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1. Keski-Suomen Kylät ry; yhdistys, jäsenet ja jäsenyys 

 

Maakunnallinen kylien yhteenliittymä Keski-Suomen Kylät ry on perustettu 

vuonna 1997. Keski-Suomessa toimii n. 300 kyläyhdistystä, kylätoimikuntaa 

ja asukasyhdistystä. Yhdistyksellä oli 31.12.2013 henkilöjäseniä 7 (9 kpl) ja 

yhdistysjäseniä 53 (61). Keski-Suomen kunnista 17/23 (18/23) oli 

kannatusjäsenenä. Yhteensä jäseniä oli 77 (86) kpl (suluissa ed. vuoden 

tieto). Jäsenluettelo on nähtävillä kylätoimistolla, osoitteessa Niinijoentie 77, 

44480 NIINILAHTI (Viitasaari).  

 

Kylät ry:n tavoitteena on kylätoiminnan maakunnallinen edunvalvonta ja kylä- 

ja asukasyhdistysten tukena toimiminen. Yhdistys järjestää tavoitteidensa 

toteuttamiseksi monipuolista toimintaa, tiedotusta ja koulutusta.  

 

Kylät ry on valtakunnallisen Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) jäsenjärjestö. 

Suomessa on 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää ja yksi ruotsinkielisten 

kylien yhdistys. 

 

Kylät ry:llä on jäsenyys seuraavissa järjestöissä: Keski-Suomen Liikunta ry,  

Jyväsriihi ry, Maaseutukehitys ry, Viisari ry ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 

ry. 

 

 

2. Talous 

 

Kylät ry:n tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013 osoittaa alijäämää 4.298,62 euroa 

(2012 alijäämää 2.161,29 €).  Taseen loppusumma 31.12.2013 on 22.279,84 

euroa (26.403,05 €/2012). Toimintavuoden tuloslaskelma ja tase ovat 

liitetietoina. 

 

Vuonna 2013 yhdistys sai valtionavustusta Suomen Kylätoiminta ry:n kautta 

35.280 euroa (35 280,00 €/2012 ). Merkittävinä tukijoina ja 

yhteistyökumppaneina kylätoiminnalle ovat olleet Keski-Suomen Liitto, 

maakunnan kunnat ja Keski-Suomen ELY- keskus. 

 

 

3. Yhdistyksen toiminta 

 

 

3.1. Edunvalvonta ja vaikuttaminen 

 

Kylät ry:n tärkeimpiä tehtäviä on tukea keskisuomalaisia kyliä ja viedä viestiä 

tahoille, jotka kylien asioista päättävät. Vuoden aikana on lähestytty 

kirjeitse/sähköpostilla maakunnan kansanedustajia ja kuntia. 

 

Kylät ry:llä on jäsenyys ELY- keskuksen neuvottelukunnassa.  

Kylät ry:llä on ollut edustus seuraavissa toimielimissä: 

- Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaos  

- Keski-Suomen kulttuuriympäristöryhmä  

- Keski-Suomen suurpetoneuvottelukunta (ei kokouksia v. 2013) 

- Keski-Suomen järjestöareena 

- Laajakaista Kaikille –hanke, ohjausryhmä  

- Viestinnästä Voimaa –hanke, ohjausryhmä 

- Pro Ruokakulttuuri-hanke, ohjausryhmä 

- Metso-ohjelman yhteistyöryhmä  

- Kyläbuusti- hankkeen seurantaryhmä 

- Kylän Sydän –hankkeen seurantaryhmä 

- Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulle –hankkeen ohjausryhmä 
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- Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa II –hanke, ohjausryhmä 

 

Kyläasiamies ja puheenjohtajisto ovat osallistuneet Suomen Kylätoiminta ry:n 

kokouksiin ja koulutuksiin (neuvottelupäivät kevät ja syksy). Kylät ry:n 

mandaatilla Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallituksessa varajäsenenä on 

Sirpa Pekkarinen. Reena Laukkanen-Abbey on Suomen Kylätoiminta ry:n 

hallituksen jäsen. 

 

Sirpa Pekkarinen ja Reena Laukkanen-Abbey osallistuivat Valtakunnalliseen 

kyläasiamiesten tapaamiseen Kannuksessa 5.-6. kesäkuuta. Yhteistyötä 

maakunnan neljään toimintaryhmään on pidetty yllä puhelimitse, sähköpostilla 

ja tapaamisilla (mm. Yhteinen tulevaisuus maaseudulla –hanke).  

 

Yhdistys osallistui kuntien ja paikallistoimijoiden järjestämiin kyläiltoihin. 

