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Vuosi 2014 on ollut kaikkinensa mielenkiintoi-
nen. On tullut välillä syviä syövereitä, onneksi 
mukaan on mahtunut myös tähtihetkiä, joiden 
ansiosta olen kokenut aitoa savolaista ylpeyttä 
Pohjois-Savoa kohtaan. 
 
Jo vuosia kestänyt pohjatyö ja tämän vuoden 
intensiivinen yhteistyö toimintaryhmien kanssa 
alkaa luultavasti tuottaa hedelmää. Olemme 
alustavasti keskustelleet, josko jokaisen toimin-
taryhmän alueelle saataisiin oma hanke. Myös 
muiden järjestötoimijoiden kanssa on viritelty 
eri yhteistyömalleja, yhtenä Lähiyritykset tu-
tuiksi -illat, josta lisää tietoa jäsentiedotteen 
sivuilla.  
 
Marraskuussa on tulossa kylille kyselyä, jonka 
tarkoituksena on koostaa kylien tarpeita ja jota 
voimme hyödyntää mm. hankesuunnittelussa, 
joten siihen kannattaa ehdottomasti vastata, 
kunhan kyselyn sähköpostiin saapuu. Sen poh-
jalta saamme tärkeää tietoa juuri teidän kylän-
ne tarpeista! 
 
Olemme ottaneet kantaa pariin maaseutua 
koskettavaan asiaan, ekopisteiden säilymiseen 
haja-asutusalueilla ja häirikkö suurpetojen 
poistamiseen välittömästi ongelmien ilmentyes-
sä. Kannanotot ovat kokonaisuudessaan luetta-
vissa nettisivuiltamme. Koko ajan tulee uusia 
lakeja ja asetuksia, jolla vaikeutetaan maaseu-
dulla asuvien elinmahdollisuuksia, näihin mei-
dän tulee reagoida ja ottaa kantaa. 
  
Hyvät kyläläiset, me Pohjois-Savon Kylät ry:ssä 
ajamme teidän etujanne maakuntatasolla ja 
valtakunnallisesti, jotta maalla pystyy jatkossa-
kin asumaan ja hankkimaan toimeentulon ja 
että tulevillakin sukupolvilla olisi mahdollisuus 
nauttia maaseudun rauhasta ja puhtaasta luon-
nosta ja sen antimista! 
 
Palautteen perusteella olemme saaneet tänä 
vuonna kehitettyä tiedonvälitystä kylätoimin-
taan liittyen. Tätä viestintää tulemme entises-
tään tehostamaan vuoden 2015 aikana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokous pidetään 
kotikylässäni Kauppilanmäessä 29.11.2014 klo 
12 alkaen. Tilaisuuteen tulee tuomaan omat 
terveisensä myös kansanedustaja Seppo Kää-
riäinen. 
 
Varsinaisen kokouksen jälkeen myssyttelemme 
maakunnallisen kyläohjelman sisältöä nokipan-
nukahvia siemaillen ja makkaraa paistellen. 
Syyskokouksessa valitaan erovuosoisten halli-
tuksen jäsenten tilalle uudet, tänä vuonna 
myös puheenjohtaja seuraavaksi 2 vuodeksi. 
Erovuorossa olevat alueet: Ylä-Savo, Koillis-
Savo ja Sisä-Savo sekä Kuopion seudulle vara-
jäsen. Laittakaa noilta alueilta ehdotuksia aktii-
visista ja motivoituneista ehdokkaista tulemaan 
minulle tai Merjalle! Toivotan koko maakunnan 
alueen kyläläiset tervetulleiksi tänne Ylä-
Savoon. 
 
Kirpakoin pakkasterveisin Minna 
 

Pohjois-Savon Kylät ry:n nettisivuilta löytyvät 
tekemämme kannanotot kohdasta Pohjois-
Savon Kylät ry —> vasen reuna kannanotot 
alasivulla.   

