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Kuopiossa järjestetty kylien liiketoimintapäivä kokosi kylätoiminnan
aktiiveja, toimintaryhmien ja kuntien väkeä sekä Pohjois-Savon
Kylien yhteistyökumppanit. Päivän aikana kuultiin monta mielen-
kiintoista esimerkkiä kyliltä. Sivu 11.

Juha Kuisma Hannu Halonen Paavo Suokko Henry Räsänen Orvokki Husso Auvo Hirvonen



KESÄ- JA HARRASTAJATEATTEREITA POHJOIS-SAVOSSA

Alapitkän nuorisoseuran kesäteatteri
Lapinlahti, Alapitkä
HULABALOO! kirj. Eero Scroderus ja ohj. Olavi Lyytikäinen
lisätietoja www.alapitkanns.iwn.� /teatteri.php
 
Harjurannan kesäteatteri
Varkaus, Harjuranta
Ideaparkki
 
Juankosken näytelmäkerho
Juankoski, Ruukinpaja
SIHTEERIKÖT -revyy, kirj. Franz Witterbrink, ohj. Laura Elina
Martikainen
 
Kangaslammin teatteri
Varkaus, Kangaslampi, Viljolahdenkylä Toukolan maamies-
seuran talo
”JUOKSE KU HULLU”, kirj. Marjo Niemi, ohj. Satu Seppä.
 lisätietoja www.kangaslamminteatteri.�   
 
Kesäteatteri Tammenranta
Kuopio, Vehmasmäki
Tulipään tyttäret, kirj. Teuvo Ruohoranta, ohj. Lasse Aho
lisätietoja www.kesateatteritammenranta.� 
 
Konolanmäen kesäteatteri
Vieremä, Konolanmäki
Kalle Aaltosen morsian, kirj. Aino ja Tatu Pekkarinen,
ohj. Sisko Niskanen
lisätietoja www.vierema.� /konolanmaki
 
Korpiteatteri
Lapinlahti, Korpijärvi
Viisi naista kappelissa, kirj. Arto Seppälä, ohj. Matti Pajula
lisätietoja www.korpiteatteri.� 
 
Kuopion Uusi Kesäteatteri
Kuopio, Rauhalahti
Buona Sera Signorina, kirj. Johanna Keinänen, Sami Kojonen ja
Kimmo Virtanen, ohj. Kimmo Virtanen
lisätietoja www.tahtiteatteri.com/kukt
 
Kyrönniemen kesäteatteri
Vieremä, Kyrönniemi
Entäs nyt Niskavuori? kirj. Hella Wuolijoki, ohj. Sisko Niskanen
lisätietoja www.kyronniemi.� 
 

Lastukosken Kanavateatteri
Lastukoski, Nilsiä
Aikaan auringon! kirj. ja ohj. Pirkko Korhonen
lisätietoja http://lastukoskenkylat.blogit.� /
 
Lossiteatteri Vehmersalmi
Kuopio, Vehmersalmi
Voimalla seittemän miehen, kirj. Aulis Inkeroinen ja Tapio Lankia,
ohj. Sari Siltavuori
lisätietoja www.tapiolankia.� 
 
Maarianvaaran Kesäteatteri
Kaavi, Maarianvaara
lisätietoja www.maarianvaaranteatteri.net
 
Nilsiän harrastajateatteri
Nilsiä, Manttu
lisätietoja www.nilsianharrastajateatteri.� 
 
Paisuan Tuajamateatteri
Sonkajärvi, Paisua
MUNAKUKKULALTA (B)RYSSELIIN, kirj. Matti Martikainen,
ohj. Veijo Muranen
 
Paukarlahden Nuorisoseura ry:n teatteri
Leppävirta, Paukarlahti
Suomen Hevonen, kirj. Sirkku Peltola, ohj. Katja Väänänen
lisätietoja www.paukarlahti.� 
 
Siilinjärven teatteri
Siilinjärvi, Mäntyrannan kesäteatteri
Katsastus, kirj. Joni Skiftesvik, ohj. Ismo Apell
lisätietoja www.siilinjarventeatteri.� 
 
Säyneisen Nuorisoseuran teatteri
Juankoski, Säyneinen
Kivenpyörittäjän kylä, kirj. Heikki Turunen, sov. Juha Vuorinen,
ohj. Pirkko Korhonen ja Heimo Konttinen
lisätietoja: http://personal.inet.� /yhdistys/sayneisenns/
 
Teatteri Hermanni
Kuopio, Syvänniemi
Konsta ja siniset ajatukset, kirj. Veikko Huovinen, ohj. Laura Elina 
Martikainen
lisätietoja: http://www.teatterihermanni.� / 

Esitysaikatauluja tapahtumakalenterissa www.pohjois-savonkylat.� 



AURINKOISTA ARKIPÄIVÄÄ!

