
Hämeen Kylät 20-vuotta historiakatsaus 

 
 

Tiedot on poimittu toimintakertomuksista ja arkistosta Hämeen Kylät ry:n 20-vuotisjuhlia varten. 

 

Hämeen Kylät ry on perustettu 7.2.1998. Perustava kokous pidettiin Hattulan Juteinitalossa. 

Toiminta-ajatukseksi muotoiltiin: ”yhdistys on maakunnallinen yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä 

on alueen kylätoimikuntien ja asukasyhdistysten toiminnan sekä yhteistyön kehittäminen”. 

Hämeen Kylät toimi Kanta-Hämeen maakunnassa. Aluksi toimialue käsitti 16 kuntaa: Forssa, 

Hattula, Hauho, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Lammi, Loppi, 

Renko, Riihimäki, Tammela, Tuulos ja Ypäjä. Yhteistyötä suunniteltiin seutukunnallisten 

kyläyhdistysten, alueellisten kylä- ja asukasyhdistysten, Lounais-Hämeen Yrityskeskuksen, 

Osuuskunta Kasvun Avaimien, Hämeen maa- ja kotitalousnaisten, Maaseutukeskuksen, Hämeen 

liiton, TE-keskuksen maaseutuosaston ja Keski-Hämeen Leader-toimintaryhmän kanssa. 

Ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Erja Vehkamäki, varapuheenjohtaja Jouko 

Lindroos, Juhani Suolahti, Erkki Salotaipale, Anja-Maija Huhdanperä-Ketonen, Irma Tokko ja 

Rauno Konttila. Sihteerinä toimi Anja-Maija Huhdanperä-Ketonen ja rahastonhoitajana Juhani 

Suolahti. Hallitus kokoontui kuusi kertaa ensimmäisen toimintavuoden aikana. 

Toiminta käynnistyi rivakasti. Käynnistymistä siivitti myös Suomen Kylätoiminta ry:n myöntämä 

15.000 markan suuruinen aktivointiraha. 

Lars-Erik Nyman kartoitti opintoihinsa liittyen Kanta-Hämeen aktiiviset kylätoimikunnat ja 

asukasyhdistykset. Nyman selvitti kyselytutkimuksen avulla kylä- ja asukastoiminnan tavoitteita, 

käynnissä olevia kehityshankkeita, koulutustarpeita ja yhdistysten näkemyksiä omien toimintojensa, 

kylien, asuntoalueiden sekä Hämeen Kylät ry:n kehittämiseksi. Nymanin selvitys ”Kanta-Hämeen 

kylä- ja asukasyhdistykset, alue- ja rakennepoliittinen selvitys maakunnallisesta kylä- ja 

asukastoiminnasta” valmistui kesäkuussa 1998. 

Hattulassa vietettiin valtakunnallisia kylätoimintapäiviä 31.7.-2.8.1998. 

Yhdistys järjesti seminaarin kyläsuunnittelun merkityksestä Hattulassa 5.9. sekä kyläkoulutusta. 

Kouluttajana toimi Eija Lahtinen Bircaterra ky:stä. Lokakuussa 1998 alkanut kyläkoulutus jatkui 

kesäkuulle 1999. Osallistujat oppivat laatimaan kylälleen kyläsuunnitelman. 

Hämeen Kylät oli mukana yhdessä TE-keskuksen maaseutuosaston ja Keski-Hämeen Leader-

toimintaryhmän kanssa järjestämässä kuntakierroksia Hattulassa, Hausjärvellä, Hyvinkäällä, 

Janakkalassa, Kalvolassa, Lopella, Rengossa ja Riihimäellä. 



Tapani Markkula suunnitteli yhdistykselle logon. Markkulan suunnittelema risuaitalogo ilmentää 

hämäläisyyttä, maaseutua, yhteistyötä ja aktiivisuutta. Markkula toimi Hattulan seurakunnan 

pappina. 

Hämeen Vuoden Kyläksi valittiin Teuro-Kuuslammi Tammelasta. 

 

1999 

Vuoden 1999 toimintasuunnitelmaan kirjattiin seuraavaa: ”Hämeen Kylät kehittää edelleen 

organisaatiotaan niin, että se pystyy toteuttamaan kehittämishankkeita ja luomaan tiiviit yhteydet 

koko Kanta-Hämeen alueella. 

