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1. Puheenjohtajan katsaus
Tervehdys yhdistyksen jäsenille sekä Nopola Newsin lukijoille ja tekijöille. Kyyjärven Mediamyllärit ry:n toiminta nivoutuu
läheisesti Nopola News – verkkojulkaisuun tai kuten yliopistotason tutkijat
sitä nimittävät – vertaismediaan.
Niin tai näin, ensin syntyi Nopola News ja
hyvin pian julkistamisen jälkeen laitettiin
Kyyjärven Mediamyllärit ry:n perustaminen käyntiin syksyllä 2005.
Useissa eri yhteyksissä on todettu - jos ei
olisi Nopola Newsiä - ei olisi yhdistystä
eikä näiden yhdistelmänä syntynyttä aktiivista kansalaistoimintaa ja verkostoitumista eri toimijoiden välillä. Sen vuoksi
tässä toimintakertomuksessa vilahtaa
hyvin usein myös verkkojulkaisun nimi.
Olen toiminut yhdistyksen ensimmäisenä
puheenjohtajana sen perustamisesta lähtien. Yhdistyksen toinen toimintavuosi oli
erittäin vilkas ja piti sisällään monipuolista
toimintaa kuten jäljempänä olevista teksteistä itse kukin voi todeta. Kertomus on
laadittu hallituksen linjauksen mukaisesti
suhteellisen yksityiskohtaiseksi, jotta toiminnan eri piirteet ja painopisteet tulevat
kattavasti esille. Yksityiskohtaisempaa
tietoa saa lisäksi verkkojulkaisun artikkeleista.

Vuosi 2007 käynnistyi toimitilojen hankinnalla ja niiden myötä yhdistys sai ”kasvot”. Suuri kiitos hallituksen jäsenille, jotka osoittivat nopeaa päätöksenteko- ja
harkintakykyä hankintaa tehtäessä. Päätös syntyi vaikka yhdistys oli ottanut vastuulleen mm. Kyyjärven kunnan hallinnoiman EU-hankkeen yksityisrahoitusosuuden. Nuoren yhdistyksen vastuut
olivat huomattavat, mutta toisaalta usko
ja kokemukset syksyllä 2006 käynnistyneeseen yritysyhteistyöhön olivat erittäin
vahvat. Ilman uskoa tulevaisuuteen hankintapäätöstä ei olisi uskallettu tehdä.
Tilat kunnostettiin nopeasti talkootyönä
siten, että ensimmäiset oppilaat otettiin
vastaan maaliskuun alussa. Koulutustahti
jatkui vauhdikkaana vuoden loppuun
saakka yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kiitos siitä. Luokkatiloista ja järjestelyistä saatu palaute oli hyvää, joten siitä
on hyvä jatkaa. Pyrimme jatkossakin huolehtimaan siitä, että kurssilaiset viihtyvät
ja tulevat mielellään uudelleen.
Toteutustavaltaan Suomen ainutlaatuisimman yhteisömedian kehittyminen luoperusedellytykset myös yhdistyksen toiminnan kehittämiselle. Neljä peruspilaria,
joihin panostetaan, ovat:
1. Tiedontuotantoketjuihin perustuva
tavallisten kansalaisten sisällöntuotanto yhteisöjen kautta ja kansalaisten aktivointi
2. Yhteistyö alueemme yritysten ja
palveluntarjoajien sekä muiden
toimijoiden kanssa
3. Todellisista tarpeista lähtevät kehityshankkeet.
4. Yhteisöllisyyden vahvistaminen,
verkostoituminen, vuorovaikutuksen lisääminen sekä erityisesti eri
ryhmien huomioon ottaminen ja
syrjäytymisen ehkäiseminen
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Kaikkia edellä mainittuja tukipilareita kehitettiin toimintavuoden aikana ja mikä parasta palautteen perusteella niissä myös
onnistuttiin. Vastuut kyettiin hoitamaan
kunnialla ja jopa käynnistettiin alueellinen
yritysyhteistyöhanke, joka jatkuu vuoden
2008 helmikuuhun saakka.
Yhdistyksen toimintaan sisältyy useita eri
osa-alueita, mistä johtuen hallitus jakoi
vastuualueita hallituksen jäsenille ja toimintaryhmille. Toiminta haki oikeita muotojaan ja tätä kehitystyötä tulee jatkaa
tulevina vuosina.
Vuoden lopulla yhdistyksen taloudellinen
tila on vakaa. Tuloslaskelma osoittaa positiivista tulosta siinä määrin, että yhden
työntekijän palkkaaminen on mahdollista.
Työtä kuitenkin riittää, jotta eri osapuolet
saadaan pysymään tyytyväisinä ja toimintaa kehittää.
2-vuotiskauden jälkeen siirryn hallituksen
jäseneksi ja puheenjohtajan nuijaa vuoden 2008 alusta lukien heiluttaa Erkki
Koivisto.
Hannu Aumanen, puheenjohtaja

4

21.11.2007 alkaen
Lasse Kainu (varalla Erkki Sorsamäki)
Helmi Kotanen (varalla Ritva Jääskeläinen)

3. Yhdistyksen kokoukset

2. Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen kokoonpano vuonna 2007
Aumanen Hannu
Uusisalo Maija
Koivisto Erkki
Viitala Alpo
Huotari Mirjam
Oinonen Katriina
Kotanen Pirkko
Härkönen Tuula
Tamminen Ossi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

1. varajäsen
2. varajäsen

Lillvis Jarno
sihteeri
(hallituksen ulkopuolelta)
Hallituksen kokoonpano vuonna 2008
Koivisto Erkki
Kotanen Pirkko
Nieminen Alina
Viitala Alpo
Oinonen Katriina
Härkönen Tuula
Aumanen Hannu
Tamminen Ossi
Uusisalo Maija

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa.
Sääntömääräisiä yleisiä kokouksia pidettiin kaksi; kevät- ja syyskokous.
Hallituksen kokous 24.1.2007
Päätettiin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi vuoden 2007 alusta lukien.
Työtuolien hankkiminen yhdistyksen tiloihin, yhteistyökumppaneille ja jäsenille.
Marimekko tarjosi yhdistyksen tiloihin ikkunaverhot.
Yhdistyksen omistama 15 m2:n liiketila
vuokrattiin tilapäiseen asuinkäyttöön.
Hallituksen kokous 14.3.2007
Viitasaaren konttorikone Oy:ltä vuokrattiin
A3-kopiokone.
Yhdistyksen toimintojen ja tehtävien organisointi sekä vastuuhenkilöiden nimeäminen.
Koulutustilaan päätettiin hankkia esitystarvikkeita (mm. valkokangas)
Tiloissa järjestettävien iltatilaisuuksien
hinnaksi päätettiin 20 €, hinta ei sisällä
tietokoneiden käyttöoikeutta.
Hallituksen kokous 13.5.2007

1. varajäsen
2. varajäsen

Lillvis Jarno
sihteeri
(hallituksen ulkopuolelta)
Tilintarkastajat
Pölkki Anja (varalla Jääskeläinen Ritva)
Ritva Jokinen (varalla Sorsamäki Erkki)
21.11.2007 saakka.

