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POHJOIS-SAVON KYLÄT RY

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY
Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna
1993. Vuosi 2021 oli yhdistyksen 28. toimintavuosi. Pohjois-Savon Kylät ry toimii
maakunnallisena kyläyhdistyksenä, kylätoiminnan edistäjänä ja kylätoiminnan
edunvalvojana. Pohjois-Savon Kylät ry:n tarkoituksena on edistää kylien
asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, turvallisuutta, kylien elinvoimaisuutta
sekä toimia kylien yhteisten etujen valvojana, lisätä kylien vakinaisten ja vapaa-ajan
asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää
palveluiden säilymistä alueella.
Pohjois-Savon Kylät ry:n toimii kyläyhdistysten ja
-toimikuntien yhteistyöelimenä Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon maakunnan
alueella on 19 kuntaa, joissa kyliä yhteensä 280. Pohjois-Savossa on 193
rekisteröityä kylä- / asukasyhdistystä, loput 87 ovat kylätoimikuntia sekä muita
yhdistyksiä, jotka toimivat kylä- tai asukasyhdistyksen tavoin.
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TOIMINNAN PAINOPISTEET
Kylätoiminnan tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana toimiminen
Kylärekisterin ja kylätalorekisterin ylläpito
Pohjois-Savon Vuoden Kylän 2021 valinta yhdessä Pohjois-Savon Liiton kanssa
Avoimet Kylät -päivän toteuttaminen
Etätoiminnan hyödyntäminen kylätoiminnassa§
Kylät ja korttelit – tilaisuuden järjestäminen
Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen toteuttaminen
Kyläturvallisuuden esille nostaminen ja Arjen turva- hankkeen toteuttaminen
Uusien hankkeiden valmistelu ja hakeminen sekä uusien
rahoitusmahdollisuuksien löytäminen
Kylätoiminnan tiedonvälittäjänä ja kehittäjänä toimiminen
Kylälle asumaan -iltojen ideointi ja toteutus

YHTEENVETO TOIMINTAVUODESTA 2021
Toiminta vuoden aikana keskittyi uusien hankeavauksien suunnitteluun ja
hakemiseen sekä meneillään olevien hankkeiden toteuttamiseen. Koronan myötä
toimintoja järjestettiin pitkiltä etäyhteydellä, mutta syksyn tullen pystyimme jo
toimintaan toteuttamaan kasvokkain kyläläisten kanssa.
Uutena konseptina vuoden aikana toteutettiin Kylälle asumaan -ilta, jonka idea on
lähtöisin Pohjois-Savosta kyläasiamies Merja Kaijalta. Lisäksi uutena alkuvuonna
2021 toteutettiin kyläkysely, johon saimme 80 vastausta eri kyliltä. Loppuvuodesta
Suomen Kylät ry toteutti lisäksi valtakunnallisen kyläkyselyn.
Kuopion kaupungilta saimme avustusta ensimmäistä kertaa ja avustuksen avulla
toteutimme Kylät ja korttelit Kuopiossa tilaisuuden sekä kokosimme yhteen
kaupunkialueella toimivien asukasyhdistysten tai vastaavien yhteystietoja.
Kylätoiminta oli hyvin esillä mediassa ja Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen
lopputilaisuus pidettiin Radio Sandelsin välityksellä.
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YHDISTYKSEN TOIMINTA
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET (KEVÄT - JA SYYSKOKOUS)
Pohjois-Savon Kylät ry:llä on kaksi sääntömääräistä kokousta: kevätkokous
huhtikuun loppuun ja syysvuosikokous marraskuun loppuun mennessä.
Kevätkokous pidettiin 29.4.2021 Innocumilla Siilinjärvellä. Kevätkokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2020. Osallistujia oli yhteensä 12. KOkouksen alussa esiteltiin Ikäihmiset
kiinni lähiyhteisöön -hankkeen toimintaa. Kevätkokoukseen pystyi osallistumaan
paikan päällä sekä etänä. Kevätkokouksen etäosallistumisen mahdollisti Laki
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja
eräistä muista yhteisölaeista COVID-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi.
Syyskokous pidettiin 20.11.2021 Karttulassa Syvänniemellä Hermannitalolla.
Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asia, vahvistettiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022, päätettiin jäsenmaksuista sekä
valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouksen yhteydessä Mira
Koponen esitteli Arjen turva-hanketta ja Samo Haapamäki Pohjois-Savon
Pelastusalan Liitto ry:n kouluttaja kertoi, Miten pärjätä kotona 72h erilaisten
häiriötilanteiden sattuessa. Kokouksen tutustuimme Syvänniemen kylään ja
Hermannitaloon sekä alueen mielenkiintoiseen historiaan. Paikalla osallistujia oli
yhteensä 16 henkilöä.

