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Nettisivut ovat kyläyhdistyksen tärkeä tiedotuskanava. 
Lastukosken-Kylät ry on julkaissut hiljattain uudet sivut, 
joita tekemässä tässä Juhani Räsänen, Teija Lipponen ja 
sivujen pääkäyttäjä Maili Puustinen.
Sivut löytyvät osoitteessa:
http://lastukoskenkylat.blogit.fi 



POHJOIS-SAVON KYLÄT RY:N JÄSENYHDISTYKSET

Airakselan kyläyhdistys ry, Kuopio
Aittokosken Kylätoimikunta, Sonkajärvi
Etelä-Karttulan Kylät, Kuopio
Etelä-Kuopion Kylät ry, Kuopio
Etelä-Rautalammin maa- ja kotitalousseura, Rautalampi
Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys ry, Tuusniemi
Hankamäen Kyläyhdistys ry, Rautalampi
Harjurannan Kyläyhdistys ry, Varkaus
Harva-Petäys Kyläyhdistys, Sonkajärvi
Hautolahden kyläyhdistys ry, Tervo
Julkulan kaupunginosayhdistys ry, Kuopio
Järvenpää-Kukkopuro Ktmk, Sonkajärvi 
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry 
Kangaslahden Nuorisoseura ry/Kangaslahden kylä-
toimikunta ,Rautavaara 
Kangaslammin palo- ja pelastuskerho ry, Varkaus 
Kangaslammin Kyläyhdistys ry, Varkaus 
Kauppilanmäen kyläyhdistys ry., Vieremä
Keski-Soisalon kylätoimikunta, Leppävirta
Kinahmi-Konttimäen kyläyhdistys ry., Nilsiä
Kirman Seutu ry, Iisalmi 
Kojanlahti-Ruskila kyläyhdistys ry, Tuusniemi 
Kolmisopen Kyläyhdistys ry, Siilinjärvi 
Korpijärven kyläyhdistys, Lapinlahti 
Kotalahden Kyläyhdistys ry, Leppävirta 
Kumpusen Kyläyhdistys ry, Siilinjärvi 
Kurjalanrannan kyläseura ry, Leppävirta 
Kärkkäälän kyläyhdistys ry, Suonenjoki 
Könönpellon Asukasyhdistys ry, Varkaus
Lastukosken-Kylät ry, Nilsiä
Lempyyn kyläyhdistys ry, Suonenjoki 
Lyytilänmäen kyläyhdistys ry, Suonenjoki
Länsi-Saamainen-Reinikkalan Kyläyhdistys ry, Leppävirta
Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry
Mansikkavirran kyläyhdistys ry, Sonkajärvi 
Miettilän Kyläyhdistys ry, Kuopio

Murtolahden Kyläyhdistys ry, Nilsiä
Mustinmäen kylä-MKS ry, Leppävirta
Muuruveden Kyläyhdistys, Juankoski 
Mäntyjärven Kyläyhdistys, Kaavi 
Näädänmaan Mks-kylä ry, Leppävirta 
Oinasjärventien kyläyhdistys ry. , Sonkajärvi
Oravikosken Kyläyhdistys ry. , Leppävirta 
Paisuan Kyläseura ry, Sonkajärvi 
Pajusten kyläseura ry, Pielavesi 
Palosenmäen Kyläseura Ry. , Vieremä
Paukarlahden Kyläyhdistys Ry, Leppävirta
Pelonniementien kyläyhdistys ry., Kuopio
Pihkainmäen kyläyhdistys ry , Kuopio 
Pohjoismäen Kylätoimikunta, Sonkajärvi 
Pohjois-Pielaveden Kylät Ry, Pielavesi 
Puponmäki-Särkijärven kyläyhdistys ry, Leppävirta
Purola-seura ry, Suonenjoki 
Riistaveden Kyläyhdistys ry, Kuopio
Saarelan Seudun Kyläyhdistys ry, Pielavesi 
Saikari-Vaajasalmen kyläyhdistys ry, Rautalampi
Savulahden Kylätoimikunta, Kuopio
Soinilansalmen Kyläyhdistys, Leppävirta
Sonkakosken Kylätoimikunta, Sonkajärvi 
Sorsakosken eläkeläiset ry, Leppävirta
Sorsakoski-seura r.y. , Sorsakoski 
Syvänniemen Kyläyhdistys, Kuopio 
Talluskylän Kyläyhdistys ry, Tervo 
Tavinsalmen Kylätoimikunta, Maaninka 
Tiitilänkylän-Sonkarin kylät, Vesanto
Timolan Kyläyhdistys ry, Varkaus 
Tuusjärvi-Hiidenlahden kyläyhdistys ry., Tuusniemi 
Vehmersalmen Kylät ry, Kuopio
Vehvilän kyläyhdistys ry, Suonenjoki 
Vänninmäen Kylätoimikunta, Sonkajärvi
Västinniemen Kylätoimikunta, Juankoski
Ylä-Savon Veturi ry 



