
Jäsentiedote

Pohjois-Savon Kylät ry:n uusi 

kyläasiamies on JARKKO PITKÄNEN.

Siilinjärvellä asuva Jarkko aloitti työt helmikuussa. 

Yhteystiedot löytyvät sivulta 6.

1/2013



Markkinat ovat 12.6. klo 14-18 välisenä aikana ja paikka on  
Eukonkanto-Areenan välittömässä läheisyydessä. 

Pohjois-Savon kylätoimijoille ja kylillä toimiville yrityksille markki-
napaikka on ilmainen. Markkinapaikka sisältää vain myyntipöydän. 
Kaikesta muusta (esim. katos, somistus jne.) tulee näytteilleaset-
tajan huolehtia itse, samoin niistä aiheutuvista kustannuksista. 
Paikalle on tulossa kahvitus sekä makkaranmyynti Sonkajärven 
kyliltä, niitä ei siis enää voi markkinoida muille kylille.
 
Ilmoittautua voi Rönkön Pirjolle 15.5. saakka 
pirjo.ronkko@sonkajarvi.fi ja häneltä saa lisätietoa asiasta.

Paitoja ja liivejä on nyt mahdollista
tilata oman kyläyhdistyksen teksteillä!



 
 Tarkoituksenamme on valvoa 
kyläyhdistysten ja sen asukkaiden 
etuja näissä kaikissa mahdollisu-
uksiemme mukaan. Haluamme 
säilyttää maaseutumme asuttuna 
ja elinvoimaisena tulevillekin suku-
polville.
  Toivon,   että   myös  asukkaat ak-
tivoituisivat ja kävisivät esim facebook  
-sivujemme kautta (www.facebook.
com/pohjoissavonkylat) ottamas-
sa kantaa, mihin asioihin olisi syytä 
pureutua eniten! Onko jotakin 
muuta, joihin toivoisitte Pohjois-
Savon kylät ry:n ottavan kantaa?
  Kevätkokouksemme on tulossa,  
siitä enemmän tiedotteessa. Ter-
vetuloa koko meidän hallituk-
semme puolesta sinne, siellä näh-
dään! 

Terveisin,
 Minna

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

Tässä se nyt on, uuden kyläasiamiehemme Jarkon luotsaama (toivottavasti jo 
kovasti odotettu), vuoden 1. jäsentiedote! Näitä painettuja jäsentiedotteita on 
tarkoitus postittaa vuoden aikana kaikkiaan neljä. 
  Tällä hetkellä on menossa monenmoista myös maakunnallista toimijaa kiin-
nostavaa ja askarruttavaa; kuntalakiuudistus on valmisteilla, samoin sote-uudis-
tus. Myös maakuntakaavaa rustataan koko ajan ja onpa vuoden vaihteessa Poh-
jois-Savoon tullut uusi kuntaliitoskin, kun Nilsiä liittyi Kuopioon. Toimintaryhmien 
uusi toimintakausi 2014-2020 on myös hioutunut. Ainakin täällä Ylä-Savossa  
suurpetoasia on ollut tapetilla ja toinen suuremman luokan juttu koskee Talvivaaraa 
ja sen aiheuttamia ongelmia vesistöihimme.

Puheenjohtajan terveiset



Kylien aika vaikuttaa!!

