
    Pohjois-Savon Kylät ry 

Jäsentiedote  

4/2015 

Me käymme joulun viettohon 

taas kuusin, kynttilöin…  

Rauhaisaa Joulunaikaa kaikille            

kylä– ja asukastoimijoille sekä               

yhteistyökumppaneille! 

Pohjois-Savon Kylät ry:n sivuille (www.pohjois-savonkylat.fi —> Kylätalot) on 

koottu Kylätalojen ja vastaavien tietoa. Kannattaa tutustua ja ilmoittaa oman 

kylätalon, kylätuvan tai vastaavan tiedot esille nettiin.  

Kuvat kannessa:  Upo uudelta Halunan kylätuvalta, Nilsiästä.  



Suomi muuttuu, palvelut muuttuvat, myös valtakunnallinen ja maakunnallinen 

kylätoiminta on suurten haasteiden ja muutosten edessä. Toivottavasti vuosi 

2016 ei ole maakunnallisen kylätoiminnan viimeinen vuosi täällä Pohjois-Savossa. 

Mielestäni kylätoimijoiden etujenvalvontaa, kannanottajaa, puolestapuhujaa ja 

tietojen välittäjää tarvitaan maakunnassamme jatkossakin! 

 

Tyttäreni kirjoitti joulupukille. Tällä kertaa hänen listansa ei ollut pitkä. Huomaa, 

että ”varhaisteinini” ei enää toivokaan koko lelukuvaston sisältöä joululahjaksi. 

Myös minä kirjoitin kaksi toivetta: 

 Toivon, että jättämämme hankehakemus Kehittyvät kylät – palveluita tuot-

tamassa saa myönteisen päätöksen ELY-keskuksen käsittelyssä. Hanketiivis-

telmä löytyy taempana tässä jäsentiedotteessa. 

 Toivon, että Maa- ja metsätalousministeriö muistaa meitä kylätoimijoita ja-

kaessaan ns. joululahjarahoja. Tuolloin voisimme muokata talousarviota uu-

delleen vuodelle 2016 eikä kyläasiamiehemme Merjan työaikaa tarvitsisi su-

pistaa aivan minimiin. 

 

Oikein paljon kiitoksia teille kaikille tästä vuodesta! 

Erityiskiitokset hallituksellemme, joka on ottanut 

vastuuta ja toisaalta myös kyennyt tekemään      

raskaampiakin päätöksiä. 

 

Viettäkäämme kaikki kuitenkin piparintuoksuinen 

joulu ilman suuria murheita, niitä ennätetään pohtia 

aivan riittämiin joulun jälkeenkin! 

 

Rauhallista joulunodotusta toivotellen Minna 

Minna Makkonen, puheenjohtaja Pohjois-Savon Kylät ry 

 Puheenjohtajan kiitokset ja mietteitä vuoteen 2016 

Puheenjohtaja 

Minna Makkonen 

Kauppilanmäentie 823,  

74270 Kauppilanmäki 

0400 544 204 

makkonen.minna@gmail.com 

Kyläasiamies 

Merja Kaija 

Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 

0451791070 

pohjoissavonkylat@gmail.com 

www.pohjois-savonkylat.fi 



 

Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokousta 

ja kylien syyspäivää vietettiin lauantai-

na 21.11.2015 Pöljällä. Siilinjärven 

kunnanjohtaja toi kunnan terveiset 

kylätoimijoille, jonka jälkeen jaettiin 

muistamisia: Esko Ropponen, kyläneu-

vos; Arja Huovinen, kylähullu; Kerkon-

kosken kylä kunniamaininta sekä Esko 

Ropposen kiertopalkinnoksi lahjoitta-

ma kylänuija Seija Korhoselle.  

Vuoden kylän tervehdyksen toi Aira Roivainen videon muodossa, jossa Pöljän kyläyhdistyksen 

puheenjohtaja Laura Tossavainen kertoi kylän toiminnasta ja kehittämisestä. Kylä-kunta kump-

panuudesta puhui Seija Korhonen ja kyläkaupasta monipalvelukeskuksena Pentti Kaulamo. Esi-

tykset ovat saatavilla kotisivuiltamme ja video löytyy Youtubesta nimellä Pöljän kylän esittely. 

SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ JA VALTIONAVUSTUKSEN PIENENEMISESTÄ JOHTU-

VAT TOIMENPITEET POHJOIS-SAVON KYLÄT RY:SSÄ  

Syyskokouksessa linjattiin vuoden 2016 toimintaa, jota valitettavasti joudutaan supistamaan 

paljon, koska koko valtakunnallinen kylätoimintaan tuleva valtionapu on laskemassa 2016 

vuonna 400 000 € ja Pohjois-Savoon valtionavustusta on tulossa hieman yli 12 000 € (vuonna 

2015 noin 37 000 €). Maaseutuplus-lehden viimeinen numero ilmestyy tänä vuonna ja paperi-

sia jäsentiedotteita toimitetaan kevät– ja syyskokous kutsujen mukana. Kyläasiamies Merja Kai-

ja on lomautettuna koko tammikuun ajan ja jatkossakin kyläasiamiehen työaika pienenee ny-

kyisestään, mikäli korotusta valtionapuun ei saada ns. ”joululahjarahoista”.  

Syyskokouksessa valittiin erovuoroisten tilalle uusia hallituksen jäseniä ja osa vanhoista jatkaa. 

Seuraavalla sivulla hallituksen kokoonpano vuodelle 2016 sekä jäsenmaksut vuodelle 2016.  

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2016 (löytyvät kotisivuilta). 

 

Kylien syyspäivä ja syyskokous Pöljällä 

Esko Ropponen luovutti kylänuijan Seija 

Korhoselle (keskellä) mukana luovutukses-

sa Minna Makkonen, Pohjois-Savon Kylät 

ry:n puheenjohtaja. Kylänuija jää Pohjois-

Savon Kylät ry:lle kiertopalkinnoksi. 

Seija Korhonen puhui kumppanuudesta kylien syyspäivässä. 



Pohjois-Savon Kylät ry jäsenmaksut vuodelle 2016 

•Yhdistysjäsen 30 €   
•Henkilöjäsen 20 €   
•Kannattajajäsen 100 € 
•Yhteisöjäsen/ Kuntajäsen 50-200 € kunnan koon ja rekisteröityjen kylätoimi-
joiden määrän mukaan, hallitus täsmentää jäsenmaksut kuntakohtaisesti tar-
kemmin 
 
Jäsenmaksulaskut toimitetaan tammikuussa sähköpostin liitteenä (PDF), jos 

tiedossamme on sähköpostiosoite, jos ei laitamme laskut postitse. Mikäli ha-

luatte paperilaskun sähköpostin sijaan, ilmoittakaa kyläasiamiehelle             

pohjoissavonkylat@gmail.com 

 Pohjois-Savon Kylät ry hallituksen kokoonpano 2016 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsen    

Minna Makkonen, pj   

Kari Vornanen    Minna Partanen  

Tuomo Paavola    Kaarina Korhonen  

Pentti Kaulamo     Terttu Herranen  

Seija Korhonen     Pirkko-Liisa Hätinen  

Auvo Hirvonen     Ulla Levämäki 

Markku Roivainen    Juhani Pentikäinen  

Leena Luostarinen    Osmo Asikainen  

Iris Niskanen Mansikka ry ** Juha Kilpeläinen Mansikka ry ** 

Pekka Kaikkonen   Pohjois-Savon Liitto viranomaisorganisaatio 

**Leader-ryhmien edustus Mansikka ry:llä kaudella 2016-2017.  

Katso Youtube videot Pöljän kylältä sekä pieni kooste Kylien syyspäivästä.  

www.youtube.com —> Pöljän kylän esittely 

www.youtube.com —> Pöljällä tapahtuu 



 

 

 

 

Pohjois-Savon Kylät ry on jättänyt Pohjois-

Savon ELY-keskukseen (lokakuun lopun 

2015 hankevalinta jaksolla) Kehittyvät Kylät 

– Palveluita tuottamassa hankehakemuk-

sen. 

 Odotamme tietoja hankkeen etenemisestä 

joulukuun aikana. Tiedotamme hankkeesta 

jo nyt toimijoille, vaikka vielä joudumme 

odottamaan tietoa hankkeen etenemisestä 

ja pisteytyksestä ELY-keskuksesta. Hanke 

toteutetaan, mikäli saamme myönteisen 

hankepäätöksen.  

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016-

28.2.2018. Hankkeeseen ollaan palkkaa-

massa yksi projektipäällikkö sekä kaksi kylä-

koordinaattoria. Hanke toteuttaa Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 

toimenpidettä 7.4 Paikallisten palvelujen ke-

hittäminen sekä tukee Pohjois-Savon alu-

eellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 

tavoitetta Maaseudun kestävä aluerakenne. 

Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa -

hankkeen tavoitteena on kylien ja asuinalu-

eiden kylä- ja lähipalveluiden tarpeiden kar-

toittaminen, uusien palveluiden synnyttämi-

nen, uusien monipalvelumallien löytäminen 

kylätaloille, kyläpalveluiden tuotteistaminen 

ja tuottaminen sekä kyläturvallisuuden li-

sääminen, joko itse toimintaa tuottaen tai 

kumppanuuksien kautta. Hankkeessa ko-

keillaan erilaisia palvelujen järjestämisen 

malleja eri puolilla toiminta-aluetta. Hanke 

edistää kyläturvallisuutta lisäämällä asukkai-

den omatoimista varautumista ja yhteistyö-

tä kyläturvallisuuden ja asukkaiden turvalli-

sen arjen lisäämiseksi.  

Maaseudun paikalliskeskuksissa ja kirkonky-

lillä synnytetään uutta asukastoimintaa. 

Maaseutuväestön äänen kuuleminen lisään-

tyy kasvattamalla kylien yhteenliittymien 

määrää ja tukemalla jo olemassa olevien 

yhteenliittymien toimintaa. Kylien yhteenliit-

tymien kautta lisätään osallisuutta, kump-

panuutta ja luodaan verkostoilla ja yhteis-

työllä pohjaa vahvemmalle kylä- ja asukas-

toiminnalle koko maakunnan alueella. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikallista-

solla kylä- ja asukasyhteisöissä toimivat yh-

distykset. Hankkeen pilottikohteiksi valitaan 

22 kylää tai kylien yhteenliittymää Pohjois-

Savon alueelta. Kohteiksi valitaan erilaisia 

kyliä, jotka edustavat harvaan asuttua -, 

ydin- ja kaupungin läheistä maaseutua sekä 

maaseudun paikalliskeskuksia. Muina koh-

deryhminä ovat paikalliset yrittäjät, muut 

yhdistykset ja kunnat sekä kunta- ja maa-

kuntatasolla viranomaiset, päättäjät ja vi-

ranhaltijat.  

Hankkeen myötä pohjoissavolaiset kylät ja 

asuinalueet toimivat tiiviimmin yhdessä ver-

kostomaisesti, jolloin Pohjois-Savon maa-

seudun kestävä aluerakenne turvataan. 

Hankkeen avulla luodaan kylä- ja lähipalve-

lumalleja, joilla pidetään Pohjois-Savon 

maaseutu jatkossakin asuttuna ja elinvoi-

maisena. Hankkeessa aktivoidaan ja innos-

tetaan uusia asukkaita ja toimijoita mukaan 

kylien ja asuinalueiden kehittämistyöhön ja 

palvelutuotantoon.  

Hankkeesta lisätietoja kyläasiamies Merja 

Kaijalta tai puheenjohtaja Minna Makkosel-

ta.  

Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa -hanke 



 

Suomen Kylätoiminta ry:n uusi puheenjohtaja on Petri Rinne. Suomen Kylätoimin-
ta ry:n syyskokouksessa ke 25.11.2015 valittiin järjestölle uusi puheenjohtaja. Pit-
käaikainen puheenjohtaja Eero Uusitalo jättää tehtävät tämän vuoden lopussa ja 
hänen seuraajakseen valittiin kaksi vuotiskaudelle Petri Rinne. 
 
Petri Rinne on monelle tuttu henkilö LEADER Joutsenten reitin toiminnanjohtaja-
na. Tässä työssä hän on toiminut vuodesta 2001 lähtien.  
Lisäksi hänelle on kertynyt paikalliskehittämis- ja vaikuttamiskokemusta mm. seu-
raavista luottamustoimista: ELARDin puheenjohtajana vuosina 
2011–2013 ja varapuheenjohtajana vuonna 2014, SYTY:n hallituksen jäsenenä, 
Pirkan Kylät ry:n hallituksen jäsenenä ja Maaseudun Uusi Aika ry:n hallituksen jä-
senenä. 
 
Kokouksessa valittiin myös muut Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen jäsenet. 
Hallituksen kokoonpano on vuonna 2016: 
 
Hallituksen puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Rinne Petri, Joutsenten reitti ry  
Hallituksen jäsenet: Hirvonen Auvo, Pohjois-Savon Kylät ry; Teuri Maarit, Yk-
kösakseli ry;  Kylkilahti Kari, Kantri ry; Väre Taina, Suomen Kuntaliitto; Högbacka 
Mathias, Aktion Österbotten r.f; Laukkanen-Abbey Reena, Keski-Suomen Kylät ry; 
Erkkilä Esa, Keskipohjalaiset Kylät ry;  Vilander Laura, Peräpohjolan kehitys ry; 
Peltola Asko, Etelä-Pohjanmaan liitto; Yliselä Paula, Maaseudun Sivistysliitto 

•Valtakunnallista Avoimet Kylät-päivää vietetään lauantaina 11.6.2016,                                           

kaikki mukaan, nostetaan kylät yhdessä esille! 