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta.
Kevätkokouksen ajankohdaksi sovittiin
17.5., jonka jälkeen avoimet ovet yhdistyksen tiloissa.
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Hallituksen kokous 21.11.2007
Päätettiin esittää syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2008.
Syyskokous 21.11.2007

Kevätkokous 17.5.2007
Kokous pidettiin yhdistyksen tiloissa ja
samana päivänä vietettiin avointen ovien
päivää.
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin
vastuuvapaus hallitukselle sekä muille
vastuuvelvollisille.
Hallituksen kokous 11.7.2007
Todettiin, ettei Keski-Suomen liitolle lähetettyyn hankehakemukseen (9.4.2007)
ole vielä saatu päätöstä. Hanke päätettiin
käynnistää omalla vastuulla.
Arpajaislupaa kesän 2007 Kyyjärven
markkinoille ei saatu. Syy: toiminta ei ole
vakiintunutta.
Nopola News – verkkojulkaisun yhteistyökumppanikorttien ja logojen hinnat
vahvistettiin.
Hallituksen kokous 19.9.2007
Palkattiin Suvi Kantonen Keski-Suomen
liiton osarahoittaman hankkeen työntekijäksi.
Päätettiin osallistua Inno Suomi 2007 –
kilpailuun Nopola News – verkkojulkaisun
uusilla ominaisuuksilla.
Hallituksen kokous 1.10.2007
Vahvistettiin yhteistyökumppanikorttien ja
logopaikkojen hinnat vuodelle 2008 niille
yrityksille, jotka ovat olleet mukana tukemassa Nopola News -verkkojulkaisua
alusta saakka.

Kokous pidettiin yhdistyksen toimitiloissa
Tuliharjuntie 5, Kyyjärvi.
Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2008.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki
Koivisto.
Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten
tilalle sekä varajäsenten valinta.
Tilintarkastajien ja heidän varajäsentensä
valinta.

4. Jäsenet ja jäsenhankinta
Yhdistyksen toimitilat lisäsivät merkittävästi yhdistyksen kiinnostavuutta. Hallitus
pohti erilaisia jäsenetuja ja toimia, joilla
jäsenet saisivat vastiketta jäsenmaksulleen Yhdistyksen toiminnan vakiinnuttaminen, byrokratia, hankkeet, hankesuunnitelmat sekä muut juoksevat asiat työllistivät hallitusta ja vapaaehtoisia kuitenkin
siinä määrin, että jäsenten palveluiden
kehittäminen jäi hieman taka-alalle. Jatkossa tähän on tarkoitus panostaa enemmän.
Vuoden lopussa yhdistyksen jäseniksi oli
liittynyt 86 henkilöä, joista varsinaisia jäseniä 71 henkeä ja kannatusjäseniä 15
kpl. Pientä porkkanaakin tarjottiin, sillä
markkinapäivänä 21.7. jäseneksi liittyneiden kesken arvottiin HP:n monitoimitulostin, grilli sekä lippalakki.
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5. Henkilöstö ja hankkeet
Keski-Suomen Liitto / Keski-Suomen
kehittämisrahasto – hanke
Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 2007
käynnistyi yhdistyksen historian ensimmäinen, Keski-Suomen Liiton / KeskiSuomen kehittämisrahaston osarahoittama, hanke ”Nopola News- Yhteisöllinen
uusmedia yritysten jakelukanavien kehittäjänä.”
Hankkeen tavoitteena oli luoda Nopola
News – verkkojulkaisun alle mahdollisimman kattava yritys- ja palveluhakemisto erityisesti niistä alueemme pien- ja
keskisuurista yrityksistä, jotka eivät vielä
ole verkostoituneet minkään muun tahon
kautta.
Hankkeen työntekijänä toimi Suvi Kantonen 15.8 - 31.12.2007. Irma Mäkelä palkattiin 16.11.2007 ja hän toimi työntekijänä hankkeen loppuun eli 15.2.2008 saakka. Hanke toteutui hankesuunnitelman
mukaisesti. Keski-Suomen Liitto / Kehittämisrahasto osallistui hankkeeseen 50
%:n osuudella. Hyväksytty kustannusarvio oli 24.770 euroa.
Kyyjärven Mediamyllärit ry hallinnoi hanketta ja osallistui siihen niin rahallisesti
kuin talkootyötä tehden vastaten täten
50 %:sti hankkeen kustannuksista.
Vuoden 2007 lopussa Nopola News verkkojulkaisun yhteistyökumppanisivustolla oli seutukunnan yritysten esittelykortteja yhteensä 152 kpl sekä logoja Nopola
Newsin eri aihealueilla yhteensä 43 kpl.

