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Vuosikertomus 2017
Jalasjärven kylien yhteistyöryhmässä toimivat Jalasjärven alueen kylien yhdistykset.
Ryhmän keskeisenä tavoitteena on kylien elävöittäminen sekä kaikkia kyliä hyödyttävän yhteistyön
tukeminen.
Annamme valtavan arvon sille, että kylät kokoontuvat keskustelemaan saman pöydän ääreen.
Arvostamme ja kunnioitamme kyliä, jotka kukin ovat omanlaisiaan. Yhteisen keskustelun myötä
yhteistyö on sujuvaa ja opimme toisiltamme.

Historia
Jalasjärven kylien yhteistyöryhmän toiminta alkoi vuonna 2010, jolloin kylät kokoontuivat
pohtimaan mahdollisia yhteistyömuotoja ja kehittämiskohteita. Näiden tapaamisten ja saadun
palautteen pohjalta kylät aloittivat yhteisen kehittämishankkeen. Kaksivuotiseen hankkeeseen
sitoutuivat kaikki Jalasjärven yhdeksän kylää: Alavalli, Hirvijärvi-Komsi, Jokipii-Ahonkylä, Ilvesjoki,
Keskikylä, Koskue, Luopajärvi, Taivalmaa ja Ylivalli. Hankkeeseen palkattiin 1.1.2011 alkaen
kyläasiamieheksi Hannele Kortesoja, joka koordinoi hankkeen toimintaa. Hankkeen hallinnoinnista
vastasi Keskikylän Kyläyhdistys ry, jonka puheenjohtaja Sirkka Pakkala toimi myös yhteistyöryhmän
puheenjohtajana vuosina 2011–2014. Hanke sai rahoitusta Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys
Liiveri ry:stä.
Hankkeessa kehitettiin kyliä neljällä toimintalinjalla, joita olivat asumisen edistäminen, kylien
imagon nostaminen, kylien elävöittäminen sekä kylien välisen ja kylien ja kunnan välisen yhteistyön
kehittäminen.
Asumisen edistämiseen liittyen kyliin nimettiin tonttivastaavat, jotka toimivat kylien asumisen
agentteina kooten kylistä tontti- ja talotietoa. Kylät osallistuivat aktiivisesti niin paikallisiin,
maakunnallisiin kuin kansallisiin tapahtumiin, kuten Seinäjoen Pytinki-messuille ja Helsingissä
Senaatintorilla vuonna 2012 pidettyyn Pikkuusen Häjymmät Pirot -tapahtumaan.
Kylien imagoa nostettiin luomalla kylille uudet kotisivut, jotka koottiin yhteiseksi portaaliksi
www.jalasjarvenkylat.fi. Kylien toiminnasta tiedotettiin myös useilla Jalasjärven kylien esitteillä,
joita kylät toteuttivat yhteistyössä Liiverin kanssa. Kylien yhteisiä tapahtumia varten tuotettiin
monenlaista materiaalia roll up -mainoksista t-paitoihin ja Yhyreksän komiaa -kasseista
kyläkarttoihin. Kylät toteuttivat JP-Kunnallissanomien kanssa kyläkierros-juttusarjaa, joka kertoi
kylien arjesta.
Kylien elävöittämiseen liittyen toteutettiin useita toimenpiteitä. Esimerkiksi kylien toimijoita
koulutettiin Eteläpohjanmaan kylät ry:n Tiedonvälitys-hankkeen ja Liiverin hankkeiden kautta.
Vieraita kyliin saatiin muun muassa Satakuntaliiton ja Satakylien järjestämällä kyläkierroksella
vuonna 2011. Kylien kanssa tehtiin vierailut Virroille tutustuen Virtain kehittämisyhdistyksen ja Käy
kylässä -hankkeen toimintaan vuonna 2011 sekä osuuskuntana toimivan Soinin Wanahan ajan
päiville vuonna 2012. Vuonna 2011 Jokipiin, Taivalmaan, Keskikylän ja Alavallin kylissä toteutettiin
kaksiviikkoinen nuorten vapaaehtoistyön kansainvälinen leiri yhteistyössä Allianssin kanssa.
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Kylien yhteistyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti perustamisestaan lähtien. Yhteistyö on
tiivistynyt vuosien kuluessa. Samalla kyläkyselyissä ja kylien kuntailloissa on noussut esille uusia
kehittämistarpeita.
Kylien yhteistyöryhmän aloittaneen kehittämishankkeen päätyttyä työtä jatkettiin Käy Kylähän hankkeen puitteissa vuonna 2013. Hanketta rahoitti Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry.
Hankkeen aikana muun muassa vakiinnutettiin yhteistyöryhmän toimintaa, edistettiin kylien
erityispiirteistä kumpuavaa kylätoimintaa, laadittiin seurantaloille turvallisuussuunnitelmat sekä
pyrittiin vahvistamaan nuorten, perheiden ja muuttajien mahdollisuuksia osallistua kyliensä
toimintaan. Hankkeessa koottiin myös Jalasjärven Juhlatalot -esite1.
Yhteistyöryhmän ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Sirkka Pakkala (Keskikylä) toimikauden
2011–2014. Ensimmäisenä sihteerinä oli kyläasiamies Hannele Kortesoja vuosina 2011-2013, ja
hänen jälkeensä vuonna 2014 sihteerin tehtäviä hoiti Marianne Hongisto (Ilvesjoki). Hankevuosien
jälkeen ryhmässä päätettiin, että jatkossa puheenjohtaja vaihtuu vuosittain ja että uusi
puheenjohtaja valitaan vuoron perään jokaisesta kylästä. Edellinen puheenjohtaja toimii
varapuheenjohtajana seuraavan vuoden ajan.
Vuonna 2015 puheenjohtajana oli Terhi Takala (Jokipii) ja sihteerinä Marianne Hongisto (Ilvesjoki).
Seuraavana vuonna puheenjohtajana toimi Jorma Laitamäki (Koskue) ja sihteerinä Liisa Hovi
(Taivalmaa). Rahastonhoitajana on toiminut ryhmän perustamisesta lähtien Hanna Kangas
(Keskikylä).

