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Lämmin kiitos jäsenille, kylätoimijoille
ja yhteistyökumppaneille

vuodesta 2016.

Toivotamme onnea ja menestystä
vuoteen 2017!



KYLÄTOIMINNAN VUOSI 2016 
POHJOIS-SAVOSSA

Vuoden 2016 alussa Pohjois-Savon Kylissä oltiin odottele-
valla kannalla, mitä vuosi tuo tullessaan. 

Toihan se: Kehittyvät Kylät- Palveluita tuottamassa -han-
ke sai myönteisen hankepäätöksen ja uudet työntekijät 
jalkautuivat kylien avuksi. Lokaalin suunnittelu aloitettiin 
vuodelle 2017, matkan varrella nimi muuttuikin valtakun-
nallisen Maaseutuparlamentin valmisteluksi.  Avoimet Kylät 
toteutettiin kesällä ja sitä jatketaan ensi vuonna vielä suu-
remmin askelin 10.6.2017 Suomi100 - teemalla. Toivomme 
kyliä runsaasti mukaan, valtakunnallisesti tavoitellaan 800 
kylää avaamaan ovensa kesäkuisena lauantaina 10.6.2017.

Kylille jalkauduttiin monta kertaa eri tilaisuuksissa ja me-
diassa oltiin esillä. Pohjois-Savon Kylät ry rooli ja näkyvyys 
ovat moninkertaistuneet hankkeemme ja maaseutuparla-
mentin myötä. 

Kylät ovat päässeet kehittämään toimintaansa ja olemme 
vihdoinkin voineet antaa sitä tukea kylille, mitä meiltä on 
toivottu. Nostona vuoden varrelta, olimme järjestämässä 
Virtuaalista harrastuspäivää useilla kylillä yhdessä  Palvelu 
tulevaisuuteen eMaaseutu-hankkeen kanssa. Tällaiselle toi-
minnalle olisi kysyntää ja tarvetta kylillä. 

Pääkirjoitus

Ensi keväänä on tulossa useita työpajoja, niistä lisää 
seuraavalta sivulta. Toivottavasti kaikille toimijoille löytyy 
sopivia ja tarpeeseen vastaavia työpajoja. Kyläpäällikkö-
koulutuksen tuella voimme lisäksi vastata vielä ensi vuoden 
aikana uusiin koulutustarpeisiin. 

Varjoja kylätoiminnan yllä on ollut ja mekin saimme Poh-
jois-Savon Kylissä kokea Hyrrä -järjestelmän vajavaisuuden 
loppuvuodesta. Haasteista kuitenkin selvittiin ja tästä on 
hyvä jatkaa vuonna 2017. Vuodesta 2017 on tulossa kylätoi-
minnan supervuosi täällä Pohjois-Savossa. 

Ahkeruutta kyliltä ja toimijoilta löytyy, toivottavasti olette 
muistaneet levähtää Joulun aikana ja ladata akkuja tulevaan 
vuoteen. Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita ja verkos-
tojamme yhteisestä vuodesta 2016. 

Minna Makkonen Merja Kaija
puheenjohtaja   kyläasiamies

Jumppaa Virtuaalisessa harrastuspäivässä 
Pajulahden koululla



KAIKILLE AVOIMIA TILAISUUKSIA
KEVÄTKAUDELLA 2017

KYLÄTALOT TUNNETUIKSI JA TURVALLISIKSI
Kylätalomme kaipaa lisää käyttäjiä! Kenelle, mitä, miten viestimme ja markkinoimme, että meidät löyde-
tään ja varauskirja täyttyy? Mitä meidän tulee ottaa huomioon, että kylätalomme on turvallinen paikka 
kokoontua ja toimia?
Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa järjestää neljä saman sisältöistä tilaisuutta, joita luotsaavat kyläkoordinaattorit Heli 
Haverinen (kyläturvallisuus) ja Tuula Palojärvi (kylä- ja lähipalvelut). Valitse sinulle sopiva paikka ja ajankohta. Ilmoittautu-
miset viimeistään viikkoa ennen nettilomakkeella tapahtumakalenterin kautta pohjois-savonkylat.�  tai puh. 050 3415 765 tai 
sähköpostitse heli.haverinen@pohjois-savonkylat.� . Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

