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Haluaisitko kysyä neuvoja
muilta kylätoimijoilta?

 

Puheenjohtajan ajatuksia 

Vuoden 2023
toimintasuunnitelmiin
kylillä ja ylös omaan
kalenteriin!

Olen Henna Tiitinen Leppävirralta. Toimin tällä hetkellä Mustinmäen
kyläyhdistyksen puheenjohtajana. Olen myös Leppävirralla
kunnanvaltuustossa sekä parissa eri lautakunnassa jäsenenä. Varsinaisen
elämäntyöni olen tehnyt tuottaen puhdasta suomalaista ruokaa. Pohjois-
Savon Kylät ry:n puheenjohtajana aloitin kesäkuussa 2022 edellisen
puheenjohtajan erottua.

Pohjois- Savon Kylät ry tekee tärkeää työtä kylien eteen. Monella kylällä
on laitettu mietintämyssyt päähän: Kuinka tästä eteenpäin? Maailman
tilanne ei ole sama kuin ennen. Sota Ukrainassa heijastuu myös meille
päin. 

Kylillä on hankittuna paljon entisiä kylätaloja kokoontumistiloiksi. Joillakin
kylillä on vielä olemassa seurantalojakin. Tämän päivän ongelma kuuluu:
Kuinka selvitä kasvavasta kustannusrakenteesta? Monella kylällä on jo
tähänkin saakka menty ns. kipurajalla. Pienillä tuloilla ja talkootyöllä on
saatu nipin napin pidettyä kylätalot lämpiminä ja valot palamassa. Kaikilla
kylätaloilla ei ole edes vuokrattavia asuntoja. Tuleva talvi voi olla karu
monelle. Paljon on jo ollut puhetta kylmilleen menevistä kylätaloista. Itse
koen asian niin, että kun kylätalolta valot sammuu, hiipuu myös viimeinen
talkootyö ja yhdessä tekemisen riemu. Toivon todella, että tähän asiaan
löytyy ratkaisu. Kylätalot ovat kylien sydän ja toivoisin yhdessä tekemisen
riemun siirtyvän myös tuleville sukupolville.

Pohjois-Savon Kylät ry pitää Syyskokouksen
Lempyyllä 26.11.2022 klo 11.00-14.00. Sinne
toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi. 
Yritetään saada vaikeudet voimaksi kylien eteen!

Henna Tiitinen, 
Pohjois-Savon Kylät ry:n puheenjohtaja

Oletko joskus miettinyt, miten voisit kysyä muilta kylätoimijoilta
neuvoa? Olemme perustaneet Facebook-ryhmän sitä varten, että
kylätoimijat voivat kysyä neuvoa toisiltaan tai jakaa hyviä omia
kokemuksiaan muille. Toki mekin Pohjois-Savon Kylät ry:ltä pyrimme
edelleen vastaamaan kysymyksiin, jos meillä on tietoa, mutta eniten
tietoa ja kokemusta on teillä itsellänne.
 
Ryhmä on siis Facebook-ryhmä ja löytyy nimellä 
Pohjois-Savon kylä- ja asukasyhdistysten verkosto.
 
Ryhmän tarkoituksena on siis jakaa hyviä käytäntöjä muille, sekä antaa
vastaus kysymyksiin, joita mahdollisesti useat miettivät samanaikaisesti.
Kaikki ryhmän jäsenet voivat vapaasti jakaa aiheeseen liittyviä julkaisuja,
linkkivinkkejä, kommentteja ym.

Matalalla kynnyksellä siis kysymään mieltä askarruttavista asioista!

Ryhmä on suljettu toimimaan pelkästään asianosaisille. Ylläpitäjä
hyväksyy kaikki ryhmään saapuvat. Ryhmää ylläpitää Pohjois-Savon
Kylät ry. Epäasialliset kommentit, julkaisut ja niiden lähettäjät voidaan
poistaa ylläpitäjän toimesta.

 

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

26.11.2022 klo 11.00 alkaen
Lempyyn seurantalo 
(Lempyyntie 206 77630 Lempyy, Suonenjoki) 

Yhdistysjäsenet muistakaa valtakirjat mukaan tai
etukäteen skannattuna kyläasiamiehelle.

