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HÄMEEN KYLÄT, TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Hämeen Kylät on maakunnallinen kylien ja asukastoiminnan edunvalvoja sekä yhteistyöelin Kanta-

Hämeessä. Tavoitteena on elävät ja viihtyisät paikallisyhteisöt, jossa on hyvä asua ja työskennellä, 

lähellä luontoa, kauniissa kylissämme. Taloissa ja taajuuksilla – Kanta-Hämeen paikallistoiminta-

ohjelma linjaa Kanta-Hämeen kyläverkoston painopisteitä.  

 

1. HALLINTO 

Yhdistyksen kevätkokous Hämeenlinnassa 19.3.2019 Willa Vaski Käsityötalossa. Ennen kokousta 

tutustuttiin käsityöyhdistyksen toimintaan sekä Maaseudun sivistysliiton tukiin ja palveluihin ky-

lille. Syyskokous järjestettiin 13.11.2019 Tiirinkosken tehtaalla Hämeenlinnassa ja ennen ko-

kousta työpaja Kanta-Hämeen kyläverkosto - missä mennään? porukalla kiteytettiin mikä hyvää, 

huonoa, mahdollisuuksia ja uhkia. Syyskokous valitsi hallituksen vuodelle 2020 ja puheenjohta-

jaksi jatkamaan Sisko Savolaisen. 

Hämeen Kylät ry:n hallitus kokoontui vuoden 2019 
aikana seitsemän kertaa. Lisäksi pidetiin kaksi 
sähköpostikokousta. Hallitus kirkasti yhdistyksen 
tavoitteita, toimintaa ja prosesseja osana Suomen 
Kylien järjestämää laatutyökoulutusta ja kokosi 
laatutyökäsikirjan käyttöönsä. Hallituksen jäseniä 
osallistui Suomen Kylien valtakunnallisille neuvot-
telupäiville. Hallituksen jäsenet toivat kylien nä-
kökulmaa esille edustamalla yhdistystä aktiivi-
sesti eri tilaisuuksissa. Puheenjohtajana toimi 
Sisko Savolainen Lopelta, varapuheenjohtajana 
Mikko Pietilä Tammelasta ja sihteerinä sekä ra-
hastonhoitajana kyläasiamies Elina Leppänen.   
 

 

Hallitukseen kuuluivat vuonna 2019:  

 JÄSENET 2019   VARAJÄSENET 2019 

Sisko Savolainen (Vojakkala/Loppi), puheenjohtaja  
Mikko Pietilä (Teuro/Tammela) vpj.  Anne Malin (Joentaka/Loppi)  
Sirpa Lundgren (Tuulos/Hämeenlinna)  Eija Laine (Letku/Tammela) 
Veikko Rantanen (Kalvola/Hämeenlinna) Reija Nevala (Renko/Hämeenlinna) 
Arja Sarusto (Etelä-Hattula)  Anne Hannukkala(Suontaala-Lahdentaka/Hatula) 

Tarja Forsström (Mallinkainen/Janakkala) Timo Lahti (Tarinmaa/Janakkala) 
Juha-Matti Heino (Kiipu/Jokioinen)  Sinikka Haapsamo (Kalvola/Hämeenlinna) 
Pirjo Poutanen (Koijärvi/Forssa)  Pekka Verho (Lautsia/Hämeenlinna) 
Jaana Viitala (Oitti/Hausjärvi)  Marja Aaltonen (Oitti/Hausjärvi) 

Hämeen Kylien hallitusta kesäkuun kokouksessa 

Turengin Wanhalla Asemalla. 



2 
 

   
Yhdistyksen jäsenrekisterin mukaan on yhdistysjäseniä 86 ja henkilöjäseniä 25. Yhdistyksen toi-
misto sijaitsee Tuuloksessa, Pannujärventie 7. 