Työharjoittelijat
Nopola News – verkkojulkaisutoimintaan
ja sen eri työmuotoihin tutustui työharjoittelun puitteissa 7 nuorta henkilöä.
Jaakko Pölkki aloitti 9.1. kuuden viikon
harjoittelujakson. Hän opiskeli viimeistä
vuottaan Seinäjoen ammattikoulussa datanomiksi.
Jorma Kuusi aloitti 22.1. neljän viikon harjoittelujakson. Hän oli ensimmäisen vuoden datanomiopiskelija Seinäjoen ammattikoulusta.
Toni Eteläkari aloitti 5.3. kuuden viikon
harjoittelujakson. Hän opiskeli Seinäjoen
ammattikoulussa
Mira Kotanen suoritti TET-viikkonsa Nopola Newsissä 19.3 alkaen, Mira on koulussa Kyyjärven yläasteella.
Kesäkuussa Jenni Tamminen, Jyväskylän
ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelija, oli Kyyjärven kunnalla / Nopola
Newsissä työharjoittelussa.
Emilia Tallila, Perhon yläasteelta, oli työharjoittelussa Nopola Newsissä TETviikkonsa 17.–21.9.
Johanna Eteläkari opiskelee audiovisuaalista viestintää Keski-Pohjanmaan kulttuuriopistolla Kälviällä tähtäimenään mediaassistentin tutkinto. Johanna oli työharjoittelussa 8.10. – 14.12.
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5. Osallistuminen ja toiminta
muissa hankkeissa
Kyyjärven kunta (Nopola News verkkojulkaisun omistaja) on hallinnoinut
kahta Leader+ -hanketta, jotka keskittyivät Nopola News -verkkojulkaisun luomiseen ja kehittämiseen. Kyyjärven Mediamyllärit ry oli vahvasti mukana hankkeissa. Hankkeisiin osallistuttiin talkootyön lisäksi myös rahallisesti. Yhdistys
vastasi viimeisimmän hankkeen ”Nopola
News – Uusmedian kehityshanke ”
(2.10.2006 -15.11.2007) 20 610 €:n yksityisrahoitusosuudesta. Hankkeen työntekijöinä toimivat Veikko Huumarkangas ja
Irma Mäkelä, molemmat kyyjärveläisiä.

loinnit. Talkootöissä oli mukana lähes 20
henkilöä.
Jouko Mäenpää YIT:ltä saapui 30. tammikuuta hitsaamaan valokuitua uusiin
toimitiloihin. Valokuitutyöt toteutettiin yhteistyössä Pohjanmaan Puhelin PPO
Oy:n kanssa. Tilat kytkettiin valokuituyhteydellä ja 1 Gbps nopeusluokan kytkimellä Pohjoisen Keski-Suomen seutuverkkoon. Huippuluokan kytkintekniikka
mahdollistaa reititykset eri verkkoihin.
Luokan koneet voidaan hetkessä muuttaa
toimimaan esimerkiksi erilaisissa PKS:n
seutuverkon Vlaneissa. Tätä menetelmää
on ansiokkaasti käytetty esimerkiksi seutukunnan taloushallintohenkilökunnan
koulutuksissa, jolloin he toimivat aidossa
tuotantoympäristössä. Samoin meneteltiin
arkkitehtien koulutuksessa, jolloin ohjelmien käyttöoikeuslisenssit haettiin kuntien
yhteiseltä palvelimelta. Luokkaan on reititetty myös Karstulan kouluverkko, jolloin
esimerkiksi kansalaisopiston omat koneet
voidaan suoraan liittää verkkoon samoilla
asetuksilla, olivatpa koneet sitten Karstulassa tai mylläreiden luokassa.
Osa toimitiloista vuokrattiin Kyyjärven
kunnan hallinnoimalle EU-hankkeelle,
joka päättyi 15.11.2007.

6. Toimitilat ja koneet ja laitteet
Kauppakirja yhdistyksen uusista tiloista
allekirjoitettiin torstaina 28.12.2006 kello
10.00.
Välittömästi kaupan vahvistamisen jälkeen kunnostettiin yhdistyksen hankkimat
liiketilat pääosin talkoovoimin.
Isommasta, 105 m2:n tilasta, tehtiin viihtyisä luokka-/kokoustila. Tilat maalattiin
kokonaisuudessaan ja koulutustilasta
eriytettiin toimistohuone. Taukotilat suunniteltiin paremmin toimiviksi ja koko tilaan
Sähköasennus Töpseli ja Roikka Oy teki
tarvittavat sähkö- ja tietoliikennekaape-

Helmikuussa tiloihin saatiin työpöydät
tietokoneita varten. Pöydät kasattiin talkoovoimin.
Maaliskuussa vuokrattiin Viitasaaren
Konttorikone Oy:tä käytetty A3tulostuskoon monitoimilaite, joka toimii
luokassa myös verkkotulostimena. Luokkaan asennettiin valkokangas ja tussitaulu.
Koulutustilojen varustaminen uusilla tietokoneilla tehtiin Nopola News – verkkolehden ja yhdistyksen yhteistyökumppanien
avulla. Yhteistyökumppaneille esitettiin
sopimusta, jossa yritys / yhteisö sijoittaa
omistamansa tietokoneen yhdistyksen
luokkaan. Laitteen omistaja saa tilan käyt-
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töönsä viitenä päivänä vuodessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Muina aikoina tila ja laitteet ovat Kyyjärven Mediamyllärit ry:n käytössä. Yhteistyömalli
otettiin hyvin vastaan ja keväällä 2007
koulutustilaan hankittiin kahdeksan uutta
työasemaa käyttöjärjestelmineen sekä
dataprojektori. Syksyllä Kyyjärven Mediamyllärit ry sijoitti luokkaan vielä kaksi
omaa tietokonettaan.
Yhdistys omistaa koneiden toimistoohjelmistojen lisenssit (Office 2007).
Pitkällisen prosessin jälkeen Microsoft Oy
myönsi yhdistykselle luvan käyttää opiskelijalisenssejä koulutuskäytössä. Prosessi kuvaa hyvin yhdistyksen toiminnan
ainutlaatuisuutta.

aikaa. Virta päälle – kurssit olivat kestoltaan 18 tuntia.
Karstulan kansalaisopiston järjestämä
”Digikuvaus ja kuvankäsittely jo harrastaneille” keräsi maaliskuussa 12 henkilöä.
Kurssin kesto oli 11 tuntia ja vetäjänä
toimi Ilari Kotilainen Kivijärveltä.
Seutukunnan kuntien (Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Pylkönmäki)
taloushallinnon henkilöstön koulutukset
alkoivat luokkatilassa toukokuun lopulla ja
jatkuvat kevääseen 2009 saakka. Koulutuksiin osallistuu yli 20 henkilöä muutaman päivän jaksoissa. Koulutuksista vastaavat WM-Data Oy:n kouluttajat mylläreiden koneilla.

