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Aah, ihana aurinko, vihdoinkin! Heti on pir-
teämpi olo ja on mukavaa lähteä ulos haiste-
lemaan kevättalven raikasta tuulahdusta! Ai-
van mahtava keli touhuta ulkona ja eräsuksil-
la hankikin kantaa hiihdellä. Mukavampaa mi-
nusta on hiihdellä hangilla kuin laduilla ja mi-
kä parasta, koirat pääsevät luontoretkille mu-
kaan haistelemaan metsän tuoksuja. 
 
Pohjois-Savon Kylät ry:n tekemät kannanotot 
vuodelta 2014 löytyvät nettisivuiltamme 
(www.pohjois-savonkylat.fi —> vasen reuna 
Pohjois-Savon Kylät, jonka alla kannanotot). 
Kannanotot ovat olleet aiheellisia, hyvin pe-
rusteltuja ja niillä on ollut arvoa! Palokin kos-
kien kunnostus on menossa jo ministeriössä, 
myös häirikkösusien luvanvaraiseen poistami-
seen saatiin myönteinen päätös, ekopisteissä 
odotellaan vielä tulevaa.  
 
Hankevalmisteluja suunnitellaan edelleen niin 
Ely-keskuksen kuin Leader -ryhmienkin kans-
sa. Toivottavasti suunnitelmat etenevät ja 
vielä tämän vuoden aikana saataisiin juuri 
meitä maaseudun toimijoita koskettavia 
hankkeita käyntiin. 
 
Uusi ohjelmakausi Leader-ryhmissä on jo al-
kanut ja toiveissa on, että sähköinen hakujär-
jestelmä Hyrrä avautuisi huhtikuussa. Mikäli 
yhdistyksenne suunnittelee hankerahoituksel-
la toteutettavaa hanketta, kannattaa suunni-
telmat aloittaa jo hyvissä ajoin ja olla yhtey-
dessä oman alueen Leader-ryhmään.  
 
 
 

Vuoden Kylä 2015 haku on käynnistynyt. 
Muutosta edellisiin vuosiin on siinä, että nyt 
kuka tahansa voi ehdottaa perustellusti kylää 
vuoden kyläksi! Myös vuoden tiennäyttäjää ja 
maaseututoimijaa sekä kylähullua etsiskel-
lään. Tarkempia tietoja tässä jäsentiedottees-
sa. 
 
Syyskokouksessa jäsenmaksuihin tuli muutos. 
Vastaisuudessa Maaseutu+ -lehti ei tule jäse-
nille automaattisesti vaan siitä peritään lisä-
maksu. Kyläasiamies Merja on lähettänyt jä-
senmaksulaskut jäsenistölle, jos laskusta ky-
syttävää ole yhteydessä kyläasiamieheemme.  
 
Avoimet Kylät tapahtuma on tänä vuonna 
Pohjois-Savossa 26.-28.6. Jos ette vielä ole 
asiaan paneutuneet, kannattaa jotain muka-
vaa tekemistä tuolloin kylälle kehitellä. Toi-
vottavasti medianäkyvyys on vielä viime 
vuotta parempi ja osallistujamäärä vähintään 
samaa luokkaa kuin viime vuonnakin. 
 
Merkatkaa Pohjois-Savon Kylät ry:n kevätko-
kous ja kyläpäivä myös jo almanakkaan! Ko-
kous pidetään Tervossa, Huttulan Navetalla 
18.4.2015. Kyläpäivässä aiheina ovat kylätur-
vallisuus, Leaderin rahoitusmahdollisuudet 
sekä miten yritykset ja kyläyhdistykset voivat 
toimia kokoavana verkostona kylillä.  
Samalla pääset tutustumaan viime vuoden 
kylämyönteisimpään kuntaan Tervoon ja Hut-
tulan Navettaan ja Hautolahden kylään! 
 
