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OULAISTEN KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS 22.2.2023 

Aika Keskiviikkona 22.2.2023 klo 15 – 17.30 

Paikka Oulaisten yritystalo, auditorio, Revonkatu 1 

Kutsutut / Tummennetut paikalla 
Ahti Auno  Matkanivan kyläyhdistys 

 Sinikka Mattila  Matkanivan kyläyhdistys 
 Markku Salmela  Mäyrän kyläyhdistys 
 Seija Vinkki  Mäyrän kyläyhdistys 
 Esa Hyytinen  Mäyrä / Annonen, Entiset annopäiset -ryhmä 
 Hannu Portti  Piipsjärven kyläyhdistys 
 Pertti Mäyrä  Piipsjärven kyläyhdistys 
 Jussi Heiskari  Piipsjärven kyläyhdistys, Piipsjärven Metsästäjät ry 
 Arto Ylikulju  Petäjäskosken kyläyhdistys 
 Kaisu Ylikulju  Petäjäskosken kyläyhdistys 
 Oili Kangasniemi  Petäjäskosken kyläyhdistys 

Markku Yppärilä Petäjäskosken kyläyhdistys 
 Esa Aunola  Pohjois-Pohjanmaan Kylät, toiminnanjohtaja, sihteeri 

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 
Jarmo Soinsaari  Oulaisten kaupunki, kehitys- ja elinkeinojohtaja  
Anna Ruotsalainen Oulaisten kaupunki, viestintä- ja markkinointikoordinaattori  
Kyösti Rajaniemi  Oulaisten kaupunki, tekninen johtaja 
Elina Piippo  Oulaisten kaupunki, Kyläillen! -hankkeen hankevetäjä 
Sirpa Kortet  Pyhäjokiseutu, päätoimittaja 

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

 ”Oulaisten kylien neuvostoon on edustus kyläyhdistyksillä (1-3 henkilöä / kylä / kokous). Li-
säksi mukaan kutsutaan Pohjois-Pohjanmaan kylien edustus, paikallislehti Pyhäjokiseutu ja 
Rieska-Leaderin hallituksen Oulaisten edustaja(t).” 

 
 Kyläyhdistysten puheenjohtajat: voitte ottaa kokoukseen mukaan halutessanne muunkin 

kyläaktiivin, jos tässä listalla oleva ei pääse mukaan tai jonkun muunkin on hyvä olla mukana.  
 

Kokouksessa 7.4.2022 sovittiin, että mukaan kutsutaan Oulaisten kaupungin edustajia, viran-
haltijoita ja päättäjiä. Osallistuminen kokoukseen kiinnostuksen ja aikataulun mukaan. 
 
Kokouksen aluksi Merja Nevalainen kertoi Kulttuurimatkailusta hyvinvointia (KUMA) -hank-
keen mahdollisuuksista kylille.  
- Oulaisten kärkikohteet KUMA-hankkeessa: perinnekeskuksen ja Törmänhovin kehittämi-

nen, Honkamaja-Kurjenranta -alueen kulttuurimatkailun kehittäminen, kulttuurireittien 
kehittäminen (mm. kylät, pyöräilyreitit). Ideana esim. ”majatalosta majataloon” -reitti, 
palvelut pyöräreittien varrella, pidemmät reitit (yhdistellään eri kuntien alueella olevia 
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reittejä). Oulainen mukana myös ”Pyörällä kuuhun – pyörämatkailusta uusi matkailuelin-
keinon edistäjä maaseudulla” -hankkeessa (Mäyrän Sanna yhteyshenkilönä), yhteistyö.  

- Kootaan kylistä tarinoita, kiinnostavia paikkoja. QR-koodit.  
- Liitteenä tarkempi selvitys ja Merjan yhteystiedot.  
- Päätettiin olla mukana hankkeen toiminnoissa. Asioista viestitään ja niitä käsitellään eri 

tilaisuuksissa. Ottakaa yhteyttä tarvittaessa Merjaan, Piipon Elinaan tai Aitto-ojan Tuu-
laan.  

- Selvitetään Rieska-Leaderin tukimahdollisuudet.  
 

Asiat 
1. Avaus + nimilista kiertoon ja asialistan hyväksyminen 

• Asialistaan tuli kokouksen aikana muutoksia. Yhdistettiin asioita ja osa jäi varsinaisesti 
käsittelemättä. Laitetaan tiedoksi tähän muistioon. 
 