Syyskuussa luokan työpöytiä ehostettiin
asentamalla niihin etulevyt ja asennettiin
johdoille kiinnityspidikkeet.

ArchiCad – suunnitteluohjelman koulutus
järjestettiin joulukuussa, kestoltaan neljä
päivää. Koulutukseen osallistui alueen
kuntien arkkitehtien, rakennusinsinöörien,
-mestareiden ja piirtäjän lisäksi myös yksi
yrittäjä Saarijärveltä.
Koulutus järjestettiin yhteistyössä KeskiSuomen Te-keskuksen Monitaitoprojektin kanssa. Monitaito-projekti osallistui kustannuksiin 50 %:n osuudella.
Koulutushanketta hallinnoi Kyyjärven kunta, Mediamyllärit puolestaan vuokrasi tilan
ja vastasi ympäristön teknisestä toimivuudesta. Kurssi sai hyvää palautetta ja
innosti opiskelijoita siinä määrin, että
vuonna 2008 on tarkoitus jatkaa kurssilaisten omatoimista opiskelua luokassa.

7. Luokkatilan käyttö

Kaiken kaikkiaan koulutusta on järjestetty
yhteistyössä Karstulan kansalaisopiston /
työvoimatoimiston sekä alueen kuntien ja
yritysten kanssa. Eri kohderyhmille tarkoitettuihin koulutuksiin - eläkeläisistä arkkitehteihin - on osallistunut yhteensä yli
sata henkilöä vajaan vuoden aikana.

Ensimmäinen koulutus uudessa luokassa
oli Karstulan kansalaisopiston järjestämä
kaksi kuukautta kestävä työvoimapoliittinen koulutus opiston omilla koneilla. Koulutus alkoi 1.3.2007 ja päättyi 27.4.2007.
Tietokoneen A-ajokortin suoritti 11 opiskelijaa.
22.3.2007 alkoi ”Virta päälle” kurssi senioreille. Osallistujia oli niin runsaasti, että
kansalaisopisto järjesti kaksi kurssia yhtä

Yhdistykset ja järjestöt ovat käyttäneet
luokkatilaa myös kokoustilana.
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8. ”Nettikuppila”

ne- ja laitehankintoja ryhmä tekikin yhteisostoin. Kyyjärven Mediamyllärit ry
opasti ryhmää tarkoituksenmukaisten laitteiden hankintoihin.
Marimekko Oyj tarjosi tammikuussa veloituksetta verhot yhdistyksen toimitiloihin.
Yhteistyössä Kyyjärven yrittäjäyhdistyksen ja muiden yhdistysten kanssa osallistuttiin Kyyjärven Markkinoiden suunniteluun ja järjestelyyn.

Huhtikuussa yhdistyksen toimitiloihin
hankittiin käytetty tietokone yleisökäyttöä
varten. Koneelle asennettiin Linux Ubuntu
-käyttöjärjestelmä. Kone on ollut aktiivisessa käytössä ja etenkin lomalaiset kokivat palvelun tärkeäksi. Vapaaehtoisen
kirjanpidon mukaan käyttötunteja on kertynyt 88,5 tuntia.
Yleisökoneen myötä tiloissa pyöritettiin
”nettikuppilaa”, ilman kahvitarjoilua. Asiakkaita palveltiin atk -asioihin liittyvissä
asioissa. Esimerkiksi laajakaista yhteyksien saatavuusongelmia ratkottiin ja
muissakin tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä annettiin apua mahdollisuuksien mukaan. ”Nettikuppila” – toiminta on
saanut hyvää palautetta, sillä Kyyjärvellä
ei ole vastaavaa palvelua saatavilla. Hankintoja harkitsevat kyläläiset ohjattiin käyttämään yhteistyökumppaneiden palveluita.

9. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Nopola News – verkkojulkaisun avulla on
saatu herätettyä ikääntyvän väestön kiinnostus tietotekniikkaan ja laitteiden hankintaan. Verkkojulkaisun lukeminen ja
siihen osallistuminen on noussut merkittäväksi ”porkkanaksi” em. ryhmälle. Ko-

Kyyjärven kunnanhallitus myönsi kokouksessaan 8.1.2007 Nopola News – verkkojulkaisun logopaikkojen ja yhteistyökumppanikorttien markkinointioikeudet Kyyjärven Mediamyllärit ry:lle vuoden 2010 loppuun saakka.
Vuoden lopulla käynnistyi Nopola Newsin
ensimmäinen blogi – Nopoloki Suhinoita
Suomenselältä. Ainutlaatuinen yhteistoiminta perinteisen median edustajien
kanssa (Viiden Kunnan Sanomat) ei kuitenkaan vielä käynnistynyt odotetulla tavalla. Yhdistys toimi aloitteen tekijänä.
Asiaa kehitellään edelleen vuonna 2008.

10. Muu toiminta
Yhdistyksen tiloihin ostetut työtuolit saapuivat 2.helmikuuta. Tuoleja tuli yhteensä
150 kpl. Helmikuun aikana tuolit saatiin
toimitettua yhteistyökumppaneille, jotka
olivat hankintaan osallistuneet. Yhdistyksen toimitilaan tuoleja jäi yhteensä 19 kpl.
Todettiin, ettei yhdistyksen tarkoitus ole
kilpailla alueen toimijoiden kanssa, mutta
testimielessä suoritettu yhteishankinta
osoitti käytännössä ensimmäisen kerran
verkostoitumisen voiman ja sen miten
sosiaalista mediaa voidaan joustavasti
käyttää välikappaleena. Hankintakanava
puolestaan löytyi oman verkoston kautta.
Kansanedustajaehdokkaille tarjottiin
mahdollisuutta lähestyä äänestäjiä joko
yhteistyökumppanikortilla, artikkelilla tai
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jollain muulla tavalla Nopola News –
verkkojulkaisun kautta. Kahdeksan ehdokasta julkaisi artikkelin Nopola Newsissä.
Hannu Aumanen toi yhdistyksen tietoon,
että Keski-Suomen ympäristökeskus oli
uusimassa tietokonekantaansa. Neuvottelujen tuloksena Kyyjärven mediamyllärit
ry osti huhtikuussa erän käytettyjä tietokoneita, joita yhdistys tarjosi edullisesti
jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Jäljelle
jäänyt kone löysi paikkansa yhdistyksen
tiloissa yleisökoneena.
Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla järjestettiin Kyyjärvellä 10.–11.8.2007. Yhdistys suunnitteli ja vastasi juhlan äänentoistosta puolustusvoimien oman äänentoiston lisäksi. Yhdistyksen jäseniä oli
mukana äänentoiston toteutuksessa niin
pääjuhlassa kuin sankarihaudalla järjestetyssä tilaisuudessa. Pääjuhlasta tehtiin
nettiradiolähetys ja se taltioitiin myöhemmin kuunneltavaksi.
Pienempi liikehuoneisto on ollut pääosin
vuokrattuna tilapäiseen asuinkäyttöön.

