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Nam! Nyt on kesän herkkuja popsittu oikein 
urakalla ja laitettu talven varallekin säilöön. 
Sienimetsään ei ainakaan täälläpäin juuri vielä 
ole asiaa, mutta näiden sateiden myötä tilanne 
varmasti pikapikaa muuttuu. Mukavahan tuo 
välillä on sateessakin olla, itseäni alkoi jo hie-
man vaivaamaan, kun helteet kestivät tänä 
kesänä useita viikkoja. 
 
Hyviä uutisia! Valtionapu ei näillä näkymin las-
ke, vaan säilyy ennallaan ainakin vuoden 2015 
ajan. Kiitos siitä teille aktiiviset kylätoimijat, 
olette kultaa!!! Huomasin itse harmaantuneeni 
useilla hiuksilla, kun pohdiskelin maakunnalli-
sen kylätoiminnan vaihtoehtoja, ei nimittäin 
kovin ruusuiselta rahoituskanavat näyttäneet! 
 
Olemme tiivistäneet yhteistyötä toimintaryh-
mien kanssa vuoden aikana. Pohdimme par'ai-
kaa yhteisen hankkeen mahdollisuutta Pohjois
-Savon alueelle. Mikäli hanke toteutuu, pää-
semme konkreettisesti jalkautumaan ja autta-
maan teitä kylätoimijoita! 
 
Missä teidän kylänne tarvitsee apua? Mitä ke-
hittämistarpeita teidän kylällänne on? Kartoi-
tamme kylien tarpeita, joten ottakaa yhteyttä 
toimintaryhmiin tai meihin! Helpoin tapa tar-
peiden ilmoittamiseen on nettisivujemme 
kautta www.pohjois-savonkylat.fi ja klikkaa-
malla ylälaidasta Ota yhteyttä tai laittamalla 
sähköpostia tai vaikka kilauttamalla meille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avoimet Kylät -viikko sujui lupsakkaasti, joskin 
tietynlaista alkukankeutta oli havaittavissa. 
Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tulemme 
jatkamaan Avoimet Kylät -tapahtumaa yhdes-
sä Leadereiden kanssa ensi vuonnakin. Ajan-
kohdaksi olemme suunnitelleet juhannuksen 
jälkeistä viikonloppua 26.-28.6.2015. Merkit-
kää aika jo kalentereihin, näin voitte syysko-
kouksissa ottaa huomioon päivät, kun suunnit-
telette ensi vuoden tapahtumia! 
 
Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokous pidetään 
lauantaina 29.11.2014 klo 12 alkaen täällä ko-
tikylälläni Kauppilanmäessä (Pohjois-Savon 
Vuoden Kylä 2014). Tarjoilujen takia ilmoittau-
tumiset kyläasiamiehellemme Merjalle. Terve-
tuloa ja nähdään Kauppilanmäessä! 
 

Minna Makkonen, puheenjohtaja 

    Puheenjohtajan pääkirjoitus 

Kyläasiamies 

Merja Kaija 

0451791070 

pohjoissavonkylat@gmail.com 

Puheenjohtaja 

Minna Makkonen 

0400 544 204 

makkonen.minna@gmail.com 

http://www.pohjois-savonkylat.fi/fi/Ota+yhteyttä.html


Vuoden kylässä panoste-

taan yhteisöön 

Kauppilanmäen kylä Vieremäl-

tä valittiin tämän vuoden Poh-

jois-Savon Vuoden kyläksi. 

Kauppilanmäki sijaitsee Iisal-

men ja Sonkajärven kuntien 

rajalla ja yhteistyö yli kuntara-

jojen on ollut luontevaa vuosi-

kymmenten ajan. Kauppilan-

mäki on yksi Vieremän nuorek-

kaimmista kylistä sijaiten sopi-

van matkan päässä niin Iisal-

men kuin Vieremän palveluis-

ta. Sijainti kuntien rajalla on 

rikkaus, sillä osallistujia tapah-

tumiin saadaan molemmista 

kunnista ja toimintaa järjeste-

tään molempien kuntien puo-

lella, mm. jokakeväinen met-

säkirkko järjestetään Kauppi-

lanmäen kappelissa yhdessä 

Sonkajärven seurakunnan 

kanssa.  