2. Esittelykierros (uusia osallistujia) 

• Esa Hyytinen edustaa Entisiä annopäisiä. Jarmo Tyyskä kuvaa eri tapahtumia, kaupun-
gin edustaja. Jussi Heiskari; Piipsjärven Metsästäjät ry, ampumajaoston pj. 
 

3. Edellisen kokouksen muistio.  

• Muistiota ei käyty läpi tiukan aikataulun takia. Se löytyy kaupungin sivulta (linkki).  
 

4. Rieska-Leaderin ajankohtaista / Tommi Oja 

• Rahaa on jaossa 5.3 M€ uudelle kaudelle. Kriteerit muuttuvat jonkun verran. Järjeste-
tään uusi hankekoulutus keväälle / syksylle, kun tiedetään hankehausta tarkemmin. 
Rieska-Leaderilta saa apua hankehakemuksen tekemiseen. Hankkeiden valmistelua 
kannattaa jo nyt tehdä! Yhteydenotto Leaderiin heti hankeideavaiheessa.  

• Suuret hankkeet (esim. kylien yhteiset?). Pienten hankkeiden haku helpottuu.  

• Yhteisö-Leader on edelleen käytössä. 
 

5. Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n kuulumiset / Esa Aunola, Keijo Pylväs 

• Esa esitteli ppkylat.fi -uudistetun sivuston.  

• Maakunnan paras kylä 2023 haussa, 31.5. mennessä haku 

• Avoimet kylät 10.6.2023, ilmoittautuminen nyt suoraan sivulta.  

• Oulaisten kylät mukana! 

• Kyläturvallisuus, päätösseminaari 1.3. klo 9 – 11.30; voi osallistua etänä, linkki em. 
sivulta, ilmoittautuminen! 

• ”Kriisinkestävien kylien Suomi” vaaliteemana; 16.3. vaalipaneeli Oulussa, mahdollista 
seurata etänä (tiedotetaan tarkemmin). 

• Hullun älykkäät kylät; Anita Sieväsen voi kutsua edelleen kylään. Esa on mukana toi-
minnassa. 

• Lähikoulu- / kyläkouluselvitys tehty: Kyläkoulujen pelastuspaketti 

• 23. – 24.9.2023 Kyläpäivät Rautiossa; kylätori ja juhla; tiedotetaan tarkemmin 

• Ansiomerkkien haku, uudet ohjeet (liite); ehdotukset Sirpalle 
 

6. Pyhäjokiseutu / Sirpa Kortet  

• Kyläkierrokset olivat menestys: sivunäyttöjä yhteensä n. 5500 > kyläasiat kiinnostavat 
yleisöä, ulkomaita myöten. Seuraavalla kerralla ajankohta kevät, kesä?  

https://www.liminka.fi/tyo-ja-yrittaminen/kehittamishankkeet/pyoralla-kuuhun/
https://www.liminka.fi/tyo-ja-yrittaminen/kehittamishankkeet/pyoralla-kuuhun/
https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/Yrityspalvelukeskus/Kylien%20neuvoston%20kokous%2006102022%20Muistio.pdf
https://rieskaleader.fi/mita-tuemme/yhteisot/
https://www.ppkylat.fi/
https://www.ppkylat.fi/maakunnan-paras-kyla-2023/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=shZ94cWTWk2FXeO6NmCU4y5ScuJJYXpNqqq0ip08tNlUNUM0VUszRFJLS0FIS0UwMzZPT0VVOVk1OS4u
https://www.ppkylat.fi/hullun-alykkaat-kylat/
https://suomenkylat.fi/content/uploads/2023/01/kylakoulujenpelastussuunnitelma_.pdf
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• Myös Suomen Kylät, Kaleva Media ja muut paikallislehdet ovat olleet kiinnostuneita 
formaatista 

• Antinpäivän ”Kyläasioilla on nostetta” -lähetyksessä oli yli 600 katsojaa livenä.  
 

7. Oulaisten kaupungin ajankohtaista / Anna Ruotsalainen 

• Kaupungin strategia valmis 

• Kouluverkkotyöryhmä; kaikille avoimet lapsiarviointi- / kuulemistilaisuudet viikolla 11 

• maanantaina 13.3. kello 18:00 Piipsjärven koulu 

• tiistaina 14.3. kello 18:00 Petäjäskosken koulu 

• keskiviikkona 15.3. kello 18:00 Jauhinkankaan koulu 

• torstaina 16.3. kello 17:00 Matkanivan koulu ja kello 19:00 Lehtopään koulu 

• maanantaina 20.3. kello 17:00 Juho Oksan koulu ja kello 19:00 Oulaisten ylä-
koulu 

• Jarmo Tyyskä aloittanut kaupungilla kuvaajana. Tallennetaan eri tapahtumia.  
 

