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Yhteistyöterveisin
Eiila Tolppanen

Olen maalaistalon tyttö Nilsiän Halunalta. Opiskellut olen Halunalla,
Nilsiässä, Iisalmessa, Kuopiossa ja Oulussa. Olen luonteeltani ikuinen
opiskelija ja aina pitää olla jotakin meneillään Työurani, 45 v, olen tehnyt
terveydenhuollossa, ympäri Suomea Rovanniemi - Lappeenranta
välisellä akselilla, pääasiallisesti esimies- ja johtotehtävissä. Kaikki
suuret kaupungit olen kiertänyt kaukaa.

Tällä hetkellä olen ”vapaaherratar” sekä maa- ja metsätalousyrittäjä.
Lisäksi olen tytär, sisko, puoliso, äiti, mummi ja anoppi. Sydämeltäni
olen maalainen ja maalaisten puolestapuhuja. Matkustaminen ja
lentopallo ovat minun nollaamismuotoni. Islanti ja Australia ovat olleet
matkojeni helmet sekä tietenkin ”rapakon takana” olevien poikieni ja
yhden mummin tytön tapaamiset.

Kylä- ja vapaaehtoistoiminnassa olen ollut mukana kaikilla asumillani
paikkakunnilla. Puheenjohtajana olen toiminut useissa eri järjestöissä
sekä valtakunnallisissa kokouksissa. Yhteiskunnallisista asioista olen
ollut päättämässä Iisalmessa ja Leppävirralla. Olen pitänyt erilaisista
aiheista luentoja sekä järjestänyt seminaareja. Alotteita ja vetoomuksia
olen ollut tekemässä muiden järjestöjen kanssa valtion ja kuntien
päättäjille. Hankehakemusten laatiminen, kilpailuttaminen
ja budjettiasiat ovat tulleet tutuiksi työelämässäni. Laatupäällikkönä
olessani mittarit ja muut laatuun liittyvät asiat olivat tärkeitä työvälineitä
kehittämisessä.

Korona-aika on asettanut kaikille yhdistyksille erittäin suuria haasteita,
mutta kiitos meidän innovatiivisten työntekijöiden olemme pystyneet
toimimaan. Hallitustyöskentely on lähtenyt toimimaan hyvin ja jatkossa
meillä on pohdittavana monia isoja asioita: uudet hankkeet, hallituksen
jäsenten sitouttaminen, kylätoiminnan kehittäminen, kyläturvallisuus,
markkinointi ja näkyvyys sekä työntekijöiden tukeminen.
Ei muuta kuin kääritään hihat ja ryhdytään töihin sekä vaikuttamaan
kylillä ja yhdistyksessä!

Avoimet kylät -päivä 12.6.2021 VerkossaPuheenjohtajan kynästä

Avoimet Kylät –tapahtuma
toteutetaan digitaalisesti

verkossa ja entistä
isompana

Avoimet Kylät -päivä toteutetaan verkkotapahtumana. Tapahtumassa kylät
saavat esitellä vetovoimatekijöitään verkossa. Kylä voi julkaista Avoimet
Kylät -päivänä esimerkiksi aiemmin kuvattuja videoita, vanhoja kuvia
kuvagalleriana tai esimerkiksi kylähistoriikin, ulkoilureittejään ja
retkikohteitaan. Sisältö on vapaa, kunhan aineisto on digitaalisena ja
siihen on julkaisuluvat tekijältä. 

 Avoimet Kylät -teemoina ovat tänä vuonna erityisesti maallemuutto
ja lähimatkailu. Somessa käytämme hästägejä #AvoimetKylät

#TeeSeKylillä ja #MaalleAsumaan.Kannustamme mukaan
tapahtumaan kylien lisäksi kaikkia Suomen kuntia, jotka voivat

markkinoida esimerkiksi kylien tontteja ja asuntoja.
 

Avoimet Kylät verkossa -päivän pääkanavat ovat kylien ja kuntien
omat verkkosivut ja Facebook-kanavat. Kylät ja kunnat julkaisevat

tuotetun digimateriaalin omille kanavilleen tapahtumapäivänä.
Kanavien linkit kerätään ilmoittautumisen yhteydessä

tapahtumakartalle. Linkki voi olla myös esimerkiksi ohjaus kylän tai
kunnan verkkosivustolle, podcast-alustalle tai kuvagalleriaan.

  
Avoimet Kylät -päivän verkkototeutukseen voi osallistua

poikkeuksellisen matalalla kynnyksellä. Tärkeintä on, että saadaan
upeat kylät esille nyt turvallisesti myös korona-aikana.  Osoitteesta

avoimetkylat.fi löytyy valmista materiaalia päivän markkinointiin.
Pohjois-Savon osalta ilmoittautumislinkit löydät www.pohjois-

savonkylat.fi --> avoimetkylät sivun alta.
 

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
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Kokouksen avaus                                                    
 Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke esittely
Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja,sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
valtakirjojen ja läsnäolijoiden toteaminen sekä paikan
päällä että etänä.
Työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastajien lausunnon esittäminen 
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille
vastuuvelvollisille päättäminen
Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti
toimittamat asiat
Kokouksen päättäminen

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

29.4.2021 klo 18.00
Etänä Teamsillä tai Innocum, Synergia -
kokoustila (Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi)

Ilmoittautuminen vaaditaan 21.4.2021 klo 16 mennessä:
kyläasiamies Merja Kaijalle merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi. 