 

Henkilöstö 
Kyläasiamies Elina Leppänen 1.1.–31.12.2019, Omalta kylältä Hämeessä -hanke 31.7. asti 

Työvalmentaja Mirva Pääkkönen 1.1.–31.12.2019 TriPla II-hanke  

Työvalmentaja Pauliina Polvinen 7.1.–31.12.2019 TriPla II-hanke 

Yhdistysavustaja Birre Peltonen 11.2.–27.10.2019 

Kirjanpitäjä, Kirsi Koskue 1.1.–31.12.2019 

Talous 
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin vuonna 2019 Suomen Kylät ry:n kautta saadulla valtionavulla 

sekä hankkeilla. Varainhankintaa tehtiin pääasiassa jäsenmaksuilla.  

Yhdistyksen tilikauden tulos oli 1 450,73 €. Toiminnan kulut olivat kokonaisuudessaan 220 176,51 

€. Tarkemmat tiedot selviävät tilinpäätöksestä. 

 

 

2. VARSINAINEN TOIMINTA - KYLÄTYÖ 

Hämeen Vuoden Kylä -kilpailu järjestettiin 20. kerran.  Kilpailu järjestettiin alku vuo-

desta ja avoimena niin, että kuka tahansa sai lähettää ehdotuksia. Facebook-kilpailu toi valta-
vasti ehdotuksia, joista työryhmä valitsi kiinnostavimmat pyytäen näistä kylistä itseltään lisäpe-
rusteluja.  Hämeen Vuoden 2019 Kyläksi valittiin Vähikkälä Janakkalasta.  

 

 

 

 

 

 

Vähikkälän kyläyhteisö on kiitettävän 
aktiivinen, merkittävä uuden sukupol-
ven paikallistoimija. Vähikkälässä ele-
tään ajassa ja tartutaan rohkeasti uu-
siin haasteisiin yhteen hiileen puhal-
taen, oman kylän ja sen asukkaiden hy-
väksi toimien.  

Vähikkälän ote oman kylän kehittämisessä ja tulevaisuuden luomisessa ”yhdessä ja yhteistyössä” on esi-
merkillistä, uudenlaista, kokeilevaa ja verkostoja rakentavaa. Toiminta on laaja-alaista, kattaen eri ikäi-
set ja kyläläisten ohella myös mökkiläiset, ylittäen myös kylä- ja kuntarajat. Yhteistyökumppaneita hae-
taan ja saadaan laajapohjaisesti ja ennakko-luulottomasti. Vähikkälä on luomassa kylälle lähikeskusta 
peräänantamattomasti tuoden lähipalveluja ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Kylän tuki kou-
lulle on merkittävää. Upea talkoohengen voimannäyttö on myös joukkorahoituksella järjestetty konsertti 
ja tämän poikimat levynjulkistusfestarit. Vähikkälä osaa myös viestiä taitavasti ja näkyy somekanavilla ja 
mediassa.  
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Hämeen kyläpäivää vietettiin 

Teuro-Kuuslammilla Tammelassa 
Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2019, Teuro-

Kuuslammi isännöi Hämeen kyläpäivää osana 

Teuron tekniikka ja kädentaitopäiviä 20.-

21.7.2019. Vanha paja toimi Teuro-Areenana, 

jossa julkaistiin ja palkittiin Hämeen Vuoden 

Kylänä Vähikkälä sekä Hämeen Kylätoiminnan 

Tiennäyttäjänä Tarja Forsström Janakkalan 

Mallinkaisilta. Teuro-Areenalla käytiin maa-

seutupoliittisia keskusteluja niin tulevaisuu-

den maaseuduista, kyläasumisesta ja -kou-

luista. Maakuntahallituksen puheenjohtaja, 

kansanedustaja Tarja Filatov toi Hämeen lii-

ton tervehdyksen, Suomen Kylät ry:n puheen-

johtaja Petri Rinne piti juhlapuheen. Kuusi 

hämäläistä kansanedustajaa osallistui keskus-

teluihin aktiivisesti. Teuro-Areenan ohjelma 

streemattiin ja näkyvät Hämeen Kylien face-

book-sivulla.  

Upeiden päivien järjestelyistä isot kiitokset 

Teuron-Kuuslammin kylätoimintayhdistyk-

selle! 

