
Jäsentiedote 2/2018 

Pohjois-Savon Kylät ry 

Koulutukset kuntoon —     
ossoominen mukkaan -
hankkeen koulutuskalenteri 
mukana, ota talteen. 

Palvelupäiviä            
harvaanasutulle maa-
seudulle Ikäihmiset 
kiinni lähiyhteisöön -
hankkeen myötä. 

Kyläpäällikkö - 
koulutuksia       
tulossa  eri   
teemoilla. 



Puheenjohtajalta 

Kulunut syksy on tuonut uudet hankkeet Pohjois-Savon kylien toimintaan. 
Käynnistimme syyskuun aikana kaksi uutta hanketta. Ikäihmiset kiinni lähiyh-
teisöön on reilu kolmivuotinen hanke koko maakunnan alueella ja runsaan 
vuoden kestävä Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan -hanke Leader 
Kalakukon alueella.  

Uusien hankkeiden myötä olemme palkanneet kaksi päätoimista ja yhden 
osa-aikaisen työntekijän kyläasiamiehen lisäksi. Molemmat hankkeet kohden-
tuvat maaseudun kylille ja asukkaille ja ikäihmisten hanke harvaan-
asutulle maaseudulle. Nämä asiat on kirjattu myös hankesuunnitelmiin.  

Näillä hankkeilla pyrimme tuomaan palveluita ja koulutusta harvaan asutun 
maaseudun kylille. Samalla tuemme kylien toimintaa kohdentamalla tilaisuu-
det kylätaloille, metsästysseuran majoille tai vastaaville. Käytämme myös ky-
lillä olevien yritysten ja ihmisten palveluita varsinkin Ikäihmiset kiinni lähiyh-
teisöön -hankkeessa.  

Toiminnallamme haluamme antaa mahdollisuuden siihen, että ikäihmiset 
pystyvät mahdollisimman pitkään asumaan kotona ja turvallisessa lähiyhtei-
sössä. Kuljemme tavallaan vastavirtaan eli nykyistä taajamiin ja kaupunkiin 
keskittämistä vastaan. 

Pyrimme kehittämään yhteistyökumppaneiden kanssa mallia kuinka turvata 
harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuus ja antaa ihmiselle uskoa parem-
paan tulevaisuuteen, haasteita kyllä riittää. Alueen kunnat,  seurakunnat ja 
maaseudun toimijat ovat merkittäviä kumppaneita toiminnan onnistumisen 
kannalta.  

Nyt on aika ottaa yhteyttä kyläasiamieheen ja hanketyöntekijöihin hankkei-
den toiminnan tuomiseksi omalle kylälle ja alueelle.  

Ensilumia odotellessa voi vielä piipahtaa 
karpalosuolla ja laittaa lintujen talviruokin-
taa kuntoon. Eräihmiset pitäkää hyvä huoli 
koiristanne varsinkin siellä Ylä-Savon puo-
lella, koska noita ongelman aiheuttajia riit-
tää.  

Hyvää syksyn jatkoa toivotellen,  

Auvo Hirvonen  

puheenjohtaja  

Pohjois-Savon kylät ry  

 



KUTSU 
Pohjois-Savon Kylät ry syyskokous  

15.11.2018 klo 18.00 Manttu Riistavesi 

Syyskokouksen esityslista 

1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen järjestäytyminen  

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

5. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen suuruuksien vahvistami-
nen vuodelle 2019 sekä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintar-
kastajien palkkioista päättäminen  

6. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja heille henkilökohtaisten varajäsenten valitsemi-
nen erovuoroisten tilalle  

7. Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen: kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintar-
kastajaa  

8. Edustajien valitseminen muihin järjestöihin  

9. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat  

10. Kokouksen päättäminen    

Ilmoittautumiset kylien syyskokoukseen kahvitarjoilun varaamiseksi ma 12.11.2018 
mennessä kyläasiamies Merja Kaijalle merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi tai 045 
1791070.  

Pohjois-Savon Kylät sääntömääräinen syyskokous Riistaveden 
Mantulla (Keskustie 29, 71160 Riistavesi) 

Yhdistysten edustajat muistakaa ottaa valtakirjat mukaan. 
Syyskokouksen aineisto ja valtakirjapohja ladattavissa ja luet-
tavissa www.pohjois-savonkylat.fi —> vasen reuna Pohjois-
Savon Kylät —> Kevät– ja syyskokoukset. 

Mikäli sinulla olisi 
kiinnostusta toi-
mia Pohjois-
Savon Kylät ry:n 
hallituksessa tu-
levalla kaudella 
2019-2020, ota 
yhteyttä kyläasia-
mieheen.  



Pohjois-Savon Kylät ry:llä on alkanut Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön hanke. Hank-

keessa työskentelevät projektipäällikkö, kyläpalveluohjaaja ja kyläasiamies. Kylä-

työntekijät työskentelevät  kylillä palvelupäivissä. 

