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Minut on valittu 9.1.2014 uudeksi osa-aikaiseksi 

kyläasiamieheksi Pohjois-Savon Kylät ry:een. 

Olen Merja Kaija ja sekaannusten välttämiseksi 

etunimi on Merja ja sukunimi on Kaija. Hienoa, 

että tulin valituksi työhön kyläasiamieheksi. Olen 

koulutukseltani nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja 

sekä artesaani ja nyt opinnot yhteisöpedagogiksi 

ovat loppusuoralla Mikkelin Ammattikorkeakou-

lussa. Olen työskennellyt aiemmin Joensuun ja 

pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten toiminnan-

johtajana ja Nuorten Palvelu ry:ssä järjestö-

agenttina. Työurallani olen työskennellyt erilai-

sissa järjestöissä ja lisäksi järjestö- ja yhdistystoi-

minnan kokemusta ovat kartoittaneet monet 

luottamustoimet. 

Olen paluumuuttaja ja Savoon kotijuurille pala-

sin, pääkaupunkiseudulla ja Joensuussa, vietetty-

jen vuosien jälkeen. 

On hienoa päästä mukaan kehittämään Pohjois-

Savon Kylät ry:n toimintaa ja toivon, että te kaik-

ki olette minuun aktiivisesti yhteydessä kylätoi-

minnan tiimoilta. Toivon kaikille kylä- ja asukas-

yhdistystoimijoille toiminnan täyteistä vuotta. 

Olkaa rohkeasti yhteydessä , autan mielelläni 

teitä eteenpäin kehittämään kylä– ja asukastoi-

mintaa.  Nyt ajankohtaisempia asioita ovat kylä-

rekisterin– ja kylätalorekisterin yhteystietojen 

päivittäminen, kylien kotisivu tarpeiden kartoitus 

sekä vuoden kylän haku. Vuoden aikana Pohjois-

Savon Kylät ry laatii kyläohjelmaa sekä edistää 

lähidemokratian kehittymistä Pohjois-Savon 

maakunnan alueella.  

Kyläasiamiehen tavoitat numerosta 045-

1791070, sähköpostista pohjoissavonky-

lat@gmail.com  ja postia voit laittaa osoittee-

seen: Pohjois-Savon Kylät ry, Kyläasiamies Merja 

Kaija, Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi. 

 

Merja Kaija 

kyläasiamies 

Pohjois-Savon Kylät ry 

 

Kyläasiamies 

Merja Kaija 

0451791070 

pohjoissavonkylat@gmail.com 

Puheenjohtaja 

Minna Makkonen 

0400 544 204 

makkonen.minna@gmail.com 

 

Tervehdys uudelta kyläasiamieheltä! 



KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 

23.4.2014 klo 18.00 

Tuusniemen kunnantalolle. 

Aika: 23.4.2013 klo 18.00 

Paikka: Tuusniemen kunnantalo, Keskitie 22, Tuusniemi 

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. 
Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 15.4.2014 mennessä poh-
joissavonkylat@gmail.com tai puhelimitse 045 1791070. 
 
Valtakirjapohjan löydät www.pohjoissavonkylat.fi —>  vasen reuna Pohjois-

Savon Kylät —> Kevät– ja syyskokoukset. Voitte tuoda myös vapaamuotoi-

sen valtakirjan, josta löytyvät samat tiedot. 

 

TERVETULOA 

Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihtee-

ri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lau-

sunnon esittäminen 

6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli-

tuksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille päättäminen 

7. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat 

8. Kokouksen päättäminen 
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VUODEN 2014 KYLÄN HAKU 

Vuoden 2014 pohjoissavolaisen kylän haku on avattu 

ja päättyy 31.3.2014. Vuoden kylän valinnan Pohjois-

Savossa ovat yhdessä tehneet Pohjois-Savon Kylät ry 

ja Pohjois-Savon liitto jo vuodesta 1993 alkaen.  

Vuoden 2013 kyläksi valittiin Pohjois-Savossa Etelä-

Tuusniemi, Tuusniemeltä ja Suomen Vuoden Kyläksi 

2013 Soinilansalmi Leppävirralta. Pohjois-Savon Vuo-

den Kyläksi aiemmin valitut löytyvät www.pohjois-

savonkylat.fi ->Tietoa kylistä -> Pohjois-Savon Vuoden 

Kylät. 

Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista 

toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Ta-

voitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista ja monipuolista kylä-

toimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteis-

työstä.  