KIITOKSIEN AIKA

Olen toiminut lähes vuoden Pohjois-Savon kylien puheen-
johtajan ominaisuudessa. Nyt on kiitoksien aika! Kiitos vuo-
den 2011 hallitukselle, jonka kanssa tehtiin hyvät suuntavii-
vat tulevaan. Päällimmäisenä viime vuodesta tulee mieleeni 
ajatus, että se oli suunnittelun ja uuden luomisen vuosi koko 
yhdistykselle! Saimme viime tammikuussa Tuulan osa-aikai-
seksi kyläasiamieheksi ja ilman hänen työpanostaan emme 
olisi nyt tässä! Olemme saaneet hiottua monta työkalua 
uuteen uskoon aina jäsenrekisteristä uusiin nettisivuihin! 
Tästä on hyvä jatkaa!

Lähden luottavaisena vuoteen 2012. Uusi hallitus on en-
tistä kattavampi otanta ympäri Pohjois-Savoa ja näinollen 
edustaa paremmin koko laajaa toiminta-aluettamme. Tarkoi-
tuksenamme on vuoden aikana tehdä neljä jäsentiedotetta, 
lisäksi sähköiset uutiskirjeet ilmestyvät noin kuukauden 
välein. Toivottavasti saamme näin tuotua mahdollisimman 
paljon hyödyllistä tietoa niin paikallisesta kuin valtakunnal-
lisestakin  toiminnasta  jäsenyhdistyksillemme. Vuoden kylä 
2012 haku on myös alkamassa, laittakaa hyvät kyläläiset 
hakemuksia tulemaan! Lokaali järjestetään tänä vuonna   
Joensuussa, sinne olisi nyt saumaa lähteä vähän suurem-
mallakin kokoonpanolla, jos osallistujia on riittävästi, ehkä-
pä jopa linja-autolla! Elokuussa Voimistuvat kylät-seminaari 

on Ylä-Savossa Sonkajärvellä, siellä Pohjois-Savon kyliltäkin 
on edustus mukana. Tulkaahan nykäisemään hihasta ja 
vaihtelemaan kuulumisia!

Hyvää alkanutta vuotta toivottaen Minna

Minna Makkonen, puheenjohtaja
p. 0400 544 204, makkonen.minna@gmail.com
www.pohjois-savonkylat.� 

lä-Savos S

Pääkirjoitus

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY:N HALLITUS 2012

Puheenjohtaja Minna Makkonen, Vieremä
Varapuheenjohtaja Pertti Heikkinen, Lapinlahti, varajä-
sen hallituksessa Reijo Voutilainen, Lapinlahti

Muut jäsenet:
Hans-Peter Heubach, Rautavaara, varalla Teija Lippo-
nen, Nilsiä
Pirkko-Liisa Hätinen, Tervo, varalla Orvokki Husso, 
Kuopio
Ulla Levämäki, Tuusniemi, varalla Auvo Hirvonen, 
Tuusniemi
Markku Pesonen, Leppävirta, varalla Terttu Herranen, 
Leppävirta
Esko Ropponen, Varkaus, varalla Osmo Asikainen, 
Varkaus

Aila Salminen, Pohjois-Savon liitto
Eero Suominen, Kuopio, varalla Tiina Holopainen, 
Kuopio
Laura Vinberg, Ylä-Savon Veturi, varalla Sari Hyttinen
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimii Tuula Palojärvi

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät nettisivuilta 
www.pohjois-savonkylat.� 

Ole yhteydessä ja anna kommentteja, vinkkejä ja palautet-
ta, millä tavoilla Pohjois-Savon Kylät ry:n toimintaa tulisi 
kehittää ja mitkä ovat asioita, joita toivoisit että viemme 
eteen päin.



