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1. Keski-Suomen Kylät ry

Keski-Suomen maakunnallinen kylien yhteenliittymä, Keski-Suomen Kylät
ry, on perustettu vuonna 1997. Kymmenen toimintavuotta on tullut täyteen
ja keväällä 2007 on aika juhlia.  Keski-Suomessa toimii n. 350
kyläyhdistystä,  kylätoimikuntaa ja asukasyhdistystä. Henkilöjäseniä
yhdistyksellä oli 31.12.2006 rekisterissä 17, yhdistysjäseniä 57. Keski-
Suomen kunnista kymmenen (30/10) oli toimintavuoden aikana
kannatusjäsenenä.

Meneillään oleva valtakunnallinen kunta- ja palvelurakenneuudistus
(PARAS-hanke) selvittää kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa ja
asukkaiden, kuntalaisten, palvelujen saatavuutta, mutta vaikuttanee myös
keskisuomalaisten kuntien lukumäärään. Ajan murroksessa
kylätoiminnalla on entistä enemmän kysyntää.

Keski-Suomen Kylät ry on valtakunnallisen Suomen Kylätoiminta ry:n
jäsenjärjestö. Suomessa on 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää ja
yksi ruotsinkielisten kylien yhdistys.

Keski-Suomen Kylät ry:n tavoitteena on kylätoiminnan maakunnallinen
edunvalvonta ja kylä- ja asukasyhdistysten tukena toimiminen.
Paikallistason yhteistyön kautta muodostuvan verkoston kokoavana
voimana toimiva Keski-Suomen Kylät ry järjestää tavoitteidensa
toteuttamiseksi monipuolista toimintaa, tiedotusta ja koulutusta.

2. Katsaus talouteen

Keski-Suomen Kylät ry:n tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2006 osoittaa alijäämää
5.273,74 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2006 on 71.130,10 euroa.
Toimintavuoden tuloslaskelma ja tase ovat liitetietoina.

Kyläverkko-hanke ja Maaseudun Muutos Mahdollisuudeksi -
esiselvityshanke ovat saaneet TE-keskukselta 100 % rahoituksen. Näin
yhdistykselle jäivät maksettavaksi välirahoittamisesta johtuvat provisio- ja
korkokulut, jotka vuonna 2006 olivat 920,79 euroa.

Syksyllä 2006 alkoi valtakunnallinen ESR-ohjelman hanke, jolla kootaan
yhteen sirpaleista maaseudun työtä. Tästä SYTY:n hallinnoimasta
hankkeesta yhdistys sai yhden yhdeksästä osahankkeesta, ja näin tuotiin
Korpilahden pohjoisille kylille TOIMI-hanke, jonka kesto on 1.10.2006-
30.11.2007. Tämän hankkeen välirahoituksen hoitaa valtakunnallisesti
SYTY itse.

Vuonna 2006 yhdistys sai valtionosuutta 16 430 euroa.
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Yhdistyksen toiminta

3.1. Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Keski-Suomen Kylät ry:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea
keskisuomalaisia kyliä ja viedä viestiä niistä kaikille mahdollisille tahoille,
jotka kylien asioista päättävät. Vuoden aikana on lähestytty
kirjeitse/sähköpostilla maakunnan kansanedustajia ja kuntia.

Keski-Suomen Kylät ry:llä on edustus seuraavissa toimielimissä:
- Keski-Suomen maakuntasuunnitelman päivitystyöryhmä

(kyläasiamies/projektipäällikkö)
- Keski-Suomen maaseutustrategian valmistelutyöryhmä

(kyläasiamies/projektipäällikkö)
- Keski-Suomen uuden alueellisen maaseutuohjelman, Asuminen ja

palvelut -työryhmä (molemmat hanketyöntekijät)
- Suomen Kylätoiminta ry:n hallitus (kyläasiamies/ projektipäällikkö)
- Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaos

(kyläasiamies/projektipäällikkö)
- Palko-hankkeen ohjausryhmä (kyläasiamies/projektipäällikkö)
- Elvi-hankkeen ohjausryhmä (kyläasiamies/projektipäällikkö)
- Talousjätevesihankkeen ohjausryhmä (koordinaattori/suunnittelija)
- Maakuntakaava, aluerakenneryhmä (koordinaattori/suunnittelija)
- Keski-Suomen Kulttuuriympäristöryhmä (koordinaattori/suunnittelija)
- Keski-Suomen suurpetoneuvottelukunta (puheenjohtaja Arto

Kummala)
- Keski-Suomen maaseutuasumisen yhteistyöverkosto

(toiminnanjohtaja)

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, kuten uuden ohjelmakauden ohjelmat.