JÄSENET
Yhdistyksen jäseninä voivat olla kyläyhdistykset tai muut kyläyhdistysten tavoin
toimivat yhdistykset, yksittäiset henkilöt tai kannattajajäseninä esim. yritykset.
Vuonna 2021 yhdistyksellä oli yhteensä 83 jäsentä, joista 64 yhdistysjäsentä, 17
henkilöjäsentä ja 2 kannattajajäsentä.
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HALLITUS
Eila Tolppanen (2021-2022) (Nilsiä) puheenjohtaja
Tuula Kajaste (2021-2022), varalla Maritta Norberg (2021-2022)
Pekka Häkkinen (2020-2021), varalla Ate Savolainen (2020-2021)
Henna Tiitinen (2021-2022), varalla Arja Huovinen (2021-2022)
Ulla Pirskanen vpj. (2021-2022), varalla Pirkko-Liisa Hätinen (2021-2022)
Terttu Kolari (2021-2022), varalla Arja Voutilainen (2021-2022)
Kari Vornanen (2020-2021), varalla Juhani Pentikäinen (2020-2021)
Olli-Pekka Kähkönen (2020-2021), varalla Toini Juvonen-Nissinen (2020-2021) Markus
Rönkkö (2020-21), varalla Sanna Happonen (2020-21)
Pekka Kaikkonen / Riikka Pehkonen Pohjois-Savon Liitto *) viranomaisorganisaatio
**) Leader-ryhmä vaihtuu 2 vuoden välein, Kehittämisyhdistys Kalakukko ry 2020–
2021, jonka jälkeen Kehittämisyhdistys Mansikka ry 2022–2024.
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi kyläasiamies Merja Kaija. Hallituksen
kokouksia oli vuoden aikana 9 kertaa, joista yksi (1) oli sähköpostikokous.
Hallituksen kokouksiin on voinut osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä
(Teams).
Kirjanpidosta ja palkanmaksuista vastasi Talouspalvelut TiMa Oy, ja tilintarkastajana
toimi Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy. Rahastonhoitajan tehtävistä vastasi kyläasiamies
Merja Kaija.

HENKILÖSTÖ
Kyläasiamiehenä jatkoi Merja Kaija. Kyläasiamies työskentelee osittain
kylätoiminnassa valtionavustuksella ja osittain hankkeille. Kyläasiamies työskenteli
koko vuoden ajan kokoaikaisesti. Työaika jyvitettiin kylätoimintaan ja hankkeille
toteutuneen työajan mukaisesti.
Kyläkoordinaattori pystyttiin palkkaamaan kyläasiamiehen rinnalle lokakuusta 2021
alkaen työskentelemään osa-aikaisesti kylätoiminnassa ja osaa-aikaisesti Ikäihmiset
kiinni lähiyhteisöön -hankkeessa. Kyläkoordinaattorina työskenteli Mari Kortelainen
osa-aikaisesti loka-joulukuussa 2021.
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KYLÄTOIMINTA
Kylätoimintaa tehdään Suomen Kylät ry:n kautta saatavalla valtionavulla. Vuoden
2021 aikana valtionavustusta on käytetty kyläasiamiehen ja kyläkoordinaattorin
henkilöstökustannuksiin, kylätoiminnan kehittämiseen, neuvontaan,
tiedottamiseen ja tapahtumien toteuttamiseen. Lisäksi tiedotettiin kylätoimintaan
liittyvissä asioissa, nostettiin kylätoimintaa esille sekä tehtiin kannanottoja ja
lausuntoja kylätoiminnan edistämiseksi sekä edistettiin maallemuuttoa.