Kauppilanmäen kyläyhdistys ry 

toimii seitsemän kylän alueella, 

joista yksi kylä sijaitsee Sonka-

järven puolella. Vieremän kun-

nan puolella kylän asukkaita 

on noin 340. Aktiivisella kylällä 

on vireää yhdistystoimintaa. 

Kylällä toimii pian 100 vuotta 

täyttävä marttayhdistys, 50-

vuotias metsästysseura ja ky-

läyhdistystoimintaakin on ollut 

jo yli 30 vuotta. Yli satavuotias 

nuorisoseuratoiminta on uinu-

massa, mutta seuraa ei ole 

lakkautettu.  

Kauppilanmäen kyläyhdistyk-

sen toiminta on viime vuosina 

ollut tavoitteellista kylätoimin-

nan ja yhteisöllisyyden sekä 

paikalliskulttuurin esille tuo-

mista. Näistä esimerkkinä vuo-

teen 2020 ulottuva kyläsuunni-

telma sekä vuosittain julkaista-

va kylälehti Kapula. Kauppilan-

mäkeläisten ansiota ovat myös 

Vieremän yhdistysten aamu-

kahvitilaisuudet, joissa pohdi-

taan paikallisvaikuttamisen 

mahdollisuuksia yhdessä kun-

nan kanssa. 

Kyläyhdistys on ansiokkaasti 

ylläpitänyt kulttuurihistorialli-

sesti arvokasta Kauppilanmäen 

entistä koulua, joka toimii ky-

läläisten kokoontumistilana.  

Hankerahalla kyläyhdistys kun-

nosti kylätalon varastoraken-

nuksen saunaksi sekä teki ky-

länraitille pysäkkikatoksia kou-

lukkaille. Myös Gasthaus Puo-

milan uimarannan rakennusten 

kunnostusta on tehty talkoilla 

ja laitettu kukkaistutuksia ohi-

kulkijoiden iloksi. 

Heinäkuusta 2014 alkaen 

Kauppilanmäki kokeilee työllis-

tämistä palkkaamalla kylällä 

asuvan pitkäaikaistyöttömän 

töihin kylälle. Kyläavustajan 

työpanosta tarjotaan ikäihmi-

sille sekä kaikille alueen asuk-

kaille nimelliseen hintaan. Toi-

minnalla kyläyhdistys haluaa 

tukea maalla asumista ja hel-

pottaa etenkin ikäihmisten ar-

kea.  

Kauppilanmäellä toimitaan aktiivisesti,              

Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2014 

Vuoden Kyläksi valintaa juhlittiin kakun kera.  



 

Kyläavustaja-malli tukee 

maalla asumista  

Kauppilanmäen kyläyhdistys 

palkkasi heinäkuun alusta kylä-

avustajan töihin. Idea kylä-

avustajasta syntyi maaseudun 

kehittämisyhdistys Ylä-Savon 

Veturin Kylä lähtee! -

hankkeessa, jonka lähidemo-

kratiaselvityksessä kyläyhdistys 

oli mukana yhdessä Vieremän 

kunnan kanssa. Selvityksessä 

haettiin kuntakohtaisia malleja 

kylä-kuntayhteistyöstä ja Vie-

remällä malliksi muodostui yh-

distysten työllistäminen.  

Tarve työllistämiseen tuli kyläl-

tä. Kyläyhdistys omistaa enti-

sen kyläkoulun, joka toimii ky-

lätalona. Lista tekemättömistä 

töistä kylätalolla piteni vuosi 

vuodelta.  

 

Lisäksi huoli ikäihmisten koto-

na asumisesta ja itse kunkin 

arjen helpottamisesta antoivat 

pontta ulkopuolisen työnteki-

jän palkkaamisesta kylälle. Sat-

tui myös sopivasti, että kylällä 

asuu pitkäaikaistyötön, joka 

haluttiin työllistää omalle alu-

eelle.  