Hankkeen toiminta-alueena ovat Leppävirran, Tuusniemen, Kuopion, Kaavin,  La-

pinlahden, Siilinjärven, Pielaveden, Suonenjoen, Tervon, Rautavaaran ja Iisalmen 

harvaanasutut maaseutualueet. Toiminta järjestetään kylien kohtaamispaikoilla, 

kylätaloilla, nuorisoseurantaloilla tai metsästysseuran ylläpitämissä yhteisissä pai-

koissa. Säännöllisiä palvelupäiviä on tulossa seuraaville kylille: Kotalahti ja Sorsa-

koski Leppävirralta, Haluna ja Muuruvesi Kuopiosta ja Etelä-Tuusniemi (Kosula) 

Tuusniemeltä.  

Hankkeessa järjestetään maaseudun ikäihmisille matalankynnyksen palvelupäiviä 

noin kerran kuussa viidellä eri kylällä ja pop-up-palvelupäiviä 10 kylällä. Pop-up päi-

viin haetaan kyliä mukaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Sisältö luo-

daan ikäihmisten tarpeiden mukaan. Palvelupäivien kautta ikäihmiset saavat mie-

lekästä tekemistä ja yhteisöllisyyden kokemuksia, vertaistukea, tukea turvalliseen 

kotona asumiseen sekä tietoa ja ohjausta etäasiointiin ja kotiin tuotaviin palvelui-

hin. Palvelupäivien kautta ikäihmiset saavat sisältöä arkeen, osallistumisen mah-

dollisuuksia lähellä kotia, lisää kontakteja lähiyhteisöön ja sitä myötä yksinäisyy-

den lievittymistä.  

Hankkeen rahoitus tulee Sosiaali– ja terveysjärjestön avustuskeskukselta (STEA).  

Hanke on yksi STEAn Elämänoteverkoston hankkeista.  Hankeaika on 1.9.2018-

30.6.2021.  

Lisätietoja hankkeesta 

projektipäällikkö Satu Iljo 

kyläpalveluohjaaja Eeva Hyytinen 

 

 



Pohjois-Savon Kylät ry:n hallinnoima ja Pohjois-Savon Liikunnan osatoteuttama 

hanke Koulutukset kuntoon –ossoominen mukkaan alkoi 1.9.2018. Lokakuun 2019 

loppuun asti jatkuvan hankkeen toiminta on kohdennettu kaikille maaseudun yh-

distystoimijoille ja yhdistystoimintaan mukaan tuloa pohtiville Kehittämisyhdistys 

Kalakukko ry:n toiminta-alueella (Kaavi, Kuopion maaseutualueet, Rautavaara, 

Siilinjärvi ja Tuusniemi).  

Hankkeen monipuolinen koulutustarjonta esitellään seuraavilla sivuilla. Osa 

koulutuspaikkakunnista on vielä avoimena ja yhdistyksillä on mahdollisuus esittää 

paikkakuntatoiveita 30.11.2018 asti sähköpostitse (merja.kaija@pohjois-

savonkylat.fi).  

Koulutusten lisäksi tarjolla on myös yhdistyskohtaisia kehittämistyöpajoja. 

Hankkeen aikana maksimissaan kahdeksalla yhdistyksellä on mahdollisuus saada 

yhdistykselleen yksi maksuton, teemoitettu kehittämistyöpaja.  

Hankkeessa tullaan pilotoimaan uutta matalan kynnyksen liikunnallista toimin-

taa. Tavoitteena on synnyttää yhdistysten yhteistyöllä uutta liikunnallista toimin-

taa tai tapahtumia kahdella paikkakunnalla/kylällä/alueella. Lisäksi voidaan ko-

keilla etäliikunnan toteuttamista osana edellä mainittua pilottia tai erillisenä pro-

jektina.  

 
Lisätietoa hankkeesta, koulutuskalenteri ja    

ilmoittautumislinkit löytyvät 

www.pohjois-savonkylat.fi 

















9.45 Tarjolla aamukahvia ja suolaista 

10.00 Tervetuloa, kyläasiamies Merja Kaija 

Tutustumista toisiin, virittäytyminen päivään ja kyläkuulumisten vaihtoa. 

10.30 Hallinnolliset työt, miten voisimme keventää työmäärää ja jakaa tehtäviä.  

Merja Kaija, kyläasiamies 

11.45 Lounas (omakustanne) 

12.30 Kyläyhdistys inspiraationa - miten se toimii parhaiten?  

Mitä toivoisit omaksi tueksi? Hyvät keinot jakoon. 

Aiheeseen johdattelee Nina Heiskanen, Seleko Ky,  

työnohjaaja ja työyhteisösovittelija. 

15.00 Päivän päätös. 

Tarmoa, tukea ja työnjakoa  

kylätyöhön -tilaisuus 

Onko kyläyhdistyksessä toimiminen tasapainoilua?  