Näin se vaan pyörähtää taas kevään puolelle ja on jäsentie-
dotteemme aika!

Kylien turvallisuus askarruttaa meitä täällä maakuntata-
sollakin kovasti, onhan viime vuosien häiriötilanteet lähes 
jokaiselle maaseudun asukkaalle tulleet tavalla tai toisella 
tutuiksi ja viimeistään silloin on käväissyt mielessä, pitäisi-
köhän asioille tehdä jotain?!

Tämän vuoden aikana tarkoituksenamme on saada kylille 
reilusti lisätietoa ja taitoa nimenomaan turvallisuusasiaan 
liittyen. Tulemme tekemään mm. yhteistyötä Naapuriavulla 
hyvinvoivia kyliä –hankkeen kanssa, jota Suomen kylätoi-
minta ry luotsaa. Olemme viritelleet myös yhteistyötä mm. 
Vapepan, Pohjois-Savon liiton, Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen ja muidenkin mielenkiintoisten tahojen kanssa, 
joista voi olla turvallisuusasioihin merkitystä.

Tärkeintä mielestäni olisi, että kaikki kunnat ottaisivat 
kyläyhdistykset mukaan laatimaan kuntakohtaisia turval-
lisuussuunnitelmia. Näin suunnitelmista saataisiin oikeasti 
toimivat ja myös kylät voisivat antaa oman, mielestäni 
varsin tärkeän, panoksensa suunnittelu- ja ehkä jopa toteu-
tustyöhönkin! Paljon on siis tehtävää, mutta paljon on kyllä 
hyviä ja toteuttamiskelpoisia suunnitelmiakin!

Muistakaa myös käydä säännöllisesti vilkuilemassa nettisi-
vujamme, Tuula päivittää niitä sitä mukaa, kun uutta tiedo-
tettavaa tulee... eli ihan viikoittain!

On hienoa vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia koko maakunnan 
alueen kyläaktivistien kanssa, joten ei kun juttusille,  jos 
satun tulemaan vastaan!

Terveisin Minna

Minna Makkonen, puheenjohtaja
p. 0400 544 204, makkonen.minna@gmail.com
www.pohjois-savonkylat.� 

takaa myö

Pääkirjoitus

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
Pohjois-Savon Kylät ry on solminut yhteistyösopimuksia vuodelle 2012.  Seuraavat yhteistyökumppanit ovat tukeneet toimin-
taamme ja näkyvät viestinnässämme vuoden mittaan. Heidän edustajiaan voi tavata myös tapahtumissamme.



Savon Kuituverkko Oy on maakunnallinen verkkoyhtiö, jonka 
tehtävänä on toteuttaa tulevaisuuden laajakaistapalvelut haja-
asutusalueella. Rakennamme Pohjois-Savoon kattavan valokui-
tuverkon, joka mahdollistaa luotettavan ja huippunopean laa-
jakaistayhteyden sekä toimivat ja monipuoliset verkkopalvelut.

Lisätietoja numerosta 017- 815 500 tai www.savonkuitu.fi 

NOPEA YHTEYS

Valokuituverkko mahdollistaa 
huippunopean laajakaistayhteyden 

ja monipuoliset verkkopalvelut 
haja-asutusalueella.

PERILLE ASTI

Rakennamme kuituliittymän 
kiinteistöösi toimintakuntoon 

asennettuna.



Pohjois-Savon Kylät ry:n kevätkokous pidetään 25.4.2012 klo 17.30
Vuoden kylämyönteisimmässä kunnassa Tuusniemellä,
kunnantalon valtuustosalissa (Keskitie 22) 
 
Tilaisuudessa luovutetaan Vuoden kylämyönteisin kunta 2012 palkinto Tuusniemen kunnalle.