Huom
io!

Pohjois-Savossa maakunnan Vuoden Kylä on valittu vuo-
desta 1987 alkaen. Vuodesta 1993 Pohjois-Savon liitto ja 
Pohjois-Savon Kylät ry ovat tehneet valinnan yhdessä.  Vuo-
den Kylä 2011 on Sorsakoski.

 Vuoden Kylä 2012 haku on käynnistymässä. Vuoden Kylän 
valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimin-
taa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. 
Valinnassa painotetaan kylien toiminnan suunnitelmallisuut-
ta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevai-
suuteen suuntautumista. Tarkemmat ohjeet hakulomakkei-
neen  päivittyvät Pohjois-Savon Kylät ry:n nettisivuille www. 
pohjois-savonkylat.�  tammi-helmikuun vaihteessa tai ne voi 
pyytää kyläasiamies Tuula Palojärveltä p 045 3066 808 tai 
tuula.palojarvi@metsapalo.� . Hakulomakkeet liitteineen 
toimitetaan kyläasiamiehelle 9.3.2012 mennessä osoittee-
seen Pohjois-Savon Kylät ry, Tuula Palojärvi, Kotilahdentie 
18, 71800 Siilinjärvi. 

Pohjois-Savon Vuoden Kylä julkistetaan maakuntahalli-
tuksen kokouksessa kesäkuussa. Valtakunnallinen Vuoden 
Kylä 2012 valitaan maakunnallisten vuoden kylien joukosta 
ja julkistetaan syksyllä LOKAALI -seminaarissa Joensuussa.

VUODEN KYLÄ 2012 -HAKU

VUODEN KYLÄMYÖNTEISIN 
KUNTA HAKU MYÖS KÄYNNISSÄ
Pohjois-Savon Vuoden kylämyönteisin kunta -haku on käyn-
nistynyt. Valinnalla halutaan nostaa kuntien ja kylien väli-
sen yhteistyön arvostusta, antaa sille tunnustusta ja tuoda 
esiin toimivia esimerkkejä yhteistyöstä. Valittu kunta lähe-
tetään valtakunnalliseen vuoden kylämyönteisin kunta -kil-
pailuun Pohjois-Savon Kylät ry:n esityksenä. Valinta tehdään 
Suomen Kylätoiminta ry:n ja ja Suomen Kuntaliiton toimesta 
ja julkistetaan syksyllä.
 Vuoden kylämyönteisin kunta -kilpailussa valintakritee-
rejä ovat mm. hyväksi koettu yhteistyö kyläyhdistysten/

muiden paikallisyhdistysten ja kunnan välillä, kuntalaisten 
kuuleminen ja osallistaminen, toimintaresurssit paikallisille 
kehittäjille, mallikkaasti järjestetyt lähipalvelut sekä uuden-
tyyppiset ratkaisut lähipalveluiden tuotannossa paikallisyh-
distysten kanssa.
 Ehdotuksia Pohjois-Savon Vuoden kylämyönteisimmäksi 
kunnaksi voivat tehdä kyläyhdistykset sekä toimintaryh-
mät. Ehdotus tehdään vapaamuotoisella hakemuksella, 
joka toimitetaan kyläasiamies Tuula Palojärvelle 9.3.2012 
mennessä tuula.palojarvi@metsapalo.�  tai Pohjois-Savon 
Kylät ry, Tuula Palojärvi, Kotilahdentie 18, 71800 Siilinjärvi. 
Lisätietoja  p. 045 2066 808.

Tiedossa on, että lähivuosina monet kyläyhdistykset 
täyttävät tasakymmenvuosia. Jos teidän yhdistyksellänne 
on tänä- tai lähivuosina juhlavuosi, niin ilmoittakaa siitä 
kyläasiamiehelle p. 045 2066 808 tai tuula.palojarvi@
metsapalo.� . 

Pohjois-Savon Kylät ry haluaa olla mukana juhlistamassa 
jäsenyhdistystensä taivalta tekemällä tervehdyskäynnin 
juhlivan yhdistyksen luona joko vuosijuhlassa tai muun ta-
pahtuman yhteydessä.

JUHLIIKO YHDISTYKSENNE
TASAVUOSIA?