11. Nopola News verkkojulkaisu
Nopola News – verkkojulkaisun kaksivuotispäivä – 13.5.2007
Merkkipäivää vietettiin 17.5.2007, jolloin
otettiin käyttöön julkaisualustan laajennus. Laajennusosa toi Nopola Newsin
yhteistyökumppaneille mahdollisuuden
tehdä tarjouksia, tiedotteita, yms. Nopola
Newsin Ostosvinkit & Tarjoukset painikkeen alle.
Heikki Luomasta Nopola Newsin uusi sisällöntuottaja. Suositun näytelmäkirjailijan

TV:stä tutut Kuusniemeläiset seikkailevat
Noplola News – verkkojulkaisussa. Tiettävästi ensimmäisen kerran internetin
historiassa TV – sarja jatkaa elämäänsä
kirjoitetussa muodossa yhteisömedian
sivuilla. Yhteistyön tarkoituksena on yhtäältä säilyttää suositut hahmot hengissä
ja toisaalta laajentaa lukijakuntaa. Positiivista palautetta kertyi ympäri Suomea.

Nettiradiotoimintaa ja ensimmäinen
Netti-tv lähetys
Nopola News lähetti ensimmäisen NettiTv lähetyksen maailmalle Kyyjärven liikuntasalista 14.10.2007. Tätä ennen
kaikki Kyyjärven Kyvyn miesten I-sarjan
lentopallon kotiottelut lähetettiin nettiradiolähetyksinä. 14.10. alkaen ottelut lähetettiin netti-TV lähetyksinä. Kyyjärven
Mediamyllärit ry osallistui kaikkiin lähetyksiin talkootyön merkeissä. Lähetykset
herättivät suurta mielenkiintoa etenkin
lentopallon asiantuntijapiireissä. Palautetta kertyi etupäässä Kyyjärven Kyvyn nettisivujen keskustelupalstalle sekä valtakunnalliselle hotsport.info-sivustolle. Ainostaan yhdessä lähetyksessä oli teknisiä
ongelmia. Vastaanotto-ongelmista pyydettiin palautetta ja sitä kertyi ympäri
Suomea. Kaikissa lähetyksissä oli mukana selostaja ja ammattivalmentajana
kommentaattorina, joten kyseessä oli lähes ammattitason lähetykset.
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Yhdistyksen toimitiloihin ja toimintaan
tutustui Elise Tarvainen, Keski-Suomen
maakuntahallituksen jäsen ja kansanedustajaehdokas.
Jyväskylän yliopisto – 9.3.2007

Yhdistys toteutti yhdessä EU-hankkeen
kanssa Laihian monitoimihallin vihkiäisottelun nettiradiolähetyksen elokuun lopulla.
Kyseessä oli miesten lentopallon Amaajoukkueen valmistautuminen Venäjällä pelattavaa EM-turnausta varten. Vastaan asettui Espanjan maajoukkue. Paikalla oli yli 20 eri median edustajaa Suomesta. Nopola News -Nettiradio oli ainoa
media, joka välitti ottelun tunnelmat suorana lähetyksenä maailmalle.
Kaikki Kyyjärven kunnanvaltuuston kokoukset lähetettiin suorina nettiradiolähetyksinä yleisön kuultavaksi. Lähetykset toteutettiin 50 %:sti yhdistyksen talkootyönä. Nettiradiolähetyksiin toivottiin haastatteluja kokouksen jälkeen, mutta niitä ei
pystytty järjestämään resurssipulan takia.

Jyväskylän yliopistolle, Agoraan matkasivat Aaro Toppinen, kunnallisneuvos Tapio Lintulahti, Jarno Lillvis ja Veikko Huumarkangas. Vastaanottamassa olivat professori Pekka Neittaanmäki sekä johtaja
Marja Kankaanranta sekä tutkija Elina
Jokisuu. Nopola Newsin toimintoja, kehitystä ja tulevaisuutta esiteltiin Aaro Toppisen johdolla. Tilaisuudessa keskusteltiin
yhteistyömahdollisuuksista ja etenkin
kuulijoita kiinnosti Nopola Newsin herättämät reaktiot ikääntyvän väestön keskuudessa.
26.4.2007 Paletin kauppiasyhdistys
Paletin kauppiasyhdistykselle esiteltiin
Nopola News – verkkojulkaisun tulevia
uudistuksia. Ideoitiin kytkeä Paletin tapahtumat Nopola Newsin sisältöön.

Avoimet ovet – 17.5.2007

12. Tiedotustoiminta, aktivointi ja markkinointi
Maaseudun sivistysliitto – 21.2.2007
Yhdistyksen toimintaa, toimitiloja sekä
Nopola News – verkkojulkaisua esiteltiin
Maaseudun Sivistysliiton edustaja MarjoRiitta Simpaselle yhdistyksen tiloissa.
Keski-Suomen maakuntahallituksen
jäsen - 28.2.2007

Yhdistyksen toimitiloissa vietettiin Nopola
News – verkkojulkaisun kaksivuotispäivää.
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21.7 Kyyjärven markkinat

11.6.2007 Kansanedustaja Henna Virkkunen
Yhdistyksen toimitiloissa vieraili kansanedustaja Henna Virkkunen. Hänen seurassaan olivat Kyyjärven kunnan edustajat kunnanjohtaja Mikael Palola, kunnanvaltuuston jäsen Ossi Tamminen, kunnanhallituksen jäsen Aira Halmesaari sekä opettaja Tuija Vähämöttönen. Henna
Virkkunen totesi vierailullaan, että Nopola
News on hänen vakiolukemistaan eduskunnassa.