Illan aikana tarjolla myös valokuituinfoa.  Savon Kuituverkko Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laukkarinen kertoo aiheesta
”Savon Kuidun valokuituverkon rakentuminen Pohjois-Savossa”
Mukaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet, äänioikeutettuja kokouksessa ovat Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenet. 
 
Kokoustarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 19.4.2012 mennessä tuula.palojarvi@metsapalo.� , p. 045 2066 808.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille vastuu-   
    velvollisille päättäminen

7. Vapepan maakuntatoimikunnan sekä Kuopion, Iisalmen ja Varkauden paikallistoimikuntien edustajien      
    valinta, yksi edustaja kuhunkin toimikuntaan

8. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat

9. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA

KUTSU  KEVÄTKOKOUKSEEN
yhteistyössä:



PANKKI- JA VAKUUTUSASIOINNIN KESKITTÄMINEN KANNATTAA

Osuuspankin omistavat pankin 
omistajajäsenet. Tämä mahdollis-
taa sen, että Osuuspankki pystyy 
jakamaan osan liikevoitostaan 
OP-bonuksina kaikkien jäsenten-
sä kesken. Keskittämällä perheen 
kaikki pankki- ja vakuutusasiat 
Osuuspankkiin tavallinen asiakas-
perhe on saanut vuositasolla bo-
nuksia keskimäärin etelän matkan 
verran. 

Tänä vuonna 110 vuotta täyttävä aidosti 
suomalainen Osuuspankki on luotettava rahalaitos, joka 
hoitaa tehtäväänsä pitkän historian, vankan kokemuksen ja 
uusimman tekniikan turvin. – Olemme tehneet töitä asiak-
kaita ja toimialuetta varten koko pitkän historiamme ajan. 
Meille on tärkeää, että asiakkaat saavat asiantuntevan pal-
velun lisäksi etuja asiakkuudestaan. OP-bonuksilla ja muilla 
eduilla haluamme kiittää uskollisia asiakkaita, pankinjohta-
ja Arja Soramäki korostaa.  

Keskittäminen kannattaa
Parhaat edut saavat ne omistajajäsenet, jotka keskittävät 
kaikki omat ja perheen pankki- ja vakuutusasiat Pohjois-
Savon Osuuspankkiin. OP-bonuksia kertyy yksityishenki-
löille jokapäiväisistä pankkipalveluista, kuten esimerkiksi 
tilillä olevista rahoista, säästöistä, luotoista, vakuutuksista 
ja jopa OP-Visa-kortin luottopuolella maksetuista ostoksista. 
Op.�  -verkkopankin bonuslaskurilla on helppo laskea, kuin-
ka paljon itse kullekin OP-bonusta kertyisi.

Keskittäminen on myös helppoa. Asiakkaan tarvitsee vaan 
tulla käymään konttorissa ja asiantunteva henkilökunta 
hoitaa loput. Keskustelutuokiossa selvitetään itse kullekin 
paras ratkaisu niin pankki- kuin vakuutusasioidenkin hoita-
miseen. 

Ne kuuluisat viiden tähden laskut
Omistajajäsenillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyötyä 
omista pankki- ja vakuutuspalveluistaan vaivattomasti. Bo-
nukset kertyvät automaattisesti ilman erillisten lomakkei-
den täyttämistä. 

Bonuksia myös käytetään automaattisesti asiakkaan pank-
ki- ja vakuutusmaksuihin. Bonuksia kannattaa hyödyntää 
myös pankin lakipalveluiden ja OP-Kiinteistökeskuksen 
palveluihin. Bonuksista saatu etu on asiakkaalle merkittävä. 

Laskun saaminen on harvoin iloinen asia. Paitsi silloin kun 
vakuutuslaskuun on merkitty, että osa vakuutuksesta on jo 
valmiiksi maksettu OP-bonuksilla. Suurimman ilon saajal-
leen tuo lasku, jossa summan kohdalla viisi tähteä. Lasku on 
mukava muistutus siitä, että vakuutus on kokonaan makset-
tu ansaituilla bonuksilla. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään 
ja homma toimii omassa Osuuspankissa. Asiakas voi keskit-
tyä nauttimaan keskittämisen muista eduista.  

Lisätietoja keskittämiseduista saat osoitteista www.op.� /
edut ja www.op.� /pohjois-savo.