Terveisin Minna 

    Puheenjohtajan terveiset 

Kyläasiamies 

Merja Kaija 

Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 

0451791070 

pohjoissavonkylat@gmail.com 

Puheenjohtaja 

Minna Makkonen 

Kauppilanmäentie 823, 74270 Kauppilanmäki 

0400 544 204 

makkonen.minna@gmail.com 



Esittelyssä Auvo Hirvonen,  

Auvo Hirvonen on toiminut erilaisissa lentotekniikan tehtävissä Ilmavoimissa noin  

30 vuotta ja saanut sotilaskoulutuksen. Viimeiset 15 vuotta Auvo toiminut luonto-

matkailuyrittäjänä Tuusniemen Kosulassa,  Eräpaimen yrityksessä 

www.erapaimen.fi.  Yrityksen päätoimiala on majoitus sekä kalastus- ja metsästys-

palvelut. Eräpaimen tekee lisäksi yhteistyötä luontomatkailussa Venäjän Karjalan 

yritysten kanssa. 

Auvo Hirvonen on ollut mukana kylätoiminnassa vuodesta 2000 lähtien;  mm. Ete-

lä-Tuusniemen kyläyhdistys ry:ssä puheenjohtaja, Tuusniemen Kylät ry:ssä pu-

heenjohtaja,  Pohjois-Savon Kylät ry:ssä varapuheenjohtaja.  

Auvo tuntee harvaan asutun maaseudun ongelmat niin yrittäjänä kuin maaseudun 

asukkaana. 

Auvo Hirvonen, 0440 678373  

erapaimen@erapaimen.fi  

Osoite: Luostaritie 3457, 71280 Kosula 

Auvo Hirvonen Suomen Kylätoiminta ry:n hallitukseen  

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n varapuheenjohtaja Auvo Hirvonen on valittu kylien edustajaksi 

Suomen Kylätoiminta ry:n  hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2015. Toivotam-

me Auvolle menestystä yhtenä kylien ylimpänä edustajana Suomen Kylätoiminta ry:n 

hallituksessa. Kylät ottakaa yhteyttää Auvoon, mikäli teillä on asioita, joita Suomen Kylä-

toiminta ry:n tulee edistää.  

Auvo Hirvonen Auvo Hirvonen (oik.) sorvaamassa 

pönttöaihioita pönttösorvilla. 

http://www.erapaimen.fi


Kutsu Kyläpäivään ja  

kevätkokoukseen 

18.4.2015 klo 12-16.30 

Huttulan Navettaan  

Hautolahden kylälle  

Tervoon  

 

Kyläpäivää ja kevätkokousta vietetään Huttulan Navetassa, osoitteessa  

Hautolahdentie 194, 72210 Tervo. 

Ohjelmassa on kylille tietoa ja keskustelua seuraavista aiheista:  

 Kyläturvallisuus ja varautuminen 

 Leader– uusi ohjelmakausi 

 Yritykset ja kyläyhdistykset kokoavana verkostona kylillä  

 Huttulan Navetan ja Hautolahden kylän esittely 

Näistä aiheista pyrimme saamaan alustajat kyläpäivään, tarkempi ohjelma puhujineen julkaistaan 

myöhemmin ja toimitetaan jäsenistölle.  Merkkaa kyläpäivä jo kalenteriin ja ilmoittaudu kyläpäi-

vään viimeistään 10.4.2015 mennessä, jotta osaamme varata tarjoilua ja materiaalia kaikille tuli-

joille.  

Tervetuloa kaikki joukolla mukaan, kyläpäivä on avoin kaikille kylätoiminnasta kiin-

nostuneille! 

Pohjois-Savon Kylät ry kevätkokous esityslista 18.4.2015 

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. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen 

6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä 

muille vastuuvelvollisille päättäminen 

7. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat 

8. Kokouksen päättäminen 

 



Jäsenmaksut vuodelle 2015  Kuka kyläänne edustaa?  

Pohjois-Savon Kylät ry:n kevätkokous pi-

detään Tervossa Huttulan Navetalla 

18.4.2015 klo 12.00. Kyläpäivän ohjel-

man ja esityslistan löydät edelliseltä si-

vulta. Kokouksessa päätösvaltaa käyttä-

vät Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenet.  

