
 

 

 

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 

 

Pohjois-Savon Kylät ry 

Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna 1993. Vuosi 2015 oli 
yhdistyksen 22. toimintavuosi. Pohjois-Savon Kylät ry toimii maakunnallisena kyläyhdistyksenä, 
kylätoiminnan edistäjänä ja kylätoiminnan edunvalvojana. Pohjois-Savon Kylät ry:n tarkoituksena on 
edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden 
yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien 
yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa 
ja yhteistyötä sekä edistää palveluiden säilymistä alueella. Pohjois-Savon Kylät ry:n toimii kyläyhdistysten ja 
-toimikuntien yhteistyöelimenä Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon maakunnan alueella on 19 kuntaa, joissa 
kyliä yhteensä noin 300. Pohjois-Savossa on 150 rekisteröityä kyläyhdistystä ja lopuissa kylissä on 
kylätoimikuntia sekä muita yhdistyksiä, jotka toimivat kylä- tai asukasyhdistyksen tavoin.  

Vuoden 2015 toiminta  

Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminnan painopisteet vuodelle 2015 olivat: 

● Kylä- ja asukastoiminnan tukeminen ja arvostuksen nostaminen, kylien toimintaa 
kehittävien hankkeiden saaminen maakuntaan 

● Kylätoiminnan edunvalvojana toimiminen 
● Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen kylä- ja asukastoiminnan edistämiseksi 
● Kylätoimintaa koskevan tiedon välittäminen kylille ja asuinalueille, verkostoille ja 

yhteistyökumppaneille 
● Maaseudun lähipalveluiden turvaaminen 
● Lähidemokratia, asukkaiden äänen ja osallisuuden esille nostaminen ja aktivointi 

 

Vuoden kylän valinta  

Vuodesta 2015 alkaen Vuoden Kylän valintaa muutettiin siten, että ehdotuksen Pohjois-Savon Vuoden 
kyläksi saa tehdä kuka vain, joko nettisivuilla tai postitse. Ehdotuksia saimme yhteensä 51, joista hallitus 
valitsi 7 kylää finaaliin. Hallituksen valitsema raati pyysi lisätietoja kyliltä ja teki näiden pohjalta esityksen 
vuoden kyläksi hallitukselle, joka puolestaan teki ehdotuksen Pohjois-Savon liitolle, joka vahvistaa Vuoden 
kylän nimeämisen Pohjois-Savossa. Vuoden kyläksi Pohjois-Savossa valittiin Pöljä, Siilinjärveltä ja 
kunniamaininnan sai Kerkonkoski, Rautalammilta, oman kylän ja kylätoiminnan esille tuomisesta.  

Muistamiset,  

Arja Huovinen Soinilansalmelta, Leppäviralta valittiin Valtakunnan viralliseksi kylähulluksi XIII. Arja Huovista 
muistettiin Soinilansalmella pidetyssä tilaisuudessa. Esko Ropponen Varkauden Harjurannalta sai 
puolestaan Kyläneuvoksen arvonimen. Esko Ropposta muistettiin kylien syyspäivillä Pöljällä. Esko Ropponen 
lahjoitti Kylien syyspäivillä Pohjois-Savon Kylille kiertopalkinnoksi ”nuijan” jonka Esko Ropponen nimesi 
ensimmäisenä annettavaksi ansiokkaasta työstä kylätoiminnan eteen Seija Korhoselle Tervosta. 

 



Avoimet Kylät – ihmisten kokoiset ideat 

Avoimet Kylät- ihmisten kokoiset ideat -tapahtuma viikonloppu pidettiin Pohjois-Savossa 26.6.–28.6.2015. 
Tapahtuma toteutettiin yhdessä Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa. Saimme tapahtuman 
toteuttamiseen avustusta Pohjois-Savon Kulttuurirahastolta 5000 €. Avustuksella tiedotettiin tapahtumasta 
monikanavaisesti sekä painettiin karttapohja mukana olevista kylistä, joka jaettiin yli 20 000 talouteen. 
Viikonlopun mittaiseen 26.6.–28.6.2015 tapahtumaan saatiin mukaan yhteensä 17 kylää ja tapahtumia oli 
25 eri kohteessa. Valtakunnalliseen Avoimet Kylät päivään osallistui 2 kylää Pohjois-Savosta. Sponsoriauto 
oli käytössä Veho Oy:ltä kyläasiamiehelle tänäkin vuonna, jolla hän pystyi kiertämään kohteita. 