Yhdistyksen tiloissa oli markkinoiden aikaan avoimet ovet. Tiloihin ja toimintaan
tutustui arviolta kaksi sataa henkilöä.
Markkinapaikalla sekä osan päivää yhdistyksen tiloissa olivat myös kirjailija Heikki
Luoma sekä hänen luomansa TV:tä tutut
maalaiskomedian hahmot P.A. Turpeinen
(näyttelijä Risto Salmi), Late Jortikka
(näyttelijä Panu Vauhkonen) ja Paula
Paukku (näyttelijä Kaija Kaikkonen). Väkeä toimitiloihimme toi myös jyväskyläläisen Risto Urrion Kuusniemi -aiheinen valokuvanäyttely. Nopola Newsin toimintaan
tutustuneille tarjottiin virvokkeiksi mehua
ja keksejä.
Markkinapäivänä yhdistyksen tiloissa toimi myös ainutlaatuinen rupeli-lippis tehdas! Erkki Koiviston ideoima, valokennolla toimiva, rupeli-lippis kiinnosti erityisesti
pientä yleisöä.

26.6. Kanadansuomalaiset
Kesällä yhdistyksen toimitiloissa vieraili
kanadansuomalaisia seitsemän henkilöä.
He tutustuivat tiloihin ja heille esiteltiin
Nopola News – verkkojulkaisua sekä kerrottiin sen mahdollisuuksista toimia mannerten välisenä tiedonvälittäjänä. Dinah
Morton kirjoitti samana päivänä artikkelin
Nopola Newsiin englannin kielellä. Mannerten välistä yhteistyötä käynnistettiin,
siten että vieraat tiedottivat Nopola Newsin olemasta olosta eri tapahtumissa.
Vuoden lopulla päivittäisistä kävijöistä
lähes 20 %:a tulee Yhdysvalloista ja Kanadasta. Yhteistyötä on tarkoitus jatkossa
syventää. Englanninkieliset artikkelit olisivat tervetulleita.

Valtakunnallinen Keksintöjen viikko 25.8-28.8.2007
Kyyjärven Mediamyllärit ry:n edustajat
esittelivät Viitasaarella Hurrikaanihallissa
Nopola News -verkkojulkaisun mahdollisuuksia yrittäjille sekä muille kiinnostuneille. Kyselylomakkeella kartoitettiin mm.
Nopola Newsin tunnettavuutta. Yleisimmät kanavat olivat tuttavat ja TV (lähinnä
maakuntauutiset), joista oli saatu tietoa
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julkaisun olemassa olosta. Kyyjärven Mediamyllärit ry:n tunnettavuus ei ollut korkealla tasolla. Tulosten perusteella tiedottamista eri kanavien kautta päätettiin tehostaa.

Yhteenvetona voitaneen todeta, että Kyyjärven Mediamyllärit ry ja Nopola News –
verkkojulkaisu olivat mukana antamassa
alkusysäystä Suomen kansalaismediatoiminnalle.

29.9 Kinnulan markkinat
Markkinoilla esiteltiin Nopola News –
verkkojulkaisua, sen toimintoja sekä
mahdollisuuksia.
17.11. Otavan Opisto, Mikkeli
Kyyjärven Mediamyllärit ry:n edustajat
kutsuttiin esittelemään Nopola News –
verkkojulkaisua ja alustamaan Otavan
Opistolla järjestetty kansalaismediatilaisuus. Tilaisuus järjestettiin Mikkelissä
17.11.2007 ja tilaisuuden eräänä tavoitteen oli pohtia pitäisikö Suomeen perustaa kansalaismediatoimijoille oma yhteinen yhdistys tai muu kattojärjestö, joka
tukisi laajasti eri aktivisteja tällä sektorilla.
Nopola News -alustuksen piti Aaro Toppinen ja muut mukana olleet olivat Erkki
Koivisto, Antero Huhtala, Kyösti Lintulahti
sekä Juha Mattila Mediacabinet Oy:stä.
Tilaisuuden oli kutsunut koolle Ville Venäläinen Otavan Opistolta ja muita tietyntyyppisten kansalaismedian edustajia olivat mm. Miämedia (Mikkelin Ääni Verkossa), Demos (Demokraattinen Helsinki)
Helsingistä sekä tutkija Kari A. Hintikka
Jyväskylästä ja opetusalan ammattilainen
Anne Rongas Miehikkälästä. Verkon välityksellä tilaisuuteen osallistui muutama
aktiivinen bloggaaja.
Varsinaista kansalaismediayhdistystä ei
tilaisuudessa vielä perustettu, mutta yhteistoimintaa päätettiin jatkaa perustamalla wiki-alustalle www.kansalaismedia.fi.
Myöhemmin Ville Venäläinen perusti
ning-alustalle sometu.ning.com (Sosiaalinen media oppimisen tukena). Sometuverkosto kasvoi voimakkaasti vuoden
loppua kohden, jäsenmäärän kasvaessa
lähes kahteen sataan aktiiviin.

14. Mediamyllärit ry muissa
medioissa
5.1. Ylen Markku Möttönen KeskiSuomen Maakuntauutisista kävi kyselemässä Nopola Newsin kuulumisia. Toimittajaa kiinnosti myös Kyyjärven Mediamyllärit ry:n toiminta sekä uudet toimitilat,
joihin käytiin pikaisesti tutustumassa.
15.5 Ylen Markku Möttönen KeskiSuomen Maakuntauutisista kävi tekemässä juttua.
27.8. Viitasaaren Sanomat uutisoi Nopola
News –yhteisömedian messuosaston rakentamista ja kertoi verkkojulkaisun toiminnoista ja palveluista artikkelissaan.
Nopola News –verkkojulkaisun myötä
Kyyjärven Mediamyllärit ry on ollut useissa yhteyksissä mukana eri tiedotusvälineissä vuoden 2007 aikana mm. Järviradiossa ja Keski-Suomen radiossa.
Muissa alueemme perinteisissä medioissa, Keskisuomalaisessa ja Viiden Kunnan
Sanomissa, ei uutiskynnys ylittynyt jäljempänä esitetyistä saavutuksista huolimatta.
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15. Palkinnot, kilpailut ym.
saavutukset