Kyläavustaja on kahden kuu-

kauden työssäoloaikana osoit-

tautunut tarpeelliseksi niin ky-

lätalolla kuin yksityistalouksille. 

Monipuolisen työkokemuksen 

ja aktiivisen asenteen omaava 

kyläavustaja on tehnyt pihatöi-

tä, ajanut nurmikoita, rakenta-

nut vajaa, raivannut pusikoita 

ja tienvarsia sekä jakanut ky-

läyhdistyksen tiedotteita. Ku-

ten eräs ikäihminen totesi, 

”kyläavustaja keräisi vaikka 

marjat – niin tekevästä mie-

hestä on kyse”. Tuttu kyläläi-

nen on helppo kutsua omaan 

kotiin, eikä kynnys palvelun-

käyttöön ole suuri myöskään 

taloudellisesti.  

Kylien työllistämismallista hyö-

tyvät monet tahot: kunnalle 

pitkäaikaistyöttömän työllistä-

minen tuo helpotusta 

”sakkomaksuihin”, työtön saa 

mieleistä työtä, yhdistys saa 

tekemättömät työt tehdyksi ja 

kyläläiset ja palvelun käyttäjät 

saavat apua arkeensa.  

 

 

Kyläyhdistys saa kotitalouksien 

ostamasta kyläavustajan työs-

tä nimellisen korvauksen, jolla 

yhdistys saa katetuksi työllistä-

misestä aiheutuvia kuluja. Li-

säksi yhdistys saa te-toimiston 

myöntämän palkkatuen, joka 

kattaa suurimman osan palk-

kakuluista. Tienaamaan mallilla 

ei pääse, mutta hyöty-panos -

suhde on kannattava. Viere-

män kunta tukee aktiivisesti 

yhdistysten työllistämistä. Se 

myöntää yhdistyksille työllistä-

mistukipäätöstä vastaan koro-

tonta väliaikaisrahoitusta en-

simmäisten kuukausien palkan-

maksua varten. Vieremällä 

mallia kokeillaan vuoden ver-

ran, jonka jälkeen mallin toivo-

taan leviävän myös muualle.  

Kun kyläavustajaa palkataan 

kylälle, on hyvä kuitenkin 

muistaa, että vastuullinen 

työnohjaus tulee hoitaa työn-

antajan toimesta. 

  

Lisätietoa Kauppilanmäestä 
kotisivuilta www.yla-savo.fi/
kauppilanmaki, sähköpostitse 
kauppilanmaki@luukku.com tai 
sihteeriltä Minna Partanen p. 
050-521 2971 tai min-
na.partanen@hotmail.com. 

Kyläavustaja auttaa arjessa ja kylätalolla 

Kauppilanmäen kylätalo py-

syy kunnossa kyläavustajan  

tekemällä työllä. 

http://www.yla-savo.fi/kauppilanmaki
http://www.yla-savo.fi/kauppilanmaki
mailto:kauppilanmaki@luukku.com


 Kuulumisia Avoimet Kylät ja Leader –viikolta 

Kyläasiamiehenä pääsin kiertämään maakuntaa 

ja Pohjois-Savoa viikon ajan kesäkuun alussa. 

Kilometrejä kertoi Vehon sponsoroiman Viton 

mittariin melkein 1600 km. Kaiken kaikkiaan 

ehdin käymään 15 kohteessa katsomassa, mitä 

kaikkea kylillä tehdään ja millaisia kohteita Lea-

der– rahoituksella on saatu paikallisesti aikaan. 

Viikon perusteella voin ainakin sanoa, että toi-

mintaa on monenlaista ja vapaaehtoisten kylä-

toimijoiden tekemä työ oman yhteisön eteen 

on huimaa, tunteja tuskin lasketaan.  Monella 

kylällä kylätalot kunnostetaan talkootyönä ja 

talkootyönä vielä järjestetään kaikki toiminta-

kin. Välillä piti ihan miettiä, että pääsevätkö ky-

lätoimijat ja etenkin aktiivit nauttimaan talkoo-

työnsä hedelmistä, toivottavasti.  Työn jälki nä-

kyy ainakin siinä, että oma kylä ja elinympäris-

tö pysyvät elinvoimaisena ja yhteisöllisyys kas-

vaa.  