Tilaisuuksissa keskusteltiin mm. kyläturvallisuudesta, lähipalveluista, 

kyläkouluista, tietoliikenteestä, paikallisteistä ja kylien kokoontumistiloista. 

Tilaisuuksia oli seuraavasti: 7.1. Muurasjärvi, Pihtipudas, 11.3. Pajupuro, 

Saarijärvi, 27.4. Niemisjärvi, Hankasalmi, 21.5. Soliskylä, Viitasaari, 1.8. 

Keitelepohja, Viitasaari, 3.9. Lannevesi, Saarijärvi, 17.9. Hietama, Äänekoski, 

30.9. Joutsa ja 12.11. Höytiä, Uurainen, 30.11. Juokslahti, Jämsä. Lisäksi 

oltiin aktiivisesti mukana erilaisissa tilaisuuksissa Niinilahden kylätalolla, jossa 

yhdistyksen toimisto sijaitsee. Lapsille ja nuorisolle tarkoitettu Superpäivä 

Kylässä toteutettiin 6.8. Keitelepohjassa Viitasaarella laajassa yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti Joutsassa ja Jämsässä on vuoden 

kuluessa käyty keskusteluja ja järjestetty tilaisuuksia kyläkouluasian 

ympärillä. Yhdistyksestä näihin tilaisuuksiin ovat osallistuneet mm. Eero 

Peltoniemi ja Matti Salminen. 

 

Maaseudun kehittäjien verkostotapaamiset ns. Pöllöparlamentit kokoontuvat 

noin joka toinen kuukausi. Kylät ry on osallistunut näihin tapaamiseen 

aktiivisesti. Yhdessä ELY- keskuksen ja maaseutuhankkeiden kanssa 

toteutettiin Keski-Suomen Maaseutugaala Karstulan Wanhoissa Wehkeissä 

1.11. 

 

Maaseutujaoksen nimeämään Keski-Suomen maaseutuasumisen työryhmään 

Kylät ry:n edustajia ovat olleet Eero Peltoniemi ja Aimo Pellinen. Työryhmä on 

kokoontunut kerran vuonna 2013. Valtakunnalliseen maaseutututkijoiden 

tapaamiseen 22.8. Kalajoella osallistuivat mm. Reena Laukkanen-Abbey ja 

Sirpa Pekkarinen. Tuulivoimahankkeita ja rakentamista esittelevä seminaari 

järjestettiin Jämsässä Savion Hovissa 12.6. yhteistyössä Suomen Kylätoiminta 

ry:n Bisneskeissit-hankkeen kanssa. Valtakunnallisen Voimistuvat Kylät –

kampanjan maakunnallinen II-tilaisuus pidettiin Jyväskylässä 4.9. 

 

Järjestötoimijoiden ja 3-sektorin toiminnan koordinaatiosta vastaa 

maakunnassa nk. Järjestöareena, johon Kylät ry kuuluu. Keski-Suomen 

Yhteisöjen Tuki ry:n toteuttamana ao.toimijoiden yhteystiedot, palvelut ja 

tiedottaminen on voitu hoitaa www.yhdistystori.fi –portaalin kautta. 

 

 

3.2. Hanketoiminta  

 

Arjen turvallisuuteen pureutuva Paikallistoiminnan Turvaverkko –hanke sai 

myönteisen rahoituspäätöksen ELY-keskuksesta toukokuussa 2011. Hanke 

rahoitetaan Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja tuki on 90 %. 

Kolmivuotinen hanke on saanut jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun saakka. 

Hankkeessa tuotetaan kyläyhdistyksille ja yhteisöille turvasuunnitelmamalleja, 

järjestetään tilaisuuksia ja tapahtumia. Hankkeen toimesta Keski-Suomeen 

tuodaan kokemuksia valtakunnallisesta toiminnasta ja tehdään viranomaisten 

kanssa yhteistyötä. 

http://www.yhdistystori.fi/
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Hankeyhteistyötä on tehty vuoden aikana mm. seuraavien hankkeiden 

kanssa: Viestinnästä voimaa, Pro Ruokakulttuuri, Maalla, Palvelutuuli, Kylän 

Sydän, Kyläbuusti, Koti Keski-Suomessa ja Kylä Lähtee! Yhteistyötä 

hankkeiden suunnittelussa on tehty Maaseudun Sivistysliiton ja Keski-Suomen 

Nuorisoseurojen kanssa. 

