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Puheenjohtajan terveiset

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

Kyllä maalla on mukavaa! Näin 
tuumasi 2,5 -vuotias veljen-
poikani ollessaan hoidossa luo-
namme parisen viikkoa sitten. 
Kaupunkilaispoikana mielenkiin-
toa herätti suuri pihapiiri kaiken-
laisine koneineen ja eläimineen. 
Ja kyllähän maaseudulla asu-
misessa on oma viehätyksensä!

13-vuotias tyttäreni aloitti ylä-
asteen ja samalla alkoivat myös 
kotitalouden tunnit. Ihanaa saada 
hänen omin käsin väkertämiään 
leipomuksiaan maisteltavaksi! Ja 
mikä parasta, innostus on iskenyt häneen todella ja nykyään 
leipoo myös kotonakin!
  
Syysiltoina on mukavaa asettua ihan rauhassa sisätiloihin; läm-
mittää uunia, poltella kynttilöitä ja siemailla iltateetä yhdessä
pesueen kanssa. Välillä totaalinen rauhoittuminenkin tekee 
hyvää!

Nautiskellaan elämästä! 
Minna



Soinilansalmen kylältä vastaanottamassa 
palkintoja Timo Ripatti (vas.), Raija Ikonen, 
Airi Marttanen, Eetu Huovinen, Olli Huovi-
nen, Paavo Tiitinen, Tiina Jatkola ja Arja 
Huovinen. 

Suomen Vuoden 2013 kyläksi valittiin 
Soinilansalmi Leppävirralta

Soinilansalmen kuuluisa Salmi-
talo, jossa järjestetään  Pohjois-
Savon  Kylät ry:n 20-vuotisjuhla 
26.10.2013.

Soilansalmelaisia oli saapunut bussilastillinen 
Lokaaliin vastaanottamaan palkintoa ja juhli-
maan titteliä.  Yhteishenkeä korosti yhteläinen 
pukeutuminen Täyden Kympin Kylä -paitoihin.

Soinilansalmen asukasluku on 110 henkilöä ja lapsien määrä kylällä on ollut kas-
vussa pitemmän aikaa.  Soinilansalmella ei nukuta, vaan siellä tapahtuu jatkuv-
asti. Kylä viestii aktiivisesti eri medioiden kautta laajemmallekkin yleisölle paik-
kakuntansa tapahtumista.  Näkyvyys ja hyvä imago myy puolestaan kaikki vapaat 
tontit alueelta. Huomiota herättää kyläläisten sitoutuneisuus kyläsuunnitelmaan. 
Työt ja vastuualueet on jaettu eri ryhmille jotta ketään ei rasitettaisi liikaa ja 
asiat tulee tehdyksi hyvin.

Kuvassa SYTY:n puheenjohtaja Eero 
Uusitalo luovuttaa Soinilansalmen 
kyläyhdistyksen pj Arja Huoviselle 
kunniakirjaa.



www.kaistasavoon.fi

Kuinka rakentaa 
toimiva ja kannattava 

verkkokauppa?

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA 
- UUSIA MAHDOLLISUUKSIA YRITYSTOIMINTAAN

24.10.2013 KLO 12.00 – 16.00, BEST WESTERN SAVONIA, KUOPIO

Tilaisuuden avaus
Vs. toimitusjohtaja ja puheenjohtaja Sirpa Alho-Törrönen, Savon Yrittäjät

21. vuosisadan verkkoliiketoiminnan mahdollisuuksien kirjo 
Toimitusjohtaja Taneli Tikka, Wisdom Like Silence Oy
 
Kahvitauko

Oma Yritys Suomi –palvelu yrittäjille ja yrityksen perustajille
Erityisasiantuntija Maria Miró, Työ- ja elinkeinoministeriö

Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi
Myyntijohtaja Jani Lehtimäki, Nethit Oy

12.00

12.15

13.45

14.15

14.45

O H J E L M A 

Kaikille avoimen ja maksuttoman tilaisuuden järjestää Kaista Savoon –hanke yhteistyössä 
Savon Yrittäjien, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja maakunnan kehittämisyhtiöiden kanssa. 

Ilmoittautumiset 16.10.2013 mennessä  
sähköisesti osoitteessa www.kaistasavoon.fi/tapahtumat

Lisätietoja      Viestintäpäällikkö Paula Seppänen
           Kaista Savoon

kaista.savoon@futuria.fi
020 7464 646



Paikallistoiminnan valtakunnallinen juhla 
LOKAALI 14.-15.9.2013

Valtiovallan tervehdyksen juhlaan toi maa- 
ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Tämän vuoden Paikallistoiminnan valtakunnallista juhlaa vietettiin Lounais-
Hämeessä Tammelassa.
Pohjois-Savon k ylät ry:n hallitus päätti lähteä tänä vuonna isommalla jou-
kolla Tammelaan, sillä Pohjois-Savoon oli tullut Suomen Vuoden 2013 Kylä 
-valinta. Tämä valinta julkistetaan perinteisesti arvokkaassa  LOKAALI:n 
pääjuhlassa, missä hallitus halusi olla ehdottomasti läsnä. 

Kuvassa SYTY:n puheenjohtaja Eero 
Uusitalo (vas.), Soinilansalmen kyläyh-
distyksen pj Arja Huovinen, Jarkko Pit-
känen, Minna Makkonen, Pertti Heikkinen, 
Hans-Peter Heubach, Seija Korhonen, Eero 
Suominen ja SYTY:n pääsihteeri Risto Matti 
Niemi ennen pääjuhlan alkua.