Toiminta vuonna 2017
Hallinto
Ryhmä toimi perustarkoituksensa edistämiseksi myös vuonna 2017.
Jalasjärven kylien yhteistyöryhmä on rekisteröimätön yhdistys. Sen toiminnalle ei ole laadittu
kirjallisia sääntöjä eikä toimintasuunnitelmaa. Tämä on ensimmäinen ryhmän laatima
vuosikertomus.
Vuoden 2017 ajan ryhmän puheenjohtajana toimi Pauli Keski-Valkama (Kirkonkylä), sihteerinä Outi
Hakala (Hirvijärvi) ja rahastonhoitajana Hanna Kangas (Keskikylä). Varapuheenjohtajana toimi Jorma
Laitamäki (Koskue) ja varasihteerinä Liisa Hovi (Taivalmaa). Puheenjohtaja ja sihteeri valittiin
16.10.2016 pidetyssä kokouksessa. Ryhmässä on päätetty, että henkilövalinnat tehdään
vuodenvaihteessa ja että tehtävät kiertävät kylien kesken.
Yhteistyöryhmä on kokoontunut vuoden aikana seitsemän kertaa (10.1., 14.3., 9.5., 20.6., 11.7.,
12.9. ja 14.11.) sekä pitänyt yhden sähköpostikokouksen (22.3.-29.3.). Jokaisesta kokouksesta on
laadittu muistio, joka on toimitettu ryhmän sähköpostilistan kautta tiedoksi kaikille alueen kylille.
Sähköpostilistalla on edustajia jokaiselta kylältä, muun muassa nuorisoseurojen ja kyläyhdistysten
puheenjohtajia ja sihteereitä2. Kyliä on kannustettu päivittämään sähköpostilistaa tarpeen mukaan,
sillä tarkoituksemme on toimia avoimesti ja tasapuolisesti kaikkia kylien yhdistyksiä kohtaan.
1

Saatavilla mm. Jalasjärven kylien kotisivuilta, jalasjarvenkylat.fi/images/Jalasjarvenkylat_juhlatalot_esite_SMALL.pdf.