 

 

 

 

Avoimet kylät 8.6.2019 -päivä - Suomen suurin yleisötapahtuma järjestettiin 

meillä Kanta-Hämeessä jo kuudetta kertaa. Sen tunnettuus on kasvanut ja mukana oli meiltä 38 

kylää ja 48 erilaista tapahtumaa. Tunnelma tapahtumissa oli lämmin ja kävijämäärä vaihteli ta-

pahtuman luonteesta riippuen parista kymmenestä useaan sataan. Kävijämäärän arvioimme olleen 

eri tapahtumissa yhteensä noin 4000. Yhä useampi kaupunkilainenkin ja mökkiläinen oli lähtenyt 

kiertämään kyliä, mikä on päivän tarkoitus. Hämeen Kylät toteutti Hämeenlinnasta bussiretken 

neljälle kylälle (Räyskälä-Salonkylä-Sajaniemi-Napiala). Hämeen Kylät markkinoi päivää pienin 

lehti-ilmoituksin ja erityisesti sosiaalisen median, kuten Facebookin kautta. Sitä mainostettiin 

myös ennakkojutuin ja kesälehtien tapahtumakalentereissa. Valtakunnallisesti päivää koordinoi 

Suomen Kylät ja Kanta-Hämeessä Hämeen Kylät. 

 

 

Bussiretkeläisiä tutustumassa Lopen  

Salonkylän kyläyhdistyksen Perinnemuseoon. 

Muuttuuko maaseutu ja mihin suuntaan? -keskus-

telu käynnissä Teuro-Areenalla. Puheenvuoroa 

käyttämässä kansanedustaja Päivi Räsänen.  
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Kyläsparraus 

Kylien toimijoille ja yhteistyökumppaneille annettiin kylien kehittämisen ja yhdistystoiminnan asi-

antuntija-apua resurssien mukaan. Uutena maakuntarajat ylittävänä sparrauksena Hämeen ja Uu-

denmaan kyläasiamiehet kutsuivat koolle maantien 132 kylät yhteistyön käynnistämiseksi. 

Kyläkahvilat & HYTE-hetket   
Kaikille avoimia kahvitteluja kylätaloilla, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuokioita. 

Toiminta pilotoitiin Omalta kylältä Hämeessä -hankkeessa ja sen koordinointia jatkettiin hank-

keen päätyttyä. Vuosina 2018-19 paikalliset yhdistykset järjestivät Kanta-Hämeessä:  

- yli 60 kyläkahvilaa & HYTE-hetkeä  

- 18 kylä- tai yhteisötaloa  

- 18 yhdistystä ja 9 yritystä toteuttanut hyvinvointia edistäviä hetkiä 

- osallistujia 8-40 / kyläkahvila 

Opintoretki  
Hämeen Kylien syksyisellä opintomatkalla tutustuttiin kolmeen palkittuun kylään: Pohjois-Sa-

vossa Pöljään ja Tuovilanlahteen sekä Päijät-Hämeessä Urajärven kylään 20.-22.9.2019. Kylien 

esimerkillinen toiminta innosti ja keskustelutti matkalaisia, joita oli 13 niin hallituksen jäseniä 

kuin muita yhdistystoimijoita. Matkalla linjattiin myös Hämeen Kylien tulevaisuuden painotuksia.  

Matkaraportti https://issuu.com/hameenkylat/docs/opintoreissu_p_lj_lle_ja_muualle_20_22_9_2019  

 

Pöljällä Jenni Linnoven tuvassa pohdittiin myös Hämeen Kylien tulevaisuuden painopisteitä.  

Hämeen Kylät haluaa toimia kylien yhdistysten ja paikallistoiminnan verkostona  

Kanta-Hämeessä. 

Nummenkylän juoksutapahtumassa 

kierrettiin Pursunjärvi.   

