arto Kummala Jämsä
Pentti Noronen, (Anna-Kaisa Ahlbom)
Teija Ikonen (Aimo Ruuti)
Paula Määttä, (Reena Laukkanen)
Reijo Länkinen, (Leena Salonen)
Jorma Rautjoki, (Päivi Nivala)
Mari Ikäheimonen (Jukka Lindeberg)
Aulis Huuskonen, (Ritva Lehmusoksa)
Hanna Parkkola (Reija Katainen)
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5. Tiedottaen asiat esille
5.1. Kyläverkko-lehti
Keski-Suomen Kylät ry julkaisi kaksi kertaa vuonna 2005 Kyläverkko-lehden,
jossa käsiteltiin keskisuomalaista maaseutua ja kyliä monipuolisesti. Lehti
jaettiin kaikkiin talouksiin koko maakunnassa ja siten se saavutti merkittävän
laajan lukijakunnan. Lehdestä saatiin hyvää palautetta arvokkaana
tiedotuskanavana kylä- ja asumisyhdistysasioissa. Lehdestä myytiin sivuja
maaseudun kehittämisyhdistyksille, Kyläverkko-hankkeelle, sekä muille
hankkeille. Painos oli yhteensä 131 000 kappaletta, joista 126800 jaettiin
suoraan haja-asutuksen kotitalouksiin ja Jyväskylän kaupunkialueelle.
Kyläverkkohanke
tuotti
Kyläverkkolehden
yhdessä
maaseudun
kehittämisyhdistysten kanssa.

5.2. Internet-sivut
Vuonna 2002 avatut Keski-Suomen Kylät ry:n internet-sivut sijaitsevat
osoitteessa www.keskisuomenmaaseutu.info. Sivustoa ylläpidetään yhdessä
maaseudun kehittämisyhdistysten Vesuri ry:n ja ja Maaseutukehitys ry:n
kanssa. Sisällön tuotannosta on vastannut kyläasiamies ja projektisihteeri.

5.3. Media
Lehdistöön on pidetty yhteyttä lehdistötiedotteilla ajankohtaisista asioista ja
tapahtumista. Vuoden Kylä -kilpailun yhteydessä lähetettiin lehdistötiedotteet
kilpailun alussa ja kyläkierrosten alettua sekä tulosten selvittyä maakunnan
päälehteen ja myös maakunnassa ilmestyviin paikallislehtiin, sekä radioon että
paikallistelevisiossa.
Kylä- ja maallemuuttoasiat ovat saaneet kiitettävästi huomiota mediassa.
Valtakunnallisen kyläpäivän tiimoilta annettiin useita radiohaastatteluita,
samoin Vuoden kylä –kilpailu. Suurin osa niistä on ollut alueellisia uutisia
liittyen kylien omiin toimintoihin. Myös kyläaiheisia juttuja on esitetty radiossa
ja tv:n alueuutisissa.

5.4. Kyläkortisto
Kyläverkko
-hanke
on
tehnyt
tietokantarekisterin,
josta
löytyy
keskisuomalaisten kylien tiedot koko maakunnan alueelta. Tietokanta valmistui
vuoden 2005 maaliskuussa. Tietokanta on julkinen ja kaikkien käytettävissä.
Kylärekisterissä on vuonna 2005 ollut yhteensä 300 kylää ja järjestöä, jotka
ovat saaneet säännöllisesti tietoa Kylät ry:stä.

5.5. Kyläkirje
Kyläyhdistyksiin suunnattua tiedotusta on pidetty Kyläverkko-hankkeen kautta
yllä kyläkirjeillä, joita on lähetetty säännöllisin väliajoin kyläyhdistyksille
yhteensä 3 kertaa vuoden 2005 aikana. Kyläkirje on ajankohtaisiin kyläasioihin
pureutuva tietopaketti, josta saa monipuolisesti tietoa, lisäarvoa ja tukea
paikalliselle toiminnalle.
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5.6. Vierailut
Tiedotusta voidaan katsoa olevan myös kyläasiamiehen sekä koordinaattorin
tekemät vierailut kunnissa. Samoin kyläiltojen järjestäminen eri puolilla
maakuntaa voidaan laskea tiedottamiseksi. Tavoitteena on ollut saada tieto
leviämään kylien maakunnallisesta yhteenliittymästä keskisuomalaisille kylille
ja tulla tutuksi ja turvalliseksi linkiksi kylätoiminnassa myös
ruohonjuuritasolla.

5.7. Etuovi.com -palvelu
Kyläverkkohankkeen kautta käynnistettiin maakunnassa kiinteistömarkkinointi
etuovi-com –nettipalvelun kautta. Hanke on kerännyt tietoa vajaakäyttöisistä
kiinteistöistä maakunnan alueella. Palvelu on saanut hyvin julkisuutta, myös
mediassa, ja hankkeen päätyttyä yhdistys jatkaa palvelun ylläpitoa.

6. Jäsenyys
Vuoden 2005 jäsenluettelo on nähtävillä yhdistyksen toimistolla, osoitteessa
Hannikaisenkatu 18, Jyväskylä.
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