
SILLANRAKENTAJA

Tehtävämme on edistää Pohjois-Pohjanmaan 

kylätoimintaa sekä toimia alueellisena tiedotus- ja 
yhteyskanavana. Teemme tiivistä yhteistyötä 

kuntien, paikallisten järjestöjen ja kylien kanssa.

Postiosoite: Riihikatu 8 A 5, 84100 Ylivieska

Pankkiyhteys: IBAN FI03 4600 2020 1095 69 BIC HELSFIHH

Y-tunnus: 163001-6

MUKAAN TOIMINTAAN

KOULUTAMME KYLÄTOIMIJOITA 
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 

järjestää kylätoimija -koulutuksia eri puolilla 
maakuntaa. Koulutusten tarkoituksena on 
antaa uusia eväitä kyläyhdistysten 
puheenjohtajille, toimihenkilöille ja 
vastuunkantajille. Koulutustoiveita voi esittää 
suoraan toiminnanjohtajalle tai hallituksen 
jäsenille.


MAAKUNNALLINEN KYLÄJUHLA 
Järjestämme kaikille avoimen 
maakunnallisen kyläjuhlan vuosittain. Juhla 
kiertää eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata.


VUODEN KYLÄ 
Yhdistys valitsee vuosittain jäsenistään 
vuoden maakunnallisen kylän, joka osallistuu 
automaattisesti myös valtakunnalliseen 
kisaan. Valinnalla halutaan nostaa esiin kylien 
monipuolista toimintaa ja lisätä 
kylätoiminnan tunnettavuutta sekä 
näkyvyyttä. Hakuajoista ja -prosessista lisää 
www.ppkylat.Þ


TUKIPILARI

ANNA PALAUTETTA 
Haluamme saada palautetta ja toiveita 
yhdistyksen toimintaan liittyen. Lähetä 
palaute suoraan yhdistyksen toimihenkilöille 
tai käytä palautelomaketta nettisivuilla.


Jäsenmaksut:  
yksityinen henkilö 10 €

rekisteröity yhdistys 50 € 

yhteisö/kannattaja 200 € 

JŠsenhakemuslomake: www.ppkylat.Þ 


Toiminnanjohtaja  
Esa Aunola 040 551 3986 

esa.aunola@ppkylat.Þ 


Puheenjohtaja 

Rita Porkka 040 827 4530 

rita.porkka@ppkylat.Þ 

www.ppkylat.Þ

facebook.com/ppkylat


Instagram: ppkylat

”Kylätoiminta on 
jees.”

www.ppkylat.fi 
facebook.com/ppkylat
instagram.com/ppkylat

twitter.com/ppkylat

Puheenjohtaja
Matti Heikkinen
044 584 2622
matti.heikkinen@ppkylat.fi 

www.ppkylat.fi 

Y-tunnus: 1630001-6
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KYLIEN ASIALLA

Lakimiespalvelun 
käyttö 

veloituksetta.Vastauksia 

kylätoiminnan 

kysymyksiin.

Vuoden

     kylän


valitseminen. Kattava

tietopankki

nettisivuilla!Kylätoiminnan


ansiomerkkien

myöntäminen.

Tiedotamme 
kylätoiminnan

ajankohtaisista 


asioista ja 
välitämme 

hyviä 

Hallituksen 
jäsenet kylien 

apuna.

Järjestämme

koulutuksia


ja seminaareja

kylätoimijoille.

Kylien 
toimintaan liittyvään 

päätöksentekoon 
vaikuttaminen.
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Hailuoto

Oulun seutukunta
Juha H. Kukkohovi
050 303 1850
juha.kukkohovi@gmail.com

Raahen seutukunta
Kari Pietilä
040 028 2888
karipieti@gmail.com

Ylivieskan seutukunta
Marja-Leena Vuollet
040 038 8450
marjaleena.vuollet@kotinet.com

Vaala
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