KYLÄTOIMIJOIDEN NEUVONTA, TUKEMINEN JA EDUNVALVONTA
Kyläasiamies ja kyläkoordinaattori auttoivat ja neuvoivat kylätoimijoita mm.
erilaisten avustusten ja hakemusten tekemisessä, etätoimintaan
osallistumisessa sekä Avoimet Kylät verkossa -päivän järjestelyihin liittyen.
Lisäksi kyläasiamies on kouluttanut eri teemoilla niin kylätoimijoita kuin muita
järjestöjä. Neuvoja kysyttiin vuoden aikana niin puhelimitse ja sähköpostitse
sekä etänä. Pohjois-Savon kylät ry:llä on edustuksia monissa eri
ohjausryhmissä ja toimikunnissa lisäksi osallistutaan aktiivisesti erilaisiin
tilaisuuksiin, seminaareihin ja tapahtumiin, joissa kylätoimintaa tehdään
näkyväksi. Koronan myötä vuoden 2021 aikana edelleen hyödynnettiin
etäyhteyksiä ja koulutettiin Teamsin ja Canvan käyttöön.

VUODEN KYLÄN VALINTA 2021
Pohjois-Savon Vuoden Kylä on valittu vuodesta 1987 alkaen. Vuodesta 2015 alkaen
Pohjois-Savon Vuoden Kylää on voinut ehdottaa joko nettisivuilla tai postitse.
Vuonna 2021 saimme ehdotuksia yhteensä 174 kpl. Ehdotettuja kyliä oli yhteensä
73 kpl kaikista Pohjois-Savon alueen kunnista. Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus
päätti esittää, että Pohjois-Savon Liitto valitsee Timolan kylän (Leppävirta) PohjoisSavon Vuoden Kyläksi 2021. Kunniamaininnan saivat Lukkarila (Lapinlahti) sekä
Pohjoismäki (Sonkajärvi). Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2021 palkitseminen
toteutettiiin maakuntavaltuuston kokouksessa 7.6.2021.

Kuva Pohjois-Savon Vuoden Kylän palkitseminen 2021 ja kunniamaininnan saavien kylien palkitseminen
maakuntavaltuuston kokouksessa.
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AVOIMET KYLÄT -PÄIVÄ
Avoimet Kylät -päivää vietettiin 12.6.2021 verkossa, kylien tapahtumissa sekä
esitellen kylien retkeily- ja luontokohteita sekä kyliä asuinpaikkoina. Tapahtumia
saatiin mukaan yhteensä 22 kpl. Tapahtumiin osallistumisia ja videoiden ja
verkkomateriaalin katselukertoja oli yhteensä 8939 kertaa.
Kylät esittelivät omaa toimintaansa
erilaisten verkkosisältöjen,
maallemuuttokohteiden, tapahtumien
sekä ulkoilu- ja lähiliikuntapaikkojen
kautta. Mukana olivat myös
Kyläkauppapäivän kohteet.

KYLÄT JA KORTTELIT KUOPIOSSA -TILAISUUS
Pohjois-Savon Kylät ry järjesti yhdessä Kuopion kaupungin kanssa Kylät ja Korttelit tilaisuuden. Tilaisuudessa kohtasivat asukas- ja kylätoimijat, päättäjät sekä viranhaltijat.
Tilaisuudessa tuotiin esille Kuopion
kaupungin näkemyksiä asukas- ja
kylätoimijoille, kerrottiin avustuksista ja
tapahtumista missä voi olla mukana sekä
tuotiin innostavaa esimerkkiä Oulun
Tuirasta toimijoille.

KYLÄLLE ASUMAAN -ILTA
Suomen Kylät ry:n kanssa yhdessä
toteutettiin Kylälle asumaan -ilta
12.5.2021. Ilta kokosi yhteen
maalleasumisesta kiinnostuneita sekä
kylätoimijoita mukaan kuulemaan
Pohjois-Savon kyläkohteista. Mukana
Pohjois-Savon illassa olivat: Kumpunen
Siilonjärveltä, Kurkimäki Kuopiosta,
Vesanto sekä Mustinmäki Leppävirralta.

