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ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY

Toimintakertomus 2020

1. Yleistä yhdistyksestä

Yhdistyksen kotipaikka on Kajaanin kaupunki ja toimialueena Kajaanin eteläiset kylät: Halla-ahon,
Hatulanmäen, Kivimäen, Lahnasjärven, Lehtovaaran ja Murtomäen alueella. Maaseutumainen
toiminta-alue on laajuudeltaan noin 500 km². Kajaanin alueiden väkiluku 31.12.2018 ikäryhmittäin –
tilaston mukaan Etelä Kajaanin kylien toiminta-alueella asui vuoden 2018 lopussa yhteensä 225
henkilöä. Toiminta-alueella on toistasataa taloutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylien asukkaiden yhteistyötä, hyvinvointia ja
viihtyvyyttä, kylien elinkelpoisuutta, toimia sen edunvalvojana sekä vaalia toimialueen kulttuuriperintöä
ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä. Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa, sen hallituksena,
toimikunta. Vuonna 2020 toimikuntaan kuului 29.4.2020 vuosikokouksessa varsinaisista jäsenistä valittu
puheenjohtaja ja kymmenen muuta varsinaista jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Vuosi 2020 oli
yhdistyksen 41. toimintavuosi.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat toiminta-alueeseen sitoutuneet yksityishenkilöt tai oikeuskelpoiset
yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen sekä sitoutuvat noudattamaan
yhdistyksen sääntöjä, ja jotka yhdistyksen kokous jäseniksi hyväksyy. Kyläyhdistys ei pitänyt
jäsenluetteloa jäsenistään, eikä perinyt liittymis- tai jäsenmaksuja.

Yhdistyksen sidosryhmiä olivat mm Kainuun ELY- keskus, Kainuun Liitto, Kajaanin kaupunki,
Kajaanin seurakunta, Kaukametsän opisto. Yhteistyötä tehtiin yhdistysten ja yritysten kanssa, kuten
Lehtovaaran Metsästäjät ry, Haukijärviyhdistys ry, Murtomäen Erä- ja Kalaveikot ry, Kainuun Nuotta ry,
Suomen Kotiseutuliitto, Oulujärvi Leader ry, Dna Oyj, Ekokymppi, Jakelumasters, Siikaverkko
Osuuskunta, Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry, Loiste Energia, LähiTapiola ja
Säästöpankki Optia.

2. Toimitupa Murtsikka

Kyläyhdistys omistaa Toimitupa Murtsikan, (Kansantalo RN:O 29:7), joka sijaitsee osoitteessa
Murtomäentie 1003 B. Kyläyhdistys omistaa tontin kiinteistöineen (kiinteistötunnus 205-409-29-7) ja
tontin kokonaispinta-ala on 0,2780 ha. Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa. Kokoontumistilat on
rekisteröity 100 henkilölle. Kyläyhdistyksen omistaman kiinteistön huolto- ja kunnossapitovastuu oli
toimikaudeksi valitulla taloisännällä ja talotoimikunnalla. Kyläyhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsen
ja Toimituvalla on seurantalotunnus.
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Vuonna 2020 taloisäntä huolehti piha-alueen nurmenleikkuusta ja lumenaurauksesta tarpeen mukaan.
4.8 ja 5.8 2020 Toimituvalla pidettiin puuntekotalkoot. Talkoolaisille korvattiin sahan ja traktorin
polttoainekuluja. Halkokone oli lainassa vuokraa vastaan. Talkoiden yhteydessä korjattiin toimituvan
katolta pudonneesta lumikuormasta rikkoontunut invaluiskan kaide. 21.11 Toimituvan pihalla pidettiin
halkotalkoot.