Koulutukset  

Kyläpäällikkökoulutuksia pidettiin 2 kpl syksyllä 2015. Honkamäessä, Iisalmessa 19.9. ja Vehvilässä, 
Suonenjoella 24.10. yhteensä koulutettuja oli 27. Kyläpäällikkökoulutuksissa käytiin läpi perus 
yhdistystoimintaa, hallituksen vastuita ja velvoitteita, tiedottamista ja viestintää, jäsenyyttä sekä paikallista 
kehittämistä. Samalla kylät tutustuivat toisiinsa ja jakoivat hyviä käytäntöjä.  

Koulutusta sähköisten demokratia palveluiden käytöstä järjestettiin 19.8.2015 Oikeusministeriön, Kaista 
Savoon hankkeen ja Suonenjoen kaupungin kanssa. Paikalla oli 40 henkilöä ja koulutus välitettiin netin 
kautta ja koulutusta seurasi verkon välityksellä 78 henkilöä. 

Meidän turvallinen kylä - koulutusta yritettiin järjestää yhdessä SPEK:n kanssa 29.8.2015, mutta 
koulutukseen ei saatu tarpeeksi osallistujia.  

Kylärekisteri ja kylätalorekisteri  

Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää kylärekisteriä ja kylätalorekisteriä. Tiedottaminen kylien suuntaan vaatii 
päivitettyjä yhteystietoja ja kylärekisterin tietoa voidaan hyödyntää myös muussa kyliin suunnatussa 
tiedottamisessa. Kylätalorekisterissä oli vuoden 2015 lopussa 22 kylätaloja tai vastaavaa 
kokoontumispaikkaa.  

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset  

Pohjois-Savon Kylät ry:llä on kaksi sääntömääräistä kokousta kevätkokous huhtikuun loppuun ja 
syysvuosikokous marraskuun loppuun.  

Kevätkokous ja kylien kevätpäivä  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.4.2015 Huttulan Navetalla Hautolahdessa Tervossa. 
Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin kyläpäivä, jossa 
olivat esillä ajankohtaiset aiheet; kyläturvallisuus, uusi Leader-ohjelmakausi, sähkökatkot ja niihin 
varautuminen sekä Hautolahden kylän esittely. Osallistujia oli yhteensä 16 kpl.  

Syyskokous ja kylien syyspäivä  

Syyskokous pidettiin 21.11.2015 Pöljällä, Siilinjärvellä. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asia, 
vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016, päätettiin jäsenmaksuista sekä valittiin 
hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja. Kylien syyspäivän avasi Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen. 
Pöljän kylän videotervehdyksen toi Aira Roivainen. Ohjelmassa oli alustukset kylä-kunta kumppanuudesta, 
kyläkauppa monipalvelujen tuottajana ja muita ajankohtaisia asioita. Syyskokouksen osallistujia oli 16. 

Hallitus 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Minna Makkonen (Vieremä) ja varapuheenjohtajana toimi Auvo 
Hirvonen (Tuusniemi). Hallitukseen kuuluivat Eero Suominen (Etelä-Kuopion Kylät ry), Pentti Kaulamo 



(Leppävirta), Leena Luostarinen (Kangaslampi), Seija Korhonen (Tervo), Kari Vornanen (Paisua), Teija 
Lipponen (Nilsiä) ja Jaana Paananen (Kalakukko ry, Leader-ryhmien edustaja) ja Pekka Kaikkonen (Pohjois-
Savon Liiton edustaja). Varajäseniä olivat Ulla Levämäki (Tuusniemi), Kaarina Korhonen (Etelä-Kuopion Kylät 
ry), Terttu Herranen (Kotalahti), Osmo Asikainen (Viljolahti), Pirkko-Liisa Hätinen (Tervo), Minna Partanen 
(Vieremä), Pentti Puustinen (Nilsiä) ja Jorma Holopainen (Kalakukko ry, Leader-ryhmien edustaja).  

