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Pohjois-Pohjanmaalla on 30 kuntaa ja yli 300 kylätoimikuntaa ja 
kyläyhdistystä. Kylätoimintaa toteutetaan myös esim. nuoriso-
seurojen, maa- ja kotitalousseurojen tai vanhempainyhdistysten 
toimesta.

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on vuodesta 1999 alkaen toiminut 
pohjoispohjanmaalaisten kylien maakunnallisena kattojärjestönä. 
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on olla maakunnan alueella 
kylien sekä kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen valvoja ja 
elinvoimaisuuden kehittäjä. 

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry hallinnoi  
Hullun Älykkäät Kylät -hanketta.

Hankkeen ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskus   ja 
EU-maaseuturahasto. 

1. Luovuus ja kylähulluus mikä ihana yhtälö  

2. Jos voima ei virtaa, kylähullu ottaa tulpan pois  

3. Mitä enemmän kylähullulla on pulmia,  
sitä enemmän hän on elossa  

4. Koska itse ongelmaa tärkeämpi on se miten siihen suhtaudu-
taan, siksipä kylähullu suhtautuu siihen positiivisesti  

5. Kylähullu on erikoistunut sellaisten asioitten tekijäksi, joita 
muut eivät pysty tekemään 

6. Kylähullu on heittänyt sanan mahdoton roskakoriin  

7. Kylähullu tietää, että maailmassa tahdonvoimaa, älyä ja uskoa 
riittää, siksi kaikki on mahdollista  

8. Kylähullu miettii pulmaa, katselee ympärilleen ja näkee vaa-
tetettuja mahdollisuuksia 

9. Useimmat kylähullun huolet johtuu siitä, että hän ei pysty 
pysymään paikoillaan 

10. Kylähullu on loputon mahdollisuus ja viittaa hän kantaa loput-
tomasti, loppuun asti

KYLÄHULLUN HUONEENTAULU POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY

AINUTLAATUISUUS • KYLÄHULLUUS 
YHDESSÄ TEKEMINEN • KYLÄNEUVOSTOJA 

UUTTA VIRTAA• NUORET MUKAAN 



Maaseudunkehittämisen toimissa ansioitunut, monitalentti ja 
tomera Anita Sievänen Pohjois-Iin kylästä on käytettävissä  

juuri teidän kylienne avuksi! 

Anita kuuntelee, keskustelee ja antaa oman 
diagnoosin, jonka perusteella määritellään 
yhteiset sovitut hoitotoimenpiteet, joilla  
saadaan yhteisesti hyväksytty  
toteutussuunnitelma ja toteutusaikataulu
- mitä, missä, miten ja milloin. 

Valtakunnan kylähullut toimivat suomalaisen kylätoiminnan 
tiennäyttäjinä ja ihmisyyden puolustajina. 

Kylähulluksi valinnan kriteerinä on ennakkoluulottomuus, vahva 
tahtotila ja itsensä peliin laittaminen, minkä avulla on saanut mer-
kittävää ja konkreettista jälkeä. Valintaperusteisiin vaikuttaa myös 
luova, tuloksellinen ja kaukokatseinen kotiseutu- ja kylätoiminta-
työ. Kylähullu on oman kylänsä, kuntansa, maakuntansa ja koko 
maaseudun pr-henkilö.  Valintaraadin perustelut Anita Sieväsen 
valinnalle Valtakunnan XVI Kylähulluksi:  

”Hakemuksesta paistoi kirkkaana ehdotetun henkilön monipuoli-
suus. Hän on toiminut monella eri tasolla maaseutua puolustaen. 
Häneltä löytyy yhteiskunnallista näkemystä, vahvaa hallinnollista 
osaamista, organisointikykyä ja näyttöä käytännön toiminnasta ja 
yhteistyöverkostoa ympäri Suomenmaata. Häneen kiteytyy sanat 
organisaattori ja vaikuttajatyyppi”. 

 
VALTAKUNNAN XVI VIRALLISEN KYLÄHULLUN:

       ANITA SIEVÄSEN KYLÄKLINIKKA

Useita hankkeita ja työmaita vetänyt maaseudunkehittäjä,  
agrologi, viestinnän ja tiedottamisen  
moniosaaja, Sirkku Kianto; aina  
kyläantenni päällä.

Sirkku herättelee yhteishenkeä ja aktivoi 
kyliä löytämään omat vahvuutensa. 
Aktivointityöpajoja rakennetaan kylä-
läisiltä saatujen toiveiden ja tarpeiden ja 
erilaisten teemojen ympärille joko paikan 
päällä ja/tai etäyhteydellä.  

Minkälainen on meidän kylämme ja miltä se tuntuu? 

 

 Mitä kehittäisimme, lisäisimme tai poistaisimme  

kylän toiminnasta tai ympäristöstä, jos 

meillä olisi siihen mahdollisuus?  

 

Mitä tarvitsemme, jotta toiveemme toteutuisi?  

Suunnitellaan ja toteutetaan vähintään yksi kyläläisille tärkeä 
teko tai toimenpide toteutettavaksi ja jalostettavaksi eteenpäin. 

 
PROJEKTIPÄÄLLIKÖN 
      KYLÄNKEHITTÄMISILTA / AKTIVOINTITYÖPAJAT

HULLUN ÄLYKKÄÄT KYLÄT -hanke 2022 -23

Valtakunnan Virallinen XVI Kylähullu sekä hankkeen projekti-
päällikkö tuovat kyliin toimintamalleja omaperäisesti, luovasti ja 
huumorilla maustaen. Kylähullu ja projektipäällikkö ovat mukana 
myös toistensa kehittämisilloissa  
mahdollisuuksien mukaan. 

Hankkeista on tullut tärkeä väline kehittämiseen.  
Hullun Älykkäät Kylät – hanke innostaa ja kannustaa, haastaa 
ja rohkaisee kyliä löytämään omat hienoutensa ja vahvuutensa. 

Entä kyläneuvosto? Miten sellainen perustetaan?
Kyläneuvoston tarkoitus on toimia kylien
edunvalvontaorganisaationa ja yhteistyöelimenä 
kuntaan ja muihin yhteistyökumppaneihin nähden.

Kutsukaa meidät kylään, tapahtumiin, kokouksiin, neuvonpitoi-
hin, palavereihin, kinkereihin, tupailtoihin, torille tms. lähettämällä 
sähköpostia tai soittamalla. 

Hanke kustantaa tilaisuuden kahvituksen ja mahdollisen vuokran. 

Kaikki yhteydenotot  
Kylähullun managerille: 

 

projektipäällikkö
Sirkku Kianto

p. 040 129 2651 
sirkku.kianto@ppkylat.fi