Sääntöjen mukaan jokaisella varsinaisella 

jäsenellä on yksi ääni. Joten jokaisesta 

jäsenyhdistyksestä  voi olla vain yksi vi-

rallinen edustaja. Yhdistys päättää itse 

kuka jäsenyhdistystä edustaa. Tätä var-

ten kokoukseen tulee tuoda valtakirja 

edustajasta. Valtakirjat voi toimittaa etu-

käteen kyläasiamiehelle tai tuoda muka-

na kokoukseen. Henkilöjäsenillä ei tarvit-

se olla valtakirjaa, vaan heidän tulee olla 

kokouksessa läsnä, mikäli aikovat äänen-

sä käyttää.   

Jäsenmaksut vuodelle 2015 muuttuivat siten, 

että Maaseutuplus-lehti tulee jäsenyhdistyksiin ja 

henkilöjäsenille erillistä lisämaksua vastaan. Jat-

kossa siis jäsenyyden lisäksi jäseniltä kysytään, 

haluatteko, että teille tulee Maaseutuplus-lehti 

maksua vastaan. Muistakaa ilmoittaa, jos muu-

toksia on tapahtunut esim. puheenjohtajassa tai 

sihteerissä tai kenelle jäsenmaksulaskut tai posti 

toimitetaan.  

Yhdistysjäsen jäsenmaksu 30 € ja Maaseutu-

plus-lehti 15 € ja molemmat yhteensä: 45 € 

Henkilöjäsen jäsenmaksu 30 € ja Maaseutu-

plus-lehti 5 € ja molemmat yhteensä 35 € 

Kannattajajäsen 100 € 

Yhteisöjäsen/ Kuntajäsen 200 € 

Mikäli jäsenmaksulasku ei ole tullut perille otta-

kaa yhteyttä kyläasiamies Merja Kaijalle pohjois-

savonkylat@gmail.com tai 045 1791070 Jäsen-

maksut on toimitettu ensisijaisesti sähköpostilla, 

jos sähköpostia ei ole ilmoitettu postitse.  

Syyskokouksessa valittiin Pohjois-Savon Kylät ry:n puheenjohtaja kaudelle 2015-2016 sekä hal-
litus vuodeksi 2015.  
Puheenjohtajana jatkaa Minna Makkonen Vieremältä.  
Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:  
Kari Vornanen (Sonkajärvi), varalla Minna Partanen (Vieremä)  
Pentti Kaulamo (Leppävirta), varalla Terttu Herranen (Leppävirta) 
Seija Korhonen (Tervo), varalla Pirkko-Liisa Hätinen (Tervo) 
Auvo Hirvonen, vpj (Tuusniemi), varalla Ulla Levämäki (Tuusniemi)  
Leena Luostarinen (Varkaus), varalla Osmo Asikainen (Varkaus) 
Eero Suominen (Kuopio), varalla Kaarina Korhonen (Kuopio) 
Teija Lipponen (Nilsiä/Kuopio), varalla Pentti Puustinen (Nilsiä/Kuopio) 
Jaana Paananen /Kehittämisyhdistys Kalakukko, varalla Jorma Holopainen (toimintaryhmät) 
Pekka Kaikkonen (Pohjois-Savon Liitto)   
Kyläasiamiehenä jatkaa Merja Kaija. 
 

Pohjois-Savon Kylät ry hallitus 2015  

mailto:pohjoissavonkylat@gmail.com
mailto:pohjoissavonkylat@gmail.com


Avoimet Kylät – ihmisten kokoiset ideat 26.-28.6.2015 

Ideat esille! Haastamme kaikki pohjoissavolai-
set kylät mukaan järjestämään toimintaa 
omalle kylälleen joko yksin tai yhteistyössä 
alueen toimijoiden kanssa. Toiminta kylällä voi 
olla mitä tahansa pientä tai suurta - kuitenkin 
niin, että tilaisuus on kaikille avoin. Tapahtu-
ma voi olla esimerkiksi: avoimet ovet kyläta-
lolla, pop-up ravintola, kyläkävely, kylän histo-
rian esittely, näyttely, lähipalveluiden ja kylän 
yritysten esittelyä, kirpputori, kyläsuunnistus, 
liikunta- tai perhetapahtuma, patikkaretki, nä-
kötornin esittely, kesäteatteri tai kylän tontti-
tarjonnan, rakennuspaikkojen ja myynnissä 
olevien kohteiden esittelyä. 

