HÄMEEN KYLÄT, TOIMINTAKERTOMUS 2018
Yhdistys on toiminut 20 vuotta kylien yhdistäjänä ja yhteistyöelimenä. Se kokoaa yhteen Kanta-Hämeen kyläja asukasyhdistykset. Taloissa ja taajuuksilla – Kanta-Hämeen paikallistoimintaohjelma 2010-2015 toimii
vielä yhdistyksen toiminnan ja sen linjausten selkärankana.

1. HALLINTO
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 21.3.2018 Tuuloksen kirjastossa ja syyskokous 21.11. Kalvolan juuri avatulla kylätalolla, Iittalassa. Ennen kevät kokousta maisema-asiantuntija Katriina Koski (ProAgria/ Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset) luennoi Kanta-Hämeen vanhoista kylätonteista uuden selvityksen pohjalta.
Syyskokouksen yhteydessä oli valtakunnallisen kylähullu Matti Hämäläisen puhutteleva esitys Alpiini Piiparisen pähkäillyistä siitä, mikä elämässä, kylissä ja yhteisöissä on tärkeää. Syyskokous hyväksyi myös hallituksen valmisteleman sääntömuutoksen ja valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Sisko Savolaisen.
Hämeen Kylät ry:n hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi kertaa. Lisäksi pidetiin kolme sähköpostikokousta. Hallitus kirkasti yhdistyksen tavoitteita, toimintaa ja prosesseja osana Suomen Kylien järjestämää laatutyökoulutusta. Hallituksen jäsenten osallistumista kokouksiin ja koulutuspäiville, kuten Suomen Kylien neuvottelupäiville, mahdollistettiin maksamalla matkakorvaukset. Hallituksen jäsenet toivat kylien näkökulmaa
esille edustamalla yhdistystä aktiivisesti eri tilaisuuksissa. Puheenjohtajana toimi Sisko Savolainen Lopelta,
varapuheenjohtajana Mikko Pietilä Tammelasta ja sihteerinä sekä rahastonhoitajana kyläasiamies Elina Leppänen.

Hämeen Kylien hallitusta kesäkuun
kokouksessa Teurolla.

Laatutyökoulutuksessa
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Hallitukseen kuuluivat vuonna 2018:
JÄSEN 2018

VARAJÄSEN 2018

Sisko Savolainen (Vojakkala/Loppi), puheenjohtaja
Mikko Pietilä (Teuro/Tammela) vpj.
Eija Laine (Letku/Tammela)
Arja Sarusto (Etelä-Hattula)
Tarja Forsström (Mallinkainen/Janakkala)
Sinikka Haapsamo (Kalvola/Hämeenlinna)
Reija Nevala (Nummenkylä/Renko)
Pirjo Poutanen (Koijärvi/Forssa)
Jaana Viitala (Oitti/Hausjärvi)

Anne Malin (Joentaka/Loppi)
Sirpa Lundgren (Tuulos/Hämeenlinna)
Anne Hannukkala (Suontaala-Lahdentaka/Hattula)
Timo Lahti (Tarinmaa/Janakkala)
Veikko Rantanen (Kalvola/Hämeenlinna)
Pekka Verho (Lautsia/Hämeenlinna)
Juha-Matti Heino (Kiipu/Jokioinen)
Marja Aaltonen (Oitti/Hausjärvi)

Yhdistyksen jäsenrekisterin mukaan on yhdistysjäseniä 81 ja henkilöjäseniä 24, joista jäsenmaksun 2018 maksoi 55 yhdistystä ja 15 henkilöä. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Tuuloksessa, Pannujärventie 7.

2. HENKILÖSTÖ
Kyläasiamies Elina Leppänen 1.1.–31.12.2018, Omalta kylältä Hämeessä -hanke
Työvalmentaja Mirva Pääkkönen 1.1.–31.12.2018 TriPla-hanke
Työvalmentaja Mika Ågren 1.1.–31.12.2018 TriPla-hanke
Toimistosihteeri Riikka Helenius 2.1.–30.6.2018
Kirjanpitäjä, Kirsi Koskue 1.1.–31.12.2018

