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Vuoden kylän ja palkittujen toimijoiden valintaperusteet 

 
Vuoden kylä 2018: Teuro-Kuuslammi, Tammela, Kanta-Häme 

Vuoden kyläksi on valittu Teuro-Kuuslammi, joka on Tammelassa Lounais-Hämeessä sijaitseva 
250 asukkaan kyläpari. Teuro-Kuuslammi tunnetaan aktiivisista asukkaista ja huikeasta 
talkoohengestä. Toiminta on hyvin organisoitua, ja talkoolaisia on kaikkiaan yli 120. 
Talkoohengen lisäksi raati arvosti erityisesti kylän tekemää vaikuttamistyötä sekä palveluiden 
kattavaa määrää.  

Teuro-Kuuslammin palveluvalikoima on osoitus siitä, mitä kaikkea talkootyöllä voi saada aikaan. 
Talkoilla on kunnostettu mm. kylätalo, paja sekä rakennettu suuri monitoimihalli ja leikkikenttä. 
Lisäksi kylällä järjestetään lukuisia tapahtumia ja kesäisin asukkaita ja vapaa-ajan viettäjiä palvelee 
kesäkahvila. 

410-neliöinen monitoimihalli rakennettiin talkootyöllä ja Leader-rahoituksella, samoin kylätalo 
remontoitiin talkootyönä. Aktiivisuuden taustalla on runsas harrastustoiminta, jota varten yhteisiä 
tiloja tarvitaan. Esimerkiksi idea monitoimihallista tuli kylässä toimivalta Koplauskoplalta, joka 
kunnostaa vanhoja polttomoottorikoneita nykyään monitoimihallin korjaamotiloissa. 

Kylän palvelut eivät rajoitu vain harrastustoimintaan. Viime vuonna ohjelmaan otettiin 
soppalounaat, ja nyt kokeilussa on vanhusten ateriapalvelu. Teuro-Kuuslammi on myös 
edelläkävijä pitkäaikaistyöttömien työllistäjänä, kylälle on ollut palkattuna vaihtuva kyläavustaja 
koko 200-luvun ajan. Avustajan toimenkuvaan kuuluu tapahtumajärjestelyjen ja kylätalon 
lämmityksen ohella vanhusten avustus. Kesäisin kylälle palkataan myös pari, kolme nuorta 
kesätöihin.  

Onnistunutta on ollut myös kyläläisten tekemä vaikuttamistyö. Kylätoimintayhdistys on tukenut 
Teuron kyläkoulun toimintaa talkoin ja lahjoituksen, ja lakkautusuhan alla olleen koulun toiminta 
on saatu jatkumaan. Kylä kävi esittelemässä monipuolista toimintaansa myös eduskunnan 
kylätoimintaverkostolle, ja on ollut muutoinkin aktiivinen vaikuttaja. 

Teuro-Kuuslammi on esimerkillisen aikaansaava ja vireä kyläyhteisö, jossa parempaa kylää 
rakennetaan järjestäytyneesti ja suunnitelmallisesti, huomioiden kylän kaikenikäiset asukkaat.  

 

Yhteystiedot: Mikko Pietilä, p. 040 0498069, mikko.pietila@teuro.fi 
Lisätietoja: Elina Leppänen, p. 0400 944 868, kylaasiamieshame@gmail.com 
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Kunniamaininta Vuoden kylä -kisassa: Ylisenpään kylärinki (Kodiksami, Kuolimaa, Mäentaka ja 
Sukkala), Rauma, Satakunta 

Kunniamaininta Vuoden kylä -kisassa on myönnetty Ylisenpään kyläringille, joka on ansiokas 
esimerkki kylien yhteistyöstä. Kodiksamin, Mäentakan, Sukkalan ja Kuolimaan alueella asuu 
yhteensä 300 asukasta, ja yhteisenä kyläyhdistyksenä toimii Lapin Ylisenpään Kylärinki ry. 

Ylisenpään kylärinki erottui kisassa poikkeuksellisen elävän kulttuurityönsä ansiosta. Kyläringin 
alueen vanha koulu on kunnostettu koulutoiminnan loppumisen jälkeen kyläläisiä palvelevaksi 
vapaa-ajan tilaksi, josta löytyy harrastus-, liikunta- ja kokoustiloja. Harrastustilojen lisäksi alueelle 
on luotu erilaisia kulttuurikohteita: Kodiksami Memorial -puisto mahdollistaa rauhoittumisen 
maaseudun rauhassa ja Varjellun kylä on yli 100 hahmon installaatio kyläläisten omakuvista.  

Kylärinki on lähtenyt kehittämään toimintaansa omaleimaiseen suuntaan, mikä on tuonut sille 
näkyvyyttä alueella. Vierailijoita kylään tuo vuosittain järjestettävä kyläjoulukalenteri, jossa 
kyläläiset rakentavat omiin pihoihinsa 24 erilaista luukkua vierailijoiden joulutunnelman 
nostattamiseksi. 

