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Näin ovat vuodet vierineet: 
 
1996 – 2000 
Yhdistys perustettiin 9.3.1996 Vääksyssä Tallukassa. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin Liisa Häme Padasjoelta. Tavoitteena oli maakunnan kylien yhteistyö. Hallitus ko-
koontui 20.2.1997 ensimmäistä kertaa varapuheenjohtaja Tapio Mattlarin kutsumana. 
Mukana olivat: Tapio Mattlar, Hartola; Matti Jussila, Orimattila; Jouko Hovi, Artjärvi, Kaija 
Toivonen, Hollola; Tarja Tornio, Asikkala; Ria Tulonen, Hämeenkoski, Leila Horkka, Kärkö-
lä ja Marko Könönen, pilottikyläprojekti, Päijät-Hämeen liitto 
 
Kyläasian Neuvottelukunnan valtakunnallisesta Kyläverkkohankkeesta saatiin 5000 mark-
kaa toiminnan käynnistämiseen ja jäsenmaksuja 18 kylältä. Hallituksen jäsenet alkoivat 
kerätä kunnastaan kylätoimikuntien ja – yhdistysten yhteystietoja. Yhdistyksen rekiste-
röinti laitettiin vireille 1997. Agronova 1997 – maaseutunäyttelystä otettiin kylille yhtei-
nen 100 neliön näyttelyosasto, jossa oli mukana kyliä Hartolasta, Asikkalasta, Nastolasta 
ja Orimattilasta 
Ensimmäiset kylätoimintapäivät järjestettiin Ruuhijärvellä 25.10., jolloin pidettiin myös 
yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous. Päijät-Hämeen Vuoden kylän valinta tehtiin en-
simmäisen kerran: Asikkalan Kalkkinen – maakunnallinen vuoden kylä 1997. 
 
Päijät-Hämeen liiton pilottikyläprojektissa vuosina 1995 - 2000 viisi pilottikylää aloitti 
kyläsuunnittelun kautta kylien kehittämisen hankerahalla. Projektia käynnistivät Jaana 
Simola ja Eeva Rantama. Projektipäällikkönä toimi aluksi Marko Könönen ja loppuvaihees-
sa Elina Leppänen. 1998 järjestettiin laaja kylätoimijakoulutus, jonka jälkeen valittiin 
vielä viisi uuttaa pilottikylää. Projektin lopussa tehtiin Päijät-Hämeen kylät ry:n kanssa 
yhdessä ensimmäinen maakunnallinen kyläohjelma: Päijät-Hämeen kylät pälkähästä. 
 
Ensimmäiset Kylämarkkinat järjestettiin Lahdessa 8.-9.5.1998, POMO- ja LEADER -
rahoituksella palkattiin Virpi Karvonen markkinavetäjäksi.  
Markkinoita on järjestetty siitä alkaen joka vuosi toukokuun toisena viikonloppuna, ensin 
kaksi- ja sittemmin yksipäiväisinä. 
 

2001 – 2005 
Padasjoen kunnan hallinnoimassa Päijät-Hämeen kylien mahdollisuudet – hankkeessa 
vuosina 2001 - 2002 valmistui 16 kyläsuunnitelmaa sekä lisäksi tulevaisuuskeskusteluja 
käytiin ja suunnitelmaa luonnosteltiin 11 kylässä. Valmiit kyläsuunnitelmat luovutettiin 
yhteistyökumppaneille kuten kuntiin, toimintaryhmille, Päijät-Hämeen liittoon, Hämeen 
tiepiiriin ja Hämeen Ympäristökeskukselle. Hankevetäjänä toimi Elina Leppänen. 
 
 
Omat kotisivut www.phnet.fi/kylat/ avattiin jo vuonna 2000, nyt ne löytyvät osoitteesta 
www.phkylat.fi. Vuosina 2000 -2001 järjestettiin Päijät-Hämeen kylien tiedottamiskoulu-
tus, jossa parikymmentä kylää teki Päijänne-instituutin hallinnoimassa hankkeessa kylä-
lehtiä, kotisivuja ja kylän esittelymateriaalia. 
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Yhdistyksen kesälehteä, joka esittelee kylätoimintaa ja maaseudun monipuolista osaa-
mista, on tehty yhtäjaksoisesti vuodesta 2003 alkaen.  
Sähköpostilistaa, joka nykyisin käsittää lähes 400 osoitetta, on koottu vuodesta 2001 
alkaen. Sitä käytetään ajankohtaisista asioista tiedottamiseen.  
  

