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OULAISTEN KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS 

Aika torstaina 7.4.2022 klo 14 – 16 

Paikka Matkanivan kylätalo, Kylätalontie 44, Oulainen 

Läsnä (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 
 Anna-Mari Simunaniemi 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 
Sirpa Kortet  Pyhäjokiseutu, päätoimittaja 

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

 
 ”Oulaisten kylien neuvostoon eli Kyläfoorumiin on edustus kyläyhdistyksillä (1-3 henkilöä / 

kylä / kokous). Lisäksi mukaan kutsutaan Pohjois-Pohjanmaan kylien edustus, paikallislehti 
Pyhäjokiseutu ja Rieska-Leaderin hallituksen Oulaisten edustaja(t).” 

 
Tähän kokoukseen kutsuttiin kyläyhdistyksen puheenjohtajat ja he puolestaan kutsuivat mu-
kaan kyläyhdistyksistä 1-2 henkeä / kylä. Lisäksi edellisessä kokouksessa sovittiin, että jat-
kossa mukaan kutsutaan Oulaisten kaupungin edustajia, joko viranhaltijoita tai päättäjiä.  
 

Asiat:  
1. Avaus 

• Sirpa Nevanperä toimi puheenjohtajana ja sihteerinä ja avasi kokouksen.   
 

2. Kylätoimintavastaavan esittely ja näiden kokousten nimipäätös  

• Sirpa Nevanperä nimettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 28.3.2022 Oulaisten kylätoiminta-
vastaavaksi Tuula Aitto-ojan tilalle. 

• Julkisuudessa ja puheissa on tämän neuvoston niminä esiintynyt mm. kylien neuvosto, kyläneu-
vosto, kyläfoorumi. Keijo Pylväs esitteli muistion 13.2.2015. Silloin on päätetty perustaa Oulais-
ten kylien neuvosto, joka on siis tämän neuvoston virallinen nimi edelleen. 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 

• Käytiin läpi edellinen muistio 14.2.2022, Törmänhovi.  
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4. Oulaisten kaupungin ajankohtaista / Marjut Lehtonen 

• Kaupungin strategiatyö alkaa, syksyllä sidosryhmät (myös kylät) mukaan. 

• Kuntalaisfoorum (kuntalaisia osallistava toimielin) on kokoontunut muutaman kerran. Kokouk-
sessa todettiin, että kylät puuttuvat vielä kuntalaisfoorumista. Toimielin hakee vielä rooliaan. 
Kokoonpanoa muokataan tarpeen mukaan. Voisiko kylien neuvosto olla mukana foorumissa?  
 

Kokouksessa keskusteltiin myös ELPO-ryhmän uudistamisesta kylien osalta. Maataloustuottajien edus-
tus puuttuu, yrittäjäyhdistys on mukana. Pitäisikö kylätoiminnan määrärahat olla elinvoimalautakunnan 
alla? Nyt ovat hallituksen. Selvitellään. Lisäksi puhuttiin kouluverkkosuunnitelmista. Työryhmät ensi ke-
väänä? 
 

5. Rieska-Leaderin ajankohtaista /Tommi oja  

• Leader-rahaa on saatu mm. Honkamajan ampumaradan laajennukseen ja Merijärven Ristivuo-
ren frisbeegolfradan tekemiseen. Nyt on hyvä aika hakea hankkeita.  

• Keskusteltiin jälleen ns. väli- / puskurirahoitusmallista, jossa kaupunki sitoutuu hankepäätöstä 
vastaan rahoittamaan hanketta, kuntaliiton suositus (Esa). Kylien neuvosto päätti, että tehdään 
kuntalaisaloite kaupunginhallitukselle asiasta, Sirpa valmistelee. 

• Hankehakuun ja -hallinnointiin tarvitaan osaamista, joten päätettiin, että Sirpa hankkii kylille 
hankehallinnoinnin kurssin kevääksi.  