Juhlapuheen piti Pirunpelto 
ja Maalaiskomedia –sarjojen 
käsikirjoittaja, kirjailija Heikki 
Luoma aiheenaan ”Maaseudun 
puolustaminen komedian kei-
noin”.



OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen 
pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.

Kun keskität pankki- ja vakuutusasiat meille, sinulle voi kertyä OP-bonuksia,  
joilla maksetaan vakuutuksia, pankkipalvelumaksuja ja OPKK:n välityspalkkioita.  
Säästät siis silkkaa rahaa! Kukapa tällaisen edun jättäisi käyttämättä. op.fi/bonuslaskuri



Sonkajärven kunta on jo useamman vuoden ajan kehittänyt monilla toimenpiteillä 
sivukylien toimintamahdollisuuksia uusilla hankkeilla ja kannustanut kyliä omiin han-
kkeisiin sekä ollut välirahoittajana kylien hankkeissa. Sonkajärven kunta on myynyt 
viisi suljettua koulua nimellisellä hinnalla kyläyhdistyksille. Kylät ovat saaneet avus-
tuksia kyläyhdistysten toimintaan sekä erilaisiin kylien kehittämishankkeisiin.

Kunnan kyläparlamentti kokoontuu noin puolentoista kuukauden välein. Siihen 
kuuluu  kaksi henkilöä joka kylältä, kunnan luottamushenkilöitä ja kyläasiamies, yh-
teensä noin 30 henkilöä. Kyläparlamentti on toiminut aktiivisesti ja siellä kunnan 
puolesta kunnansihteeri on joka kokouksessa kertomassa kunnan ajankohtaisista 
asioista luoden avoimuutta kunnan ja kylien välille. Kyläparlamentti ottaa kantaa 
merkittäviin asioihin kunnassa esim. sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuot-
tamiseen.

Kunnassa Sukevan alueella toimii aluelautakunta, joka on yksi kunnan lautakunni-
sta ja sillä on merkittävä budjetti ja oma päätäntävalta siihen. Sonkajärven kyläpar-
lamentti ja aluelautakunta otettiin malliesimerkiksi lähidemokratian toteutumisesta 
Valtionvarainministeriön Alueellista Demokratiaa -julkaisuun. Kunnanjohtaja  Simo 
Mäkinen kertoi valinnan  aiheuttavan paineita olla arvonimen arvoinen myös jatkos-
sa.

Maakunnallinen kyläyhdistys Pohjois-Savon Kylät ry ja Suomen Kuntaliitto olivat 
pyytäneet esityksiä kyläyhdistyksiltä ja Leader-toimintaryhmiltä Vuoden kylämyön-
teisimmäksi kunnaksi. Valitun esityksen takana oli Ylä-Savon Veturi -toimintaryhmä.

Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus valitsi kokouksessaan 11.6. Sonkajärven vuo-
den kylämyönteisimmäksi kunnaksi vuodelle 2013 Pohjois-Savossa. Palkinnon luo-
vutus tapahtui Eukonkantokisan avajaisten yhteydessä Sonkajärvellä lauantaina 
6.7.2013. 

Vuoden kylämyönteisimmän kunnan valinnassa tärkeimpinä perusteluina pidet-
tiin: Kunta on myynyt kyläkouluja edullisesti kyläyhdistyksille kylien yhteisiksi toi-
mitiloiksi. Kunnassa toimii kyläasiamies. Kunnassa on kyläparlamentti, joka saa 
kokoustaa kunnantalolla ja pienen avustuksen toimintaansa. Kyläparlamentin ko-
kouksiin on aktiivisesti osallistunut myös kunnan virkamiehiä, mitä kautta virka-
miesten ja kyläläisten välinen vuoropuhelu on tiivistynyt. 

Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt esitystä yhdistyksien avustusten lakkauttami-
sesta. 

Kuvassa pj Minna Makkonen 
(vas) luovuttaa kierto-
palkinnon kunnanjohtaja 
Simo Mäkiselle (keskellä) 
Sonkajärven Eukonkanto-
kisojen avajaisten yhtey-
dessä. 

Sonkajärvi vuoden kylämyönteisin kunta 
Pohjois-Savossa



 

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 27.11.2013 klo 18.00 

Paikka: SONKAJÄRVEN kunnan virastotalon valtuustosali. Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet, äänioikeutettuja kokouksessa ovat Pohjois-
Savon Kylät ry:n jäsenet. Äänioikeutetuilla oltava jäsenyhdistyksen valtakirja mukana. 

Pohjois-Savon vuoden kylämyönteisin kunta Sonkajärvi esittäytyy tilaisuudessa. 

 

Kokoustarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 20.11.2013 mennessä kylaasiamies@tietojakone.com 
 

 

ESITYSLISTA 

1.  Kokouksen avaus 

2.  Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4.  Työjärjestyksen hyväksyminen 

5.  Toimintasuunnitelman, tulo– ja menoarvion sekä liittymis– ja jäsenmaksujen suuruuksien 
vahvistaminen vuodelle 2014 

6.  Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja heille henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 
erovuoroisten tilalle 

7.  Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen: kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

8.  Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen 

9. Edustajien valitseminen muihin järjestöihin 

10. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat 

11. Kokouksen päättäminen 

TERVETULOA 

Pohjois-Savon Kylät ry, hallitus 


