
Tarpeisiin vastaavaa toimintaa kylille

Pohjois-Savon Kylät ry on tehnyt nyt useita kylätoimintaan liittyviä hankkeita ja toimintaa tarpeiden
pohjalta yhdessä paikallisten kylätoimijoiden kanssa. Hankerahoitusten saamisen pohjalle tarvitaan
tarvekartoitusta ja selvitystä kylien tarpeista. Mikäli tarpeita nousee kyliltä, lähdemme työstämään
hankkeita eteenpäin. 
 
Nyt tarvitsemme teidän kylien apua, jotta saamme tarpeet esille. Mitkä ovat teidän kylän / alueen tarpeet,
joihin Pohjois-Savon Kylät ry voisi hankkeiden kautta vastata? Onko tarvetta työllistämishankkeeseen,
kestävään kehitykseen, vähähiilisyyteen ja kierrätykseen liittyen tai kaikkien asukkaiden osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä lisäävään hankkeeseen? Tai johonkin ihan muuhun?

Kyselyyn saa vastata kylältä useampikin vastaaja, mutta muistakaa aina kirjoittaa mitä kylää tai aluetta
edustatte. Vastaaja voi olla niin kyläläinen kuin kyläyhdistyksen aktiivitoimija tai luottamushenkilö.
Vastausaikaa on 12.2.2020 saakka.  (Vastausaikaa jatkettu 19.2. saakka) Hanketeemat saa nostaa esille
oman yhdistyksen hallituksessa, mutta jos hallituksenne ei juuri nyt kokoonnu, vastatkaa sen mukaan
millaisia tarpeita, teillä nyt on tiedossa.

Voitte vastata vaikka kaikkiin hankeaihioihin, jos niihin on tarvetta, tai valita vain yhden tarpeellisen



teeman. 

Mikäli teillä on kysymyksiä näihin teemoihin liittyen tai jotakin kyselyyn liittyvää, olkaa yhteydessä
Pohjois-Savon Kylät ry kyläasiamies Merja Kaijaan 045-1791070 tai merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi 

Muiden maakuntien alueilla tehtyihin hankkeisiin kannattaa myös tutustua alla olevista linkeistä: 

Suomen Kylät ry Työtä kylästä -hanke https://suomenkylat.fi/hankkeet/tyota-kaikille/
Hämeessä toimiva välityömarkkinahanke Tripla-hanke http://triplahanke.fi/wordpress/
Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut Maserat linkki hankkeen tutkimusosion
tuloksiin https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-hankkeet/maaseudun-tyovoimapulan-syyt-ja-
ratkaisut-maserat.htmlMaaseutualueilla on työ ömyy ä ja toisaalta työvoimapulaa. Maaseudun työvoimapulan
syyt ja seuraukset (Maserat) -hankkeen tarkoitus on löytää maaseudun palveluiden, työvoimaneuvonnan ja
avustamisen toimintamalli. Työllistämishanke kysymysten osalta (kysymykset 4-11 sekä tausta edot 1-3)
vastauksia käytetään osana Maserat -hankkeen toimintamallin kehi ämistä.

Pirkan kylien hiiltä sitovat kylät -hanke https://www.pirkankylat.fi/hiiltasitovatkylat/
Maaseudun sivistysliitto Hiiliviisaat kylät https://msl.fi/kohtivahahiilisiakylia/
Kokeilujen kautta kestäviin ja kehittyviin kyliin julkaisu https://helda.helsinki.fi/handle/10138/303410

1. Oma kyläsi tai asuinalueesi, jonka puolesta vastaat kyselyyn *

2. Kunta *

Iisalmi

Kaavi

Keitele

Kiuruvesi

Kuopio

Lapinlahti

Leppävirta

Pielavesi

Rautalampi

Rautavaara

https://suomenkylat.fi/hankkeet/tyota-kaikille/
http://triplahanke.fi/wordpress/
https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-hankkeet/maaseudun-tyovoimapulan-syyt-ja-ratkaisut-maserat.html
https://www.pirkankylat.fi/hiiltasitovatkylat/
https://msl.fi/kohtivahahiilisiakylia/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/303410


3. Vastaan *

Työllistämishanke

Työllistämishanke kysymysten on tarkoitus selvittää onko kylillä tarvetta työllistämishankkeeseen sekä
selvittää onko maaseudulla tekemätöntä työtä tai työvoimapulaa.
Työllistämishankkeeseen voitaisiin hankerahoituksella palkata hanketyöntekijät, jotka voivat auttaa
yhdistyksiä työllistämisessä esim. palkkatuen tai työkokeilun kautta. Hankkeen työntekijöiden tehtävänä
on myös pitkäaikaistyöttömien poluttaminen joko avoimille työmarkkinoille tai koulutuksen pariin.
Hankkeen avustuksella yhdistys voi palkata esim. kyläavustajan, jonka työnantajana toimii paikallinen
kyläyhdistys. Hankkeen kautta voisimme saada apua yhdistykselle työnantajana toimimiseen ja
rekrytointiin sekä palkkatukihakemuksen tekemiseen ja työnantajavelvotteisiin.