3. VARSINAINEN TOIMINTA
Hämeen Vuoden Kylä -kilpailu järjestettiin 19. kerran.

Kilpailu järjestettiin alku vuodesta ja avoimena niin että kuka tahansa sai lähettää ehdotuksia. Facebook-kilpailu toi valtavasti ehdotuksia, joista työryhmä valitsi kiinnostavimmat pyytäen näistä kylistä itseltään lisäperusteluja. Hämeen Vuoden 2018 Kyläksi valittiin Teuro-Kuuslammi Tammelasta.
Teuro-Kuuslammilla asuu noin 250 asukasta. Kylätoimintayhdistys pitää huolen, että toiminta on hyvin organisoitu. Kyläläiset tykkäävät osallistua talkoisiin, kun he näkevät, että raha
laitetaan yhteiseen hyvään. Kaikkien käyttöön on kunnostettu
talkoilla muun muassa kylätalo ja paja sekä rakennettu suuri
monitoimihalli ja leikkikenttä. Upea voimannäyttö on joka kesäinen ja laajalti yleisöä keräävä Tekniikkatapahtuma työnäytöksineen, kädentaitajien myyntinäyttelyineen ja ruokailuineen. Kyläläisten vapaaehtoisvoimin pyörittämä kahvila palvelee kesälauantaisin.
Aikaansaava, vireä, järjestäytynyt, suunnitelmallinen, kylän
tarpeista lähtevä, yhteen hiileen puhaltava, ympäristöstä huolehtiva ja rohkeasti uusiin haasteisiin tarttuva, tässä joitain
perusteita Teuro-Kuuslammin Hämeen Vuoden Kylä -tittelille.

Teuro-Kuuslammi kävi pokkaamassa Suomen Vuoden Kylä -tittelin Savonlinnassa Lokaali-tapahtumassa 4.9., ensimmästä kertaa valtakunnan ykköskylä on nyt Kanta-Hämeestä. ONNEA!
Voiton juhla Teuron kylätalolla syyskuussa oli
mieleenpainuva, koskettava ja hauska. Juhlapuheen piti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja Hämeen Kylät onnitteli omenapuulla.
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Hämeen Kylien 20 vuotisjuhla oli
samalla Hämeen kyläpäivä Sitä vietettiin
14.4.2018 Nummenkoululla, kylätalolla Rengossa
120-päisellä juhlaväellä. Päivää emännöi Nummenkylä ry, Hämeen Vuoden Kylä 2017. Tarjolla
oli alkuun herkullinen soppalounas ja salaattipöytä.
Lisäksi oli mahdollisuus muistella Moniaistisessa
tilassa ”Mikä innostaa kylätoiminnassa?” ja 20vuotis pienoisnäyttelyssä sekä testata tietoja Vuoden Kylä -visailulla. Juhlaan kokoonnuttiin isoon
saliin. Juhlan juonsi Pekka Lunnikivi. Pekan lisäksi
musiikista huolehtivat Anne Laulajainen ja Harri
Drischenko. Nummenkylä ry:n kunniapuheenjohtaja Rauni Salo aloitti tervetulopuheella. Entisiä
Hämeen Kylien aktiivitoimijoita toi esille toiminnan kohokohtia 20 vuodelta. Maakuntavaltuuston
puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen toi
Hämeen liiton tervehdyksen ja Suomen Kylät ry:n
puheenjohtaja Petri Rinne kertoi kylätoiminnan
ajankohtaisista näkymistä.
Hämeen Vuoden Kylänä palkittiin Teuro-Kuuslammi. Kylätoiminnan tiennäyttäjänä palkittiin
Anne Malin Lopelta pitkänlinjan kylätoiminnan
kehittäjänä. Elina Leppänen palkittiin Suomen kylätoiminnan kultaisella ansiomerkillä.
Päivän järjestelyistä isot kiitokset Nummenkylä
ry:n väelle.
Timo Heinonen ja Petri Rinne onnittelevat TeuroKuuslammin puheenjohtaja Mikko Pietilää.

20-vuotisen toiminnan kohokohtia muistelivat Reijo Lehtinen, Jouko Lindroos,
Kristiina Liinaharja ja Anne Malin.
vas. juontaa Pekka Lunnikivi.