Jos teillä on jo suunnitteilla kesäkuun loppuun 
oma tapahtuma, voi se toimia Avoimet Kylät -
tapahtumana.  

Avoimet Kylät -tapahtumalle on luotu oma lo-
go, joka on vapaasti käytettävissä markkinoin-
nissa ja tiedotuksessa. Pohjois-Savon Kylät ry 
ja Leader-ryhmät tekevät tapahtuman yhteis-
markkinointia koko maakunnan alueella. Ta-
pahtuman pääasiallisesta markkinoinnista vas-
taavat kylät itse.  

 

Mikä Avoimet Kylät? 

 Tapahtumalla lisa ta a n 

kyla toiminnan na kyvyytta , 

markkinoidaan kylia  vierailu- ja 

asuinpaikkana seka  madalletaan 

kynnysta  tutustua la hikyliin.  

 Avoimet Kyla t on Suomen 

Kyla toiminta ry:n organisoima 

valtakunnallinen kyla tapahtuma. 

Valtakunnallinen Avoimet Kyla t 

pa iva  on 6.6.2015. 

 Tapahtuma ja rjesteta a n Pohjois-

Savossa 26.-28.6.2015.  

 Ja rjestelyista  vastaavat Pohjois-

Savon Kyla t ry ja Leader-ryhma t 

Kalakukko, Mansikka ja Yla -

Savon Veturi 

 Viime vuonna Avoimet Kyla t ja 

Leader-viikon kohteita oli yli 40. 

 Katso viime vuoden parhaat palat 

www.pohjois-savonkylat.fi, 

Avoimet Kyla t ja Leader-viikko.  

Ensimmäinen Avoimet kylät -tapahtuma järjestettiin viime vuonna kesäkuun puolivälissä. 
Hyvän vastaanoton jälkeen tapahtuma järjestetään nyt toistamiseen kesäkuun lopussa.  
Tämän vuoden teema on Avoimet kylät – Ihmisten kokoiset ideat.  



Nähdään kylillä kesäkuussa! Yhteistyöterveisin, 

Pohjois-Savon Kylät ry, kyläasiamies Merja Kaija, pohjoissavonkylat@gmail.com,                 
p. 045-179 1070 

Leader-ryhmät 

Kalakukko ry, Jaana Paananen, jaana.paananen@kalakukkory.fi, p. 040-510 3258 

Mansikka ry, Sanna Kauvosaari, sanna.kauvosaari@mansikkary.fi, p. 040-532 5310 

Ylä-Savon Veturi ry, Minna Partanen, minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p.041 477 3554 

Kylät, yhteisöt ja yritykset innolla mukaan!  

Tapahtumaan tulee ilmoittautua kyläasiamies 

Merja Kaijalle 30.4.2015 mennessä! Tarvitsemme 

tapahtumasta seuraavat tiedot:  

 Mitä tapahtuu,  

 Missä (tarkka osoite ja kunta),  

 Kuka järjestää, yhteyshenkilö ja yhteystie-

dot. 

Ilmoittautumiset 30.4. mennessä sähköpostilla 
pohjoissavonkylat@gmail.com  

Kuva: Murtolahden kylän Avoimet Ky-

lät—ilta 2014 Kylätuvan pihassa.  

mailto:pohjoissavonkylat@gmail.com
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Kyläkartasta on moneksi 

Miten saada ideoita kyläläisiltä, olisiko kyläkartasta apua?  

