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klo 18 Avaussanat / Kyläasiamies Merja Kaija

klo 18.05 Miten hyvän elämän kaupungissa näkyy kylien ja asuinalueiden 
ja kaupungin yhteistoiminta / Kuopion kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Aleksi Eskelinen

klo 18.15 Esimerkkiyhdistys Oulusta: Tuira, Vuoden kaupunginosa v. 2019 
/ Tuiran asukasyhdistyksen hallituksen jäsen Katja Koivukoski
Tuiran asukasyhdistys ja Tuirakas-asukastupa ovat osa Oulun kaupungin 
lähidemokratiatoimintaa. Tuiran asukasyhdistys edistää Tuiran alueen 
kehittämistä, yleistä asumisviihtyvyyttä, asukkaiden hyvinvointia, 
yhteistoimintaa ja yhteishenkeä järjestämällä tilaisuuksia sekä toimintaa.

klo 19 Meidän Kuopio -festivaalin asukasaluetapahtumat nyt ja vuonna 
2022. Esimerkkinä Wanhan Haapaniemen asukasyhdistys ja Meidän 
Kuopio -joukkorahoitus / Kulttuurisuunnittelija Nina Venäläinen
Meidän Kuopio -festivaaleille toivotaan ensi vuodelle lisää 
asukasaluetapahtumia. Niiden tuottamiseen on mahdollista saada 
tuotantotukea. Esitellään myös uudenlaista joukkorahoitukseen perustuvaa 
avustusmuotoa, jota tänä vuonna kokeiltiin Mesenaatti.me alustan kanssa: 
Case Wanhan Haapaniemen ravintolapäivä ja kirpputori -tapahtuma 2021.

klo 19.20 Kuopion kaupungin yhdistyksille suunnatut avustukset / 
Kansalaistoiminnan asiantuntija Sirpa Niemi ja valvoja Jari Savinainen

klo 19.40 Pohjois-Savon Kylät ry tukemassa kyliä ja kortteleita / 
Kyläasiamies Merja Kaija
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Kylätoiminta Hankkeet
▪ Kylien ja asuinalueiden edunvalvontaa ja 
aktivointia
▪ Kylä – ja asukastoiminnan esille nostamista
▪ Tiedonvälitystä 
▪ Koulutusta (tarpeita saa kertoa)
▪ Avoimet Kylät –päivä kesäkuun toinen 
lauantai
▪Pohjois-Savon Vuoden Kylän valinta 
yhdessä Pohjois-Savon Liiton kanssa
▪Vuoden Kaupunginosa kilpailu Suomen 
Kotiseutuliitto
▪ Kyläasiamies on kylä – ja asukastoimijoiden 
apuna, neuvoja voi kysyä. 
▪ Viemme kyliltä viestiä maakunnalliseen ja 
valtakunnalliseen päätöksentekoon

▪ Toteutamme erilaisia hankkeita tarpeiden 
pohjalta.

▪ Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hanke 
31.12.2021 asti.

▪ Arjen turva –hanke (Pohjois-Savon 
maaseutualueet) 30.6.2023 saakka. Hanke 
käynnistyy nyt loppuvuoden aikana.

▪Uusia hankkeita työstetään ja kirjoitetaan 
koko ajan.

https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/palkinnot-ja-kilpailut/vuoden-kaupunginosa/


Olettehan meidän tiedotuksen piirissä?
▪ Sähköiset kyläkirjeet noin kerran kuussa (kesä- ja joulutauko)

→ ajankohtaista tietoa kylä- ja asukastoimijoille → tilaa alla olevasta linkistä

https://www.pohjois-savonkylat.fi/tilaa-uutiskirje/

Paperiset kylätiedotteet jäsenille 2 kertaa vuodessa ja välillä suurjakelu kaikille kylä-
ja asukasyhdistykselle, joiden osoitteet meillä kylärekisterissä.

Onhan teidän tiedot kylärekisterissä?
▪ Jos et ole varma voit kysyä kyläasiamieheltä tai täyttää yhteystiedot nettisivuilta tästä 
linkistä: https://www.pohjois-savonkylat.fi/ilmoita-kylatietoja/

Kylätalorekisteri

▪ Kylätalolistaus löytyy kotisivuilta ja sinne voitte ilmoittaa kaikki yhteiskäytössä olevat tilat, 
tässä linkki: https://www.pohjois-savonkylat.fi/ilmoita-kylatietoja/

https://www.pohjois-savonkylat.fi/tilaa-uutiskirje/
https://www.pohjois-savonkylat.fi/ilmoita-kylatietoja/
https://www.pohjois-savonkylat.fi/ilmoita-kylatietoja/


Apua ja tukea
▪ Kyläasiamieheltä voi kysyä apua ja neuvoja 
kylä- ja asukastoimintaan liittyvissä asioissa.

▪ Tietopankki kylille löytyy kotisivuilta

https://www.pohjois-
savonkylat.fi/tietopankki-kylille/

▪Suomen Kylät ry:n materiaalipankki 

https://suomenkylat.fi/toimijalle/

▪Olemme Suomen Kylät ry jäsenjärjestö.  
www.suomenkylat.fi

▪Avoimet Kylät materiaalit

https://avoimetkylat.fi/tapahtuma-aineistot/

https://www.pohjois-savonkylat.fi/tietopankki-kylille/
https://suomenkylat.fi/toimijalle/
http://www.suomenkylat.fi/
https://avoimetkylat.fi/tapahtuma-aineistot/




Yhteystiedot
https://www.pohjois-
savonkylat.fi/ota-yhteytta/

https://www.pohjois-savonkylat.fi/ota-yhteytta/




Kiitos ja ollaan 
yhteydessä!