Teksti: Vesa Toivanen



TUUSNIEMI VUODEN KYLÄMYÖNTEISIN KUNTA POHJOIS-SAVOSSA

Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus päätti palkita 
Tuusniemen vuoden kylämyönteisimpänä kuntana 
vuonna 2012 Pohjois-Savossa. Palkinnon luovutus 
tapahtuu yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä 
Tuusniemellä 25.4.2012. Tuusniemi lähtee myös 
Pohjois-Savon ehdokkaana valtakunnalliseen ar-
viointiin, jonka tulos julkistetaan syksyllä Lokaali 
-juhlaseminaarissa Joensuussa. 

Tuusniemen kunta on jo useamman vuoden ajan kehittänyt 
monilla toimenpiteillä sivukylien toimintamahdollisuuksia 
uusilla hankkeilla ja peruspalveluita kehittämällä. Kylien 
edustajat antavat kiitosta vastikään eläkkeelle siirtyneelle 
edelliselle kunnanjohtaja Jouni Perälälle, jonka aikana 
Tuusniemellä syntyi positiivinen suhtautuminen sivukylien 
ihmisiin ja asioihin. Kylät ovat saaneet kunnan johdon kans-
sa uudenlaisen toimintakulttuurin sivukylien ongelmien 
ratkomiseksi yhteisinä neuvottelutilaisuuksina, joissa ovat 
voineet keskustella avoimesti myös siitä, mitä kunnan päät-
täjät toivovat yhteistyöltä kyläyhdistysten kanssa. Yhtey-
denpito on ollut jatkuvaa, ei ainoastaan silloin kun tarvitaan 
rahaa, vaan yhteistä suunnittelua vuosiksi eteenpäin, josta 
on myös seurannut se, että kunta tietää varata rahaa talous-
arvioon kylien tarpeisiin. Kylät kiittelevät myös kunnan hen-
kilöstöä palvelualttiista ja ystävällisestä asioiden hoidosta. 

Esityksen tehneet tahot nostivat esille mm. vesijohtover-
koston runkoverkoston rakentamisen ja suunnitelmat kaik-
kien talouksien saamiseksi puhtaan vesijohtoverkon piiriin 

sekä mittavat panostukset laajakaistayhteyksien suunnit-
teluun. 

Tuusniemen kunta on myynyt viisi oppilaspulan vuoksi 
suljettua koulua nimellisellä hinnalla kyläyhdistyksille. Ul-
kopuolisille kouluja myytäessä on jätetty kyläläisille käyt-
töoikeus yhteen luokkahuoneeseen.

Kylät ovat saaneet avustuksia kylätapahtumien, teatteri-
retkien ja uimahallikäyntien järjestämiseen. Kunta on avus-
tanut myös luontopolkujen, uimarantojen ja hiihtolatujen 
ylläpidossa.

–Tuusniemestä tulee kuva yhteen hiileen puhaltavana 
kuntana, jossa kylien ihmisistä aidosti välitetään, toteaa pu-
heenjohtaja Minna Makkonen. –Kyliä ei ole unohdettu, jo 
kunnan nettisivuilla  kylät ovat esillä esimerkillisesti kuntaa 
esiteltäessä, hän jatkaa.

–Tuusniemen kunta ottaa ylpeänä, mutta myös nöyränä 
vastaan vuoden kylämyönteisemmän kunnan tittelin. Toi-
mivan yhteistyön rakentaminen kunnan ja kylien välille on 
vuosien työn tulosta, josta kiitos kuuluu erityisesti aktiivi-
sille kylätoimijoille. Kunnanjohtaja Toni Auvinen kertoo 
myös, että kunnassa kylä- ja matkailuasioista vastaa erik-
seen nimetty maaseudunkehittäjä.

Maakunnallinen kyläyhdistys Pohjois-Savon Kylät ry oli 
pyytänyt esityksiä kyläyhdistyksiltä ja Leader-toiminta-
ryhmiltä Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi. Valitun 
esityksen takana olivat Etelä-Tuusniemen Kyläyhdistys ry, 
Tuusjärvi-Hiidenlahti Kyläyhdistys ry, Kojanlahti-Ruskila ky-
läyhdistys ry sekä Juurikkamäen maa- ja kotitalousseura ry.





Huom
io!