Mukava oli tavata teitä toimijoita ja samalla tu-

tustua. Tässä muutamia kuvia kyläasiamiehen 

reitiltä viikon aikana. Kuvia Avoimet Kylät ja 

Leader –viikolta löytyy myös Facebookista sekä 

jatkossa  nettisivuiltamme.  

Merja Kaija, kyläasiamies 

 

 



Iisalmelainen viljanviljelijä Keijo Rytkönen valokuidusta: 

”Piuhan päässä oleva vehje on paljon varmempi!” 

Rytkösen perhe on käyttänyt valokuitua keväästä saakka. 

 Järvien heijastukset sotkivat wimaxin 

signaaleja, eikä se poutasäällä toimi-

nut ollenkaan. Nettitikulla taas kun 

oli paljon käyttäjiä, niin teho hiipui. 

Käytännössä iltapäivällä ja illalla ei 

nettiin päässyt, Keijo Rytkönen ker-

too. 

Valokuituverkkoon liittymistä piti silti 

harkita tovi, sillä kertainvestointi tuntui 

alkuun suurelta. 

 Mutta kun sen rahan siihen kerran 

laittaa, niin sitten se on laitettu. Nykyaikaisuuttahan tällä ratkaisulla haettiin. Lapset kas-

vaa ja tarvitsevat koulunkäyntiin internettiä ja myös koulun ja kodin välinen viestintä ta-

pahtuu nykyään sähköisesti. 

Perheen aikuiset käyttävät nettiyhteyttä asiointiin ja tiedonhakuun. Viljelysuunnitelmat ja 

tuenhaut tehdään netin kautta. Tietokoneiden lisäksi valokuituverkkoon on kytketty perheen 

televisio ja kännykät. 

 Piuhan päässä oleva vehje on paljon varmempi, ihan kuin ennen vanhaan lankapuhelin oli. 

Mokkulalla pankkiyhteyskin ehti katketa, kun sivujen latautuminen kesti niin kauan. Nyt toi-

mii kännykätkin nopeasti, kun ne on yhdistetty omaan sisäverkkoon, Rytkönen kertoo. 

Valokuituyhteyttä hyödynnetään myös oppimiseen: perheen alakoulua käyvät lapset oppivat 

peleistä niin englannin kuin äidinkieltäkin. Paljon parjatut pelit ovat yllättäneet positiivisesti 

Rytkösen perheen vanhemmat. 

 Siinä vaiheessa piti lähteä katsomaan, että mitä ne oikein pelaa, kun tyttö tuli kysymään, 

että isä, mikä on liiketoimintasuunnitelma? Tytöt olivat perustaneet nettiin tallin ja hankki-

vat virtuaalityöllä rahaa, jolla ostivat hevosia ja hevosille ruokaa, Rytkönen kertoo tytärten 

ajanvietteestä. 

Valokuiturakentamista jatketaan syksyn aikana vielä Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Maa-

ningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven ja Varpaisjärven alueilla. Katso lisätietoja ja 

tilaa liittymäsi www.kaistasavoon.fi. 

www.kaistasavoon.fi 

Valokuidulla varmempi yhteys 



VUODEN 2014 KYLÄMYÖNTEISEN KUNTA 

POHJOIS-SAVOSSA: TERVO 

Pohjois-Savon Vuoden 2014 kylämyönteisim-

mäksi kunnaksi on valittu Tervo. Tervo palkit-

tiin Pohjois-Savon Kylät ry:n viirillä Avoimet 

Kylät ja Leader-viikon tapahtuman yhteydessä 

Tervossa 13.6.2014. Viirin vastaanottivat kun-

nanjohtaja Petteri Ristikangas ja kunnanhalli-

tuksen puheenjohtaja Matti Tarvainen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKAALISSA PALKITTUJA 

Valtakunnalliseksi Vuoden Kyläksi on valittu 

Vuolenkoski Iitin kunnasta Kymenlaaksosta. 