Puheenjohtaja Minna Makkonen ja varapuheenjohtaja Pertti 
Heikkinen ojensivat Pohjois-Savon Kylät ry:n huomionosoi-
tukset Vuoden Kylä 2011 tunnustuksen saaneelle Sorsakos-
kelle syyskokouksessa. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja He-
lena Alanne vastaanotti viirin ja käsintehdyn vieraskirjan.



nat järjestävät. 
Voit myös taitojesi mukaan hakeutua johonkin erityisteh-

tävään. Esimerkiksi koirajärjestön hälytysryhmässä voit val-
mentautua koirasi kanssa etsintätehtäviin, sukeltajana voit 
kouluttautua vedenalaiseen etsintään ja radioamatöörinä 
tai muuten viestintätekniikasta kiinnostuneena voit erikois-
tua viestintätehtäviin.

Sinulla on myös mahdollisuus kouluttautua valmiuspäivys-
täjäksi, valmiuskouluttajaksi tai Vapepa-johtajaksi.

Näin pääset alkuun: 
1. Ota yhteyttä Vapepan paikallistoimikunnan yhdyshenki-
löön TAI
2. Ota yhteyttä alueesi valmiuspäällikköön:
Esa Pääkkönen 
esa.paakkonen@redcross.�  
p. 0400 648 268

TERVETULOA VAPAAEHTOISEEN PELASTUSPALVELUUN

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA) on vapaa-
ehtoisten auttajien verkosto

Vapepa on 49 järjestön yhteenliittymä, jonka tehtävänä 
on tukea pyydettäessä viranomaisia erityisesti runsaasti 
ihmistyövoimaa vaativissa tehtävissä. Tällöin Vapepa toimii 
yhteistyössä viranomaisten kanssa täydentäen ja tukien 
poliisi-, pelastus- sekä sosiaali- ja terveysviranomaisia. Ta-
vallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan on 
kadonneen henkilön etsintä, mutta tehtävä voi olla muukin 
majoituksesta ja liikenteen ohjauksesta henkiseen tukeen. 

Valtakunnallisesti Vapepassa on 20 000 vapaaehtoista 
1200 hälytysryhmässä. Suomen Punainen Risti toimii Vape-
pan yhdysjärjestönä ja koordinoi toimintaa yleisen vapaa-
ehtoisen pelastustoiminnan osalta. Vapaaehtoista meri- ja 
järvipelastusta koordinoi Suomen Meripelastusseura ja 
vapaaehtoista lentopelastusta Suomen Lentopelastusseura.

Perustehtävänä auttaminen 
Vapepan perustehtävänä on auttaa avun tarpeessa olevaa 

ihmistä. Tavoitteena on, että vapaaehtoisten valmius toimia 
viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä. Vapepa yh-
teensovittaa eri järjestöjen ja organisaatioiden yhteistyötä, 
jotta auttaminen on mahdollisimman tarkoituksenmukaista 
ja tehokasta. Jokainen järjestö antaa oman osaamisensa yh-
teenliittymään. Vapepa seuraa järjestöjen hälytysvalmiutta, 
koulutusta ja käytettävissä olevaa kalustoa.

Tule mukaan Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun toimintaan!

Suomen Kylätoiminta ry:n jäse-
nenä kuulut jo Vapepaan. Muodos-
ta oma hälytysryhmä. Ryhmässä 
voit kouluttautua juuri sinua kiin-
nostaviin tehtäviin. 

Vapepan paikallistoimikunnat 
järjestävät Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun peruskursseja sekä 
lyhyempiä Vapepa tutuksi -infoja, 
joilta saa hyvät perustiedot Vape-
pasta ja pelastustoiminnasta. Hyvä 
väylä tulla mukaan hälytysryhmä-
toimintaan on osallistua etsinnän, 
viestinnän tai ensihuollon perus-
kurssille, joita paikallistoimikun-

- on organisoitua kansalaistoimintaa 
- toimii pyyteettömästi 
- tukee viranomaisia
Suomen kylätoiminta ry on ollut osa
Vapepaa jo vuodesta 2009 
Lisätietoa www.vapepa.� 

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU



Huom
io!

Uutena palveluna rakennetaan Pohjois-Savon 
Kylät ry:n nettisivuille kylätalorekisteri. Tarkoi-
tus on, että palvelusta löytyy tulevaisuudessa 
mahdollisimman kattavasti maakunnan kylätalot, 
nuorisoseurantalot, metsästysseurojen talot ym. 
yleishyödyllisten tahojen ylläpitämät kokoontu-
mispaikat.