1. Hämeen Kylät ry:n tavoitteena on jatkaa jäsenhankintaa ja tehdä tunnetuksi toimintaa jäsenille ja 

yhteistyökumppaneille erilaisin tapahtumin. 

2. Hämeen Kylät ry:n tavoitteena on olla mukana Leader III ohjelman suunnittelussa Hämeen 

Kylien toiminta-alueella. 

3. Hämeen Kylät ry järjestää seminaariluonteista koulutusta ja tiedotusta toimialueensa 

yhteistyökumppaneille. 

4. Hämeen Kylät pyrkii luomaan suhteita kansainvälisesti. 

5. Hämeen Kylät ry:n tehtävänä on toimia jäsentensä edunvalvojana.” 

 

Hämeen Kylät ry merkittiin yhdistysrekisteriin 13.7.1999. Yhdistys liittyi myös Suomen 

Kylätoiminta ry:n jäsenyhdistykseksi, ja Suomen Kylätoiminnan pääsihteeri Risto Matti Niemi 

vieraili Hämeen Kylien hallituksen kokouksessa Lopella. 

Hämeen Kylien hallitus kokoontui vuonna 1999 kuusi kertaa eri puolilla maakuntaa; Lepaalla, 

Harvialassa, Rengossa, Hauholla, Hausjärvellä ja Lopella. Puheenjohtajana toimi Simo Hallavainio, 

varapuheenjohtajana Jouko Lindroos, sihteerinä Anja-Maija Huhdanperä-Ketonen ja 

rahastonhoitajana Tuulikki Vienonen. Muita hallituksen jäseniä olivat Leo Järvenpää, Jaakko Laine, 

Erkki Salotaipale ja Erja Vehkamäki. 

Hämeen Kylät toimi kylä- ja asukastoiminnan yhteistyöelimenä Kanta-Hämeessä. Yhdistys edisti 

kylien yhteistoimintaa, koulutti ja ohjasi kyliä toimimaan alueellisten ja valtakunnallisten 

yhteistyökumppanien kanssa. Yhdistyksellä oli yhdessä Päijät-Hämeen Kylien kanssa Leader-hanke 

”Kylätoimintaverkoston vahvistaminen Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella”. Hankkeen tuloksena 

syntyi mm. maakunnallisten kylien esite ja Hämeen Kylien www-sivut. 

Vuonna 1999 ei valittu Kanta-Hämeen Vuoden Kylää. 

 

2000 

Vuonna 2000 toiminnan painopisteitä olivat kylien ja kuntien vuoropuhelu, tiedotustoiminnan 

kehittäminen, www-sivujen hyödyntäminen sekä Vuoden Kylän valinta ja kylätoimintapäivien 

järjestäminen. Keväällä järjestettiin lehdistötilaisuus, jossa julkistettiin Hämeen Kylien nettisivut. 

Vuonna 2000 aloitettiin myös maakunnallisen kyläohjelman laatiminen. 



Hämeen Kylien hallitus kokoontui kuusi kertaa. Vuosikokous pidettiin Tuuloksessa ja muut 

kokoukset Hattulassa ja Tammelassa. Puheenjohtajana toimi Simo Hallavainio, 

varapuheenjohtajana Jouko Lindroos, sihteerinä Pirjo Nieminen ja rahastonhoitajana Tuulikki 

Vienonen. Muita hallituksen jäseniä olivat Eija Laine, Sanna Paranko, Anja-Maija Huhdanperä-

Ketonen, Jaakko Laine, Kalevi Virtanen ja Ahti Gåpå. 

Vuoden Kyläksi valittiin Alvettula. 

 

2001  

Vuonna 2001 laadittiin maakunnallista kyläohjelmaa. Ohjausryhmään kuuluivat Simo Hallavainio, 

Jouko Lindroos (Louna-Plussa), Pirjo Nieminen, Ari Lindqvist (TE-keskus), Outi Pohjanvirta 

(Linnaseudun toimintaryhmä) ja Esko Pietari (Yliset toimintaryhmä). Ohjelman kirjoittajana toimi 

Pirjo Nieminen. Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2001 kolme kertaa. Maakunnallinen kyläohjelma, 

”Hämeen parasta kylätoimintaa” valmistui vuonna 2002. 