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi kyläasiamies Merja Kaija. 

Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana 9 kertaa.  

Kirjanpidosta vastasi tilitoimisto Rönkkö Oy Vieremältä ja tilintarkastajina toimivat Tilipalvelu Sirpa 
Koponen Oy:n henkilöt. Rahastonhoitajan tehtävistä vastasi puheenjohtaja Minna Makkonen. 

Henkilöstö, kyläasiamies  

Kyläasiamiehenä jatkoi Merja Kaija. Vuoden 2015 alussa kyläasiamiehen työ muutettiin vakinaiseksi. 
Työaika kyläasiamiehellä on 75–80 h/kk.  

Edustukset  

Yhdistyksellä on ollut edustus Vapepa:n maakuntatoimikunnassa, jossa vuonna 2015 edustajana toimi 
Merja Kaija ja varalla Kari Vornanen. Maakuntatoimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Pohjois-Savon 
Kylät ry on edustettuna Pohjois-Savon jäteasiainneuvottelukunnassa. Auvo Hirvonen on Suomen 
Kylätoiminta ry:n hallituksessa kylätoiminnan edustajana.  

Lausunnot ja kannanotot  

Pohjois-Savon Kylät ry antaa lausuntoja ja ottaa kantaa kylä- ja asukastoimintaa sekä maaseudun asukkaita 
koskeviin asioihin.   

Teiden kunnossapito ja huono kunto on ollut viimeisen vuoden ajan esillä Pohjois-Savossa niin kylien kuin 
yhteistyökumppanien suunnalta. Pohjois-Savon Kylät ry päätti keväällä 2015 tehdä asiasta 
kansalaisaloitteen. Kansalaisaloite; sorateiden kunnossapito turvattava lainsäädännöllä. Kansalaisaloitteen 
aloitteita kerättiin ajalla 4.5.–4.11.2015. Saimme kasaan yhteensä 2107 kannatusta. Palaute kyliltä ja 
yhteistyöverkostoilta on ollut, että tällaisia kampanjoita tulee maakunnallisen kyläyhdistyksen tehdä. 
Kansalaisaloite toi Pohjois-Savon Kylät ry:lle paljon näkyvyyttä niin lehdissä, radiossa kuin sosiaalisessa 
mediassa.  

Tiedotustoiminta ja medianäkyvyys 

Pohjois-Savon Kylät ry:n logo sekä muu viestintään liittyvä ilme on todettu toimiviksi ja niitä käytetään 
kaikissa Pohjois-Savon Kylät ry:n materiaaleissa ja tiedotteissa. 

Nettisivuja (www.pohjois-savonkylat.fi) päivitettiin säännöllisesti ja niillä tiedotettiin ajankohtaisista 
asioista, tapahtumista, uutisista sekä jaetaan tietoa Kylätoiminnan työkalupakin kautta. Pohjois-Savon Kylät 
ry:n Facebook sivuilla tiedotettiin toiminnasta, ajankohtaisista asioista sekä jaetaan ajankohtaisia kylä- ja 
asukastoimintaan sekä järjestötoimintaan liittyviä asioita. Pohjois-Savon Kylät ry:lle luotiin twitter tili 
@PSKylat, joka on linkitetty yhteen Facebookin kanssa.  

Pohjois-Savon Kylät ry jatkoi Uusyrityskeskusten ylläpitämän Maallemuutto.infon verkkopalvelun Pohjois-
Savon maakunnallisen osion ylläpitämistä. Sivujen ylläpitämisestä aiheutuviin kuluihin saatiin avustusta 
Pohjois-Savon Liitosta. 