    Puheenjohtajan terveiset 



Kutsu Syyskokous  

Pohjois-Savon Kylät ry 

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokous pidetään lauantaina 29.11.2014 klo 12.00 alkaen Vuoden 

Kylässä Kauppilanmäellä kyläkeskuksessa, osoitteessa: Kauppilanmäentie 630, 74270 Kauppilan-

mäki (Vieremä). 

Kokoustarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan kyläasiamies Merja Kaijalle 24.11.2014 

mennessä pohjoissavonkylat@gmail.com tai 045-1791070. 

Syyskokous päivän ohjelma ja kokouksen esityslista 

12.00  Tervetuloa Kauppilanmäkeen,  Minna Makkonen, puheenjohtaja  

  Avauspuheenvuoro Seppo Kääriäinen, kansanedustaja 

  Syyskokous Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sih-

teeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen suuruuksien 

vahvistaminen vuodelle 2015 

6. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2015-2016 

7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja heille henkilökohtaisten varajäsen-

ten valitseminen erovuoroisten tilalle 

8. Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen: kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 

varatilintarkastajaa 

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen 

10. Edustajien valitseminen muihin järjestöihin 

11. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat 

12. Kokouksen päättäminen 

 14.30 Nokipannukahvia ja makkaraa 

  Yhteistä keskustelua maakunnallisen kyläohjelman sisällöstä sekä kylien  

  tarpeista  

 

TERVETULOA, Pohjois-Savon Kylät ry, hallitus 



 Demokratiapalkinto   

Leppävirran kyläneuvostolle 

Syyyskokous käytännöt 

Kuka kyläänne edustaa?  

Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokous pidetään 

Kauppilanmäen kyläkeskuksessa la 29.11.2014. 

Kokouskutsu ja esityslista löytyvät edelliseltä 

sivulta. Kokouksessa päätösvaltaa käyttävät 

Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenet, jotka ovat 

maksaneet jäsenmaksun vuosikokoukseen men-

nessä.  

Sääntöjen mukaan jokaisella varsinaisella jäse-

nellä on yksi ääni. Joten jokaisesta jäsenyhdis-

tyksestä  voi olla vain yksi virallinen edustaja. 

Yhdistys päättää itse kuka jäsenyhdistystä edus-

taa. Tätä varten kokoukseen tulee tuoda valta-

kirja, malli löytyy nettisivuiltamme kohdasta ke-

vät– ja syyskokous.  Valtakirjat voi toimittaa 

etukäteen kyläasiamiehelle tai tuoda mukana 

kokoukseen. Henkilöjäsenillä ei tarvitse olla val-

takirjaa, vaan heidän tulee olla kokouksessa läs-

nä, mikäli aikovat äänensä käyttää.  

 

Syyskokous valitsee uudet hallituksen jä-

senet 

Syyskokouksessa valitaan hallituksen uudet jä-

senet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi 

kalenterivuodeksi. Onko sinulla mielenkiintoa 

kylien etujen ajamiseen maakunnallisesti tai tie-

dätkö henkilön, joka voisi tähän tehtävään so-

pia? Hallitus pyritään kasaamaan niin, että 

edustajia on tasaisesti Pohjois-Savon alueelta.  

Oikeusministeriö myönsi Leppävirran kylä-
neuvostolle Demokratiapalkinnon Kuntalii-
ton Demokratiapäivässä Helsingissä 14. 
10.2014.  
 
Demokratiapalkinto jaettiin neljälle lähide-
mokratiaa edistävälle toimijalle:  
Aspa-säätiön tarjoamalle VERTAISarviointi-
laadunarviointimenetelmä asumispalveluille, 
Asukkaiden Lappeenranta -toiminnalle, kyy-
järveläiselle verkkopalvelu Nopola News:lle 
sekä yleisöäänestyksen voittajalle Leppävir-
ran kyläneuvostolle. 
 