Taikuri Luttinen hauskuutti Avoimet Kylät -

päivänä Kaloisten kylätalo Tukikohdassa. 

https://issuu.com/hameenkylat/docs/opintoreissu_p_lj_lle_ja_muualle_20_22_9_2019
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Kylien mainoskortit 
Hämeen Kylät ry auttoi vuoden 2019 aikana kylien yhdistyksiä tuomaan esille vapaaehtoisten voi-

min järjestettävää toimintaa ja palveluja. 28 kylien yhdistystä on tehnyt oman mainoskortin. Ky-

läkorttien avulla on kätevä tutustua tämän päivän kyliin, kylätaloihin ja kyläpalveluihin. Hämeen 

Kylät kokosi kortit helposti selattavaksi nettivihkoseksi, jonka avulla avattiin uuden vuosikymme-

nen kunniaksi yleisökilpailu Missä kylässä haluaisit käydä vuonna 2020? Mainoskorteista 17 tehtiin 

keväällä Omalta kylältä Hämeessä -hankkeessa mukana olleelle yhdistykselle. Kortit saivat niin 

hyvän vastaan oton, että syksyllä tarjottiin korttien tekomahdollisuutta kaikille halukkaille yh-

distyksille. Kukin yhdistys sai 900 kpl omia korttejaan.  

Nettivihkonen kyläkorteista https://issuu.com/hameenkylat/docs/kylakortit 

 

  

 

3. EDUNTEKO JA KUMPPANUUDET 

Oma Häme -maakuntauudistusta seurattiin sen päättymiseen asti. Innostettiin toimijoita osallis-

tumaan sen yhdistysfoorumeihin sekä Kanta-Hämeen järjestöyhteistyöhön niin maakunta kuin 

seututasoilla. Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnassa, joka perustettiin keväällä, toimi jäse-

nenä kyläasiamies Elina Leppänen edustaen Kanta-Hämeen kyläverkostoa. 

 

Hämeen Kylien verkostossa on vahvasti mukana monia yhteistyökumppaneita, kyläyhdistyksistä 

ja kunnista ylimaakunnallisiin yhdistyksiin ja koulutusorganisaatioihin. Yhteistyö Leader-ryhmien 

sekä useiden hankkeidensa kanssa oli säännöllistä, molempia osapuolia tukevaa ja kylätoimintaa 

kehittävää.  Kunnat ovat yhdistyksemme hankkeiden yhteistyökumppaneita osallistuen niihin 

myös osarahoittajina. 

  

Työpajassa koottiin Kanta-Hä-

meen kyläverkoston SWOT eli 

mikä on hyvää, huonoa, mahdol-

lisuuksia ja uhkia koottiin työpa-

jassa. Sitä hyödynnettiin Kanta-

Hämeen järjestöneuvottelukun-

nan laatiessa maakunnallista 

järjestöohjelmaa.  

Kyläkortit esittelevät kyliä, kyläta-

loja ja -palveluja. Niiden avulla to-

teutettiin vuoden vaihteessa Ylei-

sökilpailu: Missä kylässä haluaisit 

käydä vuonna 2020? 

https://issuu.com/hameenkylat/docs/kylakortit
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4. OMALTA KYLÄLTÄ HÄMEESSÄ 1.8.2016 – 31.7.2019  
    - yhdistykset paikallisten palvelujen edistäjinä 

 
Hankkeen tavoitteena oli Kanta-Hämeen ja sen kylien, pitäjien ja maaseututaajamien kehittämi-
nen (elinvoimaisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen) paikallisten palvelujen näkökulmasta ve-
tovoimaisemmaksi, samalla edistäen väestön arjen sujuvuutta ja viihtyvyyttä sekä luomalla ky-
listä houkuttelevampia uusille muuttajille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille.  

