
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 1/2022 

Kyläneuvosto 

 

KYLÄNEUVOSTON KOKOUS 

 

Aika:  Ke 23.2.2022 klo 17.03–18.34 

 

Paikka:  Väentupa, Pyhäjärventie 372, 86810 PYHÄJÄRVI 

  

Osallistujat: Marja-Leena Våg Hiidenkylän kyläyhdistys ry 

Johanna Komu, puh.joht. Komun kyläyhdistys ry  

 Harri Lehto  Kuusenmäen kylätoimikunta 

 Erkki Ryynänen Lamminahon kyläyhdistys ry   

 Tiina Kumpulainen  Lohvan kyläyhdistys ry  

 Arto Riihijärvi  Pyhäjärven Kolmikanta ry  

 Kalevi Lehtomäki  Vuohto-Niinimäki kyläyhdistys ry 

Teija Mykkänen Pyhäjärven kaupunki/khall. edustaja 

Jenni Kumpumäki Pyhäjärven kaupunki/yhteisöasiamies/sihteeri 

  

Poissa: Riitta Kärkkäinen  Hietakylän kyläyhdistys ry 

Ari Hynnä  Jokikylä-Ruhkalan kyläyhdistys ry 

Anne Happo   Liittoperän kylätoimikunta 

Martti Jauhiainen Rannan Vire ry 

Risto Mäkeläinen Ruotasen kyläyhdistys ry 

Pentti Leskinen Suezin kylät 

Sari Nissilä  Pyhäjärven kaupunki/talous- ja hallintojohtaja 

 

ASIAT: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.03.  

 

Ensimmäiseksi ennen läsnäolijoiden toteamista siirryttiin asiakohtaan 4. Hullun Älykkäät 

Kylät -hankkeella potkua kylätoimintaan esittäytyi TEAMS-yhteydellä. Hanketta 

esittelivät Anita Sievänen, valtakunnallinen kylähullu ja Sirkku Kianto, hankkeen 

projektipäällikkö ja ”kylähullun manageri”. Hullun älykkäät kylät -hankkeen tavoitteena 

on aktivoida kyliä ja saada virtaa toimijoihin, joilta toiminta on hiipumassa tai hiipunut. 

Tammikuussa 2022 käynnistynyt kaksivuotinen hanke tarjoaa kyläyhdistyksille työpajoja 

ja iltakokoontumisia, jotka toteutetaan kylän tarpeiden mukaisesti (toiminnan uudelleen 

herättelyä, ympäristöteemoihin, maaseutumatkailuun, digitalisaatioon jne.). Hanketoimijat 

Sirkku ja Anita tulevat mielellään vierailemaan kylälle – kun kutsutte heidät. Hanke 

kustantaa kahvitukset ja mahdolliset tilavuokrat – tilaisuuksista/vierailuista ei tule 

kustannuksia kylille.  

 

Kylille tai Pyhäjärvelle voidaan lähteä suunnittelemaan yhteistä tilaisuutta, mutta 

mielellään vierailevat jokaisella kylällä erikseen. Tilaisuuden järjestämiseen liittyen ota 

yhteyttä Sirkku Kiantoon: sirkku.kianto(a)ppkylat.fi tai 040 129 2651.  

 

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat. 
  

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Lehto ja Tiina Kumpulainen. 

 

 



3. Kyläneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

Kyläneuvoston toimintasäännön mukaan kyläneuvoston kalenterivuoden ensimmäisessä 

kokouksessa valitaan kyläneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

Päätös: Kyläneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Johanna Komu.  

Kokouksessa ehdotettiin, että edeltävä varapuheenjohtaja, Raija Kinnunen, valitaan 

jatkamaan. Sihteeri ottaa selvää, onko edeltävällä mahdollisuutta jatkaa 

varapuheenjohtajana. Jos jatko ei ole mahdollinen, seuraavassa kyläneuvoston 

kokouksessa valitaan uusi varapuheenjohtaja.  

4. Hullun Älykkäät Kylät -hankkeella potkua kylätoimintaan – esittäytyminen 

(TEAMS-vierailu kyläneuvoston kokoukseen) 

 

Asiakohta 4. käsiteltiin heti kokouksen avauksen jälkeen, ks. kohta 1. 

 

5. Kyläneuvoston toimintakertomus 2021 

Kyläneuvoston sihteeri esitteli toimintakertomusta vuodelta 2021.  