• Jokainen kylä tekee omanlaista toimintaa ja omanlaisen tapahtuman! Tapahtu-

ma voi olla pieni tai suuri, tehty yhden tai useamman toimijan voimin. 

Ilmoittautumiset 31.3.2016 mennessä pohjoissavonkylat@gmail.com 

•Vuoden 2014 ja 2015 Avoimet Kylät –tapahtumista tietoa  

http://www.pohjois-savonkylat.fi/ —> Avoimet Kylät 

Avoimet Kylät 2016— la 11.6.2016  
Tulkaa mukaan kylien tapahtumapäivään! 

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) uusi puheenjohtaja Petri Rinne ja              

Syty:n hallituksen kokoonpano 



 

Meidän turvallinen kylä- kyläturvallisuuskoulutus 

lauantaina 2.4.2016 klo 9-16 

 

 

 

 

 

Karttulan yhteispalvelupisteessä (Osoite: Kissakuusentie 6, 72100 Karttula) järjestetään kylien 
turvallisuus ja hyvinvointikoulutus.  Mukaan kutsutaan kotitalouksien, kylien ja yhteisöjen edus-
tajia kyliltä! Koulutuspäivä on maksuton. 

Ohjelma: 
9.00 Aamukahvit ja esittäytyminen 
9.30 Alkusammutuskoulutus (AS1) Pohjois-Savon Pelastuslaitos 
11.30 Lounastauko (omakustanteinen) 
12.00 Omatoiminen varautuminen arjen häiriötilanteisiin 
*Kotivaraa tarvitaan, mutta mitä ja kuinka paljon? 

*Selviydy sähköttä 
*Tietoturva kuntoon - salasanalla on väliä 
13.00 Turvallinen kylä- hyvinvoivat kyläläiset 
*Mikä tuo turvallisuutta ja hyvinvointia omalle kylälle? 
*Yhteistoiminnan ja naapuriavun merkitys 
14.00 Kahvitauko 
14.30 *Kylän turvallisuustyö näkyväksi-turvallisuussuunnittelua ja tapahtumia? 
*SPEK:n materiaalipankin hyödyntäminen (mm.kylaturvallisuus.fi) 
15.30 Loppukeskustelua ja turvallista kotimatkaa! 
 
Ilmoittautumiset to 24.3.2016 mennessä https://koulutus.spek.fi >> Meidän turvallinen kylä tai       

Aikku Eskeliselle, aikku.eskelinen@spek.fi tai 040-8344545. 

Tarjoamme aamu-ja iltapäiväkahvit. Omakustanteinen lounas. Ilmoitathan myös mahdolliset 
ruoka-aineallergiat.  

Tervetuloa mukaan! 



Pyydetään palauttamaan jos vastaanottajaa ei tavoiteta. 

Kyläasiamies Merja Kaija, Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 

 
Merkatkaa kalenteriin! 

Valtakunnallinen Avoimet Kylät -11.6.2016, Pohjois-Savo osal-

listuu valtakunnalliseen päivään.  Kaikki kylät mukaan!  Ilmoita ta-

pahtumani mukaan 31.3.2016 mennessä. 

Kyläturvallisuus-koulutus 2.4.2016 Karttula, yhteispalvelu-

piste (ilmoittaudu mukaan 24.3.2016 mennessä, mainos sisäsivuil-

la) 

Pohjois-Savon Kylät ry  Kyläpäivä ja kylien kevätkokous 

16.4.2016, paikka ilmoitetaan myöhemmin.  

Lokaali  10.-11.9.2016 Päijät-Häme, Heinola 

Tervetuloa  hämäläisiin kyliin! 

Lokaali 2017 Paikallistoimijoiden juhla Pohjois-Savossa 

Leppävirralla 2.-3.9.2017.  

Suomi100-ohjelma ja Suomen Itsenäisyyden 100-

vuotisjuhlavuosi 2017. http://suomi100finland.fi/etusivu 

Pohjois-Savon Kylät ry 

@PSKylat www.pohjois-savonkylat.fi 
(Twitter) 

Muistakaa pitää yhteystiedot ajan 

tasalla, tiedotamme kylärekisterin 

kautta! 


