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OULAISTEN KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS 6.10.2022 

Aika Torstaina 6.10.2022, klo 15 alkaen 

Paikka Pyhäjokiseudun toimipiste, Asemakatu 1, yläkerta 

Kutsutut (tummennetulla paikalla olleet) 
Ahti Auno  Matkanivan kyläyhdistys 

 Sinikka Mattila  Matkanivan kyläyhdistys 
 Eija Ahlholm  Matkanivan kyläyhdistys 
 Markku Salmela Mäyrän kyläyhdistys 
 Seija Vinkki  Mäyrän kyläyhdistys 
 Hannu Portti  Piipsjärven kyläyhdistys 
 Pertti Mäyrä  Piipsjärven kyläyhdistys 
 Arto Ylikulju  Petäjäskosken kyläyhdistys 
 Kaisu Ylikulju  Petäjäskosken kyläyhdistys 
 Anna-Mari Simunaniemi Petäjäskosken kyläyhdistys 

Markku Yppärilä Petäjäskosken kyläyhdistys 
 Esa Aunola  Pohjois-Pohjanmaan Kylät 

Keijo Pylväs Pohjois-Pohjanmaan Kylät, Ylivieskan seudun alueellinen yhteyshen-
kilö 

Riikka Moilanen Oulaisten kaupunginjohtaja 
Marjut Lehtonen Oulaisten kaupunki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Suvi Koskenlaine Oulaisten kaupunki, hallintojohtaja 

 Anna Koivukangas Oulaisten kaupunki, kulttuurituottaja, Kyläillen -hanke 
Sanna Mäyrä Oulaisten kaupunki, järjestövastaava, liikunta- ja nuorisotoimen joh-

taja 
Jarmo Soinsaari  Oulaisten kaupunki, kehitys- ja elinkeinojohtaja  
Anna Ruotsalainen Oulaisten kaupunki, viestintä- ja markkinointikoordinaattori  
Sirpa Kortet  Pyhäjokiseutu, päätoimittaja 

 Tommi Oja (tai varahenkilö) Rieska-Leaderin hallituksen Oulaisten edustaja 
 Sirpa Nevanperä  Oulaisten kaupunki, kylätoimintavastaava, puh.joht. ja siht. 

 
Tanja Löytynoja / Teemu Hukkanen 
 PoPLi, palvelupäivät kylille, Eloa ja iloa kylille -hanke  

Asiat 
1. Avaus + nimilista kiertoon 

• Sirpa Nevanperä toimi puheenjohtajana ja sihteerinä ja avasi kokouksen. Nimilista. 
2. Tanja Löytynoja ja Teemu Hukkanen kertovat palvelupäivistä, miten mukaan. Tarpeet ja 

toiveet teemojen suhteen. Liitteenä ”Eloa ja iloa kylille; Palvelupäivät ja tapahtumat” 

• Palvelupäivä(t) on mahdollista pitää vielä nyt loppuvuodesta tai sitten kevätkau-
della. Ns. virkistyspäivä mahdollinen. Linja-autolla johonkin lähiseudulle.  

• Alkukartoitus kylälle, mitä palveluja puuttuu.  

• Paikkana kylätalo tms. tai etäyhteyksien hyödyntäminen. Kylältä yhteyshenkilö. 

• Kunnon mummola > kuntomittaukset, jumpat ym. > mahdollisuus varata! 

• Päätökset kyliltä Tanjalle viimeistään marraskuulla tai sitten siirtyy keväälle.  

• Mäyrän grillikodalla keväällä? Seija selvittää. 

• Ottakaa yhteyttä Tanjaan, jos kiinnostuitte olemaan mukana! 
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3. Sirpa Kortet Pyhäjokiseudusta kertoi ideasta: ”Kuvakierros kylille” 

• Sovittiin, että Sirpa K. lähtee sopivan porukan kanssa kyläkierrokselle, livelähetys. 
Ennakkomainos Pyhäjokiseutuun. Kyläkeskiviikko! Kylille näkyvyyttä.  

• 19.10. Piipsjärvi, klo 17- 

• 26.10. Petäjäskoski, klo 15 – 

• 2.11. Mäyrä, klo 15 – 

• 9.11. Matkaniva klo 15 – 
4. Edellisen kokouksen muistio 

• Käytiin läpi. 
5. Oulaisten kaupungin ajankohtaista 

• Anna Ruotsalainen, kaupungin uusi viestintä- ja markkinointikoordinaattori, aloitta-
nut elokuulla 

- Kuntastrategia työn alla 
- 12.10. avautuu kuntalaiskysely kaupungin sivulla, käykää vastaamassa! 
- Ikäihmisten strategiatyöpaja oli Olotilassa, paljon porukkaa, hyvä tapahtuma 
- Päiväkodeissa taideprojekti ”Unelmien kotikaupunki” 

• Sanna Mäyrä 
- Järjestöjen avustuspolitiikka muuttuu, kyläavustus pysyy ennallaan 
- Sotejärjestöyhdyshenkilönä Jenny Pärnäinen 
- Ideoita: Hiihtocup kylille? Umpihankihiihto?  
- Sanna kertoi kylillä järjestettävistä liikuntapalveluista: löydät ne täältä. 

