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Kesä on tullut! Itselläni työsarkaa on riittänyt 
mansikkamaan kitkemisen suhteen. Päiväs- 
aikaan itikat ja mäkäräiset eivät kovin paljoa 
kiusaisi, mutta mittarin hipoessa auringossa 
lähes 50 astetta, on pitkäkestoisempi kitke-
minen mahdotonta. Ilta-aikaan taas riesana 
on sekalainen, mutta massiivinen valikoi-
ma ötököitä! Mutta sitkeästi, joskin vähän  
hitaanlaisesti, homma hoitui! 

Myös kalastusharrastus on tänä keväänä  
tuottanut mukavasti saalista. Katiskoita ja 
verkkoja kokiessa on ihanaa jäädä hetkeksi 
vain istuskelemaan, katselemaan ja kuun-
telemaan maaseudun ääniä.

Tässä jäsentiedotteessa kerromme 
20-vuotis pääjuhlastamme, joka vietetään 
Soinilansalmella Leppävirralla. Juhlaan toivoi-
simme teiltä kyliltä ohjelmaa! 

Olemme myös varautuneet jakamaan ansiomerkkejä pitkäaikaisille kyläakti-
iveille, nyt kannattaa laittaa mietintämyssyt päähän ja hakemuksia tulemaan 
kyläasiamiehellemme Jarkolle tai minulle! 

Ennen pääjuhlaa Pohjois-Savon kylät näkyy ainakin LINC-tapahtumassa 
Ylä-Savossa. Illalla avajaisissa 11.6. olemme paraatissa, joukkoon ovat kaikki 
kyläläisetkin tervetulleita. Keskiviikkona 12.6. on kylämarkkinat Sonkajärvellä, 
jossa yhdistyksellä on pöytä ja jossa jaamme tietoa Pohjois-Savon kylistä myös 
muilla kielillä. Kylämarkkinoillehan kaikilla kylillä on mahdollisuus tulla ilmaiseksi 
esitte-lemään omaa kyläänsä sekä myymään tuotteitaan. 

Vuoden Pohjois-Savon kylä 2013 on valittu, onnea Etelä-Tuusniemen kylille! 
Tulemme pitämään syyskokouksemme Tuusniemen suunnalla, jolloin myös pal-
kitsemme heidät.

Aurinkoisin terveisin,
Minna

Puheenjohtajan terveiset

Minna Makkonen, puheenjohtaja
p. 0400 544 204
makkonen.minna@gmail.com
www.pohjois-savonkylat.fi



Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus nimesi Etelä-Tuusniemen maakunnan  
Vuoden Kyläksi Pohjois-Savon Kylät ry:n esityksestä. Valinnan perusteluina on, 
että Etelä-Tuusniemen kylällä toiminta on aktiivista, pitkäjänteistä, monipuo-
lista, kultturellia, ja ennakkoluulotonta kylän laaja-alaista kehittämistä yhdessä 
kunnan kanssa.

Etelä-Tuusniemi on malliesimerkki siitä, miten kunnan ja kylien välisen yh-
teistyön pitää toimia.  Etelä-Tuusniemen kylät on ollut ratkaisevassa roolissa, 
kun kunnan ja kylien välille on kehitelty yhteistyötä. Yhteistyön tuloksena kunta 
ottaa nykyään alueen kylät huomioon jopa talousarviossa ja järjestää neuvot-
telupäivät kyläyhdistyksen kanssa vähintään kerran vuodessa. Kyläyhdistyksen 
esityksestä Tuusniemen kunta valittiin 2012 kylämyönteisimmäksi kunnaksi 
Pohjois-Savossa. 

Etelä-Tuusniemen kylä on viimeisen viiden vuoden aikana saanut vietyä eteen-
päin alueen perus-infran rakentamista, mikä mahdollistaa maaseutuelämän 
jatkumisen alueella. Etelä-Tuusniemi on onnistunut saamaan kyläalueelleen 
uusia asukkaita ja luomaan Luostaritien markkina- kesätapahtumasta tärkeän 
tilaisuuden myös alueen kesäasukkaille. Viime vuosien merkittäviä saavutuk-
sia ovat mm Levälahden laiturialueen kunnostustyö, Luostarivaellusreitin teko 
Lintulan luostariin ja Paimensaaren perinnemaiseman kunnostustyöt.

  Alueella on toiminut kyläyhdistys jo 30 vuotta ja se on ollut toiminnassa ly-
hyitä taukoja lukuunottamatta koko tämän ajan. Viimeisen viiden vuoden lisäksi 
kyläyhdistys on toiminut muutenkin aktiivisesti mm. rakentamalla vanhan kylä-
koulun pihaan kaikille yhteisen kodan. Kotia on myös Vasarasalossa Särkisen-
lammen rannalla ja metsästysseuran pihapiirissä. Niiden rakentaminen on tehty 
talkootyöllä. 