2

Sähköpostilista on esitelty tarkemmin liitteessä 2.
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Kylät ovat osallistuneet kokouksiin aktiivisesti. Liitteessä 1 on listattu kylittäin, ketkä ovat
osallistuneet kokouksiin vuoden mittaan. Kokoukset on pidetty Hirsipirtissä ja kylät ovat vastanneet
tarjoiluista vuorotellen. Kokouksissa on etenkin sovittu yhteistyöryhmää koskevista asioista ja
osallistujat ovat jakaneet kylätoimintaa koskevaa tietoa toisilleen. Vuoden viimeisen kokouksen
jälkeen järjestettiin Hirsipirtissä ryhmän pikkujouluruokailu, johon ryhmä kustansi ruokailun
enintään kahdelle osallistujalle kultakin kylältä. Kokousten lisäksi yhteistyöryhmä ja muut asiasta
kiinnostuneet ovat kokoontuneet keskustelemaan SeAMKin toteuttamasta Virtuaalikylät 3D
Liiverissä -hankkeesta.
Yksi ryhmälle tärkeistä yhteistyötahoista on Seinäjoen Seudun Kehittämisyhtiö Liiveri ry, jonka
toiminta-alue kattaa Ilmajoen, Seinäjoen ja Jalasjärven alueet. Sidosryhmiin kuuluu myös Kurikan
kaupunki, johon Jalasjärvi liittyi vuoden 2016 alussa.
Tiedottaminen
Kylien edustajat ovat kertoneet kokouksissa menneestä ja tulevasta toiminnastaan.
Irma Kortesuo on tiedottanut kokouksissa Liiverin ajankohtaisista asioista.
Tammikuussa Helmi Tuominen esitteli Kansainvälisyyskeskus INKAn toimintaa, johon Jalasjärven
kylät osallistuivat toteuttamalla kaksi kiertävää kahvilaa (Keskikylä/Ilvesjoki/Koskue keväällä ja
Luopajärvi/Taivalmaa syksyllä).
Jalasjärven vanhat talot kirjaksi kokoava hanke (kulttuuriympäristöohjelma) esiteltiin ryhmälle
Hilkka Haapamäen johdolla tammikuussa, minkä jälkeen hankevetäjä Riitta Jaakkola on edennyt
hankkeessa itsenäisesti suoraan kylien toimijoiden kanssa.
Kylien yhteisten internetsivujen päivittäminen ja markkinoiminen ovat olleet koko vuoden
keskustelun ja toiminnan aiheena. Näiden parissa on tehtävä edelleen työtä, jotta kylien
toiminnasta tiedottaminen saavuttaa alueen asukkaat.
Kylien yhteinen tapahtumakalenteri toteutettiin maaliskuussa ja kesäkuussa. Kalentereita (yhteensä
noin 1000 kpl) on jaettu kylien yhteisissä ja omissa tapahtumissa. Kalenteri on saanut myönteisen
vastaanoton, mikä kannustaa toteuttamaan vastaavia kalentereita jatkossakin.
Tapahtumat
Avoimet kylät/Pyörällä kylään -tapahtuma toteutettiin 10.6. pyöräilykierroksena. Jokaisella kylällä
oli piste, joissa tarjottiin ohjelmaa ja tarjoilua kierrokselle osallistujille. Tapahtuma herätti
kiinnostusta ja sai myönteistä palautetta, joten mahdollisesti tapahtuma toteutetaan uudelleen
ottaen huomioon kävijöiden antamat kehittämisehdotukset.
Ryhmä piti Aukusti Markkinoilla (12.8.) ja Jokipiin Markkinoilla (26.8.) telttapistettä, jossa yhtenä
toimintona lapset saivat heittää hernepusseja tarrapalkinnolla. Ryhmä osallistui Keskikylän Lasten
maatalousnäyttelyihin (16.9.), jossa tarjottiin kävijöille muun muassa mahdollisuus osallistua
kylävisailuun.
Ryhmä osallistui Jamoken (19.8.) tapahtuman järjestelyihin Murtoharjulla mm. avustaen
liikenteenohjauksessa.
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Varustehankinnat
Ryhmä sai OmaSP:ltä avustuksen kahden teltan hankkimista varten. Vuoden aikana hankittiin kaksi
telttaa tarvikkeineen sekä varustelaatikko tarvikkeineen. Ryhmä laati telttoja koskevan
ohjeistuksen. Teltat ovat yhteistyöryhmän käytettävissä sekä korvausta vastaan ryhmään kuuluvien
yhdistysten käytettävissä.
Virtuaalikylät 3D Liiverissä
Virtuaalikylät 3D Liiverissä on Liiverin rahoittama ja SeAMKin toteuttama hanke, jonka
projektipäällikkö Sami Alho esitteli ryhmälle toukokuussa. Ryhmä päätti hakea mukaan
hankkeeseen, ja Jalasjärven kylät valittiin mallinnuskohteiden joukkoon. Ensimmäisiksi
mallinnuskohteiksi valittiin kolme tonttikohdetta (Keskikylä, Luopajärvi, Jokipii) sekä kolme
juhlapaikkaa (Koskuen kylätalo, Pirunpesä, Taivaltupa). Mallinnus on aloitettu syksyn kuluessa
Pirunpesältä. Hanke jatkuu syksyyn 2018 saakka.
Talous
Yhteistyöryhmä avasi tilin OmaSP:ssa. Kylät antoivat yhteistyöryhmälle lainan hankintoja varten.
Lainat on palautettu kylille. Yhteistyöryhmälle mahdollisesti kertyvät varat käytetään esimerkiksi
kaikkia kyliä hyödyttävään markkinointiin ja hankintoihin.