Hanke aktivoi ja osallisti asukkaita ja paikallisyhteisöjä sekä pilotoi, käynnisti ja tuotteisti palve-
lumuotoilun keinoin paikallisten yhdistysten kanssa asiakaslähtöisiä palvelumalleja. Hankkeessa 
otettiin käyttöön käsite kyläpalvelu. Hankkeen myötävaikutuksella syntyi uusia kyläpalveluja yli 
60 joista yli puolet jatkuvat hankkeen päätyttyä. Kylätalojen käytön monipuolistamiseen panos-
tettiin ja yhteistiloissa käynnistyikin mm. kyläpalvelupäiviä, kyläkahviloita, hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen HYTE-hetkiä, ryhmäliikuntaa ja hyvinvointiyrittäjien vastaanottoja. Palkka-
tuki-työllistäminen toi lisäresursseja usealle yhdistykselle uuden palvelun tuottamiseen. Hanke 
keräsi ja jakoi tietoa toisten kylien onnistuneista esimerkeistä. Toteutettiin kokeiluja ja kam-
panjoita. Ratkaisuja etsittiin usein kolmannen sektorin, julkisen ja yksityisen sektorin yhteisvoi-
min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakunnallinen hanke tarjosi kehittämiseen paikallistoimijoiden tarvitseman tukiverkoston. Se 
auttoi paikallistoimijoita verkostoitumaan niin maakunnan, uudistuvien kuntien kuin maaseudun 
kehittämisen asiantuntijoiden, kuten isot hanketoimijat, oppilaitokset, Leader-ryhmät kuten 
myös vertaiskehittäjien kanssa, sekä päinvastoin. Lisäksi heräteltiin kylien ja matkailutoimijoi-
den yhteistyötä sekä toimittiin maaseutuasumisen edistämiseksi.  

Hankkeen toteutuksessa kokeiltiin ja kehitettiin samalla menetelmiä ja työkaluja paikallisyhtei-

söjen kehittämiseksi ja verkottamiseksi. Viisi menetelmää (Kyläkahvilat ja HYTE-hetket, Kump-

panuuspöytä, Kylätalojen kehittämisen vertaispaja työkaluineen, Kyläpalveluesimerkit ja Kylien 

mainoskortit) koottiin julkaisuksi https://issuu.com/hameenkylat/docs/toimintamallit  

Toimintaan osallistui yli 60 kyläyhdistystä tai vastaavaa paikallisyhteisöä.  Hanketta rahoittivat 

Hämeen ELY-keskus maaseutuohjelmasta ja alueen kunnat. 

  

Kumppanuuspöytä toimintamallia suositel-

laan erityisesti kunnille ja julkisen sektorin 

toimijoille. Kumppanuuspöytä 50+ Forssan 

maaseudun ikäihmisten hyvinvoinnin ja pal-

velujen kehittämiseksi kokosi ehdotuksia yh-

teisesti eteenpäin vietäväksi.  

O 

 

Kolmivuotisen Omalta kylältä Hä-

meessä -hankkeen ohjausryhmä ko-

kousti viimeisen kerran Räyskälän 

kyläyhdistyksen Kahvila Peruna-

kuopalla. 

https://issuu.com/hameenkylat/docs/toimintamallit
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5. TRIPLA-HANKE 

 TriPla II-hanke on Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen 
seutukuntien alueella toimiva välityömarkkinahanke, 
jota rahoittaa TE-toimisto ja alueen kunnat sekä mu-
kana olevat työnantajat osallistumismaksulla. Hanketta 
toteuttaa 2019 - 2020 yhteistyössä LounaPlussa ry 
(Forssan seutu) Hämeen Kylät ry:n (Hämeenlinnan ja 
Riihimäen seutu) kanssa. Hankkeesta vastasi 3 työval-
mentajaa ja yksi hankesihteeri. Hankkeen keskeinen 
tehtävä oli auttaa yhdistyksiä ja pieniä yrityksiä palk-
kaamaan palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä sekä edis-
tää työntekijöiden jatkotyöllistymistä, opintojen suo-
rittamista tuetun työllistämisen aikana, 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 toimi-

maan työllistyvän tukena sekä autettiin työnantajana toimimisessa, että palkkatukeen liittyvien 

käytännön asioiden hoitamisessa.  