Sähköisiä Kyläkirjeitä lähetettiin 8 kappaletta ja lisäksi yksi koskien Kansalaisaloitetta sorateiden 
kunnossapito on turvattava lainsäädännöllä. Sähköiset Kyläkirjeet toimitettiin kaikille kyläasioista 



kiinnostuneille kylärekisterissä oleville, itse kyläkirjeen tilanneille sekä yhteistyökumppaneille ja 
verkostoille. Postitse lähetettäviä jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana neljä kappaletta jäsenille ja 
yhteistyötahoille. Yhdistyksen jäsenille sekä hallituksen jäsenille tilattiin SYTY:n julkaisema Maaseutu Plus 
lehti. 

Medianäkyvyyttä saimme Vuoden Kylän valinnan kautta, media kiinnostui asiasta, kun kuka vain voi tehdä 
ehdotuksia. Kansalaisaloitteella saimme huomiota niin mediassa kuin maaseudun toimijoiden parissa.  
Avoimet Kylät –ihmisten kokoiset ideat –tapahtuman markkinoinnilla onnistuimme tavoittamaan suurta 
yleisöä. Twitter –tilin avaaminen kautta saimme paljon uusia seuraajia niin viranhaltijoista kuin median 
edustajistakin. Lisäksi Facebookissa tykkääjien määrä nousi Avoimet kylät – Ihmisten kokoiset ideat 
tapahtuman markkinoinnin sekä kansalaisaloitteen myötä. Kuopion torille jalkauduimme yhdessä 
Kalakukko ry:n ja kylien kanssa Elonkorjuu-tapahtumaan. Pisteellä oli Arvaa kylät- kilpailu, johon osallistui 
kahden päivän aikana yhteensä 154 ihmistä.  