Keväällä järjestettiin retki Hämeenkyröön, missä tutustuttiin Heiskan kylätaloon ja tehtiin 

kyläkierros. Eteläpohjalaiset kylät vierailivat syksyllä Hauholla ja Janakkalassa. 

Vuoden 2001 toimintakertomuksessa luki ”Kylätoiminta on Hämeen maakuntatasolla edelleen 

laimeata. Syinä tähän on mm. kyläasiamiehen puuttuminen. Jatkossa päätavoitteemme on saada 

rahoitus asiamiehelle”. 

Vuoden Kyläksi valittiin Vähikkälä. 

 

2002 

Vuonna 2002 käynnistyi Suomen kylätoiminta ry:n Equal-kylätaloushanke (2002-2004), ja 

kyläasiamies Kristiina Liinaharja aloitti työnsä loppuvuodesta 2002. Kanta-Hämeen alahanketta 

hallinnoimaan saatiin Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan yksikkö. Hämeen Kylät ry toimi 

isäntänä Riihimäellä järjestetyillä Equal-hankkeen koulutus- ja neuvottelupäivillä. 

Kyläohjelma ”Hämeen parasta kylätoimintaa” valmistui, ja se julkistettiin Kaloisten kylätalo 

Tukikohdassa. Aiheesta järjestettiin lehdistötilaisuus, joten kyläohjelma sai myös mukavasti 

julkisuutta. 

Vuoden Kyläksi valittiin Launonen. 

 

2003 

Vuonna 2003 puheenjohtajana aloitti Kari Hovi. Vuoden 2003 toimintasuunnitelmaan kirjattiin: 

”Hämeen Kylien tavoitteena on kehittää alueen elinkeinotoiminnan edellytyksiä sekä edistää 

asukkaiden yhteistyötä ja kanssakäymistä järjestämällä kokouksia, kylätoimintapäiviä, 

esitelmätilaisuuksia sekä muuta koulutusta, neuvontaa ja tiedotustoimintaa. Hämeen Kylät pyrkii 



aktiivisesti yhteistyöhön maakuntaliiton, TE-keskuksen, maakunnan kaupunkien ja kuntien, 

tutkimus- ja oppilaitosten sekä maaseudun kehittämiseen positiivisesti suhtautuvien yritysten 

kanssa. Tarkoituksena on saada näkyvyyttä ja kuuluvuutta yhdistyksen tavoitteille, mutta myös 

materiaalisia ja taloudellisia edellytyksiä hanke- ja projektitoiminnalle”. 

Kyläohjelman pohjalta valmisteltiin toimintastrategia 2003-2006. Strategian päämääränä oli tehdä 

Kanta-Hämeestä kylätoiminnan mallimaakunta vuoteen 2006 mennessä. Yhtenä painopistealueena 

oli yhdistyksen jäsenhankinnan kehittäminen. Vuonna 2003 Hämeen Kyliin liittyikin 11 uutta 

kylätoimintayhteisöä ja kaksi toimintaryhmää. Kylätoimintayhteisöjä oli jäsenenä kaikkiaan 39 ja 

henkilöjäseniä 13. 

Hämeen Kylät ry osallistui yhdessä Pirkan Kylien, Satakylien ja Varsinais-Suomen Kylien kanssa 

ylimaakunnalliseen hankkeeseen ”Onni muuttaa maalle”, jossa pyrittiin lisäämään kaupungeissa ja 

suurissa asutuskeskuksissa asuvien tietoa maaseutualueista, vapaista tonteista ja asunnoista. 

Hanketta hallinnoi Turun yliopisto. 

Vuoden 2003 hämäläiseksi Vuoden Kyläksi valittiin Kiipu. Uuden kuntien välisen kilpailun, 

”Vuoden 2003 kyläteko” voitti Janakkala. 

 

2004 

Vuonna 2004 toiminnassa painopisteitä olivat kylätietorekisterin luonti, aktiivinen jäsenhankinta 

sekä yhteistyön ja viestinnän lisääminen Hämeen Kylien ja toimintaryhmien välillä. Lisäksi 

pohdittiin kylänäkökulmaa kuntavaleissa. 