Vuonna 2019 korostui laadullinen työ, ja eri-

tyistä panostusta tehtiin rahoittajan toiveen 

mukaisesti valmennukseen ja henkilöiden 

työssä pysymiseen, eli polutuksen onnistumi-

seen. Vuonna 2019 usea yhdistys tarvitsi apua 

viestinnän- ja markkinoinnin kehittämisessä 

sekä perustoiminnan pyörittämisessä. Hämeen-

linna-- Riihimäki seudulle palkattiin useita yh-

distys- ja kyläavustajia palkkatuella. Yhdistys-

ten 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 2019 yhteensä 122 palk-

katukihakemusta, uusia työllistyneitä oli 39, 

joista yhdistyksiin työllistyi 88%. Työnantajia 

oli noin 70 joista uusia oli 30. Vuoden aikana 

verkostoiduttiin ja kehitettiin työvalmennusta 

sekä koulutuspolkuja asiakkaille. Tripla-han-

keen työpaikan päätyttyä 78% sai työ- tai opis-

kelupaikan. Hankkeen saama palaute oli kaikin 

puolin hyvää ja työvalmentajat onnistuivat 

asetettujen tavoitteiden mukaan tehtäväs-

sään. 

 

TriPlan työvalmentajat Lopen Työ&Elämä -

messuilla. Osaisitko vastata rastipassin  

kysymykseen TriPlan osalta? 
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6. VIESTINTÄ 

Hämeen Kylien uusi ilme logoineen (oranssi juureva talo) otettiin käyttöön yhtenäisesti Suomen 

Kylät ry:n ja muiden maakunnallisilla kyläyhdistysten kanssa.  Yhdistyksen viestintävälineet uu-

distettiin sen mukaiseksi. Uutta ilmettä ja logoa tehtiin tunnetuksi myös markkinointimateriaa-

lilla (avainnauhoja kylien talkoolaisille, hihaheijastimia, banderolli sekä logohupparit työnteki-

jöille ja hallitukselle). 

Uudet verkkosivut hameenkylat.fi avattiin lokakuussa (palveluntajoaja Digiteekki Oy), samalla 10 

vuotta palvelleet sivut www.hameenkylat.net (Tawasta Oy) poistuivat käytöstä. hameenky-

lat.fi/kylat/ löytyvät toiminnalliset kylät ja asuinalueet kootusti yhdeltä kartalta linkkeineen ky-

lien nettisivuille ja Facebook-sivuille/-ryhmiin. Tiedottamisessa merkittävässä roolissa oli sosiaa-

linen media Hämeen Kylien Facebook -sivu, www.facebook.com/hameenkylat, jolla oli 812 seu-

raajaa vuoden lopussa (viime vuonna 681). Avoimet Kylät -päivän markkinoinnissa käytettiin 

myös Facebook-sivua www.facebook.com/avoimetkylatkh. Kuvia toiminnasta jaettiin In-

stagramissa hameenkylat  

HKylät viestii -sähköinen uutiskirje lähti kerran kuussa noin 600 kylätoimijalle ja kylien ystävälle. 

Paperinen kyläkirje postitettiin kaksi kertaa kaikille tiedossa oleville kylä- ja asukasyhdistyksille 

sekä jäsenille. Sähköpostitse tehtiin myös kohdennettua tiedotusta. Kanta-Hämeen kylärekisteriä 

ylläpidettiin ja päivitettiin.  Oman yhdistyksen toiminnan lisäksi kylille välitettiin aktiivisesti 

myös tiedotteita yhteistyötahojen tarjoamista mahdollisuuksista ja tapahtumista sekä kylätoi-

mintaa koskettavista ajankohtaisista aiheista.  

 

Tehtiin yhdistykselle mainoskortti sekä esite uudistettiin. Toiminnasta lähetettiin lehdistötiedot-

teita ja juttuja kirjoitettiin myös itse.  Kanta-Hämeen alueella toimivissa lehdissä ja YLE Hä-

meessä toiminta oli esillä usein (lehtileikkeitä arkistoitu 55 kpl). 

 

 

hameenkylat.fi 

http://www.hameenkylat.fi/
http://www.hameenkylat.net/
https://www.hameenkylat.fi/kylat/
https://www.hameenkylat.fi/kylat/
file:///C:/Users/Elina%20Leppänen/Documents/HäKy/www.facebook.com/hameenkylat
file:///C:/Users/Elina%20Leppänen/Documents/HäKy/www.facebook.com/avoimetkylatkh
http://www.hameenkylat.fi/