6. Rieska-Leaderin ajankohtaista  

• Tommi Oja ei päässyt kokoukseen.  
7. Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n kuulumiset / Keijo Pylväs 

• Kylätoiminnan eduskuntavaaliohjelma on julkistettu (Kriisinkestävien kylien Suomi) 

• Maakunnalliset kyläpäivät Pyhännällä 4.9.: Ansiomerkkejä: Keijo Pylväs (kultainen), 
Hannu Portti (hopeinen), Arto Ylikulju (hopeinen), Seppo Sallmen (pronssinen) ja 
Mauri Myllykangas (pronssinen). Vuoden kyläksi valittiin Varjakka.  

• Keijo innosti kyliä tekemään hakemuksia vuoden kyläksi.  

• Pohjois-Pohjanmaan Kylien syyskokous 22.11. /Keijo ja Aunolan Esa mukana 

• Syksyn 2022 Kyläpäivät järjestetään 2.- 3.11.2022 Jyväskylässä. 

• Pohjois-Pohjanmaan Maakuntapäivät 7.11.2022; vuoden järjestöteon julkistaminen.  

• Anita Sievänen Oulaisissa 13.10. Honkamajalla. Anitan palveluita voi tilata kylille. 

• Hullun älykkäät kylät -hankkeelle haussa perojektityöntekijä. 
8. Kylien kuulumiset  

• Matkaniva, Sinikka ja Eija 
o Kyläsuunnitelman kysely 
o Kylätalon 30 -vuotisjuhla su 30.10. klo 13 (kahvit klo 12)  
o Kylätalon energiansäästöä pohditaan  
o Kesällä sillankaiteen kukkien kasteluvuorot. Taidetta. Meni hyvin, ei ilkivaltaa! 

  

https://www.oulainen.fi/liikuntapalvelut
https://suomenkylat.fi/wp-content/uploads/2022/10/Eduskuntavaalitavoitteet_2023.pdf
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• Mäyrä, Seija 
o Kylätoiminnan 40 -vuotisjuhla oli laavulla, yli 100 kävijää! 
o Osakaskunta järjesti onkitapahtuman 
o Kuntopiiri alkaa: joka torstai 
o Leader-rahaa saatu kuntolaitteisiin  
o Kyläsuunnitelman teko meneillään, kyselyt 

• Petäjäskoski, Arto ja Kaisu 
o Maisemahanke etenee 
o Kylän resurssit? Uimaranta, kotiseututalo, nurmikot...  
o Grillikodan kunnostus, leader-rahaa saatu. Uusi laavu.  
o Kylätien perusremontti, kylätalon parkkipaikan laajennus  
o Avoimet kylät oli hyvä tapahtuma! Porukkaa kävi paljon.  
o Kesäkauden päättäjäiset pidettiin 
o Reitistöt merkitty 

• Piipsjärvi / Hannu ja Pertti 
o Suppilautojen ja kajakkien vuokraus kesällä, matkaparkki oli venerannassa (12 va-

rausta!) 
o Jumppavuorot koulun liikuntasalissa 
o Kinttupolkujen raivaukset 
o Kehittämis- ja turvallisuussuunnitelmat työn alla 
o Järjestöille pidettiin yhteinen kokous alkukesästä: ideoitiin kylän neuvostoa. Yhteis-

työ kylän järjestöjen ja yhdistysten kesken. Jatkuu...  
o Avoimet kylät + haukikuninkuuskisat + tanssit > kunnon tapahtumapäivä 
o Vuosikokous pidetty 
o Liikennekirja ekaluokkalaisille: kyläyhdistys mukana  
o Uimarannan kehittäminen + kioski > ensi kesänä, kyläyhdistys mukana ideoimassa 
o Järvellä toteutettiin veneonginnan SM-kisat!  

9. Kyläsuunnitelmat ja turvallisuussuunnitelmat, tilanne 

• Suunnitelmat kaikilla kylillä työn alla.  
10. Kyläillen!-hankkeen kuulumiset 

• Talkootunteja tullut mukavasti! 

• Maanantai Mallillaan -tapahtumien palaute: Tapahtumat ovat saaneet hyvää pa-
lautetta. Kävijöitä > 500. Jatketaan hyvin todennäköisesti myös ensi kesänä. 

11. Avoimet kylät 2022 / kylien tapahtumat, miten meni. 

• Linja-auto oli täynnä. Aitto-ojan Tuulan opastus sai kiitosta. Joka tilaisuudessa oli 
porukkaa. Koska tilaisuudet näkyvät kartalla, oli porukkaa myös kauempaa. Jatkuu 
ensi vuonna.  