Hämeen Kylät oli mukana ylimaakunnallisessa Alma-hankkeessa, jossa kehitettiin hoivapalveluita 

kylien työllistäjänä. Kristiina Liinaharja toimi edelleen yhdistyksen osa-aikaisena kyläasiamiehenä 

Equal-kylätaloushankkeen kautta. 

Vuoden Kyläksi valittiin Rehakka-Irjala. 

 

2005 

Vuonna 2005 puheenjohtajana alitti Jouko Lindroos. Vuonna 2005 toteutettiin sääntömuutos, jossa 

siirryttiin kahden sääntömääräisen kokouksen, kevät- ja syyskokouksen järjestelmään. 

Yhdistys osallistui Onni muuttaa maalle -hankkeeseen. Hämeen Kylät jatkoi toimintaa, kun 

hankkeen muu maakunnassa toimiva osuus päättyi. Toiminta organisoitiin tällöin ostopalvelulla. 

Maallemuuton www-sivut tontti- ja asuntopörsseineen liitettiin Hämeen Kylien portaaliin. 

Vuoden Kyläksi valittiin Letku. Tulos julkistettiin Espan lavalla Helsingissä Hetkessä Häme -

tapahtuman yhteydessä. Vuoden Kylän valinnassa painoarvoa oli mm. Letkun kyläyhdistyksen 

tekemällä liiketoimintasuunnitelmalla. 

Vuosien 2005-2006 tavoitteeksi asetettiin kylätoiminnan profiilin kohottaminen ja tunnettuuden 

lisääminen mediajulkisuuden avulla. 



2006 

Yhdistys teki sopimuksen Virtaa-palveluiden kanssa maallemuuton edistämisestä. Kalevi Virtanen 

toimi maallemuuttoasiamiehenä 11 kuukautta. Virtanen esitteli mm. kylien asuntomarkkinointia 

Helsingissä järjestetyillä omakotimessuilla huhtikuussa. 

Hämeen Kylät hankki 300 T-paitaa painatuksella ”made in hame” ja ”haemaelainen”. Yhdistys oli 

mukana järjestämässä Jokioisten maaseutuseminaaria ja tuki Satu Puran pro gradu -tutkimusta 

(”Paikallisidentiteetti peilinä – tutkimus hämäläisten kylätoimijoiden paikkaan kuulumisen 

tunteesta”). Jouko Lindroos esitteli kylätalkkarikonseptia ja Simo Hallavainio opasti 

kyläsuunnittelua ryhmämessumenetelmällä. Suomen kylätoiminta järjesti valtakunnalliset koulutus- 

ja neuvottelupäivät Hämeenlinnassa 20.4. 

Vuoden 2005 Hämäläinen Kylä, Letku sai valtakunnallisen välittäjäpalkinnon maallemuuton 

edistämisestä. Vuoden Kyläksi 2006 valittiin Eteläisten kylä. 

 

2007 

Yhdistyksen toimintaa esiteltiin Hämeenlinnan torilla asuntomessujen yhteydessä heinä-elokuun 

taitteessa. Yhdistys oli järjestämässä myös Luova maaseutu -seminaaria Mustialassa yhdessä 

Maaseudun Uusi Aika -yhdistyksen, HAMK/Mustialan ja alueen toimintaryhmien kanssa. 

Hämeen Kylät oli mukana valmistelemassa uutta, kolmivuotista maallemuuton edistämishanketta. 

Hanke ei kuitenkaan toteutunut. 

Vuoden Kyläksi valittiin Joentaka. 

2008 

Yhdistys vietti 10-vuotisjuhlaa Lopen Eräsavulla. Juhlajärjestelyistä vastasivat Anne Malin (paikka 

+ tarjoilut), Jouko Lindroos, Merja Isotalo ja Kristiina Liinaharja. Ohjelmassa oli historiakatsaus, 

hauskojen omatekoisten ansiomerkkien jakoa, syömistä ja saunomista. Juhlavieraita viihdytti myös 

bändi. 

Yhdistys järjesti yhdessä Suomen kylätoiminta ry:n kanssa Hämeen Road Show -tilaisuuden 

Kaloisilla 5.9. Ohjelmassa oli kylätoiminnan ja Leader-ryhmien valtakunnallinen ohjelman 2008-

2013 esittely ja palautteen käsittely. 

