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Kovat on piipussa myös maa- ja metsätalousministeriössä, ei pelkäs-
tään metsästäjillä! Suomen kylätoiminta ry:n saamaan valtionapuun 
on tulossa katastrofaalinen 60 % leikkaus, jonka vaikutus tulee tuntu-
maan ja näkymään eritoten maakunnallisessa kylätoiminnassa. Valti-
onavun turvin olemme voineet palkata maakunnallisen kyläasiamiehen 
edes osa-aikaisesti ja kylätoiminnalle on suuri menetys, mikäli Merjan 

hyvin hoitama työ joudutaan ajamaan alas. 
 
Maaseutu halutaan ajaa alas, tämä on mielestäni nykyhallituksen vies-
ti! 
 
Mutta hyvääkin kuuluu,  

 
Vuoden kylähulluksi on valittu Leppävirralta Huovisen Arja, onnea! 
 
Kyläneuvoksen tittelin on saanut Varkauden Harjurannasta Ropposen 
Esko. 

 
Tervetuloa syyskokoukseen tämän vuoden Pohjois-Savon kylään Pöl-
jälle! Kokouksessa kerrotaan ajankohtaista kylätoiminnasta ja linjataan 
ensi vuoden toimintaa ja kuullaan ja keskustellaan kumppanuudesta. 
 
Minna Makkonen, puheenjohtaja  

Pohjois-Savon Kylät ry  
 

 Puheenjohtajan kirjoitus 

Kyläasiamies 

Merja Kaija 

Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 

0451791070 

pohjoissavonkylat@gmail.com 

www.pohjois-savonkylat.fi 

Puheenjohtaja 

Minna Makkonen 

Kauppilanmäentie 823,  

74270 Kauppilanmäki 

0400 544 204 

makkonen.minna@gmail.com 



 
 

KUTSU 
 

Tervetuloa viettämään kanssamme kylien syyspäivää ja syyskokoustamme  
Pohjois-Savon vuoden 2015 kylään Pöljälle 

la 21.11.2015 klo 12-16, paikkana Pöljän Eräveikkojen Seurantalo,  
Seurantalontie 1, 71850 Pöljä. 

 
Ohjelma: 

12.00  Tervetuloa, Minna Makkonen ja Merja Kaija  
  Siilinjärven kunnanjohtajan tervehdys  
  Muistamiset ja palkitsemiset  
   - Kyläneuvos Esko Ropponen 
   - Kylähullu Arja Huovinen 
   - Kerkonkoski, kunniamaininta Pohjois-Savon Vuoden Kylä 
12.30 Pohjois-Savon vuoden kylä Pöljä esittäytyy 
12.40 Kylä-kunta kumppanuus, Seija Korhonen 
13.20 Kyläkauppa monipalvelujen tuottajana, Pentti Kaulamo 
14.00 Ajankohtaista tietoa kylätoiminnasta 
14.30 Pohjois-Savon Kylät ry, syyskokous 
 

Ilmoitathan tulostasi kyläasiamiehelle puh. 045-1791070. 
 

Terveisin 
Minna Makkonen 

puheenjohtaja 
Pohjois-Savon Kylät ry. 

Esityslista syyskokous 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-

tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen suuruuksien vahvistaminen vuodelle 

2016 

7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja heille henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen ero-

vuoroisten 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 



 

 

 

Järjestöfoorumi Pohjois-Savo 

Järjestöfoorumissa etsittiin Pohjois-Savoon 

järjestöjen välistä yhteistyötä Pohjois-

Karjalalaisten opilla ja avustuksella Kuopios-

sa 16.9.2015. Paikalla oli hyvin erilaisten jär-

jestöjen edustajia, pienten kuin suurtenkin 

sekä erilaisista taustoista toimivien. 

Pohjois-Karjalan toimijat alustivat alkuun 

millaista järjestöjen välinen yhteistyö Pohjois

-Karjalassa on ja miten Pohjois-Karjalaan on 

luotu ja synnytetty toimiva järjestöyhteistyö.  

Pohjois-Savon osalta järjestöyhteistyön kom-

pastuskiviä valotti Seija Korhonen. Pohjois-

Savossa on kolme kaupunki, joiden ympärillä 

myös järjestöt toimivat. Näin heräteltiin ky-

symystä voiko näin ollen syntyä koko maa-

kunnan kattavaa järjestöyhteistyötä vai vain 

alueellista.  

 

Alusten jälkeen tehtiin ryhmätöitä, joissa 

pohdittiin porukalla mitä yhteistyömuotoja 

jo on? Millainen on yhdistys yhteistyön ra-

kenne tälle hetkellä? Miltä näyttää yhdistys-

ten yhteistyön tulevaisuus ja millaisia työvä-

lineitä yhteistyön synnyttämiseksi tarvitaan?  