Aika: 
Paikka: 

Syyskokouksen esityslista 

Ilmoittautumiset 21.11.2022 mennessä tarjoilua varten joko
kotsivuilta löytyvän linkin kautta tai suoraan kyläkoordinaattori
mari.kortelainen@pohjois-savonkylat.fi tai 050 354 4678.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja samalla
pääsemme tutustumaan Lempyyn kylän ja Kolman kylän
kylätoimintaan.  Lisäksi saamme vieraaksi maallemuuton
asiantuntija Johanna Niilivuon Suomen Kylät ry:stä. 
Kokousmateriaalit löytyvät kotisivuiltamme. 

OMA KYLÄTAIDE -HANKE
Pohjois-Savon Kyliä onnisti uuden hankkeen saamisessa. Saimme
rahoitusta harvaanasutun maaseudun kylien Oma kylätaide-
tapahtumien järjestämiseen vuodelle 2023.  Voimme järjestää
tapahtumia ainakin 12 kylällä Pohjois-Savossa harvaanasutulla
maaseudulla.  Kylien tulee sijaita harvaanasutulla maaseudulla,
karttaan voi tutustua kotisivujemme uutisen kautta.

Mistä on kyse?
Hankkeessa pidetään Pohjois-Savon harvaanasutun maaseudun
kylillä ja siellä sijaitsevilla kylätaloilla Oma kylätaide -tapahtumia,
joissa kyläläiset tuovat kylätalolle tai vastaavalle yhteiselle tilalle
esille omasta kodistaan tärkeäksi kokemiaan taide-esineitä. Taide-
esineitä voivat olla: patsaat, itse tehty taide, lahjaksi saatu taulu tai
esine tai vaikkapa jokin itselle tärkeä vanha esine. Kyläläiset siis
kokoavat omista kodeistaan löytyvistä esineistä / teoksista
kylätaidenäyttelyn. Jokainen näyttely tulee siis olemaan oman
kylänsä näköinen. Oma kylätaide-tapahtuman yhteyteen voidaan
lisäksi järjestää taidetyöpaja, missä kaiken ikäiset kyläläiset pääsevät
kokeilemaan vaikka yhteisötaideteoksen maalaamista, luontoaiheisen
taidekollaasiin tekoa, ympäristötaideteoksen tai vaikka
keramiikkatöiden tekoa. Mikäli kylä ei innostu taidetyöpajasta, toisena
vaihtoehtona on hankkia muusikko tai esiintyvä taiteilija paikalle
luomaan tunnelmaa kyläläisille.

Mitä hyötyä kylille?
Tarkoitus on, että Oma kylätaide -tapahtuma kokoaa kyläläiset
yhteen. Toki kaikki eivät välttämättä halua tuoda teoksia tai esineitä
esille, mutta he voivat tulla tapahtumaan kävijöinä. Tarkoitus
tapahtumalla on lisätä kylän yhteisöllisyyttä ja yhteistä tekemistä. 

Lisätietoja hankkeesta kyläasiamies Merja Kaijalta. Laitamme
hankkeesta lisätietoa loppuvuoden 2022 aikana.

• Kokouksen avaus.
• Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle
  puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
  tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
• Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
• Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
• Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen  
   suuruuksien vahvistaminen vuodelle 2023 sekä hallituksen
   puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja
   tilintarkastajien palkkioista päättäminen.
• Yhdistyksen puheenjohtajan valinta.
• Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja heille henkilökohtaisten
  varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.
• Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen: kaksi tilintarkastajaa
   ja kaksi varatilintarkastajaa.
• Edustajien valitseminen muihin järjestöihin.
• Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat.
•  Kokouksen päättäminen.

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
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avoimet joulukylät Kylä-kuntayhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa puhuttaessa
maallemuutosta. On paljon helpompaa ja hedelmällisempää
kehittää kylää, tai kunnan kaikkia kyliä, hyvässä yhteistyössä kuin
taisteluasemissa omissa poteroissa. Kyläfoorumit ja -parlamentit,
kumppanuuspöydät ja osallisuusillat ovat esimerkkejä työkaluista,
joilla yhteistyötä voidaan lisätä ja ymmärrystä toisen osapuolen
näkemyksistä, tarpeista ja resursseista kasvattaa. Kylien
huomioiminen kuntien ja kaupunkien strategiatyössä on
ensiarvoisen tärkeää kuten myös tehtyjen strategisten päätösten
siirtäminen käytäntöön esimerkiksi kunnan maaseutuohjelman
muodossa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi myönteistä
suhtautumista vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen
muutoksiin, kylien kaavoitukseen sekä suunnittelutarveratkaisuihin.