Yhdistys antoi lausunnon Hämeen ympäristöstrategiaan. Mökkiläisiä aktivoitiin mukaan kylien ja 

kuntien toimintaan. Jouko Lindroos osallistui aiheesta järjestettyyn paneelikeskusteluun 

Hämeenlinnassa. Lindroos osallistui myös maaseutupoliittisen selonteon ja V maaseutupoliittisen 

kokonaisohjelman valmisteluun. 

Maallemuuton rekisteriä ylläpidettiin nettisivuilla huhtikuuhun 2008 asti. Kyläsuunnittelun 

edistämistä jatkettiin erilaisin kyläsuunnittelumenetelmin. Kyläsuunnitteluiltojen vetäjänä toimi 

Simo Hallavainio. 

Vuoden Kyläksi valittiin Kaloinen. 



2009 

Hämeen Kylät ry osallistui kolmivuotiseen Kylä välittää -hankkeeseen 1.1.2009-31.12.2011. 

Ylimaakunnallisessa hankkeessa olivat mukana myös Varsinais-Suomen kylät, Länsi-Uudenmaan 

kylät ja Päijät-Hämeen kylät. Hanketta hallinnoi Koulutuskeskus Salpaus. Hankkeen rahoitus tuli 

Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Hämeen TE-keskuksen kautta. Hanke antoi tukea kylille ja 

opasti kyläsuunnitelmien teossa, järjesti aktivointi- ja keskustelutilaisuuksia ja edisti kunta-kylä -

yhteistyötä mm. välittämällä hyviä toimintamalleja. Vuonna 2009 laadittiinkin 15 

kyläsuunnitelmaa. Yhdistys esitteli toimintaansa ja Kylä välittää -hanketta heinäkuussa Tammelassa 

järjestetyillä ”Kylä kelpaa 2009” -valtakunnallisilla kyläasumisen messuilla. 

Vuonna 2009 puheenjohtajana aloitti Reijo Lehtinen. Elina Leppänen aloitti Hämeen Kylien 

kyläasiamiehenä hanketyössä 1.6.2009. Hämeen Kylille vuokrattiin oma toimistotila Tuuloksesta, 

osoitteesta Pannujärventie 7. Samassa rakennuksessa sijaitsee myös Linnaseutu ry:n toimisto. 

Hämeen Kyläpäivää vietettiin Rengon Kaloisissa, kylätalo Tukikohdassa. Kyläpäivän ohjelmaan 

kuului mm. tervatynnyrin pyöritystä. Vuoden Kyläksi valittiin Ypäjänkylä. 

 

2010 

Toimintasuunnitelmassa 2010 linjattiin: ”Yhdistys toimii kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana ja 

yhteistyön rakentajana Kanta-Hämeessä. Yhdistys edistää sääntöjensä edellyttämällä tavalla 

hyvinvointia kylissä ja maaseudulla. Yhdistys pyrkii vastaamaan ajankohtaisiin toimintaympäristön 

muutoksiin olemalla mukana aktiivisena toimijana ja maaseudun kehittäjänä. Tärkeätä on 

hahmottaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen haasteita kylien kannalta ja edistää kylille sopivia 

ratkaisumalleja.” 

Kylä välittää -hankkeen puitteissa laadittiin laajalla osallistamisella ja yhdistysyhteistyöllä Kanta-

Hämeen paikallistoimintaohjelma 2010-2015 ”Taloissa ja taajuuksilla”. Samalla kehitettiin 

yhdistysten yhteistyötä maakuntatasolla. 

Internet-sivut uudistettiin maakunnalliseksi kyläportaaliksi. Kyläportaali avattiin osoitteessa 

www.hameenkylat.net, johon kaikki Kanta-Hämeen kylät koottiin yhteen paikkaan ja kartalle. 

Hämeen Kylät alkoi hyödyntää myös Facebookia, kun työharjoittelija Jari Jalonen avasi 

yhdistykselle Facebook-tilin vuonna 2010. 

Kevätkokouksen yhteydessä Ypäjällä järjestettiin Sata megaa -niminen info- ja keskustelutilaisuus 

nopeasta laajakaistasta ja valokuiturakentamisesta. 