Yhteisenä lopputuloksena todettiin, että yh-

teistyötä tarvitaan ja jonkun on asiasta koppi 

otettava, edes pieni.  

 

Pohjois-Karjalan malleihin voi tutustua  

www.jelli.fi  

www.jake-hanke.fi 

 

 



Kyläasiamies oli tutustumassa paikallistoimi-

joiden juhlaan syyskuun alussa. Tapahtumaa 

ja toimintaa Raaheen oli kasattu supervii-

konlopun verran, jopa niin paljon, että kaik-

kea ei kerennyt näkemään ja kokemaan.  

Raahen torille olivat rantautuneet paikalliset 

kyläyhdistykset esittely pisteineen osaksi ky-

lien toria. Torilla kyläasiamiehen aika meni 

hyviä  ideoita keräillen sekä pääsinpä kokei-

lemaan myös  EU-tukirahojen käsittely. Mi-

ten kolikon saa osumaan kippoon ja kolikot-

kin olivat toki niitä EU-rahoja, ei tarvinnut 

omia käyttää.  

Retkiä oli tarjolla monenlaisia, omaksi ret-

keksi valitsin Luonto Lähellä—retken, jossa 

käytiin useassa kohteessa, jotka olivat kylillä 

tai saaneet Leader-rahoitusta. Mieliinpai-

nuvimmat muistot jäivät Jätinkirkosta ja 

Ruusumuorin kahvilasta, jotka sijaitsivat Yli-

pään kylässä sekä siirtolapuutarha-alue, jos-

sa jokaisessa mökissä oli oma sauna, aika 

luksusta siirtolapuutarhaksi.  

 

Iltaohjelmassa oli paikallisten kyläaktiivien 

palkitsemista sekä savolaisten järjestämää 

ohjelmaa  ”Speed daitingia”  eli kyläkump-

panien hakua pikatreffien ja keskustelun 

merkeissä.  

Sunnuntai aamu alkoi Suomen Kylätoiminta 

ry:n uusien puheenjohtajien paneelilla ja il-

tapäivällä alkoi varsinainen juhlaseminaari, 

jossa palkittiin Valtakunnallinen Vuoden Kylä 

sekä Kylätoiminnan tiennäyttäjiä, maaseutu-

toimija ja maaseutukasvo. 

Matka seuranani olivat naapurit Etelä-

Savosta aivan koko bussilastin voimin, joten 

kotimatkan taittamien alkoi jo hyvissä ajoin.  

Vuonna 2016 Lokaalia eli paikallistoimijoi-

den juhlaa vietetään Päijät-Hämeessä Hei-

nolassa  10.-11.9.2016. Ja vuonna 2017 Lo-

kaali saapuu meille Pohjois-Savoon Leppä-

virralle.     

 

Pikatreffeillä ”Speed daitingissä” keskusteltiin mm. onko 

teidän kylätalonne ulkovarasto hyvässä järjestyksessä?   

Superviikonloppu ja Lokaali kokosi kylätoimijoita yhteen Raahessa  

Saloisten kyläyhdistyksessä on nuorisoedustaja 

hallituksessa ja nuorille annetaan toimintara-

haa, jolla järjestää nuorten omaa toimintaa.  



 

 

Kyläpäällikkökoulutukset Honkamäki ja Vehvilä 

Pohjois-Savon Kylät ry järjesti syksyn aikana kaksi Kyläpäällikkökoulutusta; Honkamäessä 

Iisalmessa ja Vehvilässä Suonenjoella.  Kiitokset koulutettaville sekä kylille joissa pääsim-

me koulutusta pitämään. Koulutuksessa käytiin läpi paikallisen kehittämisen tarvetta, ky-

lä– ja asukasyhdistystoiminnassa tarvittavia perusyhdistystaitoja, kuten hallintoa, halli-

tuksen vastuita ja velvollisuuksia, jäsenyyttä sekä miten hoitaa talousasioita. Koulutuksis-

sa käytiin lisäksi läpi viestintää, tiedotusta ja sosiaalisen median käyttöä kylä– ja asukas-

toiminnassa.  

Koulutukset toteutettiin Suomen Kylätoiminta ry ja Keskitien tuki säätiön sekä Maaseu-

dun sivistysliiton tuella. Koulutuksen järjestävänä tahona oli Pohjois-Savon Kylät ry ja 

koulutuksia tullaan jatkamaan vuosien 2016-2018 aikana.  Jos sinulla on toive saada Kylä-

päällikkökoulutusta omalle suunnalle laita viestiä pohjoissavonkylat@gmail.com. 