Kylätalon varustetasoa parannettiin ja kylätaloa on helpompi markkinoida jatkossa juhlien ja
tilaisuuksien pitopaikkana. Yhdistyksellä lainassa ollut grilli palautettiin ja yhdistys hankki oman
kaasugrillin 23.8.2020. Kylätalolle ostettiin hanketuella 50 hengen ruoka- ja kahviastiasto 16.4.2020.
Yhdenmukainen astiasto oli tarpeellinen hankinta myös sen vuoksi, että kahvio on tärkeä tulonlähde
yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Yhdistykselle lahjoitettiin kulmasohva 19.7.2020. Kulmasohva sijoitettiin Toimitupa Murtsikkaan.

3. Kylätapahtumat ja kylätoiminta

Toimintakaudelle suunnitellut yleiset kylätapahtumat ja osallistumiset peruuntuivat
koronapandemian vuoksi mm. Mahdollisuuksien tori -tapahtuma, ulkoilupäivä, juhannuskokko ja
kyläyhdistyksen pikkujoulut. Kyläyhdistys noudatti kokoontumisesta annettuja valtakunnallisia ja
alueellisia ohjeita ja käytti  kokoontumisissa etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan.

Avoimet kylät -päivä pidettiin 13.6.2020 verkkotapahtumana. Tapahtumassa oltiin mukana
sähköisellä kyläesittelyllä.

Toimituvalla pidettiin valokuituilta. Osuuskunta Siikaverkon valokuitumyyjä Heikki Kumpula
Kajaanin piti infotilaisuuden torstaina 6.8.2020. Valokuituverkon rakentaminen käynnistyy
suunnitelman mukaan vuosina 2021-2022, jos varauksia saadaan kerättyä riittävästi vuoden 2020
loppuun mennessä. Tilaisuudessa todettiin, että tällaista mahdollisuutta saada edullisesti valokuitu
Kajaanin eteläisten kylien alueelle ei kenties tule enää toista kertaa. Kylätalolle saapui parikymmentä
aiheesta kiinnostunutta kyläläistä.

Kyläläisille järjestettiin kurssi- ja harrastetoimintaa: tanssi- ja liikuntaryhmä Lehtovaaralla
yhteistyössä Kaukametsän Opiston ja Lehtovaaran Metsästäjien kanssa. Tanssi- ja liikuntaryhmä
kokoontui keskiviikkoisin Lehtovaaran Erätalolla klo 18.30 – 20.00 kevätlukukaudella 7.1.2020 –
21.4.2020 ja syyslukukaudella 9.9.2020 – 2.12.2020. Koronan vuoksi vuoden 2019 peruuntuneita
jumppia pidettiin etäyhteydellä Teamsin kautta vuonna 2020. Jumppia pidettiin etäyhteydellä myös
vuonna 2020 keväällä ja syksyllä Kajaanin alueen koronapandemiarajoitusten ja suositusten mukaan
peruuntuneiden jumppien korvaamiseksi.

Vuonna 2020 liikuntaryhmään osallistui 8 henkilöä. Yhteyshenkilönä Kaukametsän opistoon toimi
yhdistyksen puheenjohtaja. Lehtovaaran Metsästäjät vuokrasivat Erätaloa Kaukametsän opistolle ja
mahdollistivat kyläläisten harrastamisen. 1,5 tunnin jumppakertaan sisältyi alkulämmittely, liikuntatuokio
sekä puolen tunnin kehonhuolto ja venyttely.
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4. Tiedotus

Kylätoimikunta tiedotti Koti-Kajaanissa, Facebookissa ja omilla kotisivuilla:
www.etelakajaaninkylat.wordpress.com. Etelä Kajaanin -kyläsivut olivat myös Kainuun Nuotan
sähköisessä kyläportaalissa. Tapahtumista tiedotettiin lisäksi kylätiedotteella, joka jaettiin postitse alueen
talouksiin (180). Kylätiedote oli kotisivujen lisäksi ilmoitustauluilla Lehtovaaralla, Haukijärvellä,
Kivimäessä sekä Lehtovaaran Erätalolla ja Murtomäen Kylätalolla.

Kotisivujen ja Nuotan kyläportaalin päivittäjänä toimi puheenjohtaja. Puheenjohtaja yhdessä
toimikunnan jäsenten kanssa päivitti ajankohtaiset tiedot Etelä Kajaanin kylien facebook -sivuille.