Yle-Hämeen kanssa toteutettiin yhteisiä kampanjoita; Kyläkehut 2010 toivat esiin erilaisia kyliä, 

Kimppakehut 2011 erilaista yhdistystoimintaa ja Kuokkavieraat 2012 kylien kesätapahtumia. 

Yhdistys kehitti myös maakunnallisten yhdistysten yhteistyötä. 

Vuoden Kyläksi valittiin Piirivuori. 

 

 

http://www.hameenkylat.net/


2011 

Taloissa ja taajuuksilla – Kanta-Hämeen paikallistoimintaohjelma 2010-2015 valmistui kesällä 

2011. 

Hämäläisyhdistykset kehua retostelivat toimintaansa Hämeen Kylät ry:n ja Yle Hämeen 

Kimppakehu-kilpailussa. Voittaja, Heinijärven suojelu ry Tammelasta palkittiin Elomessuilla. 

Kimppakehu-kilpailu avasi elomessuilla julkaistavan Taloissa ja taajuuksilla -Kanta-Hämeen 

paikallistoimintaohjelman. 

Yhdistys otti kylien kehittämisen keinoksi Walesista lähtöisin olevan Kestävä kylä -korttipelin. Peli 

johti, innosti ja toimi apuvälineenä ajatusten herättämisessä. 10 kylällä ja yhdessä kuntataajamassa 

järjestettiinkin tulevaisuusiltoja pelikorttien avulla, ja kyläyhdistykset innostuivat uudistamaan 

kyläsuunnitelmiaan. 

Heli Laurikainen aloitti kyläkehittäjänä ja Aistien-hankkeen vetäjänä lokakuussa 2011. Aistien-

hanke oli osa Laurea ammattikorkeakoulun koordinoimaa ”Aistien avoimia oppimisympäristöjä 

kehittämässä” ESR-hanketta. Moniaistiset, kuvaa, ääntä, hajuja, makuja ja kosketeltavaa yhdistävät 

tilat kokosivat yhteen alueen asukkaat muistelemaan historiallisia hetkiä, paikallisia erityispiirteitä 

sekä suunnittelemaan tulevaisuutta. Menetelmää kokeiltiin Kanta-Hämeessä kuudessa erilaisessa 

pilotissa. 

Vuoden Kyläksi valittiin Hauhon Vanha raitti. Perusteluissa todettiin, että ”Hauhon Vanha raitti on 

yksi parhaiten säilyneitä kirkonkyläkokonaisuuksia Suomessa, ja asukkaat ovat tehneet arvokasta 

työtä kulttuurimiljöön säilyttämiseksi. Kylässä on kerätty runsaasti aineistoa historiasta, 

valokuvakokoelmia, karttoja ja perinnetietoutta. Kyläyhdistys on kunnostanut historiallista 

ympäristöä ja vaalinut perinteitä. Kylässä vaalitaan isolla sydämellä maaseutuasumisen arvoa ja 

perinnettä”. Hauhon Vanha raitti sai myös kunniamaininnan valtakunnallisessa Vuoden Kylä -

kilpailussa. 

 

2012 

Vuonna 2012 puheenjohtajana aloitti Mika Ågren. Yhdistyksen palveluja kehitettiin ja tuotteistettiin 

omavarainhankinnan toteuttamiseksi. Kyläyhdistyksille tarjottiin mm. nettisivujen tekoa edulliseen 

hintaan. Nettisivuja ja sosiaalisen median hyödyntämistä kehitettiin muutenkin. Hämeen Kylien 

nettisivuilla julkaistiin kerran kuussa paikallistoimintaesimerkki. Yhdistys maksoi pienen palkkion 

esimerkkien kirjoittamisesta. Hämeen Kylät ry:n Facebook keräsi yhteensä satakunta tykkääjää 

vuoden 2012 päätteeksi. 

Kuokkavieraat-kampanjalla tuotiin esiin yhdistyksiä ja kylien kesätapahtumia. Kuokkavieraat 

osallistuivat eri kesätapahtumiin ja raportoivat niistä YLE Radio Hämeen kautta. 