Rekisteri toimii samalla kertaa kylätalojen koostettuna 
markkinointipaikkana, tietopankkina tapahtumien järjestä-
jille sekä tarvittaessa myös työkaluna pelastustehtävissä, 
kun kokoontumispaikat löytyvät tarvittaessa yhdestä pai-
kasta.

Kylillä on ratkaiseva merkitys siinä, että rekisteristä saa-
daan mahdollisimman kattava. 

Miten toimitaan?
Kaikista helpoiten kylätalon tietojen ilmoittaminen tapah-

tuu netissä www.pohjois-savonkylat.� . Sieltä löytyy sähköi-
nen lomake, johon voi täyttää tarvittavat tiedot. Tietoja voi 
lähettää myös sähköpostitse kyläasiamiehelle tuula.palo-
jarvi@metsapalo.� 

Kunkin kylätalon kohdalla tulee kertoa ainakin yleinen 
kuvaus talosta sekä sen tiloista ja varustelusta, minkä-
laiseen käyttöön se sopii ja mahdollisesti vuokrauksen 
hinnat. Lisäksi kannattaa mainita, jos tilojen vuokraajalla 
on mahdollisuus lisäpalveluiden ostamiseen, esim. pitopal-
veluun. Kylätalon osoite sekä yhteystiedot henkilölle, jolta 
saa lisätietoja ja joka varauksia hoitaa, ovat luonnollisesti 
välttämättömät. 

Jos mahdollista, kannattaa lähettää valokuvia markki-
noinnnin tueksi.

Palvelu on Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenyhdistyksille 
maksuton, muille hinta 40 €/vuosi.

Lisätietoja kyläasiamies Tuula Palojärveltä,
p. 045 2066 808.

KYLÄTALOT VERKKOON

Tiesithän, että Pohjois-Savon Kylät ry:ssä voi olla myös 
henkilöjäsenenä? Yhdistysjäsenten posti lähetetään pu-
heenjohtajalle, joka välittää sen harkintansa mukaan oman 
yhdistyksensä jäsenistön käyttöön, mutta henkilöjäsen saa 
postin suoraan kotiinsa. 

Kahdenkympin vuosihintaan henkilöjäsen saa neljä ker-
taa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen lisäksi Suomen 
Kylätoiminta ry:n julkaiseman Maaseutu Plus lehden kuusi 
kertaa vuodessa.

Henkilöjäsen on myös oikeutettu osallistumaan yhdistyk-
sen päätöksentekoon kevät- ja syyskokouksissa.

HENKILÖJÄSENYYS

TAPAHTUMAKALENTERI
Nettisivuilla www. pohjois-savonkylat.�  on tapahtumaka-
lenteri, joka on myös kylien käytössä. Jos järjestätte mitä 
tahansa tapahtumia, joille toivotte näkyvyyttä, niin lähet-
täkää tapahtuman tiedot kyläasiamiehelle sähköpostitse 
osoitteeseen tuula.palojarvi@metsapalo.� . Viestissä tulee 
näkyä selkeästi tapahtuman nimi, ajankohta, ohjelma tai 
muu sisältö, järjestäjätaho, hinta jos on maksullinen sekä 
yhteystiedot, keneltä saa lisätietoja.

Poimimme kalenterista tietoja pitkin vuotta jäsentiedot-
teisiin ja kyläkirjeisiin. Nyt markkinat, rompetorit, pilkkiki-
sat, kesätapahtumat yms. mukaan kalenteriin!

Tulevia tapahtumia:

• 23.3. Pohjois-Savon Kylien liiketoimintapäivä
• 25.4. Pohjois-Savon Kylät ry:n keväkokous
• 17.8. Voimistuvat Kylät -seminaari Sonkajärvellä
• 17. - 18.8. Maaseutumessut Sonkajärvellä
• 1.9. Paikallistoimijoiden valtakunnallinen LOKAALI-juhla- 
   seminaari Joensuussa
• 21.11. pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokous

Jäsentiedotteet ilmestyvät:

2/2012 viikolla 14
3/2012 viikolla 31
4/2012 viikolla 43



                                                                 www.pohjois-savonkylat.fi 

Palautus: Pohjois-Savon Kylät ry, Tuula Palojärvi, Kotilahdentie 18, 71800 Siilinjärvi, lisätietoja p. 045 2066 808 
Liittymislomakkeen voi täyttää myös sähköisesti netissä www.pohjois-savonkylat.fi, jossa myös lisää tietoa toiminnasta. 