Kyläyhdistyksellä oli Dna:n kännykkäliittymä puheenjohtajan käytössä toimikunnan tiedottamiseen ja
yhdistyksen asioiden hoitamiseen. Kyläyhdistyksen liittymä oli käytössä pääasiassa kyläläisten ja muiden
sidosryhmien yhteydenottotarpeisiin. Puheenjohtaja ja muut toimikunnan jäsenet käyttivät kauden
aikana omaa puhelintaan korvauksetta kylätoimikunnan asioissa viestittämiseen.

5. Kokoukset ja kylätoimikunta kaudella 2020 - 2021

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin su 29.4.2020 klo 18.01 - 18.58 Etäkokouksena Zoom-
verkkokokousohjelmalla
22.4 2020 ilmestyneessä Koti-Kajaanissa julkaistiin vuosikokouskutsu Seurat toimivat -palstalla.
Kutsussa oli pyydetty ilmoittautumaan kokoukseen sähköpostilla etelakajaaninkylatry@gmail.com 29.4
klo 17.45 mennessä.

Kokoukseen osallistui 10 kyläläistä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Laatikainen. Valittiin
muut varsinaiset jäsenet(10) sekä varajäsenet(7) toimikaudelle 2020. Vuosikokous valitsi
toiminnantarkastajaksi Päivi Elfvingin. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Marjut Kinnunen. Seuraavan
vuosikokouskutsun ilmoitus päätettiin julkaista yhdistyksen verkkosivuilla ja sähköpostilla niille jäsenille,
jotka ovat tällaisen ilmoittaneet. Toimikunnan järjestäytymiskokous oli vuosikokouskutsussa ja se
pidettiin heti vuosikokouksen jälkeen.

Järjestäytymiskokous pidettiin su 29.4.2020 klo 19.02 - 20.00 Zoom -verkkokokousohjelmalla
Järjestäytymiskokouksessa uusi toimikunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
taloudenhoitajan toimikaudelle 2020. Toimikunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Lintula,
sihteeriksi Mirja Väisänen ja taloudenhoitajaksi Arja Kettunen. Taloisännäksi valittiin Harri Laatikainen
ja hänelle varajäseneksi Esko Kauppinen. Talotoimikuntaan valittiin lisäksi viisi henkilöä: Voitto
Heikkinen, Pekka Leikkainen, Kristian Niininen, Juha Romppainen, Elina Rönkkö ja Pentti Sirviö.

Kylätoimikunta toimikaudelle 2020 – 2021

VARSINAINEN JÄSEN(pj+10)

Sinikka Laatikainen (puheenjohtaja), Voitto Heikkinen, Esko Kauppinen, Arja Kettunen
(taloudenhoitaja), Ulla Lintula (varapuheenjohtaja), Kristian Niininen, Heli Niskanen, Elina Rönkkö,
Susanna Salminen, Pirjo Tolonen ja Mirja Väisänen (sihteeri)
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VARAJÄSEN (8)

Titta Eskelinen, Maire Heikkinen, Harri Laatikainen, Pekka Leikkainen, Juha Romppainen, Raija
Romppainen, Pentti Sirviö ja Arto Tolonen

Toimikunta kokoontui viisi (5) kertaa toimikaudella 2020 - 2021:
29.4.2020 keskiviikko, Zoom -verkkokokousohjelmalla
2.6.2020 tiistai, Toimitupa Murtsikka
16.7.2020 torstai, Toimitupa Murtsikka
12.11.2020 torstai, Sinikka ja Harri Laatikaisen kotona, Zoom -verkkokokousohjelmalla
29.1.2021 tiistai, Zoom -verkkokokousohjelmalla

6. Kylätoimikunnan toiminta vuonna 2020 - 2021

Varainkeruu

Varainkeruuta ei ollut vuonna 2020  lainkaan koronapandemian vuoksi.