Maakunnan ensimmäiseksi kyläasiamieheksi valittiin Elina Leppänen vuonna 2002. 

Tule kylään – Päijät-Hämeen kylät kutsuvat - näyttely järjestettiin 14.1. - 13.3.2002 
Lahden Patinassa. Tapahtuma sisälsi erilaisia teemaviikkoja ja viranomaisille juhlasemi-
naarin, jossa pohdittiin, miten kyläsuunnitelmat saataisiin osaksi virallista suunnittelua. 
Valtakunnallinen Kylätoiminnan tie – seminaari järjestettiin lokakuussa 2003 Vääksyssä, 
ohjelmassa mm. valtakunnallisen kylätoimintaohjelman 2003 – 2007 esittely. 

Kylätalous- ja Kylien konstit -kehittämishankkeita toteutettiin 2002 - 2005 Päijät-Hämeen 
kylät ry:n ja Päijänne-instituutin yhteistyönä. Projektikoordinaattorina toimi kyläasiamies 
Elina Leppänen. Päijät-Hämeen kylätalous-aluehanke oli kumppanina valtakunnallisessa 
Suomen Kylätoiminta ry:n EQUAL-kylätaloushankkeessa. Verkostossa oli mukana kaikki 
19 maakuntaa. Kylätaloushanke edisti kylien taloudellista osaamista ja toimintakykyä. 
Hankkeissa valmistui Päijät-Hämeen kyläohjelma 2004 - 2008. 

Valtakunnalliset kyläasumisen messut Kylä kelpaa! järjestettiin vuonna 2004 kolmessa 
Asikkalan kylässä. Maaseutuasumista pyrittiin edistämään mm. yhdistyksen osastolla 
Päijät-Häme Senaatintorilla - tapahtumassa vuonna 2003 yhdessä Onni asuu maalla – ja 
Rauha asuu maalla – hankkeitten kanssa. 

Vuonna 2005 käytiin vilkkaasti keskustelua kyläkoulujen tulevaisuudesta, joka valitetta-
vasti ei estänyt niiden lakkautuksia. 
Vuoden 2005 hyvä uutinen oli Heinolan kirkonkylän valinta Valtakunnalliseksi Vuoden 
kyläksi. 

Vuonna 2005 käynnistyi myös maakunnallinen Tyyne – hanke, joka keskittyi kylien hoi-
vapalvelujen kehittämiseen. Sen kyläasiamiehenä toimi Minna Heikkilä ja hanketta hallin-
noi Suomen Kylätoiminta ry. 

 2006 – 2011 

Päijät-Hämeen kyläohjelman koordinaatiohankkeita 1 ja 2 toteutettiin vuosina 2005 - 
2007 yhteistyössä Päijänne-instituutin kanssa, joka on muuttunut osaksi Koulutuskeskus 
Salpausta. Kyläasiamiehenä oli edelleen Elina Leppänen.  

Kyllikki -kyläkouluista monipalvelukeskuksia – hankkeessa 2006 - 2007 toimittiin vii-
den pilottikylän kanssa. Hankkeessa kehitettiin myös mobiilisovellusta kylien tiedottami-
seen. Hankekoordinaattorina aloitti Erja Hakkarainen ja hänen siirryttyään muihin tehtä-
viin jatkoi Anne Lahikainen. Kyllikki oli yhteishanke Lahden tiede- ja yrityspuiston alue-
keskusohjelman kanssa. Kyllikki – ikäihmisten palvelupäivät toimivat edelleen Lusissa ja 
Kurhila-Hillilässä sekä mobiilipalvelu Urajärvellä. 

Yhdistyksen 10-vuotisjuhlia vietettiin marraskuussa 2006 Tallinnan risteilyn merkeissä. 
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Kyläohjelman 2004 – 2008 väliarviointi tehtiin vuonna 2006 sosiaalisen tilinpidon me-
netelmällä Håkan Björkin ohjauksessa. Se esiteltiin Viimeinen sammuttaa valot? – semi-
naarissa Lahdessa.  

Yhdistys pyrki kansainvälistymään 2006 – 2007 olemalla yhteistyötahona mukana Koulu-
tuskeskus Salpauksen hankkeessa Itävallan Leader - toimintaryhmän kanssa. Tutustu-
mismatkoja tehtiin puolin ja toisin. 

Kylämarkkinoilla 2007 luovutettiin ensimmäiset Päijät-Hämeen kylät ry:n myöntämät 
maaseudun kehittäjän ansiomerkit. Hopeinen merkki: Liisa Helanto, Elina Leppänen, 
Erkki Saarinen ja Tarja Tornio. Pronssinen merkki: Sirpa Kerppilä, Tapio Kiviniemi, Juha 
Räsänen ja Ria Tulonen. 