Pohjois-Savon Kylät ry:n kevätkokous pidetään 
Tuusniemellä 25.4.2012. Kokouskutsu ja esityslista 
löytyvät toisaalta tässä tiedotteessa. Kokoukses-
sa päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet, 
jotka ovat maksaneet vuoden 2012 jäsenmaksunsa 
kevätkokoukseen mennessä. 

Sääntöjen mukaan jokaisella varsinaisella jäse-
nellä on yksi ääni. Tämä tarkoittaa sitä, että koko-
uksessa kutakin jäsenyhdistystä voi edustaa yksi 
henkilö.

Pyydämme jäsenyhdistyksiä ilmoittamaan koko-
usedustajansa mielellään jo ennakkoon 20.4. men-
nessä kyläasiamiehelle, tuula.palojarvi@metsapa-
lo.�  tai p. 045 2066 808.

KUKA KYLÄÄNNE EDUSTAA
KEVÄTKOKOUKSESSA?

Oletko kiinnostunut Vapepan toiminnasta tai tiedätkö 
jonnkun toisen, joka haluaisi Pohjois-Savon Kylien edusta-
jaksi Vapepan maakuntatoimikuntaan tai Kuopion, Iisalmen 
tai Varkauden paikallistoimikuntaan? Edustajjien valinta on 
25.4. kevätkokouksen esityslistalla.

Vapepa on vapaaehtoisten auttajien verkosto, jonka toi-
mintaa koordinoi SPR yleisen vapaaehtoisen pelastustoimin-
nan osalta. Lisätietoa netissä www.vapepa.� 

VAPEPAN TOIMIKUNTAAN?

TURVAA VERKOSTA JA
VERKOSTOISTA
Avoin keskustelufoorumi 15.5. Kunnonpaikka, Sii-
linjärvi

 Kun ajat muuttuvat, myös kuntiemme ja kyliemme lin-
tukodot kohtaavat uudenlaisia haasteita; seudun turvalli-
suuteen vaikuttavat olennaisesti väestön ikääntyminen ja 
vaikkapa tiestön heikkeneminen.

 Myös turvallisuuspalvelut ja keinot turvallisuuden edistä-
miseksi muuttuvat: julkisia palveluja ohjataan käyttämään 
sähköisesti ja poliisikin päivystää nykyään myös Faceboo-
kissa. ”Milloinkahan se hätäilmoituskin juostaan täyttä-
mään nettiin?”, kyselevät kylien muutosvisionäärit.

 Pohjois-Savon liiton ja Kaista Savoon –hankkeen järjes-
tämässä keskustelufoorumissa pureudutaan kuntien tur-
vallisuussuunnitelmiin ja esitellään olemassa olevia, hyviä 
tapoja kehittää kylien ja yksittäisten kotien, yritysten ja 
kiinteistöjen turvallisuutta. Tässä foorumissa turvallisuutta 
ei lisätä vain teorian tasolla, vaan tarjotaan konkreettisia 
työkaluja mm. tehokkaampien tietoliikenneyhteyksien 
avustamina seututurvallisuuden kehittämiseen. 
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!
 Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot julkaistaan netis-
sä tapahtumakalenterissa www.pohjois-savonkylat.� 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA

• 10.4. Käyttöönottoneuvontaa uusille valokuituliittymän   
   käyttäjille Iisalmessa
• 11.4. Vapepan viranomaisilta Iisalmessa
• 14.4. Etsintäkurssi Tervossa
• 17.4. Pohjois-Savon maaseudun tulevaisuustyöpaja  
   Kuopiossa
• 20.-22.4. Kuntosavotan Vesi Virkistää Vuokatissa yrittäjil- 
   le puolisoineen sekä lomittajille
• 26.4. Infoa kuntalaisille, yhteisrakentaminen käynnistyy  
   Airakselassa
• 26.5. Vapepan yhteistoimintaharjoitus Vieremällä
• 17.-18.8. Maakunnalliset kyläpäivät Sonkajärvellä
• 1.9. Paikallistoimijoiden valtakunnallnen LOKAALI-juhla- 
   seminaari Joensuussa

Tarkemmat tiedot tapahtumakalenterista
www.pohjois-savonkylat.� 

Pohjois-Savon Kylät ry:n uutena yhdistysjäsenenä on liitty-
nyt Ala-Luostan seura ry Rautavaaralta sekä 14 uutta henki-
löjäsentä. Kaikki yhdistysjäsenet on lueteltu netissä 
www.pohjois-savonkylat.� 

UUSIA JÄSENIÄ



KUIDUSSA 
ON PÄÄTÄ    
JA HÄNTÄÄ

Valokuiturakentaminen on 
käynnissä Pohjois-Savossa. 