Hankkeet, apurahat, avustukset

1 Kyläyhdistys haki mukaan Oulujärvi LEADER ry:n ”Nyt parannetaan yhdistysten
varustetasoa!”, Kampe–teemahankkeeseen, johon hakuaika oli 31.1.2020 mennessä.

Kampe -teemahankkeella haettiin rahoitusta 50 hengen kahvi- ja ruoka-astiastoon kylätalolle.
Puheenjohtaja teki alustavan Kampe- teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelman, joka
täydennysten jälkeen hyväksyttiin toimikunnan kokouksessa 20.1.2020. Hakemus toimitettiin
rahoittajalle 21.1.2020. Hakemusta jouduttiin muokkaamaan, koska hakemus ei täyttänyt kaikilta osin
hankekriteereitä. Muokkauksista keskusteltiin toimikunnan jäsenten kesken puhelimitse 22.1.2020.
Korjattu investointitoimenpiteen suunnitelma toimitettiin rahoittajalle sähköpostitse liitteineen
23.1.2020. Rahoitussuunnitelman kustannusarvio hankkeelle oli 974,34 euroa, josta haettavan
avustuksen osuus (60%) oli 584,60 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus (40%) oli 389,74 euroa.
Alustava sopimus teemahankkeen toteuttamisesta allekirjoitettiin ja puheenjohtaja toimitti 26.1.2020
allekirjoitetun sopimuksen rahoittajalle 28.1.2020.

Rahoittaja hyväksyi hakemuksen ja antoi luvan hankinnalle kyläyhdistyksen sähköpostin
kautta 18.3.2020. Astiasto hankittiin suunnitelman mukaan Puuilosta, Puuilon verkkokaupasta.
Tilaus tehtiin puheenjohtajan kotona 16.4 yhdessä taloudenhoitajan kanssa. Koronapandemian vuoksi
hankintoja ei tehty Kajaanin Puuilon myymälästä. Koska ostoksia oli paljon olisi myös pakkaaminen ja
kuljetus ollut haasteellista. Ostetut tavarat toimitettiin puheenjohtajan kotiin postin kautta 29.4,
toimitusmaksu oli 50 euroa. Puheenjohtaja toimitti astiaston kylätalolle. Puheenjohtaja laati
maksuhakemusraportin 2.5 ja se toimitettiin rahoittajalle 15.5 osoitettuun määräpäivään mennessä
liitteineen.

Kylätalolle hankittiin teeastiat 20 hengelle (teemukit), kahvi- ja ruoka-astiasto 50 hengelle:
kahvikuppi ja lautanen, leivos- ja salaattilautaset, syvät ja matalat ruokalautaset, juomalasit, sekä
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tarvittavat aterimet/ ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, pikkulusikat ja kakkulapiot ja
leivoshaarukat) hankesuunnitelman mukaisesti.

2 Kajaanin kaupungin toiminta-avustus

Kajaanin kaupungin toiminta-avustusta haettiin yhdistykselle 800 euroa ja myönnettiin 736 euroa.
Toiminta-avustuksesta 211,00 euroa myönnettiin kiinteistöveron maksuun.

3 Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus/ Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville
yhdistyksille

Korona-avustushakemus tehtiin 7.9.2020. Avustusta haettiin 873,00 euroa ja sitä myönnettiin 500,00
euroa. Päätöksen perusteena olivat hakemuksessa esitetyt kustannukset ja tulot seurantalon ylläpidosta
ja vuosikorjauksista aiheutuviin kustannuksiin. Avustus myönnettiin kohdennettuna yleisavustuksena,
jonka ehtona oli seurata toteutuneita tuloja ja kustannuksia kirjanpidossa omalla kustannuspaikalla.
Myönnetyllä avustuksella tuetaan seurantaloja omistavia yhteisöjä, joiden toiminnan harjoittamista ovat
vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset ajalla 13.3.2020 - 31.3.2021.