Honkamäessä kyläpäällikkö oppia hakemassa.  

Vehvilän koulutettavat. 



 

Monesti esitetään kysymyksiä: Mikä on kylä? Miten kylä määräytyy ja 

mitä kylätoiminta on?  

Kyläasiamies on tätä asiaa pohtinut ja lukenutkin paljon aiheeseen 

liittyen tässä kohta kaksi vuotta kyläasiamiehenä toimiessa. Tässäpä 

joitakin kylän tuntomerkkejä, kylätoiminnan ominaispiirteitä.  

Kylälle ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä määritelmää, mutta jokai-

sesta kylästä löytyy talouksia, joissa asuu asukkaita. Kyläyhteisöt ovat 

asukkaiden omia yhteisöjä, jota ei voida ulkoapäin määrittää. Kyläyh-

teisöt rakentavat itseään, kyläänsä.  Kyläyhteisöön voi syntyä, mutta 

usein niihin nykyään liitytään. Kylät ovat erikokoisia ja uusia ”kyliä” 

syntyy kuntaliitosten myötä entisistä kuntakeskuksista ja kirkonkylistä. 

Tiivistetysti kylä on asutusyhteisö, jossa on talouksia, joissa asuu ihmi-

siä. Ja minun mielestä jokaisessa kylässä on myös oma kylähenki.  

Mitä kylätoiminta sitten on, se on tahtoa tehdä kylän ja oman asuin-

alueen eteen töitä, yleensä täysin vapaaehtoisesti ja ilman palkkaa.  

Kylätoiminta on kyläläisten ja asukkaiden omaa toimintaa, asukkaiden 

tarpeista lähtevää, joihin yhteisöllisesti pyritään kylällä tai asuinalueel-

la vastaamaan.  

Kylien ja asuinalueiden toiminta on hyvin erilaista, riippuen kylän si-

jainnista. Onko kylä harvaanasutulla maaseudulla, ydinmaaseudulla vai 

kaupunkien tai taajamien välittömässä läheisyydessä. Toimintaa mää-

rittää paljolti se, onko kylällä kokoontumistilaa ja millainen se on. On 

kyliä, joissa toiminta tiloja on useita, joissakin vain kesäkäytössä ja jois-

sain ei ollenkaan. Kylä– ja asukastoiminta on yhtä tärkeää kylän koos-

ta, toiminnan määrästä tai luonteesta riippumatta. Kaikki te kylien ak-

tiivit ja kylien työmuurahaiset olette se verkosto, joka pitää kylät ja 

asuinalueet toiminnassa ja maaseudun asuttuna. Kiitos siitä kaikille 

teille, te olette kyläyhteisön kantava voimavara. 

Kylätoiminnan kuin muunkin järjestötoiminnan haaste on, mistä saada 

uusia toimijoita ja vapaaehtoisia mukaan kylä– ja asukastoimintaan? 

Miten paketoidaan lyhyt kestoista järjestö- ja talkootoimintaa? Perin-

teinen kymmenien vuosien jäsenyys ei enää houkuttele vaan toimijan 

tulee voida valita sopivana aikana ja sopivan kestoista toimintaa, jota 

voi tehdä oman kylänsä ja asuinalueensa hyväksi. Ne, jotka tässä on-

nistuvat ovat tulevaisuudessa vahvoilla ja saavat vapaaehtoisresursse-

ja ja uusia toimijoita  mukaan.  

 

Mietteitä kylätoiminnasta kirjoitti, kyläasiamies Merja  Kaija 

Mikä on kylä ja mitä kylätoiminta?  



Pyydetään palauttamaan jos vastaanottajaa ei tavoiteta. 

Kyläasiamies Merja Kaija, Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 

Muistakaa hyödyntää kylätoiminnan 

työkalupakin sisältöä  kotisivuiltam-

me www.pohjois-savonkylat.fi  

Huomioikaa omassa toiminnassa vuodelle 2016! 

Valtakunnallinen Avoimet Kylät päivä 11.6.2016, Pohjois-Savo 

osallistuu valtakunnalliseen päivään.  Kaikki kylät mukaan! 

Vuoden 2014 ja 2015 tapahtumien esittelyä kotisivuilla 

www.pohjois-savonkylat.fi  —> Avoimet Kylät 

 

Lokaali  10.-11.9.2016 Päijät-Häme, Heinola 

Tervetuloa  hämäläisiin kyliin! 

 

Pohjois-Savon Kylät ry 

@PSKylat 

www.pohjois-savonkylat.fi 