Aiempina saavutuksina voitaneen mainita
mm. se että Nopola News -verkkojulkaisu
sai kunniamaininnan v. 2005 INNO
SUOMI kilpailussa Keski-Suomen sarjassa.
Nopola News –verkkojulkaisu valittiin
Pohjoismaiden suurimmassa digimedia alan kilpailun Mindtrek Grand Prix 2006
viiden finalistin joukkoon. Yhdistyksen
hallituksen jäseniä osallistui tapahtumaan.
Nopola News -verkkojulkaisu valittiin
Tampereella MindTrek 2006 Gaalassa
Suomen edustajaksi kansainväliseen
World Summit Award 2007 -kilpailuun
e-Inclusion kategoriaan.
20.9.2007 World Summit Award Head
Office julkisti vuoden 2007 WSA-kilpailun
tulokset. Valitettavasti kisassa ei pärjätty,
mutta jo pääsy loppukilpailuun oli merkittävä. Yhdistys tuotti kuva- ja tekstimateri-

aalia kilpailua varten yhteistyössä kunnan
ja Mediacabinet Oy:n kanssa.
Eu-tasolla Nopola News on valittu eurooppalaiseen LEADER+ Good Practices
–tietokantaan sieltä edelleen Euroopan
komission julkaisemaan Best Practises –
kirjaan yhtenä Euroopan onnistuneimmista Leacer+ hankkeista. Yhdistys toimitti
kuva- ja tekstimateriaalia julkaisua varten.
Julkaisu ilmestyy keväällä 2008.
Nopola News – verkkojulkaisun edustajat
kutsuttiin Unkarissa Gyöngyösin kaupungissa järjestettävään kansainväliseen
Leader+ konferenssiin. Kolmipäiväisen
tapahtuman järjesti Unkarin Leader+ organisaatio 24.10.- 26.10.2007. Konferenssi alkoi yleisillä esitelmillä, joita pitävät varsin arvovaltaiset henkilöt eri puolilta Eurooppaa. Tiukalla aikataululla valmistettiin tiivis englanninkielinen esityspaketti Nopola Newsistä ja tietenkin taustatietoja myös Kyyjärvestä. Nopola News
-verkkojulkaisun toimintoja olivat Unkarissa esittelemässä Tuula ja Ilkka Härkönen.
Tilaisuudessa esitellyistä hankkeista unkarilaiset valitsivat mielenkiintoisimmat
esitykset edelleen unkarinkieliseen julkaisuun, joka jaetaan Unkarin Leader –
toimintaryhmille ohjenuoraksi.
21.7. Kuusniemeläisten joukkue voitti 20pennin pajatson Suomen mestaruuden
haastekilpailun. Kiertopalkinto jäi yhdistyksen toimitilaan vuodeksi.

16. Haetut avustukset
Syksyllä 2006 jätettiin hankehakemus
Suomen kulttuurirahastolle. Suomen kulttuurirahasto teki avustuspäätökset helmikuussa 2007. Avustusta ei saatu eikä rahasto perustele hylkääviä päätöksiään.
29.5.2007 lähetettiin Apuraha-anomus
Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen
maakuntarahastolle. Apurahan käyttötarkoitus: Monimuotoisen kulttuuriperinnön
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tallentaminen digitaaliseen muotoon kansalaisjournalistisin keinoin, pöytälaatikkojen avaaminen ja nykyisten kirjoittajien
ohjeistaminen. Maakuntarahastolta tuli
kielteinen päätös apuraha-anomukselle.

sa – tekninen esiselvityshanke. Hankkeen
kustannusarvio on 130.787 €:a.
Hankehakemusta muutetaan ja täydennetään vuoden 2008 puolella.

Yhdistyksen mielestä kulttuuriperinnön
tallentaminen nykyaikaiseen, digitaaliseen muotoon jälkipolville säilytettäväksi
olisi erittäin tärkeää, mutta siihen eivät
vielä rahoittajat ole lämmenneet.
29.5.2007 lähetettiin avustushakemus
Raha-automaattiyhdistykselle. Projektin
nimenä oli: Nopola News – Virtaa hopeahiuksille – kokeiluprojekti ja kesto:
1.10.2007 – 31.12.2009.
Raha-automaattiyhdistykselle jätetyn
hankehakemuksen tavoitteena oli marssittaa 6 %:a kunnan väestöstä ja 12 %:a
yli 45 vuotiaista Myllylle seuraavan kahden vuoden aikana eritasoisiin atkkoulutuksiin ja sitä kautta sisällöntuottajiksi ja yhteisöön mukaan.
Raha-automaattiyhdistykseltä tuli kielteinen päätös avustushakemukselle.
Elokuussa INNOSUOMI -kilpailuun ilmoittautuminen. INNOSUOMI -kilpailusta ei
vuonna 2007 tullut palkintoa.
Kyyjärven Kykyn lentopallojaosto ja Kyyjärven Mediamyllärit ry jättivät syksyllä
Keski-Suomen Liikunta ry:lle / Nuori
Suomi ry:lle yhteisen hankehakemuksen,
jonka tavoitteena oli sellaisten nuorten,
jotka eivät harrasta liikuntaa, houkutteleminen lentopallo-otteluiden netti-TV lähetysten tuottamiseen.
Hankkeen kautta nuoria olisi yritetty saada kiinnostavan tekniikan kautta mukaan
urheilutapahtumiin, sillä toimitsijoitakin
tarvitaan. Haettu avustusmäärä oli 9.000
€:a. Hanke ei saanut rahoitusta eikä hylkäämistä perusteltu.
Viisari ry:lle jätettiin marraskuussa Leader
-hankehakemus Nopola News - Kansalaislähtöinen livekuvan siirto tietoverkois-