Yhdistys jalkautui vuoden aikaan maakuntaan pitäen osan kokouksistaan
kylillä. Kokousiltaa jatkettiin kokousten jälkeen kyläillan merkeissä.
Vuoden 2006 aikana oltiin Korpilahden Tikkalassa maamiesseurantalolla
18.5. ja Uuraisten Jokihaarassa Paunetti-kylätalolla 29.8. Myös paikallisiin
kyläkokouksiin ja -iltoihin osallistuttiin resurssien mukaan (esim. Multian
kylät 1.2., Petäjäveden kylät 1.2., Viitasaaren Keitelepohja 10.9.).

Maakunnan muiden teemaohjelmien, maaseutumatkailun ja pk-
elintarvikealan esiselvityshankkeiden kanssa yhteistyössä on suunniteltu
verkottumista ja viestintää. Näitä tapaamisia on ollut pitkin vuotta.

Yhteistyötä maakunnan toimintaryhmiin on pidetty yllä puhelimitse,
sähköpostilla ja tapaamisilla. Kylät ry:n, SYTY:n ja toimintaryhmien
yhteinen kehittämispalaveri pidettiin 4.10. Jämsässä Patapirtissä, jolloin
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kuultiin Eero Uusitalon ja Risto Matti Niemen näkemyksiä uudesta
ohjelmakaudesta ja sen haasteista.

Yhteistyötä muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa on lisätty. Vuonna
2006 neuvoteltiin syvemmästä yhteistoiminnasta 4H-järjestön Keski-
Suomen piirin kanssa (5.9. ja 2.11.), mikä johti yhteisiin, etenkin
maaseudun nuoriin kohdentuviin toimenpiteisiin. Suomen Kylätoiminta
ry:llä ja Suomen 4H-liitolla on yhteinen hanke ’Yhteistyöllä kylille
elinvoimaa ja palveluita’, jonka puitteissa maakuntatasolla yhteistä
toimintaa on ollut hyvä kehittää. Myös ProAgrian järjestöpäiville on
osallistuttu.

3.2 Hanketoiminta

Kyläohjelma on ollut yksi Keski-Suomen kolmesta teemaohjelmasta
päättyneellä ohjelmakaudella. Kyläohjelmalla haluttiin innostaa ja
aktivoida kyliä toimimaan oma-aloitteisesti elinympäristönsä
kehittämiseksi. Kyläverkkohanke oli kyläohjelman koordinointihanke.
Hankkeen avulla varmistettiin maakunnallisen kyläohjelman toteutus
yhteistyössä alueellisten maaseudun kehittämisyhdistysten, rahoittajien ja
kylätoimijoiden kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 15.5.2002-30.6.2006.

Kyläverkko-hankeen työntekijöinä työskentelivät kyläasiamiehenä Jaana
Salonen ja maallemuuton koordinaattorina Mika Määttä. Hankkeen
päätösseminaari pidettiin Laukaassa Peurungassa 4.5.2006.

Kyläverkkohankkeen jälkeen käynnistyi esiselvityshanke nimeltään
Maaseudun Muutos Mahdollisuudeksi, jonka päälliköksi valittiin Jaana
Salonen ja suunnittelijaksi Mika Määttä. Esiselvityshankkeen tavoitteena
on tuottaa maakuntaan uusi paikallisen kehittämisen ohjelma, koota ja
levittää tietoa PARAS-hankkeesta, mallintaa toimijoiden välinen tiedotus-
ja markkinointiyhteistyö sekä edistää kylätasoista maankäytön
suunnittelua.

