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OULAISTEN KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS  

Aika Keskiviikkona 11.5.2022, klo 14.15 – 16.25 

Paikka Kallion kotiseututalo, Kuljuntie 587, 86300 Petäjäskoski  

Kutsutut (tummennetulla paikalla olleet) 
Ahti Auno  Matkanivan kyläyhdistys 

 Sinikka Mattila  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 

Markku Yppärilä  Petäjäskosken kyläyhdistys 
 Esa Aunola  Pohjois-Pohjanmaan Kylät 

Keijo Pylväs Pohjois-Pohjanmaan Kylät, Ylivieskan seudun alueellinen yhteyshenkilö 
Riikka Moilanen Oulaisten kaupunginjohtaja 
Marjut Lehtonen Oulaisten kaupunki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Suvi Koskenlaine Oulaisten kaupunki, hallintojohtaja 

 Anna Koivukangas Oulaisten kaupunki, kulttuurituottaja 
Sanna Mäyrä Oulaisten kaupunki, järjestövastaava, liikunta- ja nuorisotoimen johtaja 
Sirpa Kortet  Pyhäjokiseutu, päätoimittaja 

 Tommi Oja (tai varahenkilö) Rieska-Leaderin hallituksen Oulaisten edustaja 
 Sirpa Nevanperä   Oulaisten kaupunki, kylätoimintavastaava, puh.joht. ja siht. 
 Lisäksi Merja Kivioja, Ingali Yppärilä ja Eija Ahlholm.  

Asiat 
1. Avaus  

• Sirpa Nevanperä toimi puheenjohtajana ja sihteerinä ja avasi kokouksen. Nimilista kiertoon.  
 

2. Edellisen kokouksen muistio 

• Käytiin läpi. 
 

3. Oulaisten kaupungin ajankohtaista /Marjut Lehtonen 

• Lisämäärärahatarvetta (päiväkoti, jätevesilaitos...). Kansanedustajien vierailut: Janne Heikkinen keskiviikkona, 
seuraavina kuukausina Katja Hänninen ja Raimo Piirainen. Väyläverkon uudistamissuunnitelmia, Fennovoi-
man tilanne.  

• Kesäkuulla aloittaa ns. strateginen työnyrkki, syksyllä myös kylät mukaan strategiatyöhön avoimiin työpajoi-
hin. Kuntalaisfoorumissa suunniteltu mm. lasten ja nuorten parlamenttia, kaupunkikokousta. Niistä kuullaan. 
Kylien edustus? Keskusteltiin myös keskustan alueen ns. kylätoiminnasta, mitä se sitten onkaan. Myös pohdit-
tiin, mikä on kylä, mitkä ovat kylän rajat, vai onko niitä? Keskustelu jatkuu.  

 
4. Rieska-Leaderin ajankohtaista   

• keskiviikkona 18.5. klo 18 alkaen Rieska-Leaderin järjestämä koulutus ”Ideasta hankkeeksi” Törmänhovilla.  
 
5. Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n kuulumiset / Esa Aunola ja Keijo Pylväs 

•  Maakunnan vuoden kylä 2022 haussa. Hakuaika 31.5.2022.  

• Kyläturvallisuuspäivä Oulaisiin. Sovittiin, että pyydetään Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen Pekka Rintala Oulai-
siin elo-syyskuulle Törmänhoville (Sirpa hoitaa).  

• Esa korosti kylien neuvoston ja kyläyhdistysten tärkeyttä koko kaupungille. Yhteistyö: kyläyhdistykset / järjes-
töt! 

https://www.facebook.com/events/3199891256961133
https://www.ppkylat.fi/maakunnan-vuoden-kyla-2022-haussa/
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• Keijo kertoi kylätoiminnan kevätpäivän terveiset: Suomen Kylät Ry:n toiminnanjohtajaksi valittu Aleksi Koi-
visto. Jari Koskinen puheenjohtajana. Valtionapu; nyt 1,4 M€, tavoitteena 2 M€. Haastavaa; kerrottava perus-
teet ja mietittävä indikaattorit. Turvallisuus oli esillä vahvasti. Vaikuttaminen: yhteistyö, hyvät tavoitteet 
(kirkkaat, rajatut, konkreettiset, yleisluonteiset, korkeintaan kolme). Jankuttaminen, lobbauslounaat. Lastus-
ten kylä esimerkkinä (leikkitreffit, seniorikerhot, kylälounaat, Kylä tutuksi – kävelyt ja pyöräretket, kumppa-
nuussopimuksia, yhteistyö eri hankkeiden kanssa...). Suomen Kylät julkaisee oman eduskuntavaaliohjelman. 
Rautio on vuoden kylä 2022. Kannattaa käydä!  
 