Valtakunnallisen Vuoden Kylän ja kunniamaininnan saavien kylien 

julkistaminen tapahtuu paikalliskehittäjien valtakunnallisessa LOKAA-

LI -juhlaseminaarissa, joka järjestetään tänä vuonna lauantaina ja 

sunnuntaina 30.8.-31.8.2014 Keski-Suomessa, Hankasalmella.  

Lisätietoja hausta saat kyläasiamies Merja Kaijalta, Koulutie 2 as. 2, 71800 Siilinjärvi tai sähköpostilla pohjois-

savonkylat@gmail.com. Hakulomakkeen voi palauttaa joko postitse tai sähköpostitse liitteineen.  

VUODEN 2014 KYLÄTOIMIJAN JA MAASEUTUTOIMIJAN HAKU 

Paikalliskehittäjän valtakunnallisen LOKAALI-juhlaseminaarin yhteydessä nimetään ja palkitaan Vuoden Kylän 

lisäksi Kylätoiminnan tiennäyttäjiä eli kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat 

olleet pitkä-aikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa. Kylätoiminnan 

tiennäyttäjä on valittu vuodesta 1999 lähtien.   

Lisäksi seminaarissa nimetään myös Vuoden Maaseututoimija eli henkilö, joka on saavuttanut tuloksia erityi-

sesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä.  Maaseututoimijan valin-

nassa ei painoteta niinkään pitkää toiminta-aikaa vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja in-

novatiivisuutta.  

Pohjois-Savon osalta ehdotuksia otetaan vastaan 31.3.2014 asti. Ehdotuksessa tulisi käydä ilmi ketä ehdote-

taan sekä vapaamuotoiset perustelut sekä kuka on ehdottajana.  Ehdotuksen toimitetaan joko postitse tai säh-

köpostitse: Pohjois-Savon Kylät ry, kyläasiamies Merja Kaija, Koulutie 2 as. 2, 71800 Siilinjärvi tai sähköpostilla 

pohjoissavonkylat@gmail.com. 

HAKU VUODEN KYLÄKSI ON KÄYNNISSÄ 

 

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n sivut löydät Facebookista Pohjois-Savon Kylät ry nimellä.  

Käy tykkäämässä sivustamme! 

Lisäksi kylä– ja asukasyhdistykset, joilla on oma Facebook sivu, vinkatkaa niistä 

kyläasiamiehelle.  



Tahkon lähidemokratiaseminaarissa keskiviikkona 

19.2.2014 vieraillut hallinto- ja kuntaministeri 

Henna Virkkunen nosti esille alueellisen vaikutta-

misen turvaamisen kuntalain uudistuksessa. Osal-

listujia paikalla oli 150 henkilöä edustaen kunnal-

lisia päättäjiä, virkamiehiä, kuntaliitosneuvotteli-

joita sekä maaseudun kehittäjiä. Kuntaraken-

neuudistus vie kuntia suurempiin yksiköihin, mut-

ta samalla on tarkoitus kannustaa alueellisten 

toimielinten syntymistä asiaa mahdollistavalla 

lainsäädännöllä. Velvoitteeksi se ei Virkkusen mu-

kaan tule 2015 vuoden alusta tulevassa uudiste-

tussa kuntalaissa, koska kunnat ovat edelleen eri 

kokoisia. Budjettivaltaa omaavat alueelliset toi-

mielimet kunnan eri osissa kuitenkin edistävät 

osallisuutta ja alueen vaikutusmahdollisuuksia 

omiin mm. palveluihinsa, totesi Virkkunen. 

Kolmannen sektorin roolia mm. palveluntuotan-

nossa käsiteltiin niin tutkija, erityisasiantuntija 

Ritva Pihlajan kuin Kainuun Nuotta ry:n toimin-

nanjohtaja Veli-Matti Karppisen alustuksissa. Lä-

hidemokratia pitäisikin nähdä ei pelkästään hallin-

nollisena vaan myös toiminnallisena uutena tapa-

na kunnissa. Vastuu oman alueen elävyydestä ja 

palveluista vaatii rinnalleen budjettivaltaa alueel-

le. 

 

Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen kertoi, 

että kaupunginvaltuusto on tehnyt Kuopion lähi-

demokratiasta valtuustoaloitteen 3.2.2014, jonka 

allekirjoittajina oli 54 valtuutettua edustaen kaik-

kia valtuustoryhmiä. Paronen korosti, että työ on 

aloitettava nimenomaan alueiden ja keskushallin-

non yhteistyönä. Liitosneuvotteluja käyvät kunnat 

ovat avainasemassa mallien löytämiseksi. Suoraa 

ja järkevää kontaktipintaa pitää löytää enemmän 

entisten liitoskuntien ja keskushallinnon välille 

esim. aluevastuita ottavan ryhmän muodossa. 