 
Kokousmateriaalit ja valtakirjapohjat ovat kotisivuillamme
viikkoa ennen kokousta: www.pohjois-savonkylat.fi/pohjois-

savon-kylat-ry-toiminta/kevat-ja-syyskokoukset

H T T P S : / / M E E T . J I T . S I
K I R J O I T A  K O H T A A N  

M U K A A N  P Ä Ä S E T  J I T S I N  V Ä L I T Y K S E L L Ä :  

    " A N N A  H U O N E E N  N I M I "   E T Ä V I R K I S T Y S P Ä I V Ä

Viranomaismääräykset saattavat rajoittaa henkilömäärää
kokoontumisessa tai kokonaan estää sen. Ilmoittautumisen
yhteydessä kerro oletko tulossa paikalle vai osallistutko etänä.
Kaikille osallistujille laitetaan etäkokouslinkki kaiken varalta.
Etäyhteys Teamsillä avataan 17.45 yhteyksien testaamista
varten. Avaa kamera ja mikrofoni vain kokouspuheenvuorojen
ajaksi. Puheenvuoro voit pyytää kädennostolla.

kutsu kevätkokoukseenetätoimintaA kylien ikäihmisille  Keväällä 
Aika: 
Paikka: 

KEVÄTKOKOUSKSEN  ESITYSLISTA:

E T Ä V I R K I S T Y S P Ä I V Ä T  -  T I I S T A I S I N  K L O  1 0  -  1 1 : 3 0

30.3.

6.4.

11.5.

25.5.

18.5.

13.4.

20.4.

27.4.

4.5.

Solino-kuoro esiintyy Portaanpäässä, Lapinlahdella. Ohjelmassa on myös
yhteislaulua. Lisäksi saamme tietoa muistiterveellisestä ravinnosta.

Vierailemme hevostallilla Vieremällä, ja pääsemme kenties hevosajelulle 
isäntä Lassi Heiskasen mukana! 

Tänään käymme Tervossa,  Minna Purasen lampolassa. Käymme myös 
 Hautolahden kylällä, kylätaloksi muutetussa entisessä navetassa. 

Juhlavuoden kunniaksi käymme Juhani Ahon syntymäkodissa. Väärnin
pappilan eteisestä Ahon kammariin meidät opastaa Minna Kettunen.

Käymme kysymässä maitotilan kuulumia Siilinjärvellä, ja tutustumme 
Harri Tuomaisen lypsykarjatilan lypsyrobottiin ja lehmiin. 

Linnunlaulua ja laineiden liplatusta. Teemme luontoretken Keihäsjärven
lintutornille ja lauttaretken karun kauniille Kuttajärvelle.

Perehdymme Syvänniemen kylän kulttuuriin ja historiaan pienoismalleihin 
ja Hermannitaloon tutustuen ja Marjukka Tepposen musisoinnista nauttien.

Tuvassa ja studiolla! Pääsemme Pöljän kylälle ja tutustumme keraamikko
Jenni Linnoven vanhan sukutilan pihapiirissä sijaitsevaan keramiikkapajaan.

Pidetään huolta ja mahdollistetaan turvallinen kotona asuminen!  Aiheesta
kertomassa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Päivi Tiittula.

Lisätietoja kyläpalveluohjaaja  Sarilta (050 470 2379) 

9.4. KLO 10-11
12.4. KLO 10-11
16.4. KLO 10-11

ENSIAVUN AAKKOSET 
KESKIVIIKKOISIN 

ETÄJUMPPAA 

7.4. , 14.4. , 21.4.
28.4. , 5.5. ,12.5.

KLO 10:30 - 11

VIRETORIN OPISKELIJOIDEN VETÄMÄNÄ SAMASSA JITSISSÄ

https://meet.jit.si/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
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 Ti 20.4.2021 klo 17.00-19.00   

To 6.5.2021 klo 18.00-19.30   

Etätoiminnan mahdollisuudet kylätoiminnassa
Esimerkkejä eri etäyhteyksissä sekä kokemuksia

etätoiminnan järjestämisestä.

Suomen Kylät ry:n Tarinnallistamistyöpaja, kuvista videoksi. 

Mukaan pääsee etänä Teams yhteydellä!

vIRTUAALISET KYLÄPÄÄLLIKKÖ -ILLAT Kylälle asumaan illat 

Kylälle asumaan -illat kutsuvat
tutustumaan kyliin etänä 
14.4, 28.4, 12.5 ja 26.5!

Infoa kylistä ja kylällä asumisesta
kiinnostuneille. 

Illat ovat avoimia kaikille, tervetuloa mukaan.
Pohjois-Savon Kyliä on esittelyssä 12.5.2021.

 

Illoissa on osallistujien mahdollista jakaa omia hyviä käytäntöjä, ja
kuulla muiden kokemuksia. 

Lisätietoja: kyläasiamies Merja Kaija, 045 179 1070,
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi

Linkin ilmoittautumiseen löydät
kotisivuiltamme. Lisäksi tulemme
julkaisemaan linkin Teamsiin
tapahtumakalenterissamme edellisenä
päivänä, ja sitä kautta tapahtumaan
pääsee mukaan myös ilman
ilmoittautumista.

Onnea Finaalikylille

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/