Pohjois-Pohjanmaalla kyläkarttoja on tehty useassa kylässä ja useissa kylissä kylä-

kartan kautta on saatu kylätapahtumissa ideat esiin kyläläisiltä ja sitä kautta ne on 

jalostettu ja viety eteenpäin. Osa asioista on viety tiedoksi eteenpäin kunnalle, osa 

on saatu ratkaistua kylin omin voimin ja joistakin ideoista on saatu alkusysäys,  jos-

ta on lähdetty miettimään hanketta.  

Kyläkartalla voi kerätä asukkaiden ja mökkiläisten toiveita omaan elinympäristöön 

liittyen. Kyläkartta toimii kehittämisen apuvälineenä, jossa kyläläiset pääsevät kir-

joittamaan, piirtämään tai kuvia liimaamalla kertomaan miten asuinaluetta ja palve-

luja voisi parantaa. Kyläkartta on yksi vaihtoehto kyläkyselylle tai ideariihelle. Kylä-

karttaan ideoita hankitaan kylän tapahtumissa, jonka jälkeen ideat voi purkaa tau-

lukkoon, jossa näkyy idea, kuka ja miten asiaa edistetään ja milloin. Kehittämiside-

oista voidaan kylällä muokata hankeaihio, jota lähdetään viemään eteenpäin kylän 

tai suuremmankin alueen hankkeena.  

Kyläkartta menetelmällä lapset ja nuoretkin pääsevät mukaan ideoimaan.  

 Kuvassa: Revonlahden Siikajoella tehty kartta.  



Kylien tulevaisuus” Kuisma ja Mäkelä  
 
Juha Kuisma ja Matti Mäkelä ovat pohtineet kylien tulevaisuutta 
uudessa teoksessaan ”Kylien tulevaisuus”. Miten yhteisöllisyys ja 
identiteettimme rakentuvat? Miten kunta ja valtio voisivat toimia 
kylien hyväksi? Millainen on tulevaisuuden kylä?   
”Yhteiskunta on väärässä olettaessaan, että kylät kuolevat ja 

maaseutu autioituu. Jos näin tapahtuu, kyseessä on poliittinen 

valinta. Monet megaluokan ilmiöt osoittavat, että kylät ovat tule-

vaisuudessa Suomen yhteiskuntarakenteen välttämätön ja olen-

nainen osa”, väittävät kirjailijat Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kun-

nallisalan kehittämissäätiön julkaisemassa tuoreessa pamfletissa 

”Kylien tulevaisuus”.  Linkki kirjaan löytyy nettisivuiltamme koh-

dasta Kylätoiminnan työkalut.  

Yhteistyön rakentaminen ja verkostoituminen 

ovat nykypäivää kylätoiminnassakin, yksin ei-

vät voimat riitä tai väki on vähentynyt kylällä 

ja tarvitsee miettiä miten toimintaa saadaan 

pyöritettyä.   

Ensin kannattaa kartoittaa onko oman kylän 

yhdistyksissä, toimijoissa  tai yrityksissä sellai-

sia tahoja joiden kanssa voisi tehdä yhteistyö-

tä. Yhteistyökumppaneita ja toimijoita voivat 

olla niin metsästysseurat, maa– ja kotitalous-

naiset,  kylän yrittäjät, matkailupalveluiden 

tuottajat, paikalliset tuottajat, seurakunnat, 

muut kylän yhdistykset yms.  

Jos oman kylän resurssit ovat jo käytössä, 

kannattaa suunnata katseet naapurikylään, 

mitä me voisimme tehdä yhdessä? Voisiko ta-

pahtumia vuorotella kylillä ja näin saataisiin 

vapaaehtoisten toimijoiden resurssit riittä-

mään vai tarvitaanko vielä seuraavakin kylä ja 

sen toimijat mukaan? Voisiko ajatella yhteisiä 

hankkeita, josta hyötyisikin suurempi alue?  

Yhtenä esimerkkinä nostan esille vuoden ta-

pahtumien suunnittelua ja aikataulutusta yh-

dessä, jollain kaikkien tapahtumat eivät olisi 

samana päivänä ja naapurikylän tapahtumaan 

pääsisi myös osallistumaan.  