Vuonna 2007 kyläasiamies ohjasi ensimmäiset kevyemmät taulukkomalliset kyläsuunni-
telmat ja käynnisti maakunnallista yhteistyöfoorumia. Merkittävä yhteistyömuoto oli 
myös Sytyn, paikallisten toimintaryhmien ja Päijät-Hämeen kylien yhteinen osasto Farma-
ri-maatalousnäyttelyssä Lahdessa kesällä 2008. 

Tutustumismatka EU-parlamenttiin Brysseliin tehtiin vuoden 2008 alussa parlamentaa-
rikko Satu Hassin vieraina. Matkalle osallistui hallituksen nykyisiä ja entisiä jäseniä sekä 
yhdistyksen työntekijöitä. 

Kylä välittää – vauhtiin – hanke ryhtyi vuoden 2008 lopulla Elina Leppäsen johdolla val-
mistelemaan ylimaakunnallista Kylä välittää –hanketta. Hanke järjesti myös Paikallisesti 
paras – seminaarin lähidemokratiasta ja asukasvaikuttamisesta. Hankkeen päätyttyä 
30.4.2009 Elina Leppänen siirtyi muihin tehtäviin ja Päijät-Häme jäi ilman kyläasiamiestä. 
Yhdistyksen tiedotussihteeriksi palkattiin Sirpa Kerppilä. 

Yhdistys järjesti hallitukselle ja markkinoiden järjestämiseen aktiivisesti osallistuneille 
syksyllä 2009 opintomatkan Ahvenanmaan Sadonkorjuujuhlille. Tavoitteena oli löytää 
ideoita kylämarkkinoiden kehittämiseksi ja uudistamiseksi. 

Ylimaakunnallinen Kylä välittää – hanke käynnistyi lopulta joulukuussa 2009. Hanke on 
neljän maakunnan, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi ja Länsi-Uusimaa, yhteinen 
ja  hallinnoija on Päijät-Häme/ Koulutuskeskus Salpaus. Projektipäälliköksi ja Päijät-
Hämeen kyläasiamieheksi valittiin Liisa Helanto. Projektisihteerinä aloitti 2010 alussa 
Virpi Mustonen.  
Hanke järjesti vuonna 2010 keväällä Lähidemokratiaseminaarin juuri UusiKunta – neu-
vottelujen aikaan ja elokuussa Maaseutuvaikutusten arviointityöpajan, jota ohjasi mm. 
professori Hannu Katajamäki. Suomen kylätoiminnan valtakunnallisen kampanjan Voimis-
tuvat kylät aloitustilaisuus Kylät ja uudistuvat identiteetit Päijät-Hämeessä oli syys-
kuussa Asikkalassa. 
 
Päijät-Hämeen kyläohjelman 2004 – 2009 arviointi tehtiin sosiaalisen tilinpidon mene-
telmällä Håkan Björkin ohjaamana. Tilinpäätös esiteltiin Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia 
kyliä? - seminaarissa vuoden 2010 lopulla. 
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Hankkeeseen osallistuvat neljä maakuntaa yhdessä järjestivät 2010 opintomatkan Vi-
roon hallitusten jäsenille sekä kaksi erittäin suuren suosion saavuttanutta kyläsuunnitte-
lun asiantuntijaseminaari/-työpajaa 2010 – 2011 Forssassa. 
 
Vuoden 2011 keväällä julkistettiin uusi paikallistoimintaohjelma VIISI TULEVAISUUSIK-
KUNAA vuosille 2010 – 2015. 
 
Vuoden 2011 teema on tiedottaminen ja sen vuoksi yhdistys palkitsee vuoden aikana 
joka kuukausi hyvin toimivan esimerkin kylän viestinnästä. 
Maakunnan ensimmäinen kyläpäällikkötapaaminen ja yhdistyksen 15-vuotisjuhla järjeste-
tään 15.8. Vesijärvi-risteilyllä. 
 
 

Puheenjohtajat: 
 
1996 Liisa Häme 
1997 Tapio Mattlar 
1998 – 99 Tarja Tornio 
2000 Erkki Saarinen 
2001-02 Liisa Kolli 
2002 Mikko Ruoppi 
2003-04 Virpi Salojoki 
2005 Kalevi Porvari 
2006-07 Kristiina Borgenström 
2008- Hannu Markkanen 

 
 
 
 
 

 

 

 