Tulevaisuus
Vuoden 2018 alkaessa yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Tapani Pihlaja (Taivalmaa),
sihteerinä Tuija Annala (Luopajärvi) ja rahastonhoitajana Varpu-Liisa Kulmala (Alavalli). Ryhmässä
sovittu periaate valita puheenjohtaja vuosittain ja kierrättää tehtäviä kylien kesken on todettu
hyväksi toimintatavaksi, jonka noudattamista voidaan suositella myös tuleville vuosille.
Yhteistyöryhmän toiminta on osoittautunut hyväksi tavaksi jakaa tietoa kylien kesken. Tämä auttaa
esimerkiksi ajoittamaan tapahtumat siten, että ne menevät mahdollisimman vähän päällekkäin
toistensa kanssa. Keskustelun myötä kylät voivat oppia toisiltaan sekä saavat vinkkejä toimintansa
kehittämiseksi ja rahoittamiseksi.
Kaikkia kyliä hyödyttävä yhteistyö esimerkiksi varustehankinnoissa ja markkinoinnissa on
kannatettavaa jatkossakin, jotta kylien resurssit saadaan hyödynnettyä järkevällä tavalla.
Vuonna 2018 jatkuva virtuaalikylähanke tukee osaltaan yhteistyöryhmän tavoitetta edistää kylillä
asumista, nostaa kylien imagoa, elävöittää kyliä sekä tukea kylien yhteistyötä.
Keskeisenä kehittämiskohteena on parantaa tiedottamista yhteistyöryhmästä sekä kylien
toiminnasta niin paikallislehdessä kuin kylien internetsivuilla sekä muissa kanavissa.
Toivomme, että kylistä löytyy edelleen voimavaroja jatkaa aktiivista toimintaa niin kylillä kuin
yhteistyöryhmässä. Kylien elävä toiminta ja yhteistyö ovat Jalasjärven kylien vahvuus, jonka avulla
säilytämme paikkamme kartalla.
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Liite 1. Kokousosallistujat kylittäin.
Yhteistyöryhmän kokouksissa on ollut osallistujia Jalasjärven kaikista kylistä. Alla olevissa
luetteloissa on kerrottu, ketkä ovat edustaneet kyliä kokouksissa vähintään kerran vuoden aikana.
Kylätoimijoiden lisäksi kokouksiin on osallistunut edustajia esimerkiksi Liiveristä ja alueen
kehittämishankkeista.
Vuosi 2017
Alavalli
Hirvijärvi
Ilvesjoki
Jokipii
Keskikylä
Kirkonkylä
Koskue
Luopajärvi
Taivalmaa
Ylivalli
Vuosi 2016
Alavalli
Hirvijärvi
Ilvesjoki
Jokipii
Keskikylä
Kirkonkylä
Koskue
Luopajärvi
Taivalmaa
Ylivalli