Yhdessä tehden teillä on lisäksi suurempi pai-

noarvo kuntien suuntaan ja päätöksentekoon. 

Monessa kunnassa Pohjois-Savossa jo toimii 

kyläneuvosto, kyläparlamentti tai muu vastaa-

va kylien yhteenliittymä, kylien yhteinen yhdis-

tys. Jos omassa kunnassasi ei vielä ole kylien 

yhteenliittymää, voi yhteistyön alkuun saatta-

minen kylien kesken olla alkusysäys kunnan 

tai kunnan osan  kylien yhteenliittymän synty-

miselle.  

Toimijoiden verkostoituminen on tärkeä osa, 

jotta kylät pysyvät elinvoimaisina. Kylän palve-

luiden näkyväksi tekeminen on osa verkostoi-

tumista, käykääpä kuikkaamassa vaikka Tuus-

mäen kyläkarttaa, johon on piirretty kylän yrit-

täjät ja palvelut, nähtävyydet, paikalliset maa-

tilat, kylätalo, koulu yms. kartalle. 

(www.tuusmaki.net) 

Merja Kaija, kyläasiamies 

 

Yhteistyöllä eteenpäin kylätoiminnassa 



15.3.2015 Pohjois-Savon Vuoden Ky-

län ehdotuksien jättöaika päättyy 

18.4.2015 Kyläpäivä ja kevätkokous, 

Huttulan Navetta, Tervo 

6.6.2015 Valtakunnallinen Avoimet 

Kylät päivä 

26.-28.6.2015 Pohjois-Savon Avoimet 

Kylät—ihmisten kokoisille ideoille –

päivät 

9.7.2015 Kylähullun julkistaminen, 

Haapajärvi Kuusaa 

4.-6.9.2015 Lokaali, Raahe 

Marraskuussa Pohjois-Savon Kylät ry 

syyskokous. 

Lisää tapahtumia www.pohjois-

savonkylat.fi —> Tapahtumakalenteri 

Onko kyläyhdistyksellänne tulossa 

täyteen tasakymmeniä? Ilmoittakaa 

juhlavuosista kyläasiamiehelle.  

Kylätoimijoiden tulevia tapahtumia 

Kylien juhlavuodet  

Kyläasiamies käytettävissä 

Kyläasiamies pyrkii resurssien ja työ-

ajan puitteissa kiertämään kylissä ja 

kylien yhteisissä tapaamisissa. Vuonna 

2015 etusijalla ovat ne kylät ja kylien 

yhteenliittymät, joissa kyläasiamies 

Merja Kaija ei ole vielä vieraillut. Kylä-

asiamies voi samalla kertoa ajankoh-

taisista asioista tai etukäteen sovitusti 

muista aiheista. Olkaa ajoissa yhtey-

dessä, jotta voimme sovitella vierailut 

kyläasiamiehen kalenteriin. 

Kyläasiamieheen voi olla muutoinkin 

yhteydessä kyliin. kyläyhdistyksiin tai 

kylätoimikuntiin liittyvissä asioissa. Tai 

jos joku asia tulisi vaikka kannanoton 

muodossa nostaa esiin tai muu asia, 

jonka selvittäminen olisi kylien kannal-

ta tärkeää.  

Merja Kaija, kyläasiamies 

pohjoissavonkylat@gmail.com 

045 1791070 

  



Kuka ansaitsee Kylätoiminnan tiennäyttäjä -palkinnon? 

Etsimme kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Kylätoiminnan tiennäyt-

täjiä on ollut pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikal-

lista kylätoimintaa. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on nimetty aina vuodesta 1999 läh-

tien.  

Kuka on Vuoden Maaseututoimija? 

Valtakunnalliseksi Maaseututoimijaksi etsitään henkilöä, joka on saavuttanut erin-

omaisia tuloksia erityisesti kylätoiminnassa, Leader-toiminnassa tai muussa paikal-

lisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorgani-

saatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa ei painoteta 

pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja in-

novatiivisuutta. 