Jokioisilla koottiin pitäjäsuunnitelma Kylä välittää -hankkeen puitteissa. Uutena hankkeena 

käynnistettiin ”Yhdessä tulevaan” vuosiksi 2013-2014. Päijät-Hämeen Kylät ry oli 

kumppaninamme Yhdessä tulevaan -hankkeessa. 

Hämeen kyläpäivää vietettiin Hauhon Niskavuoren markkinoilla, missä Vuoden Kyläksi valittiin 

Letku. Letku sai myös kunniamaininnan valtakunnallisessa Vuoden Kylä -kilpailussa. 



2013 

Valtakunnallinen paikallistoimijoiden Lokaali-juhlaseminaari järjestettiin Tammelassa 14.-15.9. 

Tapahtumaan saapui noin 270 kyläaktiivia ympäri maata. Ohjelmaan kuuluivat mm. kyläretket 

Härkätien, Koijärven ja Loimijoen maisemiin, kylätori ja Yhdessä tulevaan -työpajat. 

Yhdistys kommentoi Hämeen liiton Häme-ohjelmaa. Yhdessä tulevaan -hanke teki opintomatkan 

Frieslandiin, Alankomaihin. 

Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry palkitsivat Tammelan vuoden kylämyönteisimpänä kuntana. 

Vuoden Kyläksi valittiin Murronkulma. 

 

2014 

Vuonna 2014 puheenjohtajana aloitti Pirjo Poutanen. Yhdessä tulevaan -hankkeen tulokset koottiin 

kirjaksi ”Likidemokratiaa! Kirjoituksia hämäläisestä kyläelämästä” Julkaisu postitettiin 

kyläyhdistyksille. 

Yhdistysten ja kylätalojen toiminnan vahvistamiseksi valmisteltiin Tarmokas-niminen 

työllisyyspoliittinen hanke Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduille. 

Yhdistys järjesti ensimmäistä kertaa Avoimet Kylät -päivän 14.6. Tapahtuma esitteli paikallista 

elämänmenoa ja kylätoimintaa, houkutteli uusia asukkaita ja muistutti maaseudun 

mahdollisuuksista. Hämeen Kylät järjesti tapahtuman SataKylien kokemusten innoittamana. 

Tapahtumaan osallistui 26 kantahämäläistä kylää sekä lähiruokayrityksiä. Kanta-Hämeen 

ensimmäinen Avoimet Kylät -päivä keräsi noin 1500 kävijää. 

Vuoden Kyläksi valittiin Vojakkala. Uudella, kylätoiminnan tiennäyttäjän kunniamaininnalla 

palkittiin Hanna-Leena Salonen. 

 

2015 

Puheenjohtajana aloitti Anne Malin. Aistien-hanke päättyi vuoden 2015 alussa. Aistien liikuteltava 

tilarakenne ja välineet jäivät Hämeen Kylien käyttöön. 

Yhdistys tuki Hauhon suunta -verkostoa järjestämällä hankkeistusillan yhdessä Linnaseutu ry:n 

kanssa ja Jokioisten pitäjäsuunnitelman toteuttamista yhdessä LounaPlussan kanssa. Kyläkoulut 

nousivat keskusteluun Janakkalassa ja Tammelassa. Syksyllä viriteltiin Kylän turvallisuus -teemaa, 

ja Nummenkylän kylätalolla Rengossa järjestettiin turvallisuuskoulutus 10.10. yhdessä Suomen 

Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. 

Kyliä kannustettiin erityispiirteittensä ja vahvuuksiensa esille tuomiseen. Kyliä haastettiin ottamaan 

valokuvia, jotka ilmentävät kylän erityispiirteitä. Yhdistys järjesti ”Mihin kylään muuttaisit?” -

valokuvakilpailun. Valokuvakilpailun sadosta koottiin Mihin kylään muuttaisit? -julistenäyttely. 

Näyttely kiersi syksyn aikana esillä syksyn aikana seitsemässä paikassa; kirjastoissa, kauppakeskus 

Goodmanissa ja Vähikkälän koululla. 