Leppävirran kyläneuvosto toimii kylien ja 
kunnan välisenä yhteistyö- ja keskustelu-
foorumina. Se kokoontuu säännöllisesti 
pohtimaan kylien ja kylätoimintatyön kehit-
tämistä. Kokoukset ovat avoimia kaikille, 
mutta kylien edustus on turvattuna virallisil-
la jokaisen kylän kokousedustajalla. Kylä-
neuvosto nostaa kylien tärkeiksi kokemia 
asioita esille ja käsiteltäväksi sekä tekee 
tarvittaessa esityksiä kunnalle. Yksi sen tär-
keimpiä saavutuksia on maaseutuohjelman 
laatiminen kunnalle. 
 
Vetoomus eduskunnalle 
 
Leppävirran Kyläneuvosto poikkesi Demo-
kratiapalkinnon haku matkalla eduskunnas-
sa jättäen vetoomuksen eduskunnalle kylä-
toiminnan valtionavun nostamiseksi että 
eduskunnan on lisäksi taattava riittävät ra-
halliset resurssit, jotta kylätoimintaa, maa-
seudun neuvonta- ja kansalaisjärjestöjä 
voidaan kehittää ja tukea sekä kylä-
asiamiesverkostoa vahvistaa palkkaamalla 
maakunnalliset kyläasiamiehet pysyviksi. 



LÄHIYRITYKSET TUTUIKSI KYLILLÄ 
Mistä löytyy lähin yritys auttamaan perhejuhlissa? Onko tarvetta    

persoonalliselle lahjalle tai tupaantuliaisille? Kuka auttaa metsätöis-

sä? Kuka tekee kaivutyöt jätevesijärjestelmän uusimiseen? Mistä löy-

tyy apua kaupassa käyntiin tai siivoukseen? Onko kylällä paikkaa, josta 

ostaa lähiruokaa? Suositaan oman kylän yrittäjiä ja pidetään kotikylä 

elinvoimaisena. 

Järjestämme paikallisyhdistysten ja yrittäjien välisiä tapaa-

misia omalla kylällä marras-joulukuun aikana.   

Teemoina mm. 

-Verkostoituminen yritysten ja yhdistysten välillä 

-Markkinointi 

-Paikallisen palvelutarjonnan kehittäminen  

Maaseutuseurat, maa- ja kotitalousnaiset, kyläyhdistykset, muut kylä-

toimijat sekä kyläaktiivit, ottakaa yhteyttä , kerromme lisää iltojen jär-

jestämisestä sekä tarkemmin ajankohdista:  

Heli Sulola, ProAgria / Maa- ja kotitalousnaiset 

040 672 05 97 heli.sulola@maajakotitalousnaiset.fi tai 

Merja Kaija, Pohjois-Savon Kylät ry  

045 179 10 70 pohjoissavonkylat@gmail.com 

 

Yhteistyössä mukana: Polku maaseutuyrittäjyyteen –hanke ja 

 



Valokuiturakentamisen neljäs vuosi on lopuil-

laan Laajakaista kaikille -hankkeessa. Vaikka 

valtakunnallisesti Pohjois-Savo on onnistunut 

tietoliikenneyhteyksien rakentamisessa haja-

asutusalueille kohtuullisesti,  ovat kuntien väli-

set erot valokuiturakentamisessa suuret. 

Parhaimmalla mallilla yhteyksien rakentaminen 

on Ylä-Savossa. Onnistumisen taustasyistä ei 

vähäisin ole voimakas maatalous: syrjäiset tuo-

tantotilat ovat alkumetreiltä saakka olleet mu-

kana hankkimassa valokuituyhteyksiä. 

Toisena tärkeänä tekijänä on alueelle valittu 

operaattori. Kaisanet on pystynyt rakentamaan 

kattavan valokuituverkon kaikille hakemilleen 

hankealueille.  

Valokuiturakentamista varten perustetut Savon 

Kuitu ja RTVO ovat painineet rahoitushaastei-

den kanssa. Julkisesta tuesta huolimatta run-

koverkkorakentaminen vaatii suuria investoin-

teja. Savon Kuitu on vedonnut rakentamisaikei-

den supistuessa myös riittämättömään kysyn-

tään. 