Kuntaliitoksia on Pohjois-Savossa 
tehty useita ja vaikuttaa sille, että 
uusia liitoksia on odotettavissa. Miten 
liitoskuntien reuna-alueiden kylien ja 
asukkaiden ääni kuuluu kunnallisessa 
päätöksenteossa? Miten nykyisissä 
kunnissa kuntalaisia kuullaan ja huomi-
oidaan päätöksenteossa?
  Valtiovarainministeriö on käynnistä-
nyt kuntalain kokonaisuudistustyön 
3.7.2012 ja työ jatkuu 15.4.2014 
saakka. Lain on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2015 alusta. Työtä tehdään 
työryhmissä, yksi niistä on demokra-
tiajaosto. Sen tehtävänä on valmistella 
erityisesti edustuksellista demokratiaa 
sekä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia koskevat ehdotukset.
  Tänä keväänä on ministeriö järjestänyt lain valmisteluun liittyen kuulemistilaisu-
uksia kunnille, tutkijoille ja kansalaisjärjestöille. Pohjois-Savon Kylät ry:n edustaja 
oli mukana 15.3. järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ja jätti samalla työryhmälle 
Pohjois-Savon Kylät ry:n kirjallisen kannanoton koskien nykyisen kuntalain lukua 
4: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus. Kuulemistilaisuudessa esitetyt kannano-
tot edustivat pääasiassa Ruuhka-Suomen asukkaiden mielipiteitä. Vain kaksi kan-
nanottoa esitettiin muualta: Järvi-Suomen Kylät ry:n kannanotto Etelä-Savosta 
ja Pohjois-Savon Kylät ry:n kannanotto. Kuntalain uudistuksen valmistelu jatkuu 
tämän vuoden. Ensi vuoden alussa lakiesitys menee hallituksen ja sitten eduskun-
nan käsittelyyn.
   Nyt on aika vaikuttaa kuntalain valmisteluun! Mitä asioita lakiin tulisi nostaa ky-
lien, kylissä toimivien järjestöjen ja asukkaiden näkökulmasta? Mitä lähidemokra-
tian keinoja tulisi laissa ottaa huomioon ja miten paikallisvaikuttamista voidaan 
edistää? 
   Kuntaliitosten yhteydessä alueiden edustuksellinen demokratia ohenee, siis kun-
nallisten luottamushenkilöiden määrä vähenee. Niinpä kuntalaisten suoria osal-
listumis- ja vaikuttamiskanavia tulisi kehittää. Tällä hetkellä Suomessa toimii 62 
erilaista alueellista toimielintä, muutama on Pohjois-Savossakin. Tällaisia toimi-
elimiä ovat mm. kyläneuvostot ja –parlamentit, kylien neuvottelukunnat, aluelau-
takunnat, asukastoimikunnat, kyläasiatyöryhmät, lähipalvelulautakunnat jne. Myös  
perinteinen kylä- ja järjestötoiminta sekä talkootyö ovat vaikuttamista.
  



Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen 
kyläyhdistys, joka toimii kylien yhteenliittymänä 
koko maakunnan alueella.

Toiminnan tarkoitus:
 
Pohjois-Savon Kylät ry:n tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, 
omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja 
yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentu-
lomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asuk-
kaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää 
palveluiden säilymistä alueella.
    Pohjois-Savon Kylät ry:n tarkoituksena on toimia kylätoiminnan edunvalvojana 
ja kyläyhdistysten ja -toimikuntien yhteistyöelimenä Pohjois-Savossa.

Tehtäviä:
 
∙ Viestintä ja tiedottaminen kylille ja sidosryhmille
∙ Kokoukset ja seminaarit 
∙ Maakunnalliset kylien kehittämishankkeet 
∙ Pohjois-Savon kyläohjelman toteutus 
∙ Yhteydenpito ja verkostoituminen maakunnan ja valtakunnan tasolle
∙ Kylärekisterin ylläpitäminen
 
Toimintaa 2013:
 
∙ Postitse jaettava jäsentiedote 4 krt jäsenille ja yhteistyötahoille
∙ Sähköiset kyläkirjeet kylien yhteyshlö:ille ja yhteistyötahoille
∙ Verkkosivut www.pohjois-savonkylat.fi, mm. tapahtumakalenteri
∙ Valtakunnallisen maallemuutto.info –sivuston Pohjois-Savon osion ylläpitäminen
∙ Vuoden Kylän ja Vuoden kylämyönteisimmän kunnan valitseminen
∙ Kevät- ja syyskokoukset
∙ Osallistuminen SYTY:n järjestämiin tilaisuuksiin; Valtakunnalliset kylätoiminnan      
  neuvottelupäivät touko- ja joulukuussa, kyläasiamiespäivät kesäkuussa jne.

  Kuntalakiin tuskin pystytään kirjaamaan velvoittavana yhtä ja ainoaa tapaa 
toteuttaa demokratiaa, sillä Suomi on suuri maa ja alueet ja toimintakulttuuri eri 
osissa maata ovat erilaisia. Siksi onkin tärkeää tuoda lain valmistelussa esiin Poh-
jois-Savon kylien ja alueiden näkökulmaa. Valtiovarain-ministeriöön voi lähettää 
oman kunnan tai kylän/kylien kannanoton kirjallisena tai osallistua ministeriön 
demokratiajaoston keskusteluun otakantaa.fi sivustolla. Kuntademokratian uu-
det mahdollisuudet keskustelu on avattu 22.3. ja se jatkuu 26.5.2013 saakka.

Ota kantaa ja vaikuta! Seija Korhonen
Osoitteesta www.pohjois-savonkylat.fi löytyy linkki sivuille.



 www.pohjois-savonkylat.fi 

Palautus: Pohjois-Savon Kylät ry, Jarkko Pitkänen, Melojantie 5, 71800 Siilinjärvi, lisätietoja p. 0500 269 299 
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 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: _____________________________________________________________________________ 





Organisaatio
Yhteyshenkilö
Osoite
Postinumero ja toimipaikka