Maaseutuasumisen monipuolistamisessa meillä on paljon
tehtävää. Karkeasti stereotypioiden voidaan sanoa, että maalla
asuminen on tällä hetkellä mahdollista heille, joilla on varaa tai
halua rakentaa tai ostaa talo. Toki kuntakeskuksista löytyy muitakin
vaihtoehtoja, mutta kasarilla rakennettu rivitalon pätkä on
harvemmin maallemuuttajan unelma. Me tarvitsemme
vaihtoehtoja, joilla maallemuutto mahdollistetaan koko ajan
kasvavalle joukolle vuokra- ja yksinasujia. Nämä vaihtoehdot
voivat olla yhteisöllistä asumista, rivi- tai minitaloja, pieniä
puukerrostaloja, vuokrattavia mummonmökkejä, kelluvaa
asumista – innovatiivisuudelle on nyt tilausta! 

Kerrotaan #ylpeydelläkylästä, niin omasta kuin naapurikylästäkin.

Johanna Niilivuo
Maallemuuton asiantuntija 
Suomen Kylät ry

Järjestääkö teidän kyläyhdistyksenne
joulutapahtuman (markkinat, myyjäiset, laulu- tai
glögitilaisuus, konsertti, tonttupolku tms.) ajalla 1.–
24.12? Ilmoittautukaa mukaan Avoimet Joulukylät -
tapahtumaan. Avoimet Joulukylät on tarkoitettu
kyläyhdistysten tai vastaavien yhdistysten
järjestämille joulutapahtumille.

Suomen Kylät toteuttaa yhteistyössä maakunnallisten
kyläyhdistysten kanssa Avoimet Joulukylät -konseptin. Tavoitteena
on tarjota kylille mahdollisuus valtakunnalliseen ja paikalliseen
näkyvyyteen. Kylät saavat käyttöönsä Avoimet Joulukylät -
markkinointimateriaalia joulutapahtumien markkinoinnin tueksi.
Lisäksi Avoimiin Joulukyliin osallistuvat kylät pääsevät mukaan
yhteiselle tapahtumakartalle. Kaikki ohjeet ja materiaalit löytyvät
osoitteesta www.suomenkylat.fi/joulukylat/.

Ilmoita tapahtumanne Avoimiin Joulukyliin 21.11.2022 mennessä
lomakkeella: https://forms.office.com/r/hT20fr9HE6. Lomake löytyy
myös www.pohjois-savonkylat.fi Avoimet joulukylät -uutisesta.
Lisätietoja ilmoittautumisesta marianne.liitela@suomenkylat.fi ja
viestintämateriaalista anssi.ketonen@suomenkylat.fi.
Jokaisesta ilmoitetusta kylästä Suomen Kylät lahjoittaa 24 senttiä
Hyvä Joulumieli -keräykseen.

Suomen Kylien joulukalenteri
Suomen Kylät julkaisee somekanavissaan valtakunnallisen
Joulukalenterin, jossa jokaisena päivänä julkaistaan yhden kylän
joulutervehdys. Ilmoittautumisen yhteydessä voit jättää oman kyläsi
joulutervehdyksen, joka arvonnan kautta voi päästä joulukalenteriin.
Joulutervehdyksessänne voit kertoa esimerkiksi kylänne
jouluperinteestä ja se voisi olla esimerkiksi näin: ”Jaskalan joulun
tärkein asia on suuren kuusen jouluvalot. Ne loistavat marraskuun
lopusta aina uuteen vuoteen. Hyvää joulunodotusta toivottaa askalan
punanuttuiset tontut." 

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.suomenkylat.fi/joulukylat/
https://pohjois-savonkylat.us7.list-manage.com/track/click?u=3f8691f4d8c90c464a5a7008e&id=9be082c309&e=75dcbd4244
mailto:marianne.liitela@suomenkylat.fi
mailto:anssi.ketonen@suomenkylat.fi
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HASTAG KEITELETALO

Sana osallisuus tuntuu tulevan vastaan melkein päivittäin, onhan sen
edistäminen osa hallituksen ja EU:n tavoitteita. Osallisuutta edistämällä
vähennetään eriarvoisuutta. Keiteletalon emäntänä ja Yhdistysten talo
-hankkeen projektipäällikkönä pyrin osallistamaan keiteleläisiä
yhteisen olohuoneen, Keiteletalon kehittämiseen.