 

Päätös: Kyläneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2021. Sihteeri lähettää 

toimintakertomukset kyläneuvoston jäsenille sähköpostitse.  

  

6. Järjestökyselyn (kuntastrategian päivittäminen) tuloksia  

Kyläneuvoston sihteeri esitteli järjestökyselyn tuloksia. Pyhäjärviset järjestöt osallistuivat 

kaupunkistrategian päivittämiseen järjestökyselyllä. Kysely on toteutettu verkkokyselynä 

(myös paperilomakkeita saatavilla) 17.12.2021-17.1.2022. Vastauksia saatiin yhteensä 40, 

22 eri järjestöltä. 

Tuloksien pohjalta keskusteltiin, kuinka nuoria voitaisiin osallistaa ja saataisiin aktivoitua 

kyläyhdistyksien toimintaan mukaan. Lapsiperheaika on kiireistä, eikä 

yhdistystoiminnalle välttämättä löydy aikaa. Aikaisemmin kylillä on järjestetty erilaisia 

kerhoja, mutta nyt harrastajia ei ole. Voisiko kylällä toteutetuissa opistojen kursseilla olla 

minimiosallistujamäärä pienempi. Kurssin toteutuminen voi olla joskus yhdestä henkilöstä 

kiinni. Tilavuokratulot ovat tärkeitä kyläyhdistyksille.  

7. Avoimet kylät 2022 

 

Avoimet kylät -päivä järjestetään 11.6.2022 valtakunnallisesti jo 8. kertaa. Päivän 

tavoitteena on lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja esitellä kylien monipuolista toimintaa. 

Kahtena viimeisenä vuotena koronapandemian vuoksi kylien omia tapahtumia ei ole voitu 

järjestää Pyhäjärvellä, vaan kylien esittelyjä on ollut kylien omilla sosiaalisen median 

kanavilla ja Pyhäjärven kaupungin facebook-sivuilla.  

 

Kylät voivat ilmoittaa Avoimet kylät -tapahtuman valtakunnalliselle kartalle. 

  

Suomen Kylät järjestää tapahtumaan osallistuville tai osallistumista suunnitteleville 

koulutuksia kevään aikana: 

2.3 klo 18 tapahtuman markkinointi- ja viestintäkoulutus 

6.4 klo 18 Avoimet Kylät -infotilaisuus 

2.5. Canva-koulutus 



Koulutuksien sisällöstä ja ilmoittautumisohjeet avoimetkylat.fi-sivustolla.  

 

Kylät rupeavat suunnittelemaan, kuinka tänä vuonna osallistuvat Avoimet kylät -päivään.  

 

8. Tiedotettavia asioita 

-Kunta-Akkuna avautuu maaliskuussa. 1.4–30.4 Kylien kehittämis- ja toiminta-avustukset 

haettavissa sähköisellä lomakkeella Akkunan kautta. Kunta-Akkunan kautta haetaan myös 

vapaa-aikapalvelujen avustuksia huhtikuussa. 

-Järjestötapaaminen 16.3 klo 17.00, valtuustosali 

-Yleinen kihukokous vkolla 14 

-Iltatorien suunnitelupalaveri ti 26.4 klo 17.30, valtuustosali 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

Kylätalojen ilmalämpöpumput. Useampi kyläyhdistys on hankkinut yhtäaikaisesti 

ilmalämpöpumppuja kylätaloille (Keskipiste-Leaderin investointihanke vuonna 2013). 

Tiedusteltiin, kuinka nämä ovat toimineet ja millaisia rahoituskanavia on 

hyödynnettävissä uuden hankkimista varten, sillä muutamat näistä ilmalämpöpumpuista 

ovat menneet rikki.  

Teatteri KesäHeinä. Kesäteatteri ei toteudu tänä kesänä.  

Lohvan ja Liittoperän kyläkirja-hanke on käynnissä ja etenee suunnitelmien mukaan. 

Hankkeelle on haettu avustusta. Käynnissä on kirjoitusvaihe ja muistelujen kerääminen.  

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka 

Kyläneuvoston seuraava kokous: to 5.5.2022 klo 17, Lohvan kylätalolla 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34.  

 

 

 

 

JOHANNA KOMU  JENNI KUMPUMÄKI 

puheenjohtaja   sihteeri  

 

 

Harri Lehto   Tiina Kumpulainen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