4. Mihin kylänne tarvitsee apua työllistämiseen liittyen (palkkatuki / työkokeilu / nuoren
työllistäminen kesätöihin)
Voit valita useampia vaihtoehtoja

Siilinjärvi

Sonkajärvi

Suonenjoki

Tervo

Tuusniemi

Varkaus

Vesanto

Vieremä

kyläyhdistyksen toimijana tai kyläaktiivina

asukkaana / kyläläisenä

tehtävien kartoittaminen / tarve kysely kyläläisille

työnkuvauksen luominen / työnhaku ilmoituksen tekeminen

kyläyhdistyksen toimiminen työnantajana

työehtosopimus ja palkkauksen määrittely

rekrytointi (esim. työhaastattelut)



5. Kyläyhdistyksen omat työt, joihin voisimme tarvita apua (palkkatuki, työkokeilu)

6. Kyläläisille tarjottavat palvelut

7. Kylämme voisi palkata nuoren kesätöihin

palkkatukihakemuksen laatiminen

opastusta työnohjaukseen

palkanlaskentapalvelut

palkkatukitilityksien tekeminen

apua tarvitsemme, mutta emme vielä tiedä mihin kaikkiin osa-alueisiin

kylätalon ylläpito ja pienet korjaukset

kylätalon siivous

kylätalon lämmitys

kylätalon pihatyöt

muiden kylän ylläpitämien kohteiden kunnostustyöt

kylän tiedotuksessa avustaminen (tiedotteiden teko, nettisivujen ja somekanavien
ylläpitäminen)

avustaminen tapahtumien järjestämisessä

muita työtehtäviä, mitä:

tarvitsemme ensin lisätietoa työllistämisestä, jotta työtehtäviä voi kartoittaa

kotitaloustyö (siivous, ruuanlaitto, ikkunanpesu)

asiointipalvelut

tietokoneen käytön opastas

piha- ja lumityöt, puiden pilkkominen

rakennus- ja korjaustöitä

asumisneuvontaa (energiatehokkuus, turvallisuus)

kylämme tarvitsee tehdä tarvekartoituksen kyläläisiltä

kyllä

ei



8. Onko kylällänne henkilö, joka voisi toimia työnjohtajana / yhteyshenkilönä työllistettävälle?

9. Kylämme alueella on nähtävissä työvoimapula

10. Jos vastasit kyllä, millä tavoin työvoimapula näkyy? Osaatko kertoa millä toimialoilla tai
millaisissa työtehtävissä / yrityksissä?

11. Muita kommentteja liittyen työllistämishankkeeseen:

Kierrätykseen, vähähiilisyyteen ja kestävään kehitykseen liittyvä hanke

12. Millaisille vähähiilisyyteen, kestävään kehitykseen, kierrätykseen tai ympäristön hoitoon
kuuluvia toimintoja toivoisitte kehitettävän omalle kylälle hankkeen kautta?

ehkä, jos saamme tukea ja apua nuoren työllistämiseen

kyllä

ei

emme ole vielä selvittäneet

kyllä

ei

en osaa sanoa



Voit valita useamman vaihtoehdon.

13. Haluamme hankkeen toteuttavan kylille suunnattuja pieniä yhden illan tai päivän kestäviä
kehittämistoimia, työpajoja tai kokeiluja
(esim. mehiläisvahaliinan valmistus, kierrätysmateriaalista tehtyjen tuotteiden tekoa, tekstiilikierrätys,
biohiiletys, villiyrittien käyttö, sisäkompostointi yms..)