Vuoden verran on olostuttu tiloihin, joihin usealla paikkakuntalaisella
onkin jo osallisuuden kokemus; muisto lääkärin vastaanotosta,
pulkkamäestä Nilakan jäälle, päivähoidosta tai asumisesta. On myös
heitä, joilla ei ole mitään tarttumapintaa vanhaan lääkärintaloon ja
heitä, jotka eivät ole vielä löytäneet itseään kiinnostavaa syytä tulla
mukaan. 

Osallistuminen on yksi väylä osallisuuden kokemiseen. Keiteleen
yhdistykset ovatkin ottaneet talon ahkeraan kokouskäyttöön. Jonkin
verran myös kerhoillaan. Kaikille avoimia, matalan kynnyksen
tilaisuuksia on järjestetty hankkeen suojissa niin liikunnan, kulttuurin,
koulutuksen kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Säännöllisten
kokoontujien lisäksi on satunnaiskäyttäjiä. Talostuminen vie aikaa, ja
nyt kun yhdistysten oma toiminta talolla on asettunut uomiinsa, on aika
houkutella toimintaan mukaan myös ei-yhdistysväkeä, sillä Keiteletalo
on, paitsi yhdistysten niin myös kuntalaisten yhteisötila. Lisäksi olisi
toivottavaa, että pienet yhdistyksemme alkaisivat tekemään
resurssiviisaasti lisää yhdessä. Jospa löytyisi innokkuutta ja rohkeutta
hyödyntää yhdistysten luvatun maan monia rahoitusmahdollisuuksia,
uuden hallitusväen mahdollistavaa etäkokoustekniikkaa, yhteisen
työntekijän palkkaamista, tapahtumajärjestelyä. 

MAASEUTU KIINNOSTAA -
 KERROTAAN YLPEYDELLÄ KYLISTÄ! 

Maaseudun ja kylien väljyys ja rauha, luonnon läheisyys, ”lande
lifestyle” ja maallemuutto ovat jo viimeiset pari vuotta olleet
nosteessa ympäri Suomen. Kasvavaan kiinnostukseen voidaan
vastata esimerkiksi parantamalla kylien vastaanottavaisuutta,
vahvistamalla eri toimijoiden yhteistyötä ja huomioimalla eri
elämäntilanteessa olevat maaseudun asumisratkaisuissa entistä
paremmin.

Maalleasumaan.fi -sivusto tarjoaa kylille mahdollisuuden esitellä
omaa asumistarjontaansa. Sivustosta tavoitellaan kohtauspaikkaa
uusia asukkaita kaipaavien kylien ja maallemuutosta haaveilevien
välille, ja lisää täydennystä otetaan mukaan koko ajan.

Kyläkummit ovat maaseudun ”sisäänheittäjiä”, jotka madaltavat
maallemuuton kynnystä ja vahvistavat kylien vastaanottokykyä. He
ovat maallemuutosta haaveilevan ensimmäinen kontakti kylään ja
kyläkummilta onkin hyvä löytyä luontaista halua auttaa, opastaa ja
tarvittaessa vaikkapa kädestä pitäen neuvoa uusia kyläläisiä. Heillä
on tieto kylän vapaista tonteista, taloista ja asunnoista sekä hyvä
näppituntuma alueen palveluihin ja tapahtumiin. On tärkeää antaa
ulospäin kuva avoimista ja tervetulleeksi toivottavista kylistä.

Ylpeydellä kylästä -webinaari 
Kyläasumisen kehittäminen 

- Uudet tuulet ja toimivat esimerkit
8.11. klo 17.30-19.30 etänä

 

Webinaarisarjan neljäs osa:
Illan aiheita ovat maaseudun uudet asumisratkaisut:

esimerkkejä mm. minitaloista ja yhteisöllisestä
asumisesta  

ja vuokrausmahdollisuuksien lisääminen.
 

Lue lisää www.suomenkylat.fi tai Pohjois-Savon Kylät ry:n
tapahtumakalenteri, jossa myös ilmoittautumislinkki.