Vuoden Kylän vaihtajaisia vietettiin Lopella Avoimet Kylät -päivänä 13.6. Vojakkalan kylätuvalla 

syötiin soppalounasta ja tutustuttiin ”Kylätoimintaa 35 vuotta lehtileikkeiden kertomana” - 

näyttelyyn. Hämeen Vuoden Kyläksi valittiin Koijärven alueen kylät. Kylätoiminnan tiennäyttäjänä 

palkittiin Merja Zetterman. Zetterman palkittiin myös valtakunnallisena kylätoiminnan 

tiennäyttäjänä. 

 

2016 

Yhdistyksen Tarmokas-työllistämishanke muuttui TriPla-hankkeeksi (2016-2018). 

TriPla-hanke on Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukuntien alueella toimiva 

välityömarkkinahanke, jota rahoittavat TE-toimisto ja alueen kunnat sekä mukana olevat 

työnantajat osallistumismaksulla. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Hämeen Kylät ry 

(Hämeenlinnan ja Riihimäen seutu) ja LounaPlussa ry (Forssan seutu). Hankkeesta vastaa kolme 

työvalmentajaa. 

Hankkeen keskeinen tehtävä oli auttaa yhdistyksiä ja pieniä yrityksiä palkkaamaan työttömiä töihin 

palkkatuella sekä edistää työntekijöiden jatkotyöllistymistä, opiskelupaikan tai muun jatkopolun 

löytämistä työvalmennuksen keinoin. Työvalmennuksessa keskityttiin työelämätaitojen, osaamisen 

ja työnhakutaitojen kehittämiseen. Työnantajaa autettiin ja opastettiin sekä työnantajantoimimisessa 

että palkkatukeen liittyvien käytännön asioiden hoitamisessa. TriPla-hanke esitteli esimerkkejä 

kyliltä, joissa palkkatuella työllistetty yhdistysavustaja oli ollut mukana tiedottamisessa ja 

tapahtumien järjestämisessä. 

Vuonna 2016 käynnistyi myös Omalta kylältä Hämeessä -hanke (1.8.2016-31.7.2019), jossa 

tavoitteena on kehittää uudenlaisia kyläpalveluja ja kumppanuuksia. 

Tuuloksen kirjastolla ja Vojakkalan kylätalolla järjestettiin keväällä kylätoimintakoulutusta. 

Aiheina olivat kylätapahtumanjärjestäjän ABC ja sosiaalinen media, erityisesti Facebook kylän 

viestinnässä. Kyläasiamies osallistui yhdistyksen edustajana Taidetta kylille! -hankkeen 

ohjausryhmään. Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan artenomiopiskelijat Hanna 

Mattsson ja Auni Tuovinen kokosivat kylätyöpajojen pohjalta Elokylä-ideavihkon. 

Yhdistys teki retken Heinolassa järjestettävään Lokaali-tapahtumaan. Retkiporukka tuunasi bussin 

kyläbussiksi. Omaperäinen, iloisenvärinen bussi keräsi katseita. 

Vuoden Kyläksi valittiin Susikas ja kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Pirjo Poutanen. 

2017 

Puheenjohtajana aloitti Pekka Verho. Hämeen Kylät ry antoi lausunnon Oma Häme –

toimintaohjelmaan, maakuntakaavaluonnokseen 2040 ja Häme Ohjelmaan. Yhdistys seurasi 

aktiivisesti Oma Häme -maakuntauudistuksen valmistelua. Neljättä kertaa järjestettävä Avoimet 

kylät -päivä oli vuonna 2017 osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kylätoiminnan valtakunnallista 

tapahtumaa. Avoimet Kylät -päivä keräsi Kanta-Hämeessä noin 3 000 kävijää. TriPla-hankkeen 

kautta tehtiin vuonna 2017 yhteensä 170 pakkatukihakemusta. Omalta Kylältä Hämeessä -hanke 

pilotoi mm. kylätalojen käytön monipuolistamista. 

Vuoden Kyläksi valittiin Nummenkylä ja kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Jouko Lindroos. 



2018 

Puheenjohtajana aloitti Sisko Savolainen. Yhdistys vietti 20-vuotisjuhlaa ja Hämeen kyläpäivää 

14.4. Nummenkylän kylätalossa, Rengossa. Vuoden Kyläksi valittiin Teuro-Kuuslammi ja 

Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Anne Malin. Teuro-Kuuslammi valittiin myös valtakunnalliseksi 

Vuoden Kyläksi 2018. 

 