 

 

3.3. Huomionosoitukset; Vuoden Kylä ja Kuokkavieras 

 

Kyläkilpailun menettelyyn tehtiin muutos vuonna 2011. Keski-Suomen 

maaseututoimijoiden yhteistyöryhmä käsitteli esityksiä ja valmistelun pohjalta 

Kylät ry:n hallitus nimesi Keski-Suomen Vuoden Kyläksi 2013 Tikkalan kylän 

Jyväskylästä Korpilahdelta.  

 

Kylät ry nimeää vuosittain virallisen Kylien Kuokkavieraan. Arvonimi 

myönnetään hallituksen käsittelyn perusteella maakunnalliselle 

yhteistyökumppaniyhteisölle tai -henkilölle, joka panostuksellaan ja 

myötävaikuttamisellaan on ollut kylätoiminnan henkisenä tukena. 

Kuokkavieraan toimikausi on syyskokouksesta seuraavan vuoden 

syyskokoukseen.  

 

Vuoden 2013 kuokkavieras oli kasvatustieteen professori emerita Eira 

Korpinen Jyväskylästä. Syksyllä 2013 nimitys annettiin kehitysjohtaja Timo 

Rusaselle. Kuokkavieras on voinut halutessaan osallistua Kylät ry:n hallituksen 

toimintaan ja muilla sopiviksi katsomillaan tavoilla konsultoida kylätoimintaa.  

 

 

3.4. Tapahtumat  

 

 

Keski-Suomen Päivänä 18.4. Kylät ry järjesti yhdessä JAMK:n Pro 

Ruokakulttuuri- ja Maalla -hankkeiden kanssa kyläretkipäivän Pihtiputaalle 

Muurasjärvelle. 

 

Maakunnan neljäs Maaseutugaala järjestettiin Karstulassa Wanhoissa 

Wehkeissä 1.11. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Keski-Suomen Ely – 

keskuksen ja maaseutuhankkeiden kanssa. Tilaisuudessa julkistettiin Keski-

Suomen Vuoden kylä 2013. Juhlassa oli n. 250 vierasta. 

 

 

3.5. KyläKelpaa! 

 

KyläKelpaa! on suojattu tuotemerkki, joka on tarkoitettu viihtyisää ja 

laadukasta asumista edistävien tapahtumien käyttöön. Tuotemerkkiä hallinnoi 

Kylät ry.   

 

Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa on neuvoteltu tuotemerkin hallinnon 

siirrosta. Tuotemerkin lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät yhdistyksen 

kotisivuilta.  

 

 

4. Hallinto  

 

 

4.1. Yhdistyksen kokoukset 
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Sääntöjen mukaan Kylät ry kutsuu koolle yleisen kokouksen kaksi kertaa 

vuodessa. Lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia hallituksen 

koollekutsusta.   

 

Kylät ry:n vuosikokous pidettiin Jyväskylässä Ravintola Primuksessa 19.3. 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 8.10. Saarijärven museolla. 

Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2014 Matti 

Salminen. Yhdistyksen hallituksen kokoonpanoa täydennettiin ylimääräisellä 

yleiskokouksella Jyväskylässä 20.11. 

 

 

4.2. Hallitus 

 

Kylät ry:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen 

kokoonpano muodostui kahdeksasta jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista 

varajäsenistään sekä puheenjohtajasta. Sihteerinä toimi tammikuusta 

huhtikuuhun Mari Ikäheimonen ja tämän jälkeen loppuvuoden Sirpa 

Pekkarinen.  Hallituksen kehittämistyöpaja pidettiin GOPP-menetelmällä 17.6. 

 

Puheenjohtaja Matti Salminen 

Jäsenet 2013 (suluissa varajäsen):  

Reena Laukkanen-Abbey (Paula Määttä) 

Leena Kuhno (Heli Korhonen) 

Seija Lemmetti (Eero Peltoniemi) 

Viola Fredin (Immo Mönkölä) 

Petri Lehtoranta (Laura Härkönen)  

Tiina Sivonen (Antero Mikonranta) 

Juha-Matti Sirkka (Marie Finne-Bray) 

Aimo Pellinen (Jukka Lindeberg) 

 

 

4.3. Henkilöstö ja palveluntuottajat 

 

Toimintavuoden aikana yhdistyksen palveluksessa on ollut kyläasiamies Sirpa 

Pekkarinen, joka oli työvapaalla vuoden neljä enimmäistä kuukautta. Sijaisena 

toimi Mari Ikäheimonen. Kyläasiamiehen tehtäviin on kuulunut myös 

Turvaverkkohankkeen projektipäällikön työt. 

 

Yhdistyksen kirjanpito on ostettu LM- Taloushallinnonpalvelut  Lahja Mehdolta. 