Energiatehokkuus ja säästö (lämmitysmuodot ja sähkölaitteet)

Uusiutuvan energian käyttö ja tuotanto, esim. aurinkopaneelit

Rakennusten energiatehokkuutta lisäävä uudis- tai korjausrakentaminen (omakotitalo,
kylätalot)

Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Liikkumisen ratkaisut

Lähiruoan käyttö ja ruokahävikin välttäminen

Kylän yhteisviljely / viljelypalsta

Kateviljely / kotitarveviljely

Luonnontuotteiden ja / tai villiyrttien hyödyntäminen

Yhteisten hankintojen suosiminen ja turhien hankintojen välttäminen

Maiseman- ja luonnonhoito

Vesistöjen tai rantojenhoito / kunnostus

Vieraslajien poistaminen

Ympäristötaide

Myönteinen asennoituminen ympäristöasioihin ja vähähiilisyyteen tähtääviin
toimenpiteisiin

Kiertotalouden lisääminen, kylän kierrätyksen kehittäminen (kierrätystapahtuman
innovointi)

Maaseutumaisen ilmastoviisauden kehittäminen

Pienrakentaminen kylällä (pisteaidat, maisemaelementit..)

Kimppakyytiratkaisut

Retki esim. Riikinneva tai muu vastaava kohde

Muu mikä:

Vielä emme osaa sanoa tarkempia toiveita hankkeelle, mutta toivomme että meille
löydetään hankkeen kautta keinot miettiä kylän kestävyyttä, vähähiilisyyttä tai kierrätystä.

kyllä



14. Voit vielä tarkentaa valitsemiasi vastauksia

15. Muita tarpeita tai toiveita joihin toivoisitte, että hankkeella voisi vastata:

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävä hanke

Hankkeen tavoitteena olisi saada mukaan toimintaan henkilöitä, jotka ovat heikommassa asemassa tai
henkilöitä, joilla ei ole harrastustoimintaa tai he ovat vaarassa syrjäytyä. Hankkeelle pyritään aktivoimaan
lisäksi henkilöitä, jotka eivät ole mukana kylän / asuinalueensa toiminnoissa. Samalla hankkeessa
voidaan rakentaa kylää tai asuinalueetta sosiaalisen osallisuuden kautta paikaksi, jossa kaikki kyläläiset
ja asukkaat kokevat olevansa yhdenvertaisia ja heillä on mahdollisuus osallistua, kohdata toisia
asukkaita sekä saada uutta sisältöä elämään ja elintapoihin. Hankkeen toimenpiteet olisivat
asukaslähtöisiä.

16. Onko teidän kylällä tarvetta lisätä

ei

ehkä, riippuen aiheesta

yhteisöllisyyttä

osallisuutta

asukkaiden osallistumista kylän toimintoihin

saada uusia asukkaita mukaan toimintaan

löytää toimintaan heikommassa asemassa olevia asukkaita tai syrjäytymisvaarassa olevia

tuoda tietoa asukkaille kylän tai alueen omasta toiminnasta



17. Millaisia toimintamuotoja toivoisitte hankkeen tuovan teidän kylälle

luoda kylä- tai aluehenkeä omalle alueelle

tuoda eri sukupolvia yhteen kylätoimintojen kautta

asukaslähtöisiä toimintapoja ja vahvistaa niitä

toimintaa, jossa asukkaiden / kyläläisten kohtaaminen mahdollistuu

kohentaa asukkaiden elintapoja

saada mukaan uusia vapaaehtoisia / talkoolaisia

emme osaa vielä tarkemmin sanoa mitä toimia, mutta olemme kiinnostuneet hankkeesta

kyläiltoja

yhteisöllistä toimintaa

erilaisten harrastusmahdollisuuksien kokeilua

kyläruokailuja

kylän terveyspäiviä

ohjausta terveellisempiin elämäntapoihin

yhteistä avointa toimintaa kylän kokoontumispaikalle

peli-iltoja

liikuntatuokioita

aktivointitilaisuuksia

asiantuntijaluentoja

yhteisruokailu / terveellinen ruokavalio

kysely asukkaiden / kyläläisten tarpeista

muuta mitä:

emme osaa vielä sanoa toimintamuotoja, mutta toivomme niitä hankkeen kautta löytyvän



18. Meillä on jokin muu tarve, johon tarvitsemme Pohjois-Savon Kylät ry:n toteuttamaa hanketta.
Kirjoita tarve ja kuvaile millaista apua tarvitsette.

19. Voit jättää yhteystiedot, jotta voimme olla hankkeesiin liittyen yhteydessä.  Lomakkeen voit
täyttää myös ilman yhteystietoja.

Etunimi

Sukunimi

Matkapuhelin

Sähköposti

Osoite

Postinumero

Postitoimipaik-
ka