 

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
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Osallisuuteen kiertyy myös Keiteleen Kuntakummi –toiminta, jota
rakennetaan yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Tavoitteena on
saada uutena kuntaan tuleva henkilö kotiutumaan ja juurtumaan
paikkakunnalle, vapaaehtoisen kummin avittamana. Suomen Kylät ry:n
vuoden –22 maallemuuttotyön keskiössä ovat kyläkummitoiminnan
laajentaminen ympäri Suomen sekä kylien ja kuntien välisen yhteistyön
vahvistaminen. Keiteletalon toimintaan ovatkin löytäneet ilahduttavan
monet paluumuuttajat. Ylä-Savon maahanmuuttotyön ja Keiteleen
kansainvälisten yritysten kanssa tehdään yhteistyötä paikkakunnalla olevien
ulkomaalaistaustaisten henkilöiden juurtumiseksi. Keiteletalon arjessa
kansainvälisyys on tärkeää; on tavattu nuoria taidekoululaisia Virosta, KVT
Finlandin vapaaehtoistyöleiriläisiä ja kuultu afrikkalaisesta arkipäivästä.
Hankkeen viimeinen puoli vuotta tuetaan kuntalaisten omia ideoita ja
vaikutusmahdollisuuksia Keiteletalon toiminnan jatkamiseen ja
vakiinnuttamiseen. Kokeillaan, korjataan tarvittaessa, nähdään
mahdollisuuksia ja tehdään yhteistyötä. 

Leena Mulari 

Keiteleen Yhdistysten talo –hanke on Ylä-Savon Veturin tukema
kehittämishanke 1.5.2021- 31.3.2023

Tapahtumarikas kesä onkin
takana. Keiteletalo oli mukana
mm. ensimmäisen Keiteleen
Puutorin tekemisessä. Oman ja
naapurikuntien nuoret pääsivät
kurkistamaan alueen vahvojen
puualan yritysten maailmaan ja
toivottavasti syttymään alalle
myös jatko-opintojen ja
työelämän suhteen. 

Keiteleeltä lähdetään opiskelemaan toisaalle, mutta työllistyminen
kotipitäjään on mahdollista. Keiteletalo on kaikenikäisten käytettävissä,
perhekahvilan pienistä teemapäivinä talon valtaaviin nuoriin, työikäisiä ja
senioreita unohtamatta. Etäyhteyksiä on hyödynnetty
yhteistyökumppaneiden, kuten Pohjois-Savon muisti ry:n treeneihin, on
talletettu paikallistietämystä ja saatu digineuvontaa.

Energiansäästö kylätalossa

Kylätaloissa suurimmat energiansäästöt ovat saavutettavissa
kiinnittämällä huomiota rakennuksen lämmitykseen ja eristykseen.
Esimerkiksi Raumalla sijaitsevan suorasähkölämmitteisen Kodiksamin
monitoimitalon sähkönkulutus tippui ilmalämpöpumppujen hankinnan
ja eristyksen lisäyksen myötä kolmanneksen aikaisempaan verrattuna.
Rakennusta ei kannata pitää välttämättä jatkuvasti lämpimänä, mikäli
käyttöä on vain parina päivänä viikossa. Netistä on löydettävissä myös
ilmainen opas, jossa on vinkkejä kylätalon energiatehokkaaseen
käyttöön (etsi hakusanalla: Kylätalot energiapiheiksi).

Lisätietoja: Pohjois-Savon energianeuvonta,
www.kuopio.fi/energianeuvonta

Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanke on pilotoinut Pohjois-Savossa
ja Päijät-Hämeessä Tulevaisuustaajuus -menetelmää kylien ja
kortteleiden kanssa. Mukautettu menetelmä ja työpajaan liittyvät
tehtäväpohjat julkaistaan vuoden 2022 loppuun mennessä
kotisivuillamme ja ovat kaikkien käytettävissä. 

Tulevaisuustaajuus työpajoja voimme jatkossa järjestää osana
kyläsuunnitelmaprosesseja.

Lisätietoja: https://www.pohjois-savonkylat.fi/tutustu-
hankkeisiimme/tulevaisuuden-kylat-ja-korttelit/

http://www.kuopio.fi/energianeuvonta
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4000 kylästä ja 52 Leader-ryhmästä kajahtaa ideoita! Kylissä ja
kortteleissa tehdään vapaaehtoistyötä, jolla paikallisyhteisöä kehitetään.
Yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja ylisukupolvisuus ovat arvoja, joita
Suomi tarvitsee tässä ajassa. Haluamme olla rakentamassa kriisinkestäviä
paikallisyhteisöjä. 
  