Varpu-Liisa Kulmala, Kai Kuuppelomäki
Outi Hakala (siht.), Päivi Mäkelä-Hurmerinta, Kaisu Väli-Kohtamäki
Marianne Hongisto, Tero Vuorenmäki
Mikko Haanpää, Terhi Takala
Juhani Alakoski, Hanna Kangas (rahastonhoit.), Masi Keskinen, Mauri
Laitila, Sirkka Pakkala, Hilkka Raittila
Pauli Keski-Valkama (pj)
Jorma Laitamäki, Jari Ristimäki
Tuija Annala, Outi Ohvo-Seppälä
Paavo Antila, Liisa Hovi, Tapani Pihlaja
Keijo Haanpää, Päivi Huhtakallio, Carita Samppala

Varpu-Liisa Kulmala, Kai Kuuppelomäki
Outi Hakala, Tapio Huhtakallio, Päivi Mäkelä-Hurmerinta, Marko
Pentinmäki, Timo Viinamäki, Kaisu Väli-Kohtamäki
Marianne Hongisto, Tero Vuorenmäki
Janne Haavisto, Terhi Takala
Juhani Alakoski, Hanna Kangas (rahastonhoit.), Sirkka Pakkala, AnneMari Ritola
Pauli Keski-Valkama
Jorma Laitamäki (pj)
Tuija Annala, Outi Ohvo-Seppälä, Pirjo Välimäki
Paavo Antila, Liisa Hovi (siht.), Tapani Pihlaja, Erja Viitala
Eila Hirvelä, Päivi Huhtakallio, Carita Samppala
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Liite 2. Kylien yhteistyöryhmän sähköpostilistalla olevat henkilöt.
Yhteistyöryhmän sähköpostilistaa päivitetään kyliltä saatujen ilmoitusten perusteella. Vuoden 2017
aikana listalle lisättiin pari uutta henkilöä. Vuoden päättyessä listalla olivat seuraavat henkilöt:
Alavalli
Hirvijärvi
Ilvesjoki
Jokipii
Keskikylä
Kirkonkylä
Koskue
Luopajärvi
Taivalmaa
Ylivalli
Liiveri

Varpu-Liisa Kulmala, Kai Kuuppelomäki
Outi Hakala, Maarit Kohtanen, Päivi Mäkelä-Hurmerinta, Marko
Pentinmäki, Marko Viitala, Kaisu Väli-Kohtamäki
Marianne Hongisto, Tero Vuorenmäki
Janne Haavisto, Terhi Takala
Juhani Alakoski, Hanna Kangas, Aila Kuoppamäki, Sirkka Pakkala
Lauri Hyttinen, Pauli Keski-Valkama, Tommi Kivimäki, Lea Vainionpää
Jaana Korkiamäki, Jorma Laitamäki, Heikki Maja, Jari Ristimäki
Outi Ohvo-Seppälä, Tuija Annala
Paavo Antila, Liisa Hovi
Keijo Haanpää, Päivi Huhtakallio, Carita Samppala
Irma Kortesuo