Sisko Savolainen palkitsee Hämeen
kylätoiminnan tiennäyttäjänä 2018
Anne Malinin.
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Avoimet kylät 9.6.2018 -päivä - Suomen suurin yleisötapahtuma

järjestettiin meillä
Kanta-Hämeessä jo viidettä kertaa. Sen tunnettuus on kasvanut ja mukana oli meiltä ennätykselliset 41 kylää
ja 54 erilaista tapahtumaa. Tunnelma tapahtumissa oli lämmin ja kävijämäärä vaihteli tapahtuman luonteesta
riippuen parista kymmenestä useaan sataan, jopa tuhanteen. Kävijämäärän arvioimme olleen eri tapahtumissa
yhteensä noin 4500. Moni kaupunkilainenkin ja mökkiläinen oli lähtenyt kiertämään kyliä, mikä on päivän
tarkoitus. Hämeen Kylät markkinoi päivää pienin lehti-ilmoituksin ja erityisesti sosiaalisen median, kuten Facebookin kautta. Sitä mainostettiin myös ennakkojutuin ja kesälehtien tapahtumakalentereissa.

Iittalan Taideaseman avajaisissa otettiin käyttöön koululaisten
tuunaamat kyläpyörät; Kimalle, Vaahtis, Maakiituri ja Poweri.
Pyörät ovat Iittalassa liikkuvien vapaassa käytössä.

Avoimet Kylät -päivän viettoa Koijärven
luontotornilta avajaisista. Kiitos Leaderrahoitukselle ja ahkerille talkoolaisille,
että nyt on tämä hieno torni kaikkien käytössä.

Nummenkylässä Avoimet kylät
päivän päätteeksi kyläsauna
Parolan aseman rompetori keräsi päivän
yleisöennätyksen noin 1000 kävijää.

Läyliäisillä Lopen VPKn Läykkäosasto pilkkoi taitavasti auton pelastusnäytöksessä. Perunarock, kyläkävely, kirppistä.
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Kylätoimintakoulutus – tietoturvakoulutus yhdistyksille
Osana valtakunnallista kyläpäällikkökoulutusta suunniteltiin ja toteutettiin Kylätoimintakoulutuksen neljäsosa, kaksi saman sisältöistä iltaa: Tietoturvakoulutus yhdistyksille, ke 31.10 Vojakkalan Kylätuvalla Lopella
sekä ke 7.11. Rastilan-Kilpiälän kylätuvalla Janakkalassa. Koulutuksissa käytiin läpi paikallisyhdistysten tärkeimmät askeleet nykyaikaisessa henkilörekisterien ja tietosuojan maailmassa EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella. Tutustuttiin kyläyhdistykselle soveltuvaan tietosuojaselosteen mallipohjaan. Käytännönläheisenä
ja keskustelevana kouluttajana toimi Tommi Lindroos Hämeen Liikunta ja Urheilusta. Ensimmäinen ilta tallennettiin videoille. Koulutusvideot materiaaleineen ovat katsottavissa
http://www.hameenkylat.net/ajankohtaista/384-tietosuojakoulutus-yhdistyksille-videotallenne

Iltojen aluksi kyläasiamies veti kylätoiminnan perehdytyksen sekä omien hankkeiden esittelyt. Illat keräsivät
40 osallistujaa 31 yhdistyksestä. Koulutusta rahoitti Keskitien tuki -säätiö.