Varmista kotiisi, yritykseesi ja 
vapaa-ajanasunnollesi luotettavat 
ja toimivat tietoliikenneyhteydet 
ja tee hankintapäätös nyt.

Kiinteistösi arvoa nostava valokui-
tuliittymä takaa huippunopean 
yhteyden niin netin, television 

kuin puhelujenkin hoitamista 
varten. Valokuituyhteys mah-
dollistaa myös kiinteistöjen ja 
maatilojen etävalvonnan.

Valokuitu on sijoitus tulevaisuu-
teen: toimintavarma tekniikka 
uusine mahdollisuuksineen 
palvelee Sinua vielä vuosienkin 
päästä lisäten asumismukavuutta 
ja työntekemisen tehoa.

Hankkeen rahoituksen on myöntänyt 
Pohjois-Savon ELY-keskus.

Kysy infotilaisuutta Laajakaista kaikille
-rakentamisesta kylällesi!

www.kaistasavoon.fi  • minna.jaakkola futuria.fi 



KYLIEN LIIKETOIMINTAPÄIVÄN PUHEENVUOROISSA KOROSTUI
SUUNNITELMALLISUUS
Kuopiossa järjestetty Pohjois-Savon kylien lii-
ketoimintapäivä kokosi kylätoiminnan aktii-
veja, toimintaryhmien ja kuntien väkeä sekä 
Pohjois-Savon Kylät ry:n yhteistyökumppanit 
pohtimaan kylien palveluita. Monta mielenkiin-
toista esimerkkiä kylistä kuultiin päivän aikana. 
Yhteisenä asiana kaikista esimerkeistä löytyi 
toiminnan suunnitelmallisuuden korostaminen. 

Päivän johdatuksena liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma 
Suomen Kylätoiminta ry:stä kertoi kylien liiketoiminnasta.  
Palveluiden kysyntä kylillä on usein ohutta ja kun siihen ei 
vastata, niin palvelu jää syntymättä. Kyläyhdistys voi olla 
välittäjän asemassa, niin että kysyntä ja tarjonta kohtaavat.
 Tavoiteltavaa on, että kyläsuunnitelman jatkoksi tehdään 
liiketoimintaosio, jossa määritellään palvelun tarpeet. 
Kyläyhdistys voi toimia raivaajana ja pohjustajana, esi-
merkiksi käydä neuvotteluja kunnan kanssa ja etsii sitten 
osaavan yrittäjän, mutta sopimukset tekee yritys. –Kylän 
liiketoiminta tarkoittaa pysyvää toimeentuloa jollekin ja 
palvelun saamista läheltä ja lämpimänä, Kuisma tiivistää.

Airakselan kylätalon tuotteistamisesta olivat kertomassa 
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Halonen ja vara-
puheenjohtaja Paavo Suokko. Airakselan Seurantalosta on 
muotoutunut erityisesti musiikki- ja tanssipiirien arvostama 
kokoontumispaikka, joka on niittänyt mainetta jo valtakun-
nallisestikin.Kylällä on käytetty hyödyksi monessa kohdas-
sa Savonia ammattikorkeakoulun kanssa tehtyä yhteistyötä; 
on tehty kyläsuunnitelman päivitys ja yleiskaavaluonnos, 
kylämarkkinointi- ja maisemointisuunnitelmat sekä kyläta-
lon sähkösuunnitelma. 

Maarianvaaran kesäteatteri on toiminut ammattiteatterina 
10 vuotta. Toiminnanjohtaja Henry Räsänen kertoi, että 
harrastajapohjalta toimineen teatterin kasvatteja opiskeli 
teatterialan ammatteihin ja heidän keskuudessaan syntyi 
ajatus kiertävästä ammattiteatterista.

Tänä päivänä Maarianvaaran kesäteatterin ja ohjelmapa-
jan toiminta-ajatuksena on olla kylähenkinen ammattiteat-
teri. Side kylätoimintaan on vahva, kyläläiset ovat mukana 
tiiviisti. Vaikka kyseessä on ammattiteatteri, sen toimin-
nalla rahoitetaan myös yleishyödyllistä toimintaa kylällä. 