1. VIHREÄN SIIRTYMÄN MAKSAJAKSI EIVÄT SAA JOUTUA KYLÄLÄISET 
Inflaatio iskee lujaa maaseudulla asuviin ja työskenteleviin suomalaisiin.
Työmatka- ja verovähennyksiä on kohdistettava alueellisesti. Maaseutu
tuottaa kotimaista energiaa ja ruokaa kestävästi. Reilu siirtymä on tehtävä
sosiaalisesti kestävästi niin, että sen maksajaksi eivät jää maaseudun
työssäkäyvät. Muutoskestävät kylät tukevat ja kannustavat
ilmastotekoihin ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Paikallisissa
yhteisöissä kierrätetään, kasvatetaan ja kokeillaan hiilineutraaleja
lähienergiaratkaisuja. Kylätalojen energiaremonttien kuluja
kompensoidaan. Kotimaisen biokaasun käyttöä ja verkostoa laajennetaan
uusilla innovaatioilla. Kaasu- ja sähköautojen latauspisteverkostoa
laajennetaan kyliin. 

Tiesitkö, että yhden asteen alempi huonelämpötila säästää noin 5 %
lämmitysenergiakuluissa? Voit alentaa reilusti lämpötilaa kaikista
aputiloista (rappukäytävistä, varastoista, autotalleista) sekä
asuinhuoneista, joita ei käytetä aktiivisesti. Kokeile myös alentaa
huonelämpötilaa yhdellä asteella asuinhuoneista. 
Säädä ja käytä ilmanvaihtoa oikein ja tarpeen mukaan.
Kiinnitä huomiota peseytymiseen kuluvaan aikaan. Lyhennä
suihkuaikaa ja vältä turhaa veden valuttamista. Muista myös
energiatehokkaan saunomisen säännöt, eli ripeästi saunaan, tiiviit
saunavuorot ja malttia löylyihin.
Sammuta kodinkoneet ja laitteet, joita ei käytetä. Irrota laturit
verkkovirrasta latauksen päätyttyä.
Mahdollisuuksien mukaan hyödynnä lämpöpumppuja ja varaavia
tulisijoja lämmityksessä.

Viime aikoina reippaasti kohonnut sähkön hinta alkaa tuntua monen
kukkarossa. Energiansäästö onkin nyt tärkeämpää kuin koskaan ja siitä on
hyötyä kuluttajalle ja koko yhteiskunnalle. On kysymys niin
huoltovarmuudesta, energian saatavuuteen liittyvien riskien
pienentämisestä kuin rahastakin.

Sähkönsäästö kotona
Tässä muutamia säästövinkkejä, joita voit hyödyntää mahdollisuuksien
mukaan omassa arjessasi. 

Vinkkejä sähkönsäästöön

SUOMEN KYLIEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMA

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


8 9

2. LAPSET JA NUORET MAASEUDUN TULEVAISUUTENA
Koko kylä kasvattaa. Kuntien vetovoimana toimivat lähipäiväkodit,
perhepäivähoito ja kyläkoulut. Maaseudun lapsien koulumatka-ajat ja
oppimiserot eivät saa enää kasvaa kaupunkilaisiin verrattuna.
Hallitusohjelmassa on sovittava 10 miljoonan euron maaseudun
lähikoululisästä. Lähikoululisällä tuetaan koulutuksen saavutettavuutta,
kuntatalotta ja syntyvyyttä. Nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä
tuetaan tuomalla maaseudulle Ohjaamo-toimintaa. Alueellisen
opintolainahyvityksen kokeilu kannustaa korkeakoulutettuja nuoria
maallemuuttoon ja purkaa maaseudun osaajapulaa. Modernilla
aluepolitiikalla luodaan pito- ja vetovoimatekijöitä, joilla myös nuoria naisia
saadaan mukaan muuttamaan maaseutua. Toteutetaan Suomen sisäinen
vaihto-opiskeluohjelma nuorille, jossa Kalliosta mennään Kuhmoon ja
Pohjois-Karjalan vaaroilta voi vaihtaa Pohjanmaan saaristoon.