 

Pohjois-Savon Kylät ry 
Kylien edunvalvoja Pohjois-Savossa  

Toimintaa: 
 
• viestintä ja tiedottaminen kylille ja sidosryhmille 
• kokoukset ja seminaarit  
• maakunnallisten kylien kehittämishankkeiden käynnistäminen  
• Pohjois-Savon kyläohjelman toteutus  
• yhteydenpito ja verkostoituminen maakunnan ja valtakunnan tasolle 

 Pohjois-Savon Kylät ry on laatinut Pohjois-Savon kyläohjelman, jossa on koottuna kylätoiminnan tarpeet ja 
suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä maakunnallisen kylätoiminnan edistämiseksi.  

Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten 
kylien yhteenliittymänä ja kylätoiminnan edistäjänä. Pidämme yhteydet kunnossa niin maakunnallisiin kylätoiminnan 
kannalta merkittäviin organisaatioihin kuin myös valtakunnan tasolle. Aktivoimme jäsenistöä hyödyntämään 
julkisten rahoituslähteiden meille tarjoamia mahdollisuuksia. Toimimme yhteistyössä toimintaryhmien kanssa. 

Jäsenet saavat mm: 
 
 postitse lähetettävät Jäsentiedotteet 4 kertaa vuodessa 
 tietoa ajankohtaisista asioista sähköpostitse 
 Suomen Kylätoiminta ry:n julkaiseman Maaseutu Plus –lehden 6 kertaa vuodessa 
 Jäsenyhdistykset saavat SYTYn tarjoamaa maksutonta lainopillista puhelinneuvontaa 
 Jäsenyhdistykset saavat tiedot kylätalorekisteriin kokoontumispaikoista maksutta (muut 40 €/vuosi)  

 

Liityn Pohjois-Savon Kylät ry:n jäseneksi: 

        Yhdistysjäsen (30 €)  Henkilöjäsen (20 €)         Kannattajajäsen (100 €) 

Kyläyhdistyksen yhteyshenkilön tai henkilöjäsenen nimi: _________________________________________ 

Kyläyhdistyksen nimi: _____________________________________________________________________ 

Kunta: _________________________________________________________________________________ 

Postiosoite: _____________________________________________________________________________ 

Postinumero ja –toimipaikka: _______________________________________________________________ 

Puhelin: ________________________________________________________________________________ 

Sähköposti: _____________________________________________________________________________ 

Internet-sivut (yhdistysjäsen): _______________________________________________________________ 

Allekirjoitus: _____________________________________________________________________________ 



Pohjois-Savon Kylien liiketoimintapäiväPohjois-Savon Kylien liiketoimintapäivä

23.3.2012 klo 10-15 Kuopiossa, Hotelli IsoValkeisella
Majaniementie 2

Ohjelmassa SYTYn kylien liiketoiminta-asia-
mies Juha Kuisman johdatus siihen, miten 
kylän liiketoiminta tai lähipalveluiden uusi 
järjestäminen vastaa maaseutualueiden 
haasteisiin. 

Tarkemmin esitellään kylätalon tuotteista-
minen (case Airaksela), kesäteatterin ke-
hitys ympärivuotiseksi yrittämiseksi (case 
Maarianvaara), kylän monipalvelukeskus 
(case Syvänniemi) sekä kunnan ja kylien 
uudet yhteistyömuodot (case Tuusniemi).
Päivän yhteenvedon tekee Pohjois-Savon 

Kylien kyläasiamies Tuula Palojärvi.
Osallistujille maksuton tilaisuus on tarkoi-
tettu kuntien väelle, aluekehittäjille, toimin-
taryhmien väelle, maakunnallisille kylätoi-
mijoille sekä kyläyhdistysten aktiiveille.

Kahvitarjoilut järjestäjien puolesta, mah-
dollisuus omakustanteiseen lounaaseen
15 €/hlö.

Ilmoittautumiset tuula.palojarvi@met-
sapalo.�  tai p. 045 2066 808 viimeistään   
16.3.2012

Tervetuloa 
kylien liiketoimintaan ja uusiin palveluratkaisuihin
keskittyvään päivään!

Suomen Kylätoiminta ry
Bisneskeissit -hanke