• Keskusteltiin, voisiko olla kylien yhteinen tapahtuma / vuosi, mutta ei saanut kanna-
tusta. Myös jatkossa joka kylä järjestää oman tilaisuutensa.  
  

https://www.petajaskoski.fi/tiedotteet/uutinen/laulumaan-laavu/
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12. Muita tulevia tapahtumia 

- Kuvakilpailu: Nyt etsitään Suomen surkeinta kylätietä! 
o Lokakuun aikana 
o Kuvat luovutetaan Timo Harakalle > eduskuntavaalivaikuttaminen 

- Avoimet joulukylät, 1. – 24.12.2022 
o Ilmoittautuminen 21.11. mennessä: https://suomenkylat.fi/joulukylat/ 
o Sovittiin, että järjestetään yhteinen toritapahtuma + porinatupa. Sirpa 

varaa päivän ja ilmoittaa kylille.  
o Kylien omat tapahtumat voi myös ilmoittaa: tonttupolku, laulutapah-

tumat, myyjäiset... 
- Paikalliset yhteisöt turvallisuustoimijoina -seminaari 7.10. klo 14.30 alkaen. 

https://vimeo.com/event/2419467/3f82000867 
- Hullujen ideoiden ilta Honkamajalla 13.10. klo 18-21? 

o OAMK, Vaikuttavuus esiin -hankkeen toteuttama 
o Vielä ehtii mukaan.  

- Tulevaisuuden kylä – teams 26.10.2022, klo 18-20 
o Tavoitteena on vahvistaa kylien ja korttelien tulevaisuuden uskoa, vin-

kit tulevaisuusajattelun mahdollisuuksista. 
o Kylien edustajille, kylätoiminnan parissa työskenteleville, paikalliske-

hittäjille, päättäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. 

o Ilmoittaudu 23.10.2022 mennessä: https://link.webropolsur-

veys.com/EP/5CD0057F49A0508A 

- Matkanivan kylätalon 30 -vuotisjuhla su 30.10. klo 12 alkaen (kahvit) 
- Kyläasumisen kehittäminen 8.11. klo 17.30 – 19.30 / Teams 

o Ilmoittaudu tästä 
o Illan aiheita mm. maaseudun uudet asumisratkaisut: esimerkkejä mm. 

minitaloista ja yhteisöllisestä asumisesta; vuokrausmahdollisuuksien 
lisääminen 

- Energiailtapäivä 17.11. klo 14-17 Yritystalolla 
o avoin kaikille, tarkempi kutsu tulee myöhemmin 

- Turvallisuusilta 22.11.2022 klo 18 – Törmänhovilla 
o Tarkoitettu kaikille Oulaisten järjestöille, yhdistyksille, yrityksille 
o Mukaan myös ensihoito ja pelastustoimi 
o Voitte laittaa Sirpalle ennakkokysymyksiä tai aiheita! 

- Avoimet kylät 10.6.2023  
o https://avoimetkylat.fi/ 
o 14.5.2023 ilmoittautuminen. 
o Päätettiin olla mukana! Yhteistyö kylien välillä, kaupunki mukaan. 
o Avoimet saunat!? 

  

https://suomenkylat.fi/kuvakilpailu-nyt-etsitaan-suomen-surkeinta-kylatieta/
https://suomenkylat.fi/joulukylat/
https://vimeo.com/event/2419467/3f82000867
https://link.webropolsurveys.com/EP/5CD0057F49A0508A
https://link.webropolsurveys.com/EP/5CD0057F49A0508A
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=shZ94cWTWk2FXeO6NmCU48HqEZ_D9HVHtRNtPCBDmuVUMjkwM0QyMDFSSkYwVk5TWllYSTUyTEs0OC4u
https://avoimetkylat.fi/
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13. Muut asiat 

• Kuntalaisaloite / Puskurirahoitus- / väliaikaisrahoitusmalli hankkeiden edistä-
miseksi tulee ensin hallituksen käsiteltäväksi. Mikäli väliaikaisrahoitus otetaan 
käyttöön, määrärahat tulisivat käyttöön v. 2023 talousarviossa.  

• Joulunavaus 25.11. Käpylän koulu ym.  

• Joulubasaari 26.11. 

• 3.12. Wanhan Woiman joulumyyjäiset klo 10-14, avoimet kaikille 

• Järjestöjen joulupuuro 18.12. klo 18, paikka? 

• KUMA -hankkeen kysely! www.kalajoki.fi/kuma-hanke 

• Sirpa aloittaa osa-aikaisen eläkkeen 1.11. (50 %:n työaika, joka toinen viikko 
töissä).  
 

14. Seuraava kokous 

• Alkuvuodesta. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.  
 
 

Liitteet  Eloa ja iloa kylille; Palvelupäivät ja tapahtumat 

http://www.kalajoki.fi/kuma-hanke