• 19.1. klo 17-20.00 Karttula, Syvänniemi, Hermannitalo (Postitie 32, 71570 Syvänniemi). Tilaisuuden alussa Kala-
   kukon haussa olevia teemahankkeita esittelee  hankekoordinaattori Sanna Happonen.
• 15.2. klo 17.30-20.00 Nilsiä, Palonurmi, Poukama (Palonurmentie 646, 73810 Palonurmi).
• 1.3. klo 17.30-20.00 Vieremä, Kauppilanmäen Kyläkeskus (Kauppilanmäentie 823, 74270 Kauppilanmäki).
• 6.4. klo 17.30-20.00 Maaninka, Tuovilanlahti, nuorisoseurantalo (Toivoharjuntie 11, 71775 Tuovilanlahti).

VEROPAJA YHDISTYKSILLE 
31.1. klo 17-20, Kuopio, Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2.
Mitä jokaisen kylien yhdistysaktiivin olisi hyvä tietää verotuksesta? Tule mukaan kuulemaan tietoa ja keskustelemaan Ve-
rohallinnon edustajien kanssa. Illan aiheina yhdistyksen veronalaiset tulot, arvonlisäverovelvollisuus, kiinteistövero, Katso-
tunnukset ja muutokset sähköisissä palveluissa 2017. Verohallinnon asiantuntijat toivovat osallistujien mieltä askarruttavia 
kysymyksiä jo ennakkoon, joita voi esittää ilmoittautumisen yhteydessä. 
Tilaisuus on osallistujille maksuton. Kahvitarjoilu. Mukaan mahtuu 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu 
22.1. mennessä nettilomakkeella tapahtumakalenterin kautta pohjois-savonkylat.�  tai puh. 046 9205 766 tai sähköpostitse 
tuula.palojarvi@pohjois-savonkylat.� 

”VÄLTÄ VUAROO” - TURVALLISUUSPÄIVÄ
04.02. klo 10-14, Leppävirta, Soinilansalmen kylätalo, Heinävedentie 2700
Leppävirran Itäisten kylien turvallisuuspäivä lauantaina 4.2.2017 klo 10-14 Salmitalolla, Soinilansalmen kylätalolla. Päivän 
aikana mm mahdollisuus harjoitella alkusammutusta, saada hätä-ensiavun pikavinkit, tutustua varautumiseen. Tarkempi päi-
vän sisältö varmistuu tammikuun alussa. Tilaisuus avoin kaikille! Tervetuloa! Lisätietoja: Heli Haverinen, puh. 050 3415 765,
heli.haverinen@pohjois.savonkylat.� .

OSUUSTOIMINNALLA KYLÄT KEHITTYMÄÄN TYÖPAJA
21.2. klo 17-20, Siilinjärvi, Yrityskeskus Innocum, S1-rakennus, Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi
Mitä mahdollisuuksia osuustoiminta voisi tuoda palvelujen tuottamismuotona meidän kylän kannalta? Olisiko osuustoiminta 
oikea tapa työllistää itseni? Miten osuuskunta perustetaan ja miten se toimii? Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan. Il-
lan asiantuntijana toimii Veli-Matti Karppinen, tuottaja, toimitusjohtaja, GrowNow Oy. Osallistujille maksuttomaan tilaisuuteen 
mahtuu mukaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kahvitarjoilu. Ilmoittaudu 5.2. mennessä nettilomakkeella ta-
pahtumakalenterin kautta pohjois-savonkylat.�  tai puh. 046 9205 766 tai sähköpostitse tuula.palojarvi@pohjois-savonkylat.� 

inoimme, että meidät lö
me on turvalline

kyläk

Tapahtuma-kalenteriTapahtumat netissä: www.pohjois-savonkylat.� 




