
6.9.2021 10.06 Vuotunkilaisille kunniaa * Pohjois-Pohjanmaan kylät juhlivat hillitysti Kuusamossa, korona vesitti suunnitelmat kylåkierroksesta

Kuusamo
KOILL§SANOMAT +7

Vuotunkilaisille kunniaa - Pohiois-Pohjanmaan kylät juhli-
vat hillitysti Kuusamossa, korona vesitti suunnitelmat ky-
läkierroksesta
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Vuotunkilaiset Seppo Pyy, Kirsti Tasala ja Maili t\ltäättä saivat tilaisuudessa kylätoiminnan hopeisen ansiomerkin.
Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä -kisassa Vuotunki sai kunniamaininnan.
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6.9.20?1 10.06 Vuotunkilaisille kunniaa - Pohjois-Pohjanmaan kylät juhlivat hillitysti Kuu$amossa, korona vesitti suunnit6lmat kyläkienoksesta

Vuotungin Milåiiset olivat hyvin esillä Pohjois-Pohjanmaan maal,runna[isessa §läjuhlassa, jota

vietettiin Kuusamossa lauantaina. Maahrnnan vuoden kyllinä palktriin Rautio Kalajoelta.

Vuotunki seki Varjakka Oulusta saivat kunniamaininnan.

Vuotunkilaislsta §eppo ffi, Kirsti Tasala ja Maili Måiättii vastaanottivat tilaisuudessa

§lätoiminnan hopeisen ansiomerkin. Samaisen kunniamerkin saivat myösJouni Niemisalo
Varjakasta ja Kempeleen Vihiluodon Eva-lt{aiia Ma{iala.

Rautio Kalajoelta palkttiin Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2021 kylänä. Palkintoja jakamassa Kuusamon

kaupunginvaltuustsn puheenjohtaja Matti Heikkilä (kesk. ,selin) ja kaupunginhallituksen ensimmäinen

varapuheenjohtaja Martti Turunen ( kok., vas.).
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Kuusamon piti isiinnöidä maakunnallista §liijuhlaajovuosi sitten. Koronatilanteesta johtuen

viime vuoden juhla peruuntui. Tämänkäiin vuoden juhlaa ei päiisty viettiimäåln aivän

suunnitelmien mukaan. Kylåikierros ei toteuflrnut ja juhla kuihtui Kuusamotalossa ilman yleisöä

vieteuyyn ja Younrbessa suorana läheteuySm tilaisuuteen. TEknisten ongelmien takia tilaisuuden
alussa jäi näyttiimättäJorma §atan kuvaama video Kriylästä ja Kanto§lästä.

- Nyt suunniteltiin viikonlopur mittaistå juhlaa, jossa olisi tunl§ruffu Kuusamon kyliir, mutta
korona esti edelleen järjestelyt, kertoi tilaisuuden avauspuheernruorossaan Po§ois-Po§anmaan
kylät ry:n kuusamolainen puheenjohtaja äeino §wasfi.
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6.9.2021 10.06 Vuotunkilaisille kunniaa - Pohjois-Pohjanmaan kylät juhlivat hilli§sti Kuueamossa, korona vBsitti suunnitelmat kyläkieroksesta ..

Kuusamon kaupunginjohtajaJouko Manninen toi esille puheenvuorossa taqiakaistan

tärkeyden etätyön aikana.

- Valokuitua on alettu vetää kyliin. Valokuidun rakentamiseen tarvitaan eu-rahoitusta. Tähän

mennessä julkiset tuet ovat olleet niin pieniä, ettei valokuidun rakentaminen niiin laajassa

pitåijåissä ole ollut taloudellisesti mahdollista,

ää§ääi]äää
Suomen kylät ry:n tervehdyksen tilaisuuteen toi puheenjohtaja Petri Rinne.
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§uomen §lien tervehdyksen tuonut puheenjohtaja Petri Binne puhui kylien tilanteesta Mlkko
Alatalon Siirtomaasuomen laulujen kautta.

-Yhä tänäiin kaupunkien menestys riippuu maaseudun resurssien käytöstä"

Vuoden Måin valinnassa painoteuiin erityisesti elinvoimaisuutta, elinkeinojen
toimintaympäristön edistiimistä, uusia palveluita ja kestävää kehitystä. Raution näkyvin
ponnistus on ollut §liikauppa.
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6.9.2021 10.06 vuotunkilaieille kunniaa - pohjois-pohjanmaan lrylät juhlivåt hillity§ti Kuusamossa, koronä vBsitti suunnitelmat §låkienoksesta "

Kyläiuhlassa Palkittuia

Pohiois- Pohianmaan vuoden kylä 2O2l

Rautio, Kalajoki

Ku nniamaininnat Vuotunki, Kuusamo ia Varjakka, Oul u

Pohiois-Pohianmaän vuoden kylä 2O2O

Siiponkoski, Haapajärvi

palkinto jaettin nyt, koska viime vuonna maakunnallista kyläjuhlaa ei voituiärjestää.

Hopeinen kylätoi minnan ansiomerkki

Seppo Pyy, Vuotunki

Kirsti Ta$ala, Vuotunki

Maili Määttä, Vuotunki

Jouni Niemisalo, Varjakka

Eva-Maija Maiiala Vihiluoto

Maakunnal I inen kyläjuhla Kuusamossa 4. 9. 2021
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6.9.2021 10.06 Vuotunkilaisille kunniaa - Pohjois-Pohjanmaan kylät juhlivat hilli§sti Kuusamossa, korona vesitti suunnitelrnat kylåkierroksesta

Koillisen pelimannit vastasi juhlan musiiikillisesta annista.
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Kylähullut esittäytyivät Kuusamon juhlassa. Anita Sievänen listä kantaa valtakunnan virallisen kylähullun viittaa
tänä ja ensi vuonna. Heikki Kumpula Haapajärveltä nimettiin kylähulluksi vuonna 2O13.
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6.9.2021 10.06 Vuotunkilaisille kunniaa * Pohjois-Pohjanmaan kylät juhlivat hillitysti Kuusamossa, korona vesitti suunnitelmat kyläkisnoksestä
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Pyhännän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Leiviskä vastaanotti kyläluudan Pyhännän järjestäessä

seuraavat kyläpäivät. Taustalla Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n kuusamolainen puheenjohtaja Heino Ervasti
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LUE LISÄÄ

Maakunnallinen kyläjuhla muuttaa muotoään koronatilanteen vuoksi: ohjelmassa
muun muassa Kylähutlun puheenvuoro sekä Kylätruudan luovutus
13.08.2021 O ts:oo Qrt-.u.ltlrr

Maakunnallinen kyläiuhla 2O2O Kuusamossa siirtyy koronan vuoksi
Z4.A9.2O2O 0,tO:S+ S rtua.ru:-e

Avoimet kylät -päivä tänään lauantaina - Tapahtumia Kuusamossa ja Taivalkoskella
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