4 Loiste taustavoimaa -apuraha

Vuonna 2020 Loiste taustavoima -apurahaa ei haettu. Vuonna 2019 Loiste taustavoimaa -apurahaa
saatiin 700 euroa lasten pihakeinujen hankintaan. Apuraha myönnettiin lasten ja nuorten vapaa-ajan
toimintaan. Keinujen hankintaa siirrettiin piharemontin vuoksi vuonna 2019 ja koronan vuoksi vuonna
2020.

Toimikunnan kokoontumiset

Kylätoimikunta välitti eteenpäin yksityisiltä ja eri sidosryhmiltä, kuten Kajaanin Kaupungilta, Kajaanin
kylä- ja kaupunginosaseurantaryhmältä ja Kainuun Nuotalta tulleet kutsut ja jakoi kutsua sekä tiedotti
kylien kehittämiseen liittyvistä tilaisuuksista kylien asukkaita nettisivuillaan, tilaisuuksissa ja toimikunnan
kokouksissa.

Kyläläyhdistys järjesti toimikunnan jäsenille virkistäytymisillan Lehtovaaran Erätalolla 4.8.2020
vuosikokouksen päätöksen mukaan kokouspalkkioiden sijaan yhteisöllisuuden vahvistamiseksi ja
talkoopanoksen huomioimiseksi. Tarjoilut hoidettiin pääsääntöisesti nyyttäriperiaatteella
omakustanteisesti ja Lehtovaaran metsästäjät eivät perineet saunasta ja käytetyistä tiloista vuokraa.

Muistamiset

Vuonna 2020 muistettiin toimikunnan jäseniä: kahta merkkipäivän ja yhtä perhetapahtuman johdosta,
sekä aiemmin kylätoimikunnassa toiminutta ja aktiivisesti kylätoimintaan osallistunutta kyläläistä
adressin sijaan pankkiin osoitetulla summalla.



6

Yhteydenotot, osallistumiset, lausunnot ja kannanotot

Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmä kaudelle 2014 - 2020
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja edusti kaudella 2020 kaupungin eteläisen osan kyliä ja kaupunginosia
(Etelä Kajaanin Kylät, Mainua ja Teerisuo) Kajaanin kylä – ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmässä.
Kylä- ja kaupunginosaohjelman tavoitteena on kylien ja kaupunginosien vetovoimaisuuden
ylläpitäminen ja parantaminen.

11.6.2020 klo 18-20 Vuolijoen pankkitalolla pidettiin Esittely: Siikaverkko osuuskunnan Oulujärvi
Leeaderin rahoittama hanke Vuolijoen ja Otanmäen sekä muiden alueiden valokuituyhteyksien tiedotus
-ja selvitystoimenpiteistä. Paikalle pääsi kaksi toimikunnan jäsentä.

13.7.2020 klo 18-20 järjestettiin Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen! -ideointipalaveri, johon
osallistui kaksi toimikunnan jäsentä etäyhteydellä. Kyläyhdistyksen edustajat tiedottivat toimikuntaa
hankkeesta ja sen etenemisestä toimikunnan kokouksissa, sekä kävivät esittelemässä kylätaloa
mahdollisena kuitulaitetilana hankkeen edustajalle 4.8.2020.

4.11.2020 Muistutus Rakennusvalvonta, Kajaani

Etelä Kajaanin Kylät ry allekirjoitti yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:n
laatiman muistutuksen maisematyölupahakemukselle kiinteistölle 205-893-10-1 (Valtion metsämaa)
Kiviniemen hakkuusuunnitelmaan Laakajärvi-Kivijärvi-Iso-Soppi osayleiskaavan alueelle.

26.11 2020 klo 18 - 19 Etäkokous Teamsilla Kajaanin kaupungin maaseutusihteeri/aluesihteeri/
palvelusihteeri Sirpa Pöppösen kanssa
Viisi toimikunnan jäsentä osallistui etäkokoukseen. Kokouksen tarkoitus oli tutustua kylien aktiiveihin
sekä  perehtyä kylillä oleviin ajankohtaisiin asioihin ja tulevaisuuden visioihin.