Syksyllä alkanut TOIMI-hanke hallinnoidaan Jyväskylästä. Hankkeen
taloushallinnon hoitaa toiminnanjohtaja Sirpa Pekkarinen ja hankkeeseen
on joulukuussa palkattu työnsuunnittelija Elina Hopponen Moksin kylältä.
Keski-Suomen Kylät ry:stä osallistuivat hallituksen jäsen Paula Määttä ja
toiminnanjohtaja Sirpa Pekkarinen 11.-12.10.  järjestettyyn TOIMI-
hankkeen valtakunnalliseen koulutustilaisuuteen Turussa.

3.3. Vuoden Kylä 2006 -kilpailu

Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen Liiton, Keskisuomalaisen,
Keskimaan, Keski-Suomen Osuuspankin, Lähivakuutuksen, MTK:n ja
ProAgrian kanssa kolmivaiheisena. Yhteistyötahot toimivat aktiivisesti
kilpailun tuomaristossa. Voittajakylälle luovutettiin palkinnoksi 2000
euron stipendi, kivilaatta sekä tienvarsikyltit. Kiertopalkintona olleen
Oltermanni-sauvan luovutti edellisvuoden voittajakylä, Huikko Toivakasta



5

(myöhemmin syksyllä Satakunnassa, Jämijärvellä valtakunnallisessa
kilpailussa, Huikon kylä itse palkittiin kunniamaininnalla).

Kirjallisten hakemusten perusteella kandidaateista valittiin 10-
vuotisjuhlavuoden johdosta poikkeuksellisesti neljä parasta kylää jatkoon
kilpailun ensimmäisessä osiossa. Finaaliin päässeet kylät olivat
Keihärinkoski Viitasaarelta, Jukojärvi Keuruulta sekä Jokihaara ja
Kyynämöinen Uuraisilta.

Valintaraati vieraili finalistikylissä ja kierrokset pisteytettiin kyläesittelyn
pohjalta. Kylätoimintapäivässä mitattiin vielä kyliä tietovisaosuudella.
Vuoden Kyläksi valittiin Kyynämöinen Uuraisilta. Perusteluina Vuoden
Kylän arvonimelle olivat mm. aktiivinen työ alueen toimintojen
kehittämisessä sekä vilkas nuoriso- ja kulttuuritoiminta.

3.4. Kuokkavieras 2006

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 viidennen kuokkavieraan tittelin sai kansanedustaja
Toimi Kankaanniemi Uuraisilta. Hänet nimettiin Kylätoimintapäivässä
lokakuussa 2006 Kuokkavieraaksi. Kuokkavieras on voinut halutessaan
osallistua Kylät ry:n hallituksen toimintaan ja muilla sopiviksi
katsomillaan tavoilla konsultoida kylätoimintaa.

3.5. Tapahtumat

Valtakunnalliset kotiseutupäivät vietettiin 2.-6.8. Vaasassa, jonne
toiminnanjohtaja osallistui varsinaisena vuosikokouspäivänä, 4.8.
Yhdistyksen edustajat ja henkilöstö osallistuivat valtakunnallisille
kylätoimintapäiville, jotka pidettiin Jämijärvellä 15.-16.9.

Kylät ry:lle vuosi 2006 oli varsin monivivahteinen johtuen ohjelmakauden
vaihtumisesta ja hankemuutoksista. Kylätoimintapäivää vietettiin 28.10.
Leivonmäen Rutalahdella, joka oli ensimmäinen keskisuomalainen Vuoden
Kylä, 10 vuotta sitten. Kylätoimintapäivän teema oli maaseudun
palveluyrittäjyys ja asiantuntijaluennoitsijana kuultiin Mannakoti-
yhdistystä Nastolasta.

Lokakuussa vietettiin toimintaviikkoa, jolloin maanantaina 23.10.
toimistolla oli avoimien ovien päivä ja tiistaina esiteltiin kaupunkilaisille
kylätoimintaa Jyväskeskuksessa. Tuolloin oli myös syyskokous, jonka
jälkeen jäsenetuna esitettiin kotimainen elokuva Keisarin Salaisuus
(karikatyyri-piirroskomedia).



6

4. Hallinto; riihet ja työrukkaset

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.