3. HAJAUTETUT RATKAISUT - LÄHIPALVELUPILOTIT LIIKKEELLE
Julkisten palvelujen saavutettavuus ei saa heikentyä maaseudulla.
Keskittävälle kehitykselle on lyötävä jarrua. Uudet hyvinvointialueet
huolehtivat kotihoidosta ja yhdenvertaisista sote-palveluista myös haja-
asutusalueilla. Fiksu hyvinvointialue investoi kyläpalvelubussiin. Liikkuvat
palvelut kiertävät kyliä ja kylätaloille tuodaan ennaltaehkäiseviä sote-
palveluita. Kirjastoautojen investointituki vakinaistetaan. Kyläkauppatukea
jatketaan, sillä se mahdollistaa monipalvelupisteet maaseudulle ja tukee
maaseudun huoltovarmuutta. Pakettiautomaattien verkostoa laajennetaan
maaseutu- ja saaristoalueilla. 

4. TURVALLISUUDEN TUNNE ASUU MAALLA 
Hädässä avun on tultava nopeasti ja ensivasteaikojen on oltava inhimillisiä
kaikille Suomessa. Elinvoimaiset kylät tuovat asutusta kaikkialle Suomeen
ja kylätoiminta pitää Suomen osaltaan turvattuna. Vapaaehtoisten voima
tuo turvallisuustoimintaan jatkuvuutta maaseudulle. Kylillä ja kortteleissa
tuetaan varautumista, huoltovarmuutta ja kriisinkestävyyttä. Kylätoiminta
poistaa yksinäisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Kylä- ja korttelitoimijoita
koulutetaan poikkeusoloihin. 

Viranomaiset tunnistavat kylät ja paikallisyhteisöt keskeisinä
turvallisuuskumppaneina kokonaisturvallisuudessa.

5. SUJUVA LIIKENNE JA TOIMIVA NETTI KOKO MAASSA
Valtion julkisen liikenteen resursseja on ohjattava myös maaseudun
Suomeen. Valtio tukee maaseudun liikenteen pilotteja, joilla tuetaan laina-
autojen ja kimppakyytisovellusten kokeiluja. Toimivassa tiestössä kelirikko
korjataan ja valtion liikennerahoituksella vähennetään maaseudun tiestön
korjausvelkaa. Kyläteiden varteen lisätään kevyen liikenteen väyliä, jotka
tukevat pyöräilymatkailua ja -turvallisuutta. Valokuidun rakentamista ja
käyttöliittymien lisääntymistä on julkisesti edistettävä alueilla, jossa sitä ei
markkinaehtoisesti rakenneta.

6. MONIPAIKKAINEN KOTIMAA - MAASEUDULLA ON ONNI ASUA 
Naapurit tunnetaan ja on ilo olla osa yhteisöä. Suomi monipaikkaistuu.
Kannustetaan työperäistä maahanmuuttoa ja maassamuuttoa.
Kausityöntekijöitä kotiutetaan kylätoiminnalla. Monipaikkaisuuden esteitä on
purettava lainsäädännöllä ja verotuksella. Sekä valtiolla että yrityksissä
lisätään paikkariippumatonta rekrytointia. Etätyö ja paikkariippumaton arki tuo
vapautta, hyvinvointia ja joustavuutta. Kannustetaan kuntia helpottamaan
mökkien muuttamista kodeiksi ja tuotetaan siitä selvitys. Tuetaan Japanin
kotiseutulahjoitusmallin kaltaista kokeilulakia tai laajempaa verovähennyksen
pilottia Suomeen. Maaseudun kiinteistökauppaa vauhditetaan uudistamalla
perintökaarilainsäädäntöä ja tuomalla määräaikoja perikuntien purkuun.

7. ME LEADER- JA KYLÄTOIMIJAT VAHVISTAMME MAASEUDUN
ELINVOIMAA
Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen luo uusia työpaikkoja,
monipuolistaa palveluita ja voimaannuttaa kylien ihmiset toimimaan yhteisön
ja ympäristön puolesta. Alhaalta ylöspäin -kehittämismetodia on
vahvistettava. Yhdistyslakia on kevennettävä ja PRH-maksuja
kohtuullistettava. Leader-toimintamallia viedään kylistä kortteleihin.
Kylätoiminnan valtionapua tulee vahvistaa, sillä jokainen euro kylätoimintaan
laittaa liikkeelle talkootyötä 90 euron arvon edestä. Me tuemme
kokonaisturvallisuutta, talkookulttuuria ja yhteisöjen voimasta nousevaa
elinvoimaa koko Suomessa. 