Tule mukaan Kyläpäällikkö-koulutukseen 

Kotalahti-talolla   

(Laitilanniementie 10, Kotalahti, Leppävirta) 

lauantaina 17.11.2018 klo 10.00 – 15.00  

Ilmoittautumiset, joko oheisesta linkistä  

https://www.webropolsurveys.com/S/7922653347569D65.par 

tai kyläasiamies Merja Kaijalle viimeistään 9.11.2018 
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi tai 0451791070 

https://www.webropolsurveys.com/S/7922653347569D65.par




Uudet työntekijät esittäytyvät  

Sari Vainikainen on aloittanut syyskuussa osa-aikaisena koulu-

tuskoordinaattorina Koulutukset kuntoon  - ossoominen muk-

kaan –hankkeessa. Sari toimii kyläasiamies-Merjan ja Pohjois-

Savon Liikunnan Niina Markkasen työparina, ja vastaa kurssien 

aikatauluttamisesta ja niistä tiedottamisesta. Hän toimii myös 

kouluttajana osassa hankkeen koulutuksista.  Kurssien teemoi-

hin ja kurssipaikkatoiveisiin liittyen kannattaa olla yhteydessä 

Sariin (sari.vainikainen@pohjois-savonkylat.fi) 

 

Satu Iljo on aloittanut projektipäällikkönä Ikäihmiset kiinni lä-

hiyhteisöön – hankkeessa. Sadun tehtäviin kuuluu hankkeen 

hallinnointi ja arviointi, raportointi sekä yhteistyöverkoston 

luominen. Lisäksi hän osallistuu palvelupäivien käytännön to-

teutukseen ja viestii hankkeesta. Satu valmistui kesäkuussa 

kulttuurituottajaksi ja aiemmalta ammatiltaan hän on tervey-

denhoitaja. Työkokemus on monipuolista, esimerkiksi hoi-

toalalla hän on hoitanut ihmisiä vauvasta vaariin sekä toiminut 

myös media-alalla.  

Satu on syntynyt Pielavedellä, Vaaraslahden kylällä. Suurimman osan työ- ja koulutus-

kokemuksesta hän on hankkinut Etelä-Suomessa. Satu muutti perheineen vuonna 

2012 takaisin kotiseuduilleen Kuopioon.  

Eeva Hyytinen aloitti lokakuun alussa Ikäihmiset kiinni lähiyh-

teisöön –hankkeen kyläpalveluohjaajana. Kyläpalveluohjaaja 

toimii tiiviissä yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Työtehtä-

viin kuuluu kyläpalvelupäivien organisointi, sisällön tuottami-

nen, tiedottaminen sekä palvelupäivien käytännön toteutus. 

Lisäksi kyläpalveluohjaaja pyrkii verkostoitumaan laaja-

alaisesti ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, kylien 

ikäihmisten mielipiteet huomioiden.  

Eeva on asunut Kajaanissa, josta opiskelut toivat Kuopioon 

vuonna 2011. Hän on aiemmalta ammatiltaan matkailualan restonomi ja sittemmin 

opiskellut fysioterapeutiksi. Fysioterapeuttina Eevalla on monipuolinen työkokemus 

ikäihmisten parissa toimimisesta ja hän pitää tärkeänä ihmisen kokonaisvaltaista hy-

vinvointia.  



 

Puheenjohtaja Auvo Hirvonen   
044 0678373     
auvohir@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja Ulla Pirskanen 
050 3560165 
pirskanen51@hotmail.com 
      
 

Kyläasiamies Merja Kaija   
045 179 1070     
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi 
 

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n yhteystiedot 

www.pohjois-savonkylat.fi 

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön-hanke 
 

Projektipäällikkö Satu Iljo  
0504702381   
satu.iljo@pohjois-savonkylat.fi  
 
 

Kyläpalveluohjaaja Eeva Hyytinen 
0504702379 
eeva.hyytinen@pohjois-savonkylat.fi 
  
   

Kyläasiamies Merja Kaija                               
(työskentelee hankkeelle osa-aikaisesti)   

Koulutukset kuntoon—ossoominen mukkaan –hanke 
 

Koulutuskoordinaattori Sari Vainikainen 
0504702383  
sari.vainikainen@pohjois-savonkylat.fi  
 
 

Kyläasiamies Merja Kaija                               
(työskentelee hankkeelle osa-aikaisesti)  
 

Pohjois-Savon Liikunta (hankkeen osa-
toteuttaja), yhteyshenkilönä Niina Kaija   
0503223971    
niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi 

 

Pohjois-Savon Kylät ry  

@pohjoissavonkylat 

Pohjois-Savon Kylät ry 

@pskylat  

Pohjois-Savon Kylät ry 

@PSKylat  

Somesta meidät löytää 