Keski-Suomen Kylät ry:n vuosikokous pidettiin Huikon kylätalolla
Toivakassa 30.3.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalevi Jääskeläinen ja
sihteerinä Anna Kauppi. Syyskokous pidettiin 23.10. Jyväskylässä
Finnkinon elokuvateatterissa.  Kokouksen puhetta johti Arto Kummala ja
sihteerin tehtävät hoiti toiminnanjohtaja. Kokouksessa valittiin
yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2007 Reena Laukkanen-Abbey,
Tikkalan kylältä Korpilahdelta.

4.2. Hallitus

Keski-Suomen Kylät ry:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 15
kertaa, joista kaksi kokousta pidettiin sähköpostitse. Hallituksen
kokoonpano muodostui kahdeksasta jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista
varajäsenistään.

Jäsenet: 
Puheenjohtaja Arto Kummala
Pentti Noronen (Anna-Kaisa Ahlbom) 
Paula Määttä (Reena Laukkanen)
Reijo Länkinen (Tarja Uusipaasto)
Päivi Nivala (Aulis Huuskonen)
Mari Ikäheimonen (Jukka Lindeberg)
Seppo Suihkonen (Mailis Braun)
Mari Ikäheimonen (Jukka Lindeberg)
Jukka Hallberg (Jarmo Autio)
Hanna Parkkola (Kari Lehtinen)

4.3. Henkilöstö

Vuoden 2006 aikana yhdistyksellä on ollut palkattuna toimistosihteeri
Anna Kauppi ajalla 1.3. - 31.05. ja toukokuusta lähtien osa-aikainen
toiminnanjohtaja, Sirpa Pekkarinen Viitasaarelta. Osansa yhdistyksen
toimintaan on antanut myös tutkija Kaisu Kumpulainen, joka tekee
Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan laitokselle
väitöskirjatutkimustyötä yhteisölähtöisen maaseudun kehittämistoimista.
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4.4. Yhdistyksen toimitilat ja välineet

Vuoden 2006 keväällä yhdistys muutti Hannikaisenkadun kiinteistöstä
Kirkkopuiston viereen Kilpisenkadulle, Ovenia Oy:n alivuokralaiseksi.
Uuden toimiston etu on hyvä sijainti kävelykadun lähellä ja edullinen
vuokra. Yhdistyksen omaisuutta ovat toimiston kalusteet ja tietokoneet.
Yhdistys omistaa tavaramerkin KyläKelpaa! sekä verkko-oikeudet 4.4.2009
saakka domainista kyläkelpaa.fi.

5. Kylät ry:ltä maailmalle (tiedottaminen)

5.1.  Kyläverkko-lehti

Keski-Suomen Kylät ry julkaisi vuoden 2006 aikana yhden Kyläverkko-
lehteä, 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,
mutta taloudellisten resurssien puutteen vuoksi lehteä ei voitu toimittaa
useampaa numeroa.

5.2. Internet-sivut

Vuonna 2002 avatut Keski-Suomen Kylät ry:n internet-sivut sijaitsivat
osoitteessa www.keskisuomenmaaseutu.info. Sivustoa ylläpidettiin
yhdessä maaseudun kehittämisyhdistysten Vesuri ry:n ja  Maaseutukehitys
ry:n kanssa. Uudet kotisivut osoitteessa www.keskisuomenkylat.fi avattiin
vuoden 2006 vaihtuessa uuteen vuoteen. Kotisivu-uudistuksen tavoitteena
oli saada helposti ylläpidettävät sivut, jotka myös mahdollistavat
luottamushenkilöstön intranet-palvelun.

5.3.  Media

Lehdistöön on pidetty yhteyttä lehdistötiedotteilla aiheena ajankohtaiset
asiat ja tapahtumat.  Vuoden Kylä -kilpailun yhteydessä sen eri vaiheissa
lähetettiin tiedotteet maakunnan päälehteen, maakunnassa ilmestyviin
paikallislehtiin ja radioon sekä paikallistelevisioon.

Kylä- ja maallemuuttoasiat ovat saaneet kiitettävästi huomiota mediassa.
Kyläverkkohankkeen päätösseminaarin yhteydessä annettiin
radiohaastatteluja, samoin Vuoden kylä -kilpailun aikana ja jälkeen.