Yhdistyksen internetpalveluntuottaja on Trival Oy:ltä. Matkapuhelin- ja 

mobiiliyhteyspalvelut ostettiin Elisa Oy:ltä. Yhdistyksen vakuutusyhtiönä on 

LähiTapiola. Työeläkevakuutusyhtiö on Eläke-Fennia. Yhdistyksellä on 

pankkiasiakkuus KSOP:n kanssa. Työterveyshuollon palvelut ostetaan 

Viitasaaren Kaupungilta. 

 

 

4.4. Yhdistyksen toimitilat ja välineet 

 

Yhdistyksen virallinen osoite ja kyläasiamiehen toimisto sijaitsee Niinilahden 

kylätalolla osoitteessa Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti.  Yhdistyksen 

omaisuutta ovat toimistokalusteet, tietokoneet, matkapuhelin ja digikamera.   

 

Yhdistys omistaa tavaramerkin KyläKelpaa! sekä sen domain- oikeudet. 

Yhdistyksellä on myös keskisuomenkylat.fi –domain, jota käytetään omassa 

varsinaisessa toiminnassa. 

 

 

5. Tiedottaminen ja yhteydenpito 
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5.1. Internet-sivut  

 

Kotisivut osoitteessa www.keskisuomenkylat.fi mahdollistavat 

luottamushenkilöstön intranet-palvelun ja hankeosallisten sisäisen 

tiedottamisen. Yleisön luettavissa ovat mm. hankekuvaukset ja raportit, tietoa 

tulevista tapahtumista, tapahtumakalenteri, jäsenhakemuskaavakkeet sekä 

palautelomakkeet. Myös yhdistyksen historiikki on siirretty kotisivuille. 

Kotisivujen kautta voi tilata sähköisen HTML-verkkokirjeen.  

 

 

5.2.  Media  

 

Lehdistöön on pidetty yhteyttä tiedotteilla ajankohtaisista asioista ja 

tapahtumista.  Lehdistötiedotteen jakelussa ovat kaikki maakunnan 

paikallislehdet, maakuntalehti ja radio sekä maakunta-tv. Vuoden 

tapahtumista erityisesti Keski-Suomen Päivä ja Vuoden Kylä ovat saaneet 

hyvin julkisuutta.  

 

 

5.3. Kyläkortisto 

 

Yhdistyksen kotisivuilla on hakuportaali keskisuomalaisiin kyliin ja 

yhdistyksiin. Lisäksi yhdistyksellä on kyläkortisto, jonka tiedot eivät ole julkisia 

(tietosuoja ja rekisterilaki).   

 

 

5.4. Jäsen- ja kyläkirjeet 

 

Kylä- ja asukasyhdistyksille on lähetetty sähköisiä jäsenkirjeitä sekä 

maapostia jäsenmaksujen yhteydessä. Kyläkirje on ajankohtaisiin kyläasioihin 

pureutuva tietopaketti, josta saa monipuolisesti tietoa, lisäarvoa ja tukea 

paikalliselle toiminnalle. Jäsenetuna on MaaseutuPlus- lehden vuosikerta, 

edulliset koulutukset, retket ja messupaikat sekä kotisivutila/-tiedotteet 

yhdistyksen www-sivuilla. Jäsen- ja kyläkirjeiden jakelussa on pyritty 

sähköiseen toimintaan, että tiedotteen jakelu edelleen olisi yhdistyksille 

edullista ja vaivatonta.  Sähköinen HTML-verkkokirje on toimitettu vuoden 

aikana yhdeksän kertaa. Vuoden 2013 aikana tehtiin sähköinen toiminnan 

arviointikysely jäsenille ja yhteistyökumppaneille (Reena Laukkanen-Abbey 

toteutti). 

 

 

5.5. Vierailut ja osallistuminen 

 

Yhdistys jalkautui toiminnassaan sekä kutsuttuna erilaisiin tilaisuuksiin 

maakunnassa tai muualla Suomessa. Viranomaisyhteistyötä tehtiin etenkin 

Ely- keskukseen ja Keski-Suomen Liittoon päin. Myös toisten maakunnallisten 

toimijoiden ja hankkeiden tilaisuuksiin on pyritty osallistumaan.  

 

Vuoden aikana on osallistuttu mm. Kuntamarkkinoille, Vapaaehtoisen 

Pelastuspalvelun tilaisuuksiin, Keski-Suomen Järjestöareenan ja 

Pöllöparlamentin kokouksiin ja valtakunnallisiin kylien hyvinvointi- ja 

turvallisuusseminaareihin.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keskisuomenkylat.fi/