Lähidemokratiaan kuuluu myös päätös- ja budjet-

tivalta, totesi Paronen. 

Leader-toimintaryhmä Kalakukko ry:n Asukkaan 

Ääni-hanke tekee työtä Kuopion entisten liitos-

kuntien alueella työstäen alueen omien valmiuk-

sien mukaista lähidemokratiamallia. Malli on tär-

keää koota yhdessä alueen toimijoiden ja yrittä-

jien, asukkaiden sekä Kuopion keskushallinnon 

kanssa, jotta oikea Kuopion makuinen lähidemo-

kratiamalli löytyisi, toteavat seminaarin järjestäjät 

projektipäällikkö Päivi Hagman ja Nilsiän neuvot-

telukunnan puheenjohtaja Jukka Savolainen. Ti-

laisuuden järjestelyissä mukana on ollut myös 

Kuopion kaupunki. 

Lähidemokratia seminaarin alustajien materiaalit 

löytyvät Kalakukko ry:n sivuilta. Kannattaa katsoa 

ja ottaa talteen.  www.kalakukkory.fi  

Lähidemokratialla asukkaiden äänikuuluviin 

Lähidemokratiaseminaari järjestettiin Tahkolla 19.2.2014. Paikalla oli saapunut kuulemaan 

lähidemokratiasta yhteensä 150 kylätoimijaa, vaikuttajaa sekä päättäjää.  

Lähidemokratia seminaarin vaikuttajia kuulemassa 

eturivissä. Kuvassa vasemmalta Ritva Pihlaja, Henna 

Virkkunen, Suvi Savolainen , Pekka Kantanen ja Pette-

ri Paronen. Kuva: Päivi Hagman 

Toisessa rivissä Pohjois-Savon Kylät ry:n edustusta semi-

naarissa. Kuva: Päivi Hagman 



TAPAHTUMAKALENTERI 

Pohjois-Savon Kylät ry:n  tapahtumakalenterin 

löydät www.pohjois-savonkylat.fi. Mikäli sinulla on 

tapahtuma, jonka haluat nostaa esille tapahtuma-

kalenterissa, laita tapahtuman tiedot s-postilla 

pohjoissavonkylat@gmail.com.  

FACEBOOK 

Pohjois-Savon Kylät ry löytyy facebookista. Tyk-

kää facebookistamme! Vinkatkaa kylätoimijat 

myös omista facebook sivuistanne kyläasiamiehel-

le.  

KYLÄREKISTERIN YHTEYSTIEDOT AJANTA-

SALLE JA SÄHKÖINEN KYLÄKIRJE 

Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää listaa kaikista 

maakunnan kylä- ja asukasyhdistyksistä sekä ky-

lätoimikunnista. Yhteystietojen muuttuessa ilmoit-

takaa niistä suoraan kyläasiamiehelle tai kotisivu-

jemme lomakkeen kautta.  Kylärekisterin tietoja 

käytämme kyliä koskevien asioiden tiedottami-

seen, emmekä luovuta niitä kaupallisille toimijoil-

le. Sähköinen Kyläkirje toimitetaan kylätoimijoille 

kylärekisterin perusteella sähköpostiosoitteisiin, 

jotka on meille toimitettu. 

Mikäli teille ei tule vielä Sähköistä Kyläkirjettä, voit 

te tilata sen kotisivujemme kautta lomakkeella tai 

lähettämällä sähköpostilla pyynnön kyläasiamie-

helle.  

POIMINTOJA TAPAHTUMAKALENTERISTA  

Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus 

järjestävät EU:n rahoitusmahdollisuudet Pohjois-

Savossa 2014-2020 Startti 2020 seminaareja Iisal-

messa, Varkaudessa ja Kuopiossa. Siellä saa uu-

sinta tietoa EU:n ohjelmakauden 2014-2020 ra-

hoitusmahdollisuuksista.  

Kyläfoorumi Valtimolla 3.4.2014 klo 12.00-16.00. 

Kyläläisten talo, Valtimo. Alustuksia mm. miten 

uusia palveluita maaseudulle rakennetaan? Kylä-

talot monipalvelupisteinä, kylien hyvinvointiroolit. 

Lisätiedot tapahtumakalenterista. 

Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät 

www.pohjoissavonkylat.fi  —> Tapahtumakalen-

teri 

 

 

Tapahtumia, linkkejä ja vinkkejä 

Kylätalorekisteri  

Kylätalojen osoitetietoja ja yhteyshenkilöi-

den tietoja kasataan kylätalorekisteriin! 

Pohjois-Savon Kylät ry:n sivuille on mahdollista saada 

näkyville oman kylätalon tiedot. Ja vaikka ette haluaisi 

laittaa tietoja kotisivuille, otamme mielellään vastaan 

kaikki tiedot Pohjois-Savon maakunnan  alueella olevis-

ta kylätaloista. Mikäli haluatte kylätalonne tiedot kotisi-

vuille, täyttäkää sähköinen lomake kotisivuilla. Sitä 

kautta voitte lähettää kuvat kylätalosta julkaistavaksi.  

Kyläasiamieheltä tiedustellaan ajoittain kylätaloista, joten toivon, että saamme kylätalorekisterin ajan tasalle. Monesti tiedus-

telijat ovat halukkaita vuokraamaan kylätalojen, joten tätä kautta kylätaloille voidaan saada lisää käyttöä ja kylätaloja ylläpitä-

ville lisää tuloja.  

Lisätietoja kylätalorekisteristä: Kyläasiamies Merja Kaija, pohjoissavonkylat@gmail.com tai puhelimitse 045-1791070.  

Kauppilanmäen kyläkeskuksen tiedot löytyvät Pohjois-Savon Kylät 

ry:n sivuilta. 



 

31.3.2014 Vuoden pohjoissavolaisen kylän haku päättyy sekä ehdotukset kylätoimijasta sekä maaseututoimijasta 

tulee toimittaa Pohjois-Savon Kylät ry:lle 

30.4.2014 Vuoden kylämyönteisen kunta haku päättyy Pohjois-Savossa 

23.4.2014 Pohjois-Savon Kylät ry, Kevätkokous Tuusniemi kunnantalo 

30.8.-31.8.2014 LOKAALI-juhlaseminaari Hankasalmi, Keski-Suomi.  

Vuoden 2014 tärkeitä päivämääriä 

Apua kotisivuihin, kartoitetaan koulutuksen tarvetta 

Ovatko kylä– tai asukasyhdistyksen kotisivut 

päivityksen tarpeessa tai tarvitsetteko kotisivut 

käyttöönne. Tai onko teillä tarvetta saada omat 

Facebook toiminnasta tiedottamista varten. 

Kyläasiamies kokoaa jäsenyhdistysten tarpeita 

kotisivuihin liittyen, jonka pohjalta pyrimme 

räätälöimään koulutusta jäsenyhdistystemme 

tarpeisiin. Olemme tehneet sähköistä kyselyä 

liittyen kotisivuihin mutta mikäli kyläyhdistyk-

sellänne on tarvetta saada apuja kotisivujen 

luomiseen, päivitykseen tai facebook sivujen 

luomiseen olkaa yhteydessä kyläasiamieheen. 

Koulutusta pyritään järjestämän alueittain mi-

käli tarvetta ja kiinnostusta koulutukselle on.  

 

Vuoden kylämyönteisin kunta 2014 

Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry hakevat 

Vuoden kylämyönteisintä kuntaa 2014. Vuoden 2014 

kylämyönteisin kunta valitaan maakuntien ehdotuksis-

ta. Pohjois-Savon Kylät ry hakee Pohjois-Savon kylä-

myönteisintä kuntaa. Hakuaika Pohjois-Savon osalta 

päättyy  30.4.2014. Hakemukset perusteluineen tulee 

osoittaa Pohjois-Savon Kylät ry:lle.  

Pohjois-Savon Kylät ry, Kyläasiamies Merja Kaija, Kou-

lutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi  

Vuonna 2013 Pohjois-Savon kylämyönteisimmäksi kun-

naksi valittiin Sonkajärvi.  

Vuoden kylämyönteisin kunta– kilpailun valintakritee-

rejä ovat:  

 Hyväksi koettu yhteistyö kyläyhdistysten / mui-

den paikallisyhdistysten ja kunnan välillä 

 Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen 

 Toimintaresurssit paikallisille kehittäjille 

 Mallikkaasti järjestetyt lähipalvelut 

 Uudentyyppiset ratkaisut lähipalveluiden tuo-

tannossa paikallisyhdistysten kanssa 

 Lisäkriteeri: Kylien kannalta hyvin toteutettu 

kuntaliitos 



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 jäsenkirjeillä 

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

 Jäsenyhdistykset saavat SYTYn tarjoamaa maksutonta lainopillista puhelinneuvontaa 

 