Ammattilaiset vetävät lasten ja nuorten teatteritoimintaa 
Maarianvaarassa.

Syvänniemessä toimivasta Hermannitalosta on muotoutunut 
vuosien saatossa kylän keskus ja monipalvelupiste, jonka 
tilanteesta oli kertomassa kyläyhdistyksen puheenjohtaja 
Orvokki Husso. Talossa toimii Teatteri Hermannin lisäksi 
mm. metsästysseurat, kalastuskunta ja urheiluseura. Ky-
läyhdistys pyörittää teatterin kahvilatoimintaa talkoovoimin 
ja tämä on ollut lähes ainoa kylätoiminnan varainhankinnan 
muoto. Taloa on kunnostettu hankerahoituksella ja myös 
Karttulan kunta kustansi taloon joitakin korjauksia.
 Talon tulevaisuus on kuitenkin nyt täysin auki. Karttulan ja 
Kuopion kuntaliitoksen myötä tilat siirtyivät Kuopion tila-
keskuksen alaisuuteen ja se on määrittänyt neliöiden perus-
teella talolle suuren vuokran, joka on käyttäjien kannalta 
kestämätön. Jos tilasta joudutaan luopumaan, käyttäjät ovat 
vaikeassa tilanteessa. Edessä on suunnitelman tekeminen 
Syvänniemen ja kylätalon kehittämiseksi, jota nyt lähetään 
viemään eteenpäin, mutta nähtäväksi jää mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan.

Juuri vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi valittu Tuus-
niemi sai kiitokset kyläyhdistyksen puheenjohtaja Auvo 
Hirvoselta. Asioiden hoidossa lähtökohtana on, että kylillä 
on tulevaisuuteen uskovia ja katsovia ihmisiä, jotka halua-
vat ottaa asiat hoitoonsa. Myös Hirvonen korosti suunnitel-
mallisuuden merkitystä. –Tuusniemellä on hyvät yhteydet 
kunnan päättäjiin. On järjestetty neuvottelutilaisuuksia ja 
yhdessä mietitty ja suunniteltu tulevaisuutta, hän kertoo.

Puhujien esitykset löytyvät netistä
www.pohjois-savonkylat.� 
uutisarkistosta.
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klo ALUSTAVA OHJELMA                                   LYSEOTIEN KOULU, LYSEOTIE 3, SONKAJÄRVI

8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
9.00 Seminaarin avaus  •  toiminnanjohtaja Maria Hartikainen, Ylä-Savon Veturi ry

KYLÄ MAASEUTUPOLITIIKAN KOKONAISUUDESSA
9.15 Kylä – pienin toiminnallinen yksikkö?  •  professori Eero Uusitalo, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

LÄHIDEMOKRATIAN VAHVISTAMINEN 
10.00 Kuntien, kylien ja järjestöjen yhteistyö  •  Päivi Kurikka, Suomen Kuntaliitto
10.45 Kylä-kunta -yhteistyötä Siilinjärvellä  •  Panninniemen kyläpäällikkö Kalle Savolainen 

MAASEUDUN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN
11.15 Maaseudun palvelusopimus  •  Simo Palviainen, Entra Oy
12.00  Lounas (omakustanteinen)
13.00 Hyviä käytäntöjä palveluiden järjestämisestä – kylätalot palvelukeskuksina 
 Kainuussa  •  Veli-Matti Karppinen

KIRKON ROOLI MAASEUDULLA 
13.45 Kirkon rooli maaseudun ja kylien kehittämisessä  •  lääninrovasti, Vieremän kirkkoherra Jukka Koivusalo
14.15 Päiväkahvi
14.45 Juuret luovat pohjaa elämälle – karjalaisuuden ja ortodoksisuuden 
 merkitys  •  Ortodoksisen kirkon edustaja

KYLÄVOIMAA!
15.15 Pohjois-Savon kylät ry maakunnallisena toimijana  •  Minna Makkonen
 Vuoden Kylä 2011 esittäytyy
 MTK:n puheenvuoro kylien kehittämisestä
16.30 Oivalluksia ja yhteenvetoa seminaarista  •  Maaseudun Sivistysliitto 
16.50 Seminaarin päätössanat