Kyläläiset ovat innostuneita ja ylpeitä omasta kylästään. Eriteemaiset kyläkahvilat, 
pihakirppistapahtumat ja karaoketanssit ovat suosittuja ympäri vuoden. Myös lähidemokratia on 
hoidettu mallikkaasti ja kylän palveluita on kehitetty aktiivisesti yhteistyössä kunnan kanssa. 

 

Yhteystiedot: Juhani Leino, p. 040 046 2389, juhani.leino@svennens.fi; 
Lisätietoja: Hanna Ruohola, p. 044 357 6181, hanna.ruohola@satakylat.fi; 

 

Kunniamaininta Vuoden kylä -kisassa: Ruotsinpyhtään Ruukki (Strömfors Bruk), Loviisa, Uusimaa 

Toinen kunniamaininta Vuoden kyläkisassa on myönnetty Ruotsinpyhtään Ruukille, joka on 
vireä 500 asukkaan kylä Loviisassa. Ruukki on tunnettu tuhatpäisiä yleisöjä vetävistä 
tapahtumistaan sekä aktiivisesta yrittäjyyden tukemisesta. Kylässä toimii kyläyhdistyksen lisäksi 
yrittäjyyttä tukeva yhdistys, Vireä Strömfors ry. 

Ruotsinpyhtään Ruukissa kyläläiset ovat ottaneet poikkeuksellisen laajan vastuun kylänsä 
palveluiden järjestämisestä. Kyläyhdistys ylläpitää entisen kirjaston tiloissa omaa kirjastoa, 
nuoriso- ja kerhotiloja sekä lähipalvelupistettä. Suuren kysynnän vuoksi kylään on palkattu peräti 
kaksi kyläavustajaa, jotka työskentelevät kaikissa alueen kylissä. Näiden lisäksi aktiivisen 
yhdistyksen työlistalla on myös uimapaikan ylläpitäminen ja vaellusreitin jätehuollosta 
vastaaminen. 

Palveluidentuotannon lisäksi Ruotsinpyhtään Ruukissa on tehty ansiokasta työtä yrittäjyyden ja 
matkailun eteen. Kylässä toimiva yrittäjäyhdistys tekee aktiivista työtä mikroyrittäjyyden 
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tukemiseksi, ja kylässä on paljon tapahtumatuotantoa. Alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, 
ja erillistapahtumat keräävät kylään vuosittain 10 000 kävijää. 

Ruotsinpyhtään Ruukin kehittämisessä on otettu hienosti huomioon sekä kylän historia että uudet 
innovaatiot, minkä ansiosta kylä on sekä omaleimainen että elinkeinollisesti vireä. 

 

Yhteystiedot: Ruotsinpyhtään Kymijokilaakson kylien kyläyhdistys ry, Veli-Matti Mettinen, 040 
1312173, velsum@gmail.com ja Vireä Strömfors ry, stromforsinruukki@gmail.com, puheenjohtaja 
Hilkka Liponkoski p. 040 574 4445 

Lisätietoja: Li-Marie Santala, p.040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info; 

 

 

 

Kylätoiminnan Tiennäyttäjä: Arja Huovinen, Soinilansalmi, Leppävirta (Pohjois-Savo) 

Arja Huovinen tunnetaan pitkänlinjan työstään maaseudun ja kylätoiminnan hyväksi, mikä alkoi 
Soinilansalmen kyläyhdistyksestä jo vuonna 1992. Sen jälkeen Huovinen on ollut rohkeasti esillä 
maaseudun asioiden puolesta, muun muassa Valtakunnan virallisena kylähulluna sekä 
Leppävirran kyläneuvoston saaman Lähidemokratiapalkinnon ansiosta. 

Toimiessaan kyläyhdistyksessä Huovinen on ollut aikaansa edellä, ja Soinilansalmella on tehty 
kyläsuunnittelua sekä edistetty kyläturvallisuutta jo kauan ennen sitä, kuin yksikään hanke tarttui 
näihin teemoihin Pohjois-Savossa. Huovinen on ollut omalla työllään edistämässä sekä Leppävirran 
maaseutuohjelman että kyläneuvoston syntymistä.  

Leppävirran kyläneuvostolle myönnettiin Valtakunnallinen lähidemokratiapalkinto vuonna 2014, 
jonka myötä Huovinen oli esillä lähidemokratian tiimoilta. Arja Huovinen on myös valittu 
Valtakunnan kylähulluksi, ja on sen myötä tehnyt kylätoimintaa tunnetuksi. 

Huovisella on ollut lukuisia luottamustehtäviä Soinilansalmen kyläyhdistyksessä, Leppävirran 
kyläneuvostossa, Kylähullujen killassa ja Pohjois-Savon Kylät ry:ssä. Huovinen oli myös edistämässä 
Maaseutuparlamentin toteutumista juuri Leppävirralla vuonna 2017. Huovinen on antanut pitkän 
kylätoimijataipaleensa aikana sydämensä ja aikansa kylätoiminnan kehittämiseksi, ja työllään 
edistänyt sekä toiminnan tunnettuutta että kehittänyt sitä eteenpäin. 