 

Etelä-Tuusniemestä Pohjois-Savon Vuoden Kylä

Etelä-Tuusniemen edustajat vastaanottavat palkinnot Pohjois-Savon maakun-
tavaltuuston kevätkokouksessa Kuopiossa 10. kesäkuuta. Pohjois-Savon Kylät 
ry:n syyskokous pidetään Etelä-Tuusniemen suunnalla, jolloin yhdistys luovuttaa 
omat huomionosoituksensa Vuoden Kylälle.

Kesätori 2012Kuva kyläjuhlilta 2012



Viestintäpäällikkö 
Paula Seppänen Sisä-Savon 
seutuyhtymästä 
kertoi vuorostaan valokuidun 
rakentamistilanteesta.

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Tidenberg  ja sihteeriksi Jarkko 
Pitkänen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Tolonen ja Terttu Herranen, joiden 
sovittiin toimivan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Kokouksessa käsiteltiin esityslistan mukaiset asiat ja vahvistettiin tilinpäätös 
sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille.

Kevätkokous 22.4.2013

Kokouksen aluksi paikallispalvelupäällikkö 
Seppo Löhönen LähiTapiolasta kertoi 
kahden suomalaisen finanssialan toimijan 
yhteenliittymästä ja sen palveluista.



…asuinpaikkana ja yritystoiminnan sijoittumisena.

Toimivien tietoliikenneyhteyksien merkitys yhteiskunnan eri toimin-
noille on kasvamassa yhtä tärkeäksi kuin teiden, sähkön ja vesihuollon.  
Myös kylien omat mahdollisuudet esimerkiksi lähipalvelujen tuot-
tamisessa tai muussa kehittämistoiminnassa paranevat merkittävästi. 
Kehittyvät tietoliikenneyhteydet ja sähköisten palvelujen hyödyntämin-
en kannattaa huomioida myös kyläsuunnittelussa!

Nyt on aika vaikuttaa kyläalueiden tulevaisuuteen ja viedä 
kuituviestiä eteenpäin asukkaille, yrityksille ja mökkiläisille!

Kaista Savoon –hanke on yhteistyökumppaninne esimerkiksi infotilai-
suuksien järjestämiseksi alueillanne. Hankkeelta voi myös tilata mate-
riaalia jaettavaksi asukkaille ja toimijoille. 

Pohjois-Savossa rakennetaan tänä kesänä huippunopeiden ja toimin-
tavarmojen tietoliikenneyhteyksien valokuituverkkoa yli kymmenen 
kunnan alueella. Lisätietoa Laajakaista kaikille -rakentamisen etenemi- 
sestä eri kunnissa ja verkon kautta saatavista sähköisistä palveluista 
löytyy osoitteesta www.kaistasavoon.fi.

Toimivat tietoliikenneyhteydet 
lisäävät kylien houkuttelevuutta

Kaista Savoon –hanke
P. 020 7464 646
kaista.savoon@futuria.fi

www.kaistasavoon.fi



Keskitä nyt vakuutukset OP-Pohjola-ryhmään. Uutena 
Pohjolan etuasiakkaana saat siirtyvän autovakuutuksen 

vuodeksi puoleen hintaan. Lue lisää: www.op.fi/auto
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Kylätoiminnan valtakunnalliset 
neuvottelupäivät

laivaristeily M/S Viking Gracella 15.-16.5.2013

SYTY:n puheenjohtaja Eero 
Uusitalo kiinnitti puheenvuoros-
saan huomiota julkisen vallan 
toiminnan poistumisesta maa-
seudulta ja siitä miten lähitoimijat 
voisivat täyttää syntyviä aukkoja.  
Hänen mielestä tarvitaan aitoa  
rakenteiden uudistamista. SOTE-
uudistus on mennyt hiekkalaatik-
koleikiksi.  Edunvalvonnasta  täy-
tyisi mennä eduntekemiseen. 

Tärkeän asiasisältöisen seminaa-
rin  tauolla Pohjois-Savon halli-
tuksen jäseniä puheenjohtajansa 
seurassa.

Seminaariyleisöä.



 www.pohjois-savonkylat.fi 

Palautus: Pohjois-Savon Kylät ry, Jarkko Pitkänen, Melojantie 5, 71800 Siilinjärvi, lisätietoja p. 0500 269 299 
Liittymislomakkeen voi täyttää myös sähköisesti netissä www.pohjois-savonkylat.fi, jossa myös lisää tietoa toiminnasta. 

 

Pohjois-Savon Kylät ry 
Kylien edunvalvoja Pohjois-Savossa  

Toimintaa: 
 
• viestintä ja tiedottaminen kylille ja sidosryhmille 
• kokoukset ja seminaarit  
• maakunnallisten kylien kehittämishankkeiden käynnistäminen  
• Pohjois-Savon kyläohjelman toteutus  
• yhteydenpito ja verkostoituminen maakunnan ja valtakunnan tasolle 

 Pohjois-Savon Kylät ry on laatinut kyläohjelman, jossa on koottuna kylätoiminnan tarpeet ja suunniteltu 
konkreettisia toimenpiteitä maakunnallisen kylätoiminnan edistämiseksi.  

Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten 
kylien yhteenliittymänä ja kylätoiminnan edistäjänä. Pidämme yhteydet kunnossa niin maakunnallisiin kylätoiminnan 
kannalta merkittäviin organisaatioihin kuin myös valtakunnan tasolle. Aktivoimme jäsenistöä hyödyntämään 
julkisten rahoituslähteiden meille tarjoamia mahdollisuuksia. Toimimme yhteistyössä toimintaryhmien kanssa. 

Jäsenet saavat mm: 
 
• postitse lähetettävät Jäsentiedotteet 4 kertaa vuodessa 

• tietoa ajankohtaisista asioista sähköpostitse 

• Suomen Kylätoiminta ry:n julkaiseman Maaseutu Plus –lehden 6 kertaa vuodessa 

• Jäsenyhdistykset saavat SYTYn tarjoamaa maksutonta lainopillista puhelinneuvontaa 

• Jäsenyhdistykset saavat tiedot kylätalorekisteriin kokoontumispaikoista maksutta (muut 40 €/vuosi)  

 

Liityn Pohjois-Savon Kylät ry:n jäseneksi: 

        Yhdistysjäsen (30 €)  Henkilöjäsen (20 €)         Kannattajajäsen (100 €) 

Kyläyhdistyksen yhteyshenkilön tai henkilöjäsenen nimi: _________________________________________ 

Kyläyhdistyksen nimi: _____________________________________________________________________ 

Kunta: _________________________________________________________________________________ 

Postiosoite: _____________________________________________________________________________ 

Postinumero ja –toimipaikka: _______________________________________________________________ 

Puhelin: ________________________________________________________________________________ 

Sähköposti: _____________________________________________________________________________ 

Internet-sivut (yhdistysjäsen): _______________________________________________________________ 

Allekirjoitus: _____________________________________________________________________________ 





Tervetuloa!

Nauti samalla Kylä-
markkinoista
Muurinpohjalettuja • Nokipannukahvia  
• Käsitöitä • Lähiruokabaari  
• Kotileivonnaisia Vapaa pääsy!

LINC- 
tapahtuma
Keskiviikkona 
12.6.2013 klo 14-18
Eukonkanto-areenalla  
Sonkajärven urheilukentällä

Saippuan pyydystystä • Löylyn heittoa  
• Vastan viskuuta • Pöllin pyöritystä  
• Saunaveden kärräystä • Pokasahausta  
• Puujalkakävelyä • Änkyräpyörän 
työntöä • Eukonkantoa • Reiska 
jalkapalloa

Kansain-
välinen

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  



PALKITSEMISET

Onko teidän kyläyhdistyksessä paljon toimineita ansioituneita aktiivisia 
henkilöitä, joita voisi palkita yhdistyksen juhlavuoden päätapahtu-
massa?

Pyydämme ehdotuksia kylissä pitkään työtä tehneistä henkilöistä, 
jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet oman kylän kehittämiseen tai 
ovat vaikuttaneet laajemmin yhteistyöverkostoissa. Ansiomerkkihake-
mukset perusteluineen 30.7. mennessä kyläasiamies Jarkko Pitkäselle, 
0500 269299 tai kylaasiamies@tietojakone.com

Pohjois-Savon Kylien jäsenet 
voivat tilata oheisen 

KYLIEN LIIKETOIMINTAOPPAAN
Ilman veloitusta 
kyläasiamieheltä

KILPAILU
 
Pohjois-Savon Kylät ry julistaa 20-vuotisjuhlan tilaisuuden ohjelmista 
kilpailun, joista kolme parasta palkitaan. Ohjelmat voivat olla melkein 
mitä tahansa mitä voidaan esittää juhlassa, kestoltaan maksimissaan 
15 min.  Parhaat ohjelmat palkitaan seuraavasti: 
1. sija. Palkinto 500€
2. sija. Palkinto 200 €
3. sija. Palkinto 100 €

Kuvailkaa kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä minkälainen ohjelma 
on ja sen perusteella juhlan työryhmä valitsee 3-4 parasta esitettäväksi 
juhlassa. Ilmoittautumiset 30.7. mennessä kyläasiamies Jarkko Pitkä-
selle, 0500 269299 tai kylaasiamies@tietojakone.com

JÄSENETU



KUTSU 
Pohjois-Savon Kylät ry:n 20-vuotisjuhlaan 

Salmintaloon Soinilansalmelle
26.10.2013 klo 12-16

Alustava ohjelma:
12-13 Viralliset onnittelut
13- Puheenjohtajan tervehdys
 SYTY:n tervehdys 
13.30 Kylien ohjelmat (3 kpl)
14.15 Musiikkiesitys (voi olla yksi kylien ohjelma)
14.30 Ansiomerkkien jakaminen
15.00 Parhaiden ohjelmien palkitseminen
15.15 Ruokailu ja kakkukahvit

Juhlaan sitovat ilmoittautumiset 1.10. mennessä: 
Kyläasiamies Jarkko Pitkänen,
puh. 0500 269 299 tai kylaasiamies@tietojakone.com