Onnittelut Vuolenkoskelle!  

Lokaalissa jaettiin tunnustuksia pitkäjänteises-

tä kehittämistyöstä:  Vuoden Tiennäyttä-

jät Leena Lehtonen, Pauli Pethman ja Aulis 

Nuuja, Vuoden Maaseututoimija Nina Kurun-

lahti, Vuoden Maaseutukasvo Osmo Rauha-

la. Ensimmäinen kunniamaininta kyläsarjassa 

meni Livon kylälle ja toinen Keskikylälle, Vuo-

den Kylä 2014 on Vuolenkoski. 

 

POIMINTOJA TAPAHTUMAKALENTERIS-

TA  

Lisätietoja tapahtumista www.pohjois-

savonkylat.fi 

17.9.2014 klo 13.00-17.00 Kylä Lähtee– hank-

keen Lähidemokratia-seminaari Vieremä, 

Ponssen auditorio. 

Pohjois-Savon Kylät ry syyskokous la 

29.11.2014 klo 12.00 Kauppilanmäen kylätalol-

la.  

TAPAHTUMAKALENTERI 

Pohjois-Savon Kylät ry:n  tapahtumakalenterin 

löydät www.pohjois-savonkylat.fi. Mikäli teillä 

on tapahtuma, jonka haluat nostaa esille ta-

pahtumakalenterissa, laita tapahtuman tiedot 

s-postilla: pohjoissavonkylat@gmail.com 

 

Muistakaa ilmoittaa ajantasaiset yhteys-

tiedot! 

Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää listaa kaikista 

maakunnan kylä- ja asukasyhdistyksistä sekä 

kylätoimikunnista. Yhteystietojen muuttuessa 

ilmoittakaa niistä suoraan kyläasiamiehelle tai 

kotisivujemme lomakkeen kautta.  Mikäli teille 

ei tule vielä Sähköistä Kyläkirjettä, voitte tilata 

sen kotisivujemme kautta lomakkeella tai lä-

hettämällä sähköpostilla pyynnön kyläasiamie-

helle.  

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n sivut löy-

dät Facebookista Pohjois-Savon 

Kylät ry nimellä.  Käy tykkäämässä 

sivustamme! 

Lisäksi kylä– ja asukasyhdistykset, joilla on 

oma Facebook sivu, vinkatkaa niistä kyläasia-

miehelle.  

Infoa, vinkkejä ja tietoa! 



Pohjois-Savon Kylät ry jäseneksi liittyminen 
 

Pohjois-Savon Kylät ry:n jäseneksi voit liittyä alla olevalla joko henkilö-, yhdistys-, tai kannattajajäsenek-

si. Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenenä saat uusimman tiedon kylä– ja asukastoimintaan liittyen Pohjois-

Savon alueella.  

 

Jäseneksi voit liittyä myös kotisivujemme www.pohjois-savonkylat.fi kautta, kohdasta jäsenyys. Siellä on 

täytettävissä sähköinen lomake, joka ohjautuu Pohjois-Savon Kylät ry:lle. Jäsenyys kohdasta löytyvät 

Pohjois-Savon Kylät ry:n säännöt, joihin jäseneksi liittyessä sitoudutaan.  

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenedut 

 

 Pohjois-Savon Kylät ry:n postitse lähetettävät jäsentiedotteet 4 kertaa vuodessa 

 Tietoa ajankohtaisista asioista sähköpostitse sekä sähköisillä kyläkirjeillä 

 Suomen Kylätoiminta ry:n julkaiseman Maaseutu Plus –lehden 6 kertaa vuodessa postitse kotiin 

 Jäsenyhdistykset saavat SYTY:n tarjoamaa maksutonta lainopillista puhelinneuvontaa 

 

Pyydetään palauttamaan jos vastaanottajaa ei tavoiteta. 

Kyläasiamies Merja Kaija, Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 