5. OMALTA KYLÄLTÄ HÄMEESSÄ 1.8.2016 – 31.7.2019
- yhdistykset paikallisten palvelujen edistäjinä
Tavoitteena on Kanta-Hämeen ja sen kylien, pitäjien ja maaseututaajamien elinvoiman kehittäminen paikallisten palvelujen näkökulmasta vetovoimaisemmaksi. Toimintaan on osallistunut yli 50 kyläyhdistystä tai
vastaavaa paikallisyhteisöä. Moni niistä on toiminut esimerkkinä, kun kylien sparraus- ja neuvontatyössä on
jaettu hyviä toimintamalleja kyläpalveluista toisille innostukseksi. Uusia kyläpalveluja on käynnistynyt lähes
30 kuten kyläpalvelupäiviä, kyläkahviloita ja liikuntaa. Niiden tuottamisessa on ratkaisu löytynyt usein yhteistyöstä toisten yhdistysten tai yrittäjän kanssa. Apuna on käytetty osallistamisen ja palvelumuotoilun menetelmiä.
Kylätalojen käytön monipuolistamista ja talojen liiketoimintasuunnitelmien laatimista pilotoitiin keväällä
mm. Tammelan kylätalojen kanssa ja syksyllä maakunnallisessa vertaistyöpajassa. Kyläkahvilat ja HYTEhetket kokeilu Kumppanuuspöytä toimintamallia kehitettiin ensin Tammelan kunnan ja kirjasta. Loppuvuodesta käynnistyi kumppanuuspöytäkokeilu Forssan maaseudun ikäihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen kehittämiseksi. Oma Häme -maakuntauudistusta on seurattu aktiivisesti sekä osallistuttu Kanta-Hämeen järjestöyhteistyöhön, jonka kanssa toteutettiin onnistunut kokeilu Kyläkahviloita ja HYTE-hetkiä Forssan seudulla
. Hanke jakaa myös tietoa kyliä koskettavista muista hankkeista ja linkittää kyliä niiden toimintaan. Opintomatka järjestettiin toukokuussa kolmeen kiinnostavaan kylään Pirkanmaalle. Hankkeen toteutuksesta vastaa
kyläasiamies. Omalta kylältä Hämeessä -hanketta rahoittavat Hämeen ELY-keskus maaseutuohjelmasta ja
alueen kunnat.
Talolla tavataan -kylätalojen vertaispajassa viiden kylätalon veturit vaihtoivat kokemuksia, varastelivat ideoita toisiltaan ja muilta. Palvelumuotoilun keinoin käytiin läpi talojen asiakasryhmiä,
palvelulupausta, toimintaa ja palveluja, miten tehtäviä jaetaan, kumppaneita, riskejä, markkinointia
ja taloutta.

.
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Opintoretkeläiset aurinkoisena kevätpäivänä
Keikyän riippusillalla Pirkanmaalla.

Tammelan kirjaston kumppaanuuspöytä juhlisti kakkukahvein, koska sen tekemä ehdotus
kirjastosta kunnantalolla meni läpi sivistyslautakunnassa, ja loppuvuodesta kunnanvaltuustossakin. Kumppanuuspöydässä eri toimijat pohtivat ratkaisuja tasavertaisina.

Räyskälän kyläyhdistyksen Kahvila Perunakuoppa
Lopella oli avoinna kesälauantaisin ja pop uppina.
Asiakkaat löysivät sen herkulliset leivonnaiset ja
kyläläisten käsityöt yli odotusten.

Kyläkahviloita ja HYTE-hetkiä pilotoitiin
seitsemällä talolla Forssan seudulla.
Forssan nivelpiirin vapaehtoiset vetivät
tietoiskunsa päälle lyhyen jumppatuokion
Jokioisilla seurantalo Rehtilässä.
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4. TRIPLA-HANKE

TriPla-hanke oli Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen
seutukuntien alueella toimiva välityömarkkinahanke,
jota rahoittaa TE-toimisto ja alueen kunnat sekä mukana olevat työnantajat osallistumismaksulla. Hanketta
toteutti 2016-2018 yhteistyössä LounaPlussa ry (Forssan seutu) Hämeen Kylät ry:n (Hämeenlinnan ja Riihimäen seutu) kanssa. Hankkeesta vastasi 3 työvalmentajaa ja yksi hankesihteeri. Hankkeen keskeinen tehtävä oli auttaa yhdistyksiä ja pieniä yrityksiä palkkaamaan palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä sekä edistää
työntekijöiden jatkotyöllistymistä, opiskelupaikan löytämistä tai muun jatkopolun löytämistä työsuhteen aikana työvalmennuksen keinoin.
TriPlan työvalmennuksessa keskityttiin työelämään palaajan työelämätaitojen, osaamisen kuin työnhakutaitojen nostamiseen palkkatuetun työnjakson aikana. Työnantajia perehdytettiin toimimaan työllistyvän tukena
sekä autettiin työnantajana toimimisessa, että palkkatukeen liittyvien käytännön asioiden hoitamisessa.
Vuonna 2018 korostui laadullinen työ, ja erityistä panostusta tehtiin rahoittajan toiveen mukaisesti valmennukseen ja henkilöiden työssä pysymiseen, eli polutuksen onnistumiseen. Vuonna 2018 usea yhdistys tarvitsi apua viestinnän- ja markkinoinnin kehittämisessä ja Hämeenlinna-- Riihimäki seudulle palkattiin useita yhdistysavustajia palkkatuella.
Yhdistysten lisäksi yritysten määrä lisääntyi selvästi työnantajapuolella. Yritysten toimialat olivat kaupanala, kahvila-, metalli-, tietotekniikka-, hoiva- ja kotipalveluala sekä matkailuala.
Koko Kanta-Hämeen osalta TriPla-hankkeen kautta tehtiin
vuonna 2018 yhteensä 145 pakkatukihakemusta, joista 78%
oli yhdistystyönantajien hakemuksia. Työnantajia oli noin 100
ja uusia asiakkaita noin 48. Vuoden aikana verkostoiduttiin ja
kehitettiin työvalmennusta sekä koulutuspolkuja asiakkaille.
Hankkeen saama palaute oli kaikin puolin hyvää ja työvalmentajat onnistuivat vähintään asetettujen tavoitteiden mukaan
tehtävässään.
Mirva Pääkkönen, BOOSTIA TYÖNHAKUUN -valmennus
asiakkaille