Lokakuussa yhdistys sai puheenvuoron verkkomedia PAJA:n
äänilehtijulkaisuun (www.tori.to). Tämä äänellisen verkkoblogin idea on
nostaa esiin alansa asiantuntijoita.
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5.4. Kyläkortisto

Kyläverkko-hanke teki tietokantarekisterin, josta löytyy keskisuomalaisten
kylien tiedot koko maakunnan alueelta. Tietokanta valmistui jo vuoden
2005 alussa. Tietokanta on ollut julkinen ja kaikkien käytettävissä
hankkeen ajan. Kyläverkko-hankkeen päättymisen jälkeen yhdistyksellä ei
ollut resursseja pitää kyläkortistoa enää julkisena palveluna.

Yhdistys ylläpitää omana työnään kylien yhteystietojärjestelmää, ja tässä
kylärekisteriin pohjautuvassa tiedostossa on ollut vuonna 2006 yhteensä
300 kylää ja järjestöä, jotka ovat saaneet säännöllisesti tietoa Kylät ry:ltä.

5.5. Jäsen- ja kyläkirjeet

Kyläyhdistyksiin suunnattua tiedotusta on pidetty yllä kyläkirjeillä, joita on
lähetetty kyläyhdistyksille kolme kertaa vuoden 2006 aikana. Kyläkirje on
ajankohtaisiin kyläasioihin pureutuva tietopaketti, josta saa monipuolisesti
tietoa, lisäarvoa ja tukea paikalliselle toiminnalle. Yhdistyksen jäsenille on
puolestaan postitettu jäsenkirje, jossa on tiedotettu toiminnasta ja
jäseneduista.

5.6. Vierailut

Yhdistys jalkautui maakuntaan omassa toiminnassaan sekä kutsuttuna
erilaisiin tilaisuuksiin omassa maakunnassa tai muualla Suomessa.
Viranomaisyhteistyötä tehtiin etenkin TE-keskukseen ja Keski-Suomen
Liittoon päin. Myös toisten maakunnallisten toimijoiden ja hankkeiden
tilaisuuksiin on pyritty osallistumaan (esim. Myllyseminaari 11.11.
Suovanlahdella, POTKU-kulttuuriympäristöhanke, Korpilahden ELVI-
hankkeen tilaisuudet).

Kansainvälisen toiminnan lukuun ryhdyimme järjestämään vierailua
Viroon Tarttoon 23.-25.9., ajatuksenamme käydä tutustumassa
Kodukantin kylänkehittäjäkoulutuksiin. Matkalle lähtijöiden vähyyden
vuoksi matka jouduttiin perumaan.

5.7. Maalla asumisen markkinointi

Kyläverkkohankkeen kautta käynnistettiin maakunnassa vuonna 2005
kiinteistömarkkinointi ETUOVI.com -nettipalvelun kautta. Hanke keräsi
tietoa vajaakäyttöisistä kiinteistöistä ja tonteista maakunnan alueella.
Hankkeen päätyttyä yhdistys on jatkanut palvelun ylläpitoa. Noin puolet
maakunnan kunnista on ollut tässä yhteistyössä kumppanina mukana.
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Yhdistys toimii Keski-Suomen edustajana Onni muuttaa maalle
-verkostossa. Elokuun 8. päivänä Seinäjoen Farmari-näyttelyssä Keski-
Suomi oli edustettuna omalla asumisentarjonnallaan. Maakunnallisena
maaseutuasumisen verkostoryhmän kokoonkutsujana yhdistys toi
kumppanit saman pöydän ääreen 26.10. kun kokoonnuttiin Keski-Suomen
Liittoon miettimään maallemuutto.info -portaalin jatkuvuutta.
Maaseutuasumisen teemaryhmän ja Onni muuttaa maalle -hankkeen
puolesta neuvottelussa olivat mukana Mia Saloranta ja Kaija Roiha.

6. Jäsenyys

Vuoden 2006 jäsenluettelo on nähtävillä yhdistyksen toimistolla,
osoitteessa Kilpisenkatu 5, Jyväskylä.

Hallitus on käsitellyt toimintakertomuksen ja hyväksynyt sen

Jyväskylässä 22.2.2007.

_________________________    ________________________

_________________________    ________________________

_________________________    ________________________

_________________________    ________________________
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_________________________    ________________________

_________________________    ________________________

_________________________    ________________________