• Leader-rahoitus säilyy uudellakin rahoituskaudella. 
 

6. Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n kuulumiset / Esa Aunola 

• ppkulat.fi -sivulta löytyy ajankohtaista tietoa kylille. 

• Avoimet kylät -sivusto (11.6. tilaisuus)   

• Hullun älykkäät kylät 

• Maakunnan vuoden kylä haussa, ehdotukset toukokuun loppuun mennessä Esalle 

• Kyläturvallisuuskoulutusta  

• 10.5. Oulainen (Riikka Moilanen) on mukana Ylpeydellä kylästä -webinaarissa. Esa myös kirjoit-
taa aiheesta blogissaan.  

• Kylähullut tulevat Weteraanikonepäiville omalla osastollaan. 
 

7. Kylien kuulumiset  

• Matkaniva / Ahti 

• hiihtokilpailuja seitsemän kertaa; kyläsuunnitelmaa ollaan aloitettu; aurinkoenergiail-
taa suunnitellaan kylätalolle 25.4. klo 18-19; Yhdessä etänä -tapahtumassa ollaan mu-
kana, jos kylätalon välineet on kunnossa. 

• Mäyrä / Seija 

• Mäyrä CUP ollut neljä kertaa, kauimmainen osallistuja Turusta; pääsiäiskokko + hiih-
dot tulossa; kyläsuunnitelman aloitus lähiaikoina (sunnuntaina 10.4. kyläyhdistyksen 
kokous); lasten ja nuorten kulttuuriviikolle osallistutaan (luontopäivä 7.5.); Salon 
lenkki 12.6.  

• Petäjäskoski /Arto 

• Kyläsuunnitelmaa aloitettu, mennään turvallisuussuunnitelma edellä (mm. kotiseutu-
talon osoite, alkusammutusvälineet, koulutusta); jäsenhankinta; kumppanuussopi-
mus kaupungin kanssa laduista; hirvipeijaisten järjestämiset; pääsiäiskokko, Kallion 

https://www.ppkylat.fi/
https://avoimetkylat.fi/
https://www.ppkylat.fi/hullun-alykkaat-kylat/
https://www.ppkylat.fi/maakunnan-vuoden-kyla-2022-haussa/
https://www.ppkylat.fi/sinustako-kylaturvallisuuskouluttaja/
https://www.ppkylat.fi/hullun-alykkaat-kylat-hankkeella-potkua-kylatoimintaan/
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talon kyläkirja ilmestynyt (Jukka Kivioja: Kallionmäki, Historiaa ja muisteluksia mäestä 
ja väestä); ansiomerkkilistaa on tehty; mukana Pohjoisen maisemahelmi -hankkeessa. 

• Piipsjärvi / Hannu 

• Aurinkolatua pidetään auki vielä, jos kelejä riittää; polkulatu Honkamaja – Murtoperä 
(molemmista laduista kumppanuussopimus kaupungin kanssa); osallistutaan Avoimet 
Kylät -tapahtumaan; kyläsuunnitelman päivitys tulossa; mukana Yhdessä etänä -ta-
pahtumassa (Ylitalon ranta, kyläyhdistys maksaa vuokran); kylähullun kyläklinikka tu-
lossa 9.5.; koti- ja maatalousnaiset luopuvat varastorakennuksesta, siirretään vene-
rantaan suppilautojen säilytykseen (kaupungin lupa ok); haukikuninkuuskisat ehkä 
tulossa.  

• Lisäksi Keijo muistutti kylätoiminnan 40 -vuotisjuhlista. Yhteiset juhlat torilla tai Avoimet kylät -
tapahtuman yhteydessä. Mäyrän kylällä on entisten annoslaisten tapaaminen, juhla sen yhtey-
dessä? 
 