Yhteystiedot: p. 040 540 1300, arja.kylahullu13@gmail.com; 
Lisätietoja: Merja Kaija, p. 045 179 1070, merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi; 
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Kylätoiminnan Tiennäyttäjä: Jouko Mälkiä, Enonkoski (Etelä-Savo) 

Jouko Mälkiän työ kylätoiminnan hyväksi sekä pitkäjänteinen työ oman kylän kehittämiseksi 
tuovat hänelle tunnustuksen Kylätoiminnan Tiennäyttäjänä. Jouko toimii Järvi-Suomen Kylien 
puheenjohtajana, ja on vastannut aktiivisella otteella myös tämän vuotisen Lokaali-tapahtuman 
järjestelyistä. 

Muutettuaan takaisin kotikylälleen Simanalaan vuonna 1996 Jouko liittyi Simanalan 
kylätoimikuntaan, jonka puheenjohtajana hän toimi 14 vuoden ajan. Lisäksi hän ollut Leader-
ryhmä Piällysmiehen hallituksen jäsen 12 vuotta, ja edistänyt aktiivisesti hankkeiden toteuttamista 
omalla kylällään. Mälkiä on toiminut aktiivisena paikallisena vaikuttajana ja toiminut 
vastuunkantajana useissa yhdistyksissä. 

Mälkiä on tunnettu aktiivisena paikalliskehittäjänä, joka tarttuu rohkeasti haasteisiin ja saa 
työllään aikaan tuloksia. Mälkiän aktiivinen työ yhdistystoiminnan eteen on huomattu, ja hän 
saanut tunnustuksia työstään Lions Clubissa sekä riistanhoitoyhdistyksessä. 

Yhteystiedot: p. 050 404 9823, jouko.malkia@wiksu.fi; 
Mervi Lintunen, p. 045 222 0585, mervi.lintunen@pieksamaenkylat.fi; 

 

Kylätoiminnan Tiennäyttäjä: Hellevi Tupala, Kalkkinen, Asikkala (Päijät-Häme) 

Hellevi Tupala on paljasjalkainen kalkkislainen, joka on tunnettu työstään kotikylänsä eteen. 
Hänelle myönnetään Kylätoiminnan Tiennäyttäjän tunnustus pyyteettömästä työstä kylän ja sen 
hyvän maineen eteen. Tupala on tehnyt työtä maaseudun kehittämisen puolesta ja ollut 
aktiivinen ideoija ja toteuttaja omalla alueellaan. 

Hellevi Tupala sai Kalkkisten Tonttu -arvonimen vuonna 2016, ja se myönnettiin hänelle erityisen 
ansiokkaasta työstä kotikylän kehittämiseksi. Tupala on toiminut muutoinkin aktiivisesti 
maaseudun kehittämistyössä, ja hän on toiminut Päijänne-Leader ry:n hallituksessa neljä vuotta, 
joista kaksi viimeistä puheenjohtajana. 

Erityisen tunnettu Tupala on ylpeydestään kotikylästään. Tupala on pitkänlinjan aktiivinen 
kylätoimija, joka on puurtanut monien hankkeiden ja tempausten taustalla. Tupalan aktiivisuuden 
taustalla on sukujuuret, ja hän haluaa ylläpitää kylän elinvoimaa myös tuleville sukupolville. 
Kylänraitin varrelta löytyy muun muassa kauppa, koulu, pankki, baari ja viinitila, jotka ovat 
ylpeyden aihe koko kylälle. 

 

Yhteystiedot: Hellevi Tupala 050 522 0318, hellevi.tupala@phnet.fi 
Lisätietoja: Henna Pirkonen, p. 044 712 4208, henna.pirkonen@paijanne-leader.fi; 
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Vuoden Maaseututoimija: Kirsti Oulasmaa 

Vuoden Maaseututoimijaksi on valittu Kirsti Oulasmaa Ylivieskasta. Oulasmaa on pitkäaikainen 
maaseudun kehittäjä, joka on toiminut aktiivisesti maaseudun eduksi sekä työurallaan että 
luottamustoimissaan. 

Oulasmaa on tehnyt pitkän uran Rieska-Leader ry:ssä, jossa hän on toiminut eri tehtävissä 
vuodesta 1997 alkaen. Oulasmaa on vaikuttanut aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:ssä ja 
Suomen kylät ry:ssä, joissa kummassakin hän on toiminut sekä hallituksen jäsenenä että 
varapuheenjohtajana.  

Yhteystiedot: p. 040 553 7209, kirsti.oulasmaa@rieskaleader.fi; 
Lisätietoja: Heidi Pasanen, p. 044 3425 425, heidi.pasanen@rieskaleader.fi; 

 

 

Vuoden Maaseutukasvo: Thomas Snellman 

Vuoden Maaseutukasvon tunnustus myönnetään Reko-lähiruokamallin kehittäneelle Thomas 
Snellmanille, joka on tuonut maaseudun elämää myönteiselle tavalla esiin mediassa. Snellman 
on aktiivinen kylätoimija, joka on tehnyt konkreettista työtä maaseudun kehittämiseksi ja 
samalla lisännyt elämäntavan myönteistä julkisuutta. 

 
Lisätietoja: Mathias Högbacka, 040 183 8653, mathias.hogbacka@aktion.fi; 

 