6. Kylien kuulumiset  

• Matkaniva 
- Aurinkoenergiailta oli hyvä tapahtuma. Osallistujia 44.  
- Kyläläisiltä pyydetty ideoita kyläsuunnitelmaan, yhteenveto työn alla. Syksyllä jatketaan. Jäsenrekis-

teri työn alla.  
- Yhdessä etänä -tapahtuma Kylätalolla: harjoiteltiin etäyhteyksiä. Tapahtuma toimi hyvin. Ideoitiin, 

mitä kaikkea sen avulla voisi toteuttaa.  
- Matkaparkki jatkuu ensi kesänäkin. 
- Matkanivan kyläyhdistys työllistää yhden nuoren Op:n kesäduunisetelillä. Työnä pääasiassa ruohon-

leikkuu. 

• Mäyrä 
- Pääsiäiskokko, lasten kokkohiihdot, kioski (osallistujia yli 100). 
- Luontopolkutapahtuma oli 7.5.  
- Äitienpäivätapahtumassa (nokipannukahvit, makkaraa ym.) oli kymmeniä osallistujia. 
- Kyläyhdistys pitää kioskia 29.5. Jokkiskisoissa. 
- 12.6. Salon lenkki. 

• Petäjäskoski 
- Pääsiäiskokot. Väkeä oli. Koulun kokko esteetön! 
- Kylä- ja turvallisuussuunnitelmat aloitettu. Jäsenrekisteri aloitettu.  
- Kevätkokous pidetty. Kaupunginjohtaja mukana.  
- Kyläsiivoukset tehty.  
- Matkaparkki jatkuu, kylttien uusiminen. 
- Kylätalon kyltti > uusiminen. 
- Kyläyhdistys palkkaa kesällä 2022 kaksi nuorta kahdeksi viikoksi heinäkuussa. Työ on ruohon leikkaa-

mista, ym. kotityötä perheissä sekä uimarannan ja kotiseututalon pihojen huolehtimista. OP:n kesä-
duunisetelillä. 

- Kylien maisemahelmet -hanke, aloituskokous 25.5.  

• Piipsjärvi 
- Pääsiäiskokko Honkamajalla, maamiesseura toteutti.  
- Hullun älykkäät kylät -hankkeen kylähullu Anita Sievänen vieraili 10.5. Hyvä tapahtuma! (huom. Voi 

tilata muillekin kylille. Yhteys vaikka Sirpaan!). Sirkku Kiannon vetämät työpajat ehkä myöhemmin.  
- Matkaparkki jatkuu koulun pihalla. 
- 19.6. vuosikokous Honkamajalla. 
- Kyläsuunnitelmat ja turvallisuussuunnitelmat työn alla. 
 

Lisäksi kaikki kylät osallistuvat PaikallisTV:n Woimasuora-lähetykseen 17.5. ja Avoimet kylät -tapahtumaan 11.6.  
 

7. Kyläsuunnitelmat ja turvallisuussuunnitelmat, tilanne 

• Käytiin läpi jo kylien omassa osiossa. 
 

8. Kyläillen!-hankkeen kuulumiset / Anna Koivukangas  

• Maanantai Mallillaan: Sovittiin, että Petäjäskoskella 8.8. on ”Alkusammutusta Koskikeitaalla” ja Piipsjärvellä 
18.7. ”Verraton Veneranta”. Sisällöt suunnitellaan myöhemmin. Muut päivät ok. Kesän tapahtumista jaetaan 
ohjelmalehti jokaiseen talouteen.  

http://lastunen.net/
http://lastunen.net/
https://kuntalehti.fi/uutiset/kuntakierros/kalajoen-rautio-on-vuoden-kyla-2022/
https://www.proagriaoulu.fi/fi/kylien-maisemahelmet/
https://www.facebook.com/koeoulainen/photos/a.112950784128309/367819918641393/
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•  Muistakaa ilmoittaa Annalle muut kylän tapahtumat. Laitetaan kaupungin tapahtumakalenteriin.  
  