Valokuidun hankkineet kuntalaiset ovat olleet 

investointiin tyytyväisiä: vihdoinkin saatavilla 

on nopea ja luotettava nettiyhteys, joka ei ole 

altis säätilan vaihteluille tai töki verkon kuor-

mittuessa. 

Monelle valokuitu mahdollistaa elinkeinon har-

joittamisen nykyisiltä sijoiltaan: isojen tiedosto-

jen siirto, sähköisten lomakkeiden täyttö sekä 

yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tapaa-

minen videoteitse vaativat laajakaistan. 

Kaista Savoon –hanke on kulkenut kuntien ja 

operaattoreiden rinnalla tarjoten apua valokui-

tutiedotukseen. Viestintähanke päättyy vuo-

denvaihteessa. Lähitulevaisuudessa on ratkais-

tava, miten valokuituinfraan investoineet kun-

nat saavat satsauksestaan hyödyn irti kehittä-

en ja ottaen käyttöön uusia sähköisiä palvelu-

ja, jotka palvelevat kuntalaisia ja pitkien väli-

matkojen takana asuvia kyläläisiä entistä pa-

remmin. 
 

www.kaistasavoon.fi 

Mistä rahat toimintaa? -opas ilmestynyt 

Mistä rahat toimintaan -opas kertoo ensimmäisenä lajissaan kuinka 

yhdistykset voivat kerätä varoja toimintaan ja hankkeisiin. 

Paikallistoimijoiden LOKAALI-juhlaseminaarin yhteydessä julkaistus-

sa oppaassa esitellään kymmeniä erilaisia käytännön tapoja, joilla 

mikä tahansa pieni yhdistys voi koota varoja. Näihin esimerkkeihin 

on tiivistetty sekä kyläyhdistysten että 4H-yhdistysten kokoamia 

parhaita käytäntöjä. Mistä rahat toimintaan oppaan on tuottanut 

Kylien Bisneskeissit hanke. Oppaan voi ladata sähköisesti (PDF) 

www.pohjois-savonkylat -> kylätoiminnantyökaluja ja painettuna 

versiona opasta on saatavilla. 

Valokuitua eniten Ylä-Savossa 





Pohjois-Savon Kylät ry:n kotisivuilta osoitteesta www.pohjois-savonkylat.fi löytyy paljon tie-

to kylätoimijoiden käyttöön Kylätoiminnan työkaluja –kohdasta. Lisäksi kotisivuiltamme löytyy 

listaus kylien kotisivuista (Tietoa kylistä-otsakkeen alla), jos oman kylänne sivuja ei ole mainittu, 

laittakaa sivun tiedot kyläasiamiehelle. Kylätalorekisteriin kaivataan edelleen kylätalojen tieto-

ja, joita otetaan vastaan kotisivujemme lomakkeen kautta (kuvaa ei ole pakko laittaa).  

Facebookista löydymme  nimellä Pohjois-Savon Kylät ry, meistä voi tykätä, mutta sivustomme 

on julkinen kaikille, joten sinun ei tarvitse itse olla Facebookissa jäsen nähdäksesi mitä tiedotam-

me Facebookissa. 

Sähköiset kyläkirjeet tulevat kaikille, joiden tiedot ovat kylärekisterissä. Jos haluat saada it-

sellesi sähköisen kyläkirjeen sähköpostiisi liity nettisivujemme kautta tai ilmoita sähköpostiosoit-

teesi kyläasiamiehelle.  

Pyydetään palauttamaan jos vastaanottajaa ei tavoiteta. 

Kyläasiamies Merja Kaija, Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 

Kyläasiamies 

Merja Kaija 

0451791070 

pohjoissavonkylat@gmail.com 

Puheenjohtaja 

Minna Makkonen 

0400 544 204 

makkonen.minna@gmail.com 