Mika Ågren, BOOSTIA
TYÖNHAKUUN -valmennus
asiakkaille
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6. TIEDOTTAMINEN
Vuoden aikana lähetettiin postissa kyläkirje kaksi kertaa kaikille tiedossa oleville kylä- ja asukasyhdistyksille ja jäsenille. HKylät viestii -sähköinen uutiskirje lähetettiin noin 500 toimijalle ja kyläläiselle. Sähköpostitse tehtiin myös kohdennettua tiedotusta. Kylärekisteriä ylläpidettiin ja päivitettiin. Oman yhdistyksen toiminnan lisäksi kylille välitettiin aktiivisesti myös tiedotteita yhteistyötahojen tarjoamista mahdollisuuksista
ja tapahtumista sekä kylätoimintaa koskettavista ajankohtaisista aiheista.
Keskeisenä tiedottamisen välineenä toimi www.hameenkylat.net -kyläportaali, jonka palveluntarjoajana
toimi Tawasta Oy. Kylät löytyvät kootusti Googlemaps-kartalla sekä linkit kylien omille nettisivuille ja Facebook-sivuille/-ryhmiin. Tiedottamisessa merkittävässä roolissa oli Hämeen Kylien Facebook -sivu,
www.facebook.com/hameenkylat, jolla oli 629 seuraajaa vuoden lopussa. Avoimet Kylät -päivän markkinoinnissa käytettiin Facebook-sivua www.facebook.com/avoimetkylatkh. Tapahtumakuvia jaettiin myös Instagramissa.
Yhdistyksen esite päivitettiin. Toiminnasta julkaistiin juttuja ja mainintoja lehdissä ja YLE Hämeessä (lehtileikkeitä arkistoitu 60 kpl) Toiminnasta lähetettiin lehdistötiedotteita Kanta-Hämeen alueella toimiviin lehtiin ja YLE Hämeeseen. Juttuja kirjoitettiin myös itse.

7. VAIKUTTAMISTA MAAKUNTATASOLLA JA YHTEISTYÖTÄ
Oma Häme -maakuntauudistusta seurattiin aktiivisesti. Innostettiin toimijoita osallistumaan Oma Hämeen
yhdistysfoorumeihin ja Kanta-Hämeen järjestöyhteistyöhön niin maakunta kuin seututasoilla.
Yhdistyksen toiminnassa oli vahvasti mukana monia yhteistyökumppaneita, kyläyhdistyksistä ja kunnista
ylimaakunnallisiin yhdistyksiin ja koulutusorganisaatioihin. Yhteistyö Leader-ryhmien sekä heidän hankkeidensa kanssa oli säännöllistä, molempia osapuolia tukevaa ja kylätoimintaa kehittävää. Kunnat ovat yhdistyksemme hankkeiden yhteistyökumppaneita osallistuen niihin osarahoittajina.

8. TALOUS
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin vuonna 2018 pääasiassa Suomen Kylät ry:n kautta saadulla valtionavulla
sekä hankkeilla. Varainhankintaa tehtiin pääasiassa jäsenmaksuilla.
Yhdistyksen tilikauden tulos oli 2.553,26 €.
Valtionapua oli käytettävissä 37.235 € ja kustannukset olivat 13072,99 €. Vuodelta 2018 säästyi valtionapua
24.162,01 €, mikä on käytettävä viimeistään vuonna 2020.
Omalta kylältä Hämeessä -hankkeen kulut olivat kirjanpidossa 63.248,17 € ja TriPla-hankkeen 117.237,32 €.
Toimistosihteerin palkan kattoi TE-toimistolta saatu palkkatuki.

8