9. Avoimet kylät 2022  

• Linja-auto on varattu, kaupunki tarjoaa.  

• Aikataulu (HUOM. Uusi aika!): Lähtö 11.6. klo 10.00 Oulaisten torilta (muut ajat arvioita) 
 klo 10.15. Petäjäskoski, Kallion kotiseututalo (Kuljuntie 587)  

- Tarjoilu: aamiainen (kaurapuuro, talkkunapuuro tms.).  
- Ohjelma?  

 - lähtö n. 11.15 (Saariperän, Pyhäjoentien, Matosaaren ja Kohmelontien kautta, n. 30 min.) 
klo 11.45 Piipsjärven koulu (Vanhatie 2) 
- Tarjoilu: makkaraa ym.  
- Ohjelma: tonttipörssi ym.  
- Lähtö n. klo 12.45 Ouluntie, Honkarannantie, Lehtopää, Annonen (matka-aika n. 30 min) 
klo 13.15 Mäyrän grillikota (Mäyräntie 258)  
- Tarjoilu: Lättykahvit, makkaraa? 
- Ohjelma: kirpputori, pihapelejä ym. 
- Lähtö klo 14.15 (matka-aika n. 10 min) 

 klo 14.25 Matkanivan kylätalo (Kylätalontie 44) 

- Tarjoilu: kakkukahvit, juhlitaan 40-vuotiasta kyläyhdistystä 

- Ohjelma: ? 
- Lähtö klo 15.30 
Paluu torille n klo 16.00. 

Jokaisella kylällä ollaan n. 1 h.  
Ilmoittakaa ohjelmat ja vahvistakaa tarjoilut Sirpalle 25.5. mennessä! Onko aikataulu ok? Sirpa huolehtii tie-
dot Anita Sieväselle. Linja-autossa oppaana Tuula Aitto-oja. Mukana / apuna myös Anna Koivukangas, kuvaaja 
Akseli Kinnunen ja Sirpa Nevanperä. Hyödynnetään yhteistä markkinointimateriaalia. Sirpa selvittää lehtimai-
noksen Pyhäjokiseutuun. Sirpa kutsuu puheenjohtajat vielä koolle ennen 11.6. lopputarkistusta varten.  
  

10. Muita tulevia tapahtumia 

• 18.5. klo 18 alkaen hankekoulutus Törmänhovilla 
 

11. Muut asiat 

• Kuntalaisaloite / Puskurirahoitusmalli hankkeiden edistämiseksi, kaupunginhallituksenasialistalla parin viikon 
kuluttua. 

• Kokouksessa sovittiin, että kyläneuvoston muistiot voi laittaa Oulaisten kaupungin sivulle julkisiksi. On nyt. 

• Päätettiin pitää yhteinen kylätoiminnan 40 -vuotisjuhla. Ideoita (Sirpa jatkojalostaa, työryhmä?): Mukaan kut-
sutaan Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto, puheenjohtaja Jari Koskinen, kaupungin johtohen-
kilöitä, luottamushenkilöitä, syksyllä, Törmänhovi, Käpylän koulu, lauantaina, ohjelmaa (juhlapuhe, koululais-
ten esityksiä...), kustannukset. 

• Kylätoiminta-avustukset elokuun loppuun mennessä Rosenqvistin Anulle (tilinpäätös ja toimintakertomus 
mukaan). Päätökset syyskuun hallituksessa.  

• Muistakaa täyttää Kyläillen! -hankkeen talkoolomakkeita kylien tapahtumissa (huom. Pääsiäiskokot, työko-
neet!).  

• Kortetin Sirpan juttu Pyhäjokiseudussa 21.4. 2022, ”Oulaisten kylien neuvosto nostaa esille kyläturvallisuuden 
tärkeyden: Tarvitaan lisää koulutusta ja kylille paikallisia turvallisuustiimejä”. Juttua myös Kalevassa.  
 

12. Seuraava kokous  

• torstaina 18.8. klo 14.15 – 16.15, Mäyrän kyläyhdistys, laavulla (Mäyrän vanha koulu), Mäyräntie 258.  
 
Kokous loppui klo 16.25. 

https://www.oulainen.fi/tapahtumakalenteri
https://www.oulainen.fi/kylat