17. Yhdistyksen asema ja talous
Nuoresta iästään huolimatta Kyyjärven
Mediamyllärit ry sijoittunee jäsenmäärällä
mitattuna jo kymmenen suurimman yhdistyksen joukkoon Kyyjärvellä.
Toimintavuoden 2007 tulot muodostuivat
yhteistyökumppanikorttien ja logopaikkojen tuotoista Nopola News verkkojulkaisussa, luokka/kokoustilan vuokratuloista ja jäsenmaksuista.
Menoerät muodostuivat pääasiassa luokka- / kokoustilan kunnostuksesta, tietoliikenneyhteyksien kytkentäkuluista, työntekijöiden palkkakustannuksista sekä liikehuoneistojen ylläpidosta yhtiövastikkeineen.
Yhdistyksen taloudellinen asema vuonna
2007 oli hyvä. Tulos saavutettiin talkootyöllä sekä yhteistoiminnalla eri toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toiminta lisäsi
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merkittävästi seutumme yhteisöllisyyttä
sekä me-henkeä.

ja täydennetty. Uusi nimi on ”Nopola
News - Virtuaalisesti ja livenä”
Hankkeen tarkoituksena on selvittää:

18. Yhteistyökumppanit
Ohessa mainittu muutamia toimintavuoden tärkeimpiä yhteistyökumppaneita
Nopola News -verkkojulkaisun tiedontuottajat, yhteisöt ja järjestöt
Nopola News -verkkojulkaisun yhteistyökumppanit
Kyyjärven kunta
Keski-Suomen TE-keskus
Keski-Suomen Liitto
Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry.
Viiden Kunnan Sanomat (blogi)
Kasesoft Oy (nettiradiotoiminta)
Avecom Oy (netti-Tv)
PPO Oy (tietoliikenneyhteydet)
Listaus ei ole kattava.

19. Tulevaisuuden suunnitelmat
Nopola News – Virtuaalisesti ja livenä
–hankehakemus
Marraskuussa 2007 Viisari ry:lle jätettyä
Leader -hankesuunnitelmaa on muutettu

1) Nopola News julkaisujärjestelmän laajentaminen niin, että järjestelmään voisi
lisätä kuntakohtaiset näkymät. Tämän
hetkinen järjestelmä ei taivu tähän. Hankkeen aikana selvitetään myös, mitä käyttökustannuksia järjestelmien ylläpito vaatisi ja kuinka ne rahoitettaisiin. Selvitettävänä on myös se, miten järjestelmän laajentumisen organisointi hoidetaan, kuka
ottaa vastuun laajennetusta järjestelmästä vai jaetaanko vastuuta useamman toimijan kesken. Sisällöntuotanto kuntakohtaisiin moduuleihin tapahtuisi samalla tavalla kuin Nopola Newsissä, kansalaislähtöisesti. Tavoitteena on, että nykyisen
mallin mukaisesti sisällöntuottajille ei tule
kustannuksia moduulin käyttöönotosta ja
käytöstä.
2) Selvittää liikkuvan kuvan siirtämistä
tietoverkoissa ja olemassa olevan verkon
hyödyntämistä. Hankkeella selvitetään ja
testataan sitä, kuinka liikkuvan kuvan
tuottaminen voidaan järkevästi toteuttaa
laitteiden, lähetyspisteiden, jakelukanavien ja kustannusten osalta. Hankkeessa
myös testataan sitä, kuinka järjestelmät
toimivat ja millaisia huomioitavia asioita ja
mahdollisia ongelmakohtia liikkuvan kuvan tuottamiseen liittyy käytännössä.
Teknisesti järjestelmät alkavat olla tähän
valmiit, mutta kansalaislähtöisesti tuotettu
sisältö puuttuu. Hankkeessa selvitetään,
onko liikkuvan kuvan tuottamiseen mahdollista kehittää yritystoimintaa, vai mikä
olisi jatkossa toiminnan rahoitusmalli.
Kilpailut ja rahoituskanavat
Seurataan eri tiedotuskanavien ilmoituksia yhdistyksen toimenkuvaan sopivista
kilpailuista ja rahoitusmahdollisuuksista
esimerkiksi projekteista ja hankkeista.
Hakemuksia tehdään useammalle taholle
mahdollisuuksien mukaan.
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Jäsentenhankinta ja jäsenedut
Jäsenhankintaan panostetaan lähettämällä jäsenille jäsenkirjeet ja kehittämällä
erilaisia jäsenetuja.
Koulutus- sekä virkistystilaisuuksia tullaan
tarjoamaan jäsenille. Erilaisia palveluita
ideoidaan ja kehitetään jäsenille.

Yhteystiedot:
Kyyjärven Mediamyllärit ry.
Säästötalo
Tuliharjuntie 5
43700 Kyyjärvi
puh. 044 459 7173
sähköposti: tietohanke@kyyjarvi.fi
www.nopolanews.fi

Koulutustarjonnan kehittäminen
Yhdistys pyrkii tarjoamaan säännöllisesti
tapahtuvaa, eri tasoryhmille tarkoitettua,
koulutusta koulutustilassaan. Tilaa markkinoidaan eri koulutusorganisaatioiden
käyttöön, jotka edelleen tarjoavat osaamistaan seutukunnan asukkaiden oppimistarpeisiin.

Kyyjärvellä 17.4.2008

Yhdistys päivittää oman henkilöstönsä
atk- alan tiedot ja taidot riittävälle tasolle,
jotta tietotekniikan peruskoulutusta pystytään tarjoamaan omin resurssein.

________________________
Pirkko Kotanen, varapuheenjohtaja

Valtakunnallinen kansalaismediatoiminta

Toimintakertomuksen laatijat:

Osallistuminen valtakunnallisen kansalaismediatoiminnan kehittämisessä sometu-verkoston ja sen yhteistyökumppaneiden kautta (sometu.ning.com ja kansalaismedia.fi)

_________________________________
Aaro Toppinen

Toiminnan jatkuvuus ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
Yhdistyksen toiminnassa painotetaan jatkuvuuden ja yhteisöllisyyden periaatetta.
Nuoria pyritään saamaan toimintaan mukaan sekä annetaan mahdollisuus alan
opiskelijoille työharjoittelupaikkaan. Erityistä huomiota saavat myös seniorit ja
syrjäytymisvaarassa olevat ryhmät.
Yhdistys pyrkii harjoittamaan toimintaansa vakaalla taloudellisella pohjalla sekä
hoitamaan sen omistuksessa olevat liikehuoneistot sekä koneet ja kalusteet mahdollisella parhaalla tavalla.

________________________
Erkki Koivisto, puheenjohtaja

_________________________________
Irma Mäkelä

