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Maaseututoimija 2007: Riitta Bagge (Parikkala, Etelä-Karjala)
Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) on valinnut ensimmäistä kertaa Maaseututoimijan, joka on tunnustus
aktiivisesta, pitkänäköisestä, vastuullisesta ja verkostoja rakentavasta maaseudun kehittämistyöstä.
Maaseututoimija 2007 on Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n toiminnanjohtaja Riitta Bagge.
Riitta Baggea voidaan pitää innovatiivisena ja jalat maassa olevana Maaseututoimijana. Hän on
vakiinnuttanut Leader-toimintatapaa paitsi omalla alueellaan Etelä-Karjalassa myös maanlaajuisesti. Riitta
Bagge on Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja tehnyt ansiokasta työtä
toimintaryhmäjaoston puheenjohtajana.
Riitta Bagge on myös Etelä-Karjalan kylät ry:n hallituksen puheenjohtaja. Hän toimintansa ansiota on pitkälti
se, että Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ja Etelä-Karjalan tekevät paljon yhteistyötä keskenään. Baggen
tavoitteena on yhteistyön kautta löytää malleja, miten maaseudun eri toimijaorganisaatioiden verkostoilla
saadaan aikaan tulosta laajenevien tehtävien kentässä; yhteisöllisyys lisääntyy ja kansalaistoiminta
vahvistuu.
Lisätiedot: Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n hallituksen puheenjohtaja Aarto Kosunen,
GSM 0500 169 911, aarto.kosunen@reppu.net
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vuoden Kylä 2007: Rämsöö (Vesilahti, Pirkanmaa)
Rämsöö on kylätutkimuksen uranuurtaja
Suomen Kylätoiminta ry on valinnut Vuoden Kyläksi 2007 Pirkanmaalla, Vesilahden kunnassa sijaitsevan
Rämsöön. Rämsöö on noin 250 asukkaan kylä. Kylästä on reilun puolen tunnin ajomatka neljään
Pirkanmaan kaupunkiin: Nokialle, Vammalaan, Lempäälään ja Tampereelle.
Valintaraati on kiinnittänyt erityistä huomiota Rämsööhön kylätutkimuksen uranuurtajana. Kylässä on tehty
lähes kolmekymmentä vuotta kylän kehittämistyötä.
Rämsöössä on oltu aikaansa edellä monessa asiassa. Ensimmäinen kyläsuunnitelma tehtiin vuonna 1987 ja
samoin ensimmäisenä Suomessa ympäristösuunnitelma, joka vastaa tällä hetkellä paljon puhuttuja
kyläkaavoja. Nyt Rämsöössä on työn alla varsinainen kyläkaava, joka on kylän omaehtoinen maankäyttö- ja
maisemasuunnitelma.
Rämsöö on Pirkanmaan urbanisoituvaa maaseutua. Kylässä karjatalouden muuttuessa sivutoimiseksi tilalle
ovat syntyneet pienet yritykset ja tulleet etätyöläiset.
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Rämsöön kylässä toimivat monet yhdistykset kyläkerhosta vanhojen koneitten harrastuskerhoon asti.
Merkillepantavaa on, että kaikki kylän yhdistykset puhaltavat yhteen hiileen. Tapahtumat, kylätiedotteen
tekeminen ja kylämarkkinointi hoidetaan yksissä tuumin.
Ramsöössä kylän kehittämistyötä on tehty suunnitelmallisen hanketoiminnan avulla.
Kylässä on ollut jo kymmenen vuotta oma kylätoimisto, jossa kyläläisillä on käytössään muun muassa
laajakaista, puhelin, faksi, kännykkä ja kopiokone. Kylässä harrastetaan ja tehdään monenlaista
kesäteatterista Konemusiikki-konsertteihin.
Ramsöössä on myös aktiivista kansainvälistä toimintaa.
Rämsöö on nimetty vuonna 2001 ja uudelleen vuonna 2007 Pirkanmaan Vuoden kyläksi.
Lisätiedot: Vesilahden kyläsihteeri Marjukka Lähdekorpi-Ojala, puh. (03) 3738 941, GSM 040 7036 208,
ramsoo@ramsoo.fi
Vuoden Kylä 2007:ksi oli yhteensä 19 hakijaa. Valtakunnallinen Vuoden Kylä valittiin nyt 24. kerran.
______________________________________________________________________________________

Kunniamaininta: Pyhäjärven kirkonkylä (Pyhäjärvi, Pohjois-Pohjanmaa)
Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva 320 asukkaan Pyhäjärven kirkonkylän kehittäminen pohjautuu
pitkäjänteiseen suunnittelutyöhön. Kylässä on vuoteen 2010 ulottuva kyläsuunnitelma ja erillinen kvsuunnitelma.
Pyhäjärven kirkonkylässä on sitkeydellä ja suunnitelmallisuudella saatu aikaan sellainen kehityssuunta, joka
kestää hyvin yhteiskunnalliset muutokset. Kylän hanketoiminnassa on käytetty aktiivisesti hyväksi EU:n
rahoitusmahdollisuuksia. Esimerkkinä ovat vuosina 2006-2007 toteutuva Oppiva kv-kyläyhteistyöhanke
yhteistyössä Lamminahon Kyläyhdistyksen kanssa ja vuosina 2005-2007 toteutuva Oulun yliopiston
arkkitehtuuriosasto – Euroopan maaseudun uhattu rakennusperintö –hanke.
Pyhäjärven kirkonkylällä on ollut vuodesta 2001 lähtien yhteistyökylä Saksassa Steinheimin kaupungin
Hagedornin kylä. Yhteistyötä tehdään lisäksi Unkariin ja kyläyhteistyö on laajentunut myös kansainväliseksi
kouluyhteistyöksi.
Lisätiedot: Emoniemi-Kirkonkylä ry:n puheenjohtaja Laimi Shemeikka, GSM 0400 987 426.