8. Kulttuuritoimen ajankohtaiset asiat ja yhteistyö kylien kanssa / Anna Koivukangas, Anna 
Ruotsalainen, Elina Piippo 

• Järjestöilta 23.2.2023 klo 18.00 Olotilassa 

• Toiminta-avustukset (Sanna Mäyrä) 

• Tapahtumat (Liite) 

• Kolme kesätyöpaikkaa tarjolla!  

• Oulaisten kesä 2023 -lehteen tiedot 23.4. mennessä / Anna R. / Maksuton ilmoitus! 

• P24H (Piipsjärvi 24h -tapahtuma) lauantai – sunnuntai 11. – 12.3. klo 11-11 

• Kyliä haastetaan mukaan tapahtuman toteuttamiseen; on koko Oulaisten ta-
pahtuma! 

 
9. Kylien kuulumiset  

• Varsinaista kyläkierrosta ei käyty läpi. Kylien tapahtumia sivuttiin kokouksen aikana. 
 

10. Kyläillen! -hankkeen kuulumiset 

• Elina Piippo hankevetäjänä (yhteystiedot: p. 044 4793 875, elina.piippo@oulainen.fi) 
 

11. Maanantai Mallillaan 2023, Anna K. ja Elina  

• 5.6.  Penttilän talo + VIP -tilaisuus ennen tapahtumaa, Anna K. 

• 12.6. Yrttien monikäyttö, Arvolan luomutila, Marika Kamps 

• 19.6.  Porinatupalaiset? Paikka? Elina ja Anna K. 

• 26.6. Hurmaava Honkamaja, Seija Jussinniemi 

• 3.7. Kesäkahvila Keskitalon kievarissa, Marika Salonurmi 

• 10.7.  Kallion kotiseututalossa jotain, Arto Ylikulju 

• 17.7. Ruppi kuntoon, Mäyrän kuntorata, Seija Vinkki 

• 24.7.  Yhteislaulua rannassa, Matkanivan ns. / Marjukka Suvanto 

• 31.7. Antikanperän merkkikivet? Kotiseutuyhdistys, Tuula Aitto-oja 

• 7.8. Wanha Woima, Tuula Aitto-oja 

• 14.8.  Urheilujuhlan tuntua, Törmäperän Stadion, Törmäperän Urheilijat ry., Elina  
  

https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/Oulaisten%20kaupunkistrategia%202023%E2%80%932025.pdf
https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/Oulaisten%20kaupunkistrategia%202023%E2%80%932025.pdf
mailto:elina.piippo@oulainen.fi
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12. Muut asiat 

• Kuntalaisaloite / Puskurirahoitusmalli hankkeiden edistämiseksi, tilanne 

• Kaupunginhallituksen pöytäkirja 31.1.2023: Valmistelussa. Viedään kaupungin-
hallituksen käsiteltäväksi kevään 2023 aikana.  

• Talo maalta – yhdelle autio, toiselle unelma 

• Seurantalojen energia-avustus v. 2023 / Luonnos 

• Kotiseutuliitto 

• Uutta asumista kyläidylleihin – webinaaritallenne 

• Ylpeydellä kylästä webinaari : Kyläasumisen kehittäminen – uudet tuulet ja toimivat 
esimerkit 

• Kylien tiedot Suomen kylien sivulle? 

• Onko kiinnostusta palvelupäiville? Keväälle? / Sirpa 

• Kylien neuvoston jäsenet olivat huolissaan kyläkoulujen säilymisestä. Mukaan kuule-
mistilaisuuksiin. Vaikuttaminen?! 
 

13. Seuraava kokous  

• Joskus syksyllä / loppuvuodesta. Kutsu tulee lähempänä.  
 
LIITTEET Kulttuurimatkailusta hyvinvointia KUMA-hankkeen esittelyä 
 Ansiomerkkien haku, uudet säännöt 
 Kulttuuritoimen ajankohtaiset asiat 
 

https://talomaalta.fi/
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-energia-avustus-2023/
Uutta%20asumista%20kyläidylleihin-webinaari
https://www.youtube.com/watch?v=_EpKxSpN774
https://suomenkylat.fi/maalle-asumaan/kylat
https://www.popli.fi/hankkeet/eloa-ja-iloa-kylille/ajankohtaista/