8. Kyläsuunnitelmat ja turvallisuussuunnitelmat, tilanne 

• Kylät kertoivat omassa osuudessaan tilanteensa. Sovittiin, että Pekka Rintala Suomen Kylät ry:n 
Kyläturvallisuus 2025  -hankkeesta tulee pitämään turvallisuuskoulutuksen (n. 3 h) Oulaisiin. 
Siitä tietoa myöhemmin. Sirpa hoitaa. VAPEPA (vapaaehtoinen pelastuspalvelu)-ryhmät?  

• Kylille Whatsapp -ryhmät? Petäjäskoskella jo on.  

• Reserviläisiltä on tulossa yleinen turvallisuuskokous. Tulee lehteen. 

• Sovittiin, että Sirpa tekee kyläsuunnitelmien yhteenvedon marraskuuhun mennessä, esittelee 
sen hallitukselle / valtuustolle? Nivotaan kaupungin strategiaan, syksyllä työpajat ym.  
 

9. Kyläillen! -hankkeen kuulumiset 
- Muistakaa täyttää talkoolomakkeita aina kylätapahtumia järjestäessänne (pääsiäiskokot, kyläillat, 

kesän tapahtumat ym.)! Hankkeeseen tarvitaan tunteja paljon! Liitteenä talkoolomake. Hankkeesta 
saa sitten apuja sitä vastaan (kustannuksiin, viestintään, työpanosta ym.). 
 

10. Tulevia tapahtumia 
Kylät ovat mukana halutessaan tai erikseen sovittuna:  

• Maanantai Mallillaan. Tästä tulee oma markkinointi. Sisällöt täsmentyvät lähempänä. 

• RoskaRalli, viikoilla 17 ja 18 (koko Oulaisten alueella) 

• Pihakirppikset Törmänhovilla: 14.5.; 11.6.; 23.7.; 20.8.; Lisäksi 11.6. Rompepäivä Nesteellä 

• Avoimet kylät 11.6. / Kaupunki luvannut linja-autokyydin. Suunnitellaan tätä kevään aikana. 

• Hullun Älykkäät kylät + Eloa ja Iloa kylille -hankkeiden tarjoamat mahdollisuudet kylien käyt-
töön. Kutsukaa kylähullu kylään! 

• Vapputapahtuma / -karnevaali keskustan alueella / kylät mukaan toteutukseen?  

• Kylät mukaan Olotilan Porinatuvan tapahtumiin, sovitaan päivät erikseen 

• Lasten ja Nuorten kulttuuriviikot (viikot 17 ja 18) 

• Woimasuora 17.5., Kyläillen! -hanke ja kylissä asuminen (Paikallistv:n lähetys Olotilasta klo 18-
19). Kylistä joku / jotkut mukaan kertomaan. Sovitaan. 

• Juhlia: Kylätoiminta 40 v. + Matkanivan kylätalo 30 v.  

• Oulu2026 -kulttuuripääkaupunki, https://www.oulu2026.eu/ 

• Oulainen mukana, mahdollisuudet!  

• Pääsiäiskokot; Tuula Aitto-oja kokoaa tiedot lehteen. 
 

https://www.oulu2026.eu/
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11. Muut asiat 

• Kesän tapahtumista tehdään mainoslehtinen. Tiedot siihen ehdottomasti huhtikuun loppuun 
mennessä, jo nyt tiedossa olevista tieto heti Koivukankaan Annalle + kaupungin tapahtumakalen-
teriin. Tehdään yhteismarkkinointia! 

• Aurinkoenergiailta Matkanivan kylätalolla maanantaina 25.4. klo 18 -19. Asiantuntijana Petri 
Pyyny Oomilta. Lisäksi Rieska-Leader on mukana keräämässä ideoita uudelle rahastokaudelle. 
Jaetaan ämpäreitä! Pullaa ja kahvia. Kaikille avoin. 

 
12. Seuraava kokous 

• keskiviikkona 11.5. klo 14.15 – 16.15 Petäjäskoskella Kallion kotiseututalolla (kylätalolla).  
 
 
LIITE Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito -lomake 
  