Kunniamaininta: Kuivasenkylät (Savitaipale, Etelä-Karjala)
Etelä-Karjalassa sijaitseva Kuivansenkylät on suunnannäyttäjä. Kun kylä kymmenkunta vuotta sitten heräsi
”Ruususen unesta”, niin on sen jälkeen pinkonut eteenpäin harppauksin ja ollut tiennäyttäjä
maakunnassaan.
Palkintoraati on todennut, että 170 vakituisen ja 1 300 kesäasukkaan Kuivasenkylät on vireä,
muuttovoittoinen ja yhteistyökykyinen kylä, joka on tuotteistanut kadonneita palveluita, ja jolla on hyvä
yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Kuivasenkylät on hyödyntänyt kehittämistyössään mallikkaasti
ohjelmarahoitusta.
Kylässä toimii alueen monipalvelukeskus, jossa toimii muun muassa asiamiesposti, kirjasto ja kyläläisA
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Lisätiedot: Kuivasenkylien hankevetäjä Asta Kuorttinen, GSM 044 5138 53

Kylätoiminnan tiennäyttäjä: Peter Backa (Pohjanmaa)
Svenska Studiecentralenissa Vaasassa maaseutukehittäjänä toimiva Peter Backa on yli kaksikymmentä
vuotta ollut mukana kylätoiminnan kehittämisessä paitsi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla niin koko Suomessa.
Backa tekee ahkerasti työtä myös kylä- ja paikalliskehittämisen eteenpäin viemiseksi niin Pohjoismaissa kuin
koko Euroopan tasolla.
Peter Backa on mukana pohjoismaisessa Hela Norden ska Leva –järjestössä, EU-ohjelmien hyödyntämistä
koko EU:n alueella edesauttavassa PREPAREssa, toiminut vuosia Suomen Kylätoiminta ry:ssä ja
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmässä (YTR).
Peter Backa on edesauttanut myös Leader-ohjelmien toteutumista ruotsinkielisillä alueilla maassamme
Peter Backa luottaa paikalliskehittämisessä verkostoihin ja kansalaistoimintaan.

Kansalaistoiminta onkin erityisen lähellä Peter Backan sydäntä. Hän oli mukana äskettäin työnsä
päättäneessa Kansalaisyhteiskunta 2006 –toimikunnassa ja on jäsenenä YTR:n
kansalaisjärjestötyöryhmässä. Hän on kirjoittanut aiheesta työkirjan ja monia artikkeleita eri lehtiin.
Yhteystiedot: Peter Backa, GSM 040 5950 444, peter.backa@ssc.fi
______________________________________________________________________________________

Kylätoiminnan tiennäyttäjä: Ari Lindqvist (Häme)
Hämeen TE-keskuksessa suunnittelijana oleva Ari Lindqvist on suomalaisen toimintaryhmätyön suunnittelun
uranuurtajia, sillä hän oli jo toistakymmentä vuotta sitten valmistelemassa Leader- ja POMO –ohjelmien
Suomeen tuloa. Vuosikymmenen eli koko ohjelman toteutuksen ajan hän on ollut mainittujen ryhmien
yhteyshenkilönä ja työ jatkuu.
Ari Lindqvist on äskettäin palannut takaisin TE-keskukseen kahden vuoden työrupeamaltaan maa- ja
metsätalousministeriössä, missä hänen työpäivänsä myös kuluivat toimintaryhmätyön suunnittelussa.
Ari Lindqvist pitää suomalaisessa toimintaryhmätyössä erityisen ansiokkaana sitä, että asukkaat on saatu
työhön aidosti mukaan, mikä oli alun alkaenkin toimintaryhmätyön perusajatus. Hän toivoo, että nyt kun
Leader-toiminta on saatu vakinaistettua, niin onjelmallista kehittämistä kyettäisiin viemään tehokkaasti
eteenpäin ja myös kaupunkien asukkaat saataisiin mukaan toimintaan.
Yhteystiedot: Ari Lindqvist, GSM 050 3952 776, ari.lindqvist@te-keskus.fi

Kylätoiminnan tiennäyttäjä: Juha Pohjonen (Etelä-Pohjanmaa)
Etelä-Pohjanmaan kyläasiamies Juha Pohjonen sai ensikosketuksen kylätoimintaan aloittaessaan
tiehoitokunnan tehtävissä yli kolme vuosikymmentä sitten. Eteläpohjalaiset Kylät ry:n puheenjohtajaksi Juha
Pohjonen tuli vuonna 1995 ja siirtyi pari vuotta myöhemmin järjestön kyläasiamieheksi, missä tehtävässä
hän työskentelee edelleen.
Juha Pohjosen sydän sulaa ja on sulanut suomalaisuudelle ja erityisesti kulttuurille, jossa sanoo olevansa
kaikkiruokainen. Pohjoselle käy kaikki taidolla paistetuista ahvenista Sibeliuksen sävellyksiin asti.
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Juha Pohjonen on tyytyväinen työssään siihen, että on saanut olla mukana kehittämässä aikoinaan
maassamme EU:hun jyrkimmin suhtautuvaa Etelä-Pohjanmaata EU:n etuja parhaiten hyödyntäväksi
maakunnaksi.

Suomen Kylätoiminnan hallituksessa Juha Pohjonen oli mukana kymmenen vuotta, vuoteen 2006 asti.

Yhteystiedot: Juha Pohjonen, GSM 0500-927 725, juha.pohjonen@etelapohjalaisetkylat.fi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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