Tapahtumat ja osallistumiset 2015  

Päivämäärä Tapahtuma Paikkakunta Edustus 

6.2.2015 Leadereiden yhteistyö tapaaminen 
järjestöille, uusi ohjelmakausi 

Siilinjärvi Merja Kaija 

13.2.2015 Avoimet Kylät- yhteistyöpalaveri Pohjois-
Savon Kylät ry ja Leaderit 

Siilinjärvi Merja Kaija 

16.2.2015 Järjestöt Varkaus rahoitus- ja varainhankinta 
yhdessä Mansikka ry:n kanssa 

Varkaus Merja Kaija 

1.4.2015 Siilinjärvi Kyläparlamentti, Rahoitus- ja 
varainhankinta 

Siilinjärvi Merja Kaija 

18.3.2015 Leppävirran kyläneuvosto  Leppävirta Merja Kaija 

25.3.2015 Vapepa Maakuntatoimikunta Kuopio Merja Kaija 

29.3.2015 Kaavi Mäntyjärvi, Kortteinen kylät Kaavi Merja Kaija 

31.3.2015 Maaseutuohjelma kokous Kuopio Auvo Hirvonen ja 
Merja Kaija 

15.4.2015 Pohjois-Savon jäteasiain neuvottelukunta Iisalmi Merja Kaija 

18.4.2015 Kylien kevätpäivä ja kevätkokous Tervo  

29.4.2015 Suomen kylätoiminta ry kevätkokous Helsinki Auvo Hirvonen 

12.5.2015 Vastuu Ihan itsellä - Sisä-Savoa rakennetaan 
osallisuudella seminaari 

Suonenjoki Merja Kaija 

20.-21.5.2015 Valtakunnalliset kylätoiminnan 
neuvottelupäivät 

Tampere Minna Makkonen ja 
Merja Kaija 

9.-10.6.2015 Kyläasiamies päivät Värtsilä Merja Kaija 

26.6.-28.6.2015 Avoimet Kylät – ihmisten kokoiset ideat Pohjois-Savo  

19.8.2015 Ota sähköiset demokratia palvelu haltuun Suonenjoki Merja Kaija 

28.-29.8.2015 Elonkorjuu- tapahtuma Kylien tori-teema Kuopio tori Merja Kaija 

4.-6.9.2015 Lokaali 2015  Raahe Merja Kaija 

14.9.2015 Harvaan asutun maaseudun – 
verkostotapaaminen 

Kuopio Merja Kaija 

16.9.2015 Järjestöfoorumi Pohjois-Savo ja Jake-hanke 
palaveri 

Kuopio Merja Kaija 

19.9.2015 Kyläpäällikkö koulutus, Honkamäki Iisalmi Merja Kaija 

26.9.2015 Kylätoimintajuhla Soinilansalmi Leppävirta Seija Korhonen 

28.9.2015 Lokaali 2017- palaveri Leppävirta Merja Kaija 

19.10.2015 Pohjois-Savon kansanedustajien tapaaminen Tuusniemi Auvo Hirvonen ja 
Merja Kaija 



14.10.2015 Kumppanuus-päivä  Helsinki Leena Luostarinen 

20.10.2015 Maaseutuohjelma kokous ja verkostopäivä Kuopio Merja Kaija 

24.10.2015 Kyläpäällikkö koulutus, Vehvilä Suonenjoki Merja Kaija 

2.11.2015 Kansanedustajat  Lapinlahti Merja Kaija 

10.11.2015 Voimistuvat kylät –neuvottelu SYTY,Leaderit 
ja Pohjois-Savon Kylät ry 

Kuopio Minna Makkonen,  
Auvo Hirvonen ja 
Merja Kaija 

16.-17.11.2015 Valtakunnalliset Neuvottelupäivät Tampere Minna Makkonen ja 
Merja Kaija 

25.11.2015 Kuopion alueen asukas- ja kyläyhdistysten 
tapaaminen Haluna 

Nilsiä Merja Kaija 

 

Lisäksi Leader-ryhmien sääntösääntömääräisiin kokouksiin nimettiin edustajat. 

Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät  

Yhteistyötä tehtiin vuoden aikana Pohjois-Savon kolmen Leader-ryhmän, Mansikka ry, Kalakukko ry sekä 
Ylä-Savon Veturi ry kanssa sekä Kaista Savoon II –hankkeen kanssa. Yhteistyötä tehtiin maakuntatasolla 
Pohjois-Savon Liiton kanssa sekä valtakunnallisesti Suomen Kylätoiminta ry:n ja muiden maakunnallisten 
kyläyhdistysten kanssa.  Yhteistyötä tehtiin myös muiden paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten 
järjestöjen sekä paikallistoimijoiden kesken.  

Jäsenet  

Jäsenmaksunsa maksaneita yhdistysjäseniä oli yhteensä 66 (joista maksanut 62), henkilöjäseniä 16 ja 1 
kannattajajäsen.  

Hankkeet ja hankkeiden edistäminen  

Keväällä 2015 kirjoitettiin Pohjois-Savoon oma Kyläapu-hanke, kylien työllistämistoimintaa liittyen ja 
neuvotteluja hankkeen eteen käytiin. Hanketta ei kuitenkaan jätetty TE-toimistoon, koska 
työllistämismäärärahat ovat olleet vähissä ja neuvottelut omarahoituksen saamiseksi oli pitänyt käydä 
kuntien kanssa. Pohjois-Savon Kylät ry keskittyikin syksyllä Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa 
hankkeen edistämiseen ja hanke jätettiin Pohjois-Savon ELY-keskukseen lokakuun lopun hankehaussa.  

Talous 

Yhdistyksen talous perustui TEM:n maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän myöntämään, SYTY:n kanavoimaan 
kylätoiminnan valtionapuun, jäsenmaksutuottoihin, Pohjois-Savon liiton myöntämään avustukseen sekä 
ilmoitustuottoihin. Lisäksi vuonna 2015 saimme Pohjois-Savon rahastolta avustuksen Avoimet Kylät – 
tapahtuman markkinointiin ja Suomen Kylätoiminta ry:ltä Kyläpäällikkökoulutuksien toteuttamiseen 
rahoitusta. Vuoden 2015 tilinpäätös oli 2423,15 € ylijäämäinen. 

 

24.2.2016 

Pohjois-Savon Kylät ry 

hallitus 