Mikäli sinulla on sopiva ehdokas tiedossa ota yhteyttä kyläasiamies Merja Kaijaan. 

Etsitään Pohjois-Savolaisia ehdokkaita  

Kylätoiminnan tiennäyttäjä  

ja Vuoden Maaseututoimijaksi? 

Suomen XIII virallisen kylähullun paikka 

on auki. Hakuaika päättyy 16.4.2015. Val-

takunnallinen kylähullujen kilta hakee ky-

lähullua, joka ennakkoluulottomasti, vah-

valla tahtotilalla ja itsensä ”peliin” lait-

taneena on aikaan saanut merkittävää, 

konkreettista jälkeä.  

Lisätietoja www.kylahullu.net  

Valtakunnan kylähullun no: XIII 

paikka haussa 



Mistä löytyy Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2015?  

Pyydetään palauttamaan jos vastaanottajaa ei tavoiteta. 

Kyläasiamies Merja Kaija, Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 

Pohjois-Savon Vuoden Kylää 2015 haetaan ehdotusten perusteella koko Pohjois-Savon 
alueelta. Aiemmin kylät ovat voineet vain itse hakea Vuoden Kylä -titteliä, mutta nyt Vuo-
den Kylää voivat ehdottaa muutkin. Ehdotuksia Vuoden Kylästä otetaan vastaan nettisivu-
jen lomakkeen kautta sekä postitse 1.2.–15.3.2015 välisenä aikana. 

Saapuneiden ehdotusten perusteella Pohjois-Savon Kylät ry:n hallituksesta koostuva raati 
päättää valittavan kylän, jota ehdotetaan Pohjois-Savon Liitolle valittavaksi Pohjois-Savon 
Vuoden kyläksi 2015. Raati pyytää kyliltä tarvittaessa lisätietoja ehdotetun kylän toimin-
nasta valinnan tueksi.  

Voittajakylä ilmoitetaan Valtakunnalliseen Vuoden Kylä -kilpailuun, jonka järjestää vuo-
sittain Suomen Kylätoiminta ry. Kylä voi olla myös kaupunginosayhdistys. Toiminnan tulee 
olla aktiivista, monipuolista, luovaa ja kylää kehittävää. Maakuntien tekemien ehdotusten 
joukosta Suomen Kylätoiminta ry valitsee aktiivisimman esimerkin, Valtakunnallinen Vuo-
den Kylä 2014 oli Vuolenkoski, Iitti ja 2013 Soinilansalmi, Leppävirta. Vuoden Kylän valin-
nalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tun-
nettavuutta ja näkyvyyttä. Valtakunnallinen Vuoden Kylä valitaan vuosittain ja palkitaan 
juhlallisessa paikallistoimijoiden Lokaali-tapahtumassa syyskuussa, vuonna 2015 Raahes-
sa. 

Vuoden Kyläksi Pohjois-Savosta ei voida esittää kuitenkaan kylää, joka on saanut tittelin 
viimeisen 6 vuoden aikana. Näitä ovat: Kauppilanmäki (Vieremä), Etelä-Tuusniemi 
(Tuusniemi), Paisua (Sonkajärvi), Sorsakoski (Leppävirta), Talluskylä (Tervo) ja Kumpusen 
Kylä (Siilinjärvi). Myöskään Valtakunnan Vuoden Kylää 2013 Soinilansalmea (Leppävirta) ei 
voi esittää. Mikäli esittää tätä aiemmin palkittua kylää, tulee toiminnan olla kehittynyt 
edellisestä valinnasta. 

Kylä voi siis itse tehdä ehdotuksen tai vapaasti saavat ehdottaa kaikki muutkin.  

Nettisivuilta löytyy lomake ehdottamista varten: www.pohjoissavonkylat.fi tai postitse eh-
dotukset kyläasiamies  Merja Kaijalle, Koulutie 2 a 2 , 71800 Siilinjärvi 