KOULUTUKSIA
Vuoden aikana pidettiin etäyhteydellä Virtuaalisia kyläpäällikkö -koulutuksia
kylätoimijoille kolme kertaa, Suomen kylät ry:n kautta Teams- koulutusta sekä
hallitukselle koulutusta Järkeä -hankkeen kautta. Koulutuksissa hyödynnettiin
Maaseudun sivistysliiton koulutustukea.
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KYLÄREKISTERI JA KYLÄTALOREKISTERI
Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää Pohjois-Savon kylistä ja kylien yhteyshenkilöistä
kylärekisteriä. Lisäksi kylätaloista ja muista kylien kokoontumistiloista on
kylätalorekisteri. Lisäksi ylläpidetään listaa kyläturvallisuusyhteyshenkilöistä.
Kylätietojen ylläpidetään ja päivitetään ympäri vuoden.
Kuopion kaupungin avustuksen myötä vuoden 2021 aikana kylärekisteriin
kerättiin Kuopion kaupunkialueella toimivat erilaiset asukasyhdistykset.
Kylärekisteriin saatiin Ylä-Savon alueelta paljon uusia kylätaloja
Kokoontumistilojen kartoitushankkeen kautta.

VIESTINTÄ
Nettisivuja (www.pohjois-savonkylat.fi) päivitettiin säännöllisesti ja niillä
tiedotettiin ajankohtaisista asioista, tapahtumista sekä hankkeiden
toiminnasta. Pohjois-Savon Kylät ry:n Facebook-sivulla tiedotettiin toiminnasta,
hankkeiden tapahtumista sekä jaettiin ajankohtaisia tietoa kylä- ja
asukastoimintaan liittyen. Pohjois-Savon Kylät ry:lle on oma Twitter tili
@PSKylat, Instagram tili Pohjois-Savon Kylät ry @pskylat sekä YouTube kanava,
joille päivitetään kylätoimintaan liittyviä asioita ja tietoa Pohjois-Savon Kylät
ry:n toiminnasta.
Sähköisiä Kyläkirjeitä lähetettiin vuonna 2021 yhteensä 9 kappaletta
Mailchimpin kautta. Sähköiset Kyläkirjeet toimitettiin kaikille kyläasioista
kiinnostuneille kylärekisterissä oleville, itse kyläkirjeen tilanneille sekä
yhteistyökumppaneille ja verkostolle. Sähköisen kyläkirjeen listojen päivitystä
tehdään koko ajan.
Postitse lähetettäviä kylätiedotteita toimitettiin kylärekisterin mukaisesti
vuoden aikana kaksi kappaletta jäsenille ja yhteistyötahoille. Kylätiedotteissa
kerrottiin kylätoiminnan ajankohtaisista asioista, käynnissä olevista hankkeista.
Lisäksi tiedotettiin tapahtumista, koulutuksista ja Pohjois-Savon Kylät ry:n
sääntömääräisistä kokouksista.

KYLÄKYSELY
Pohjois-Savon Kylät ry teki vuoden alussa 2021
kyläkyselyn kaikille kylillä, vastauksia saimme 80 kpl.
Kyselyn tarkoituksena oli saada esille kylien tekemää
monipuolista työtä, kylien tarpeita sekä onko kylällä
käytössä kylän yhteinen tila ja voimassa oleva
kyläsuunnitelma.
Tuloksia on käytetty kylätoimintaan liittyvien
indikaattoritietojen pohjaksi.
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KYLÄKYSELY 2021 POHJOIS-SAVO

Mitä kaikkea
Pohjois-Savon
kylissä tehdään ja
ylläpidetään?

(n=60)
(n=66)

(n=66)

Ympäristönhoitotöitä

Kylätapahtumia

50%

49%

(n=39)

Liikuntapaikkojen
ylläpitoa

35%

Virkistys- ja
palvelupäiviä

37%
(n=29)

Kylän
markkinointia
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(n=27)

(n=38)

Harrastustoimintaa

38%
(n=30)

Liikuntaryhmiä
omana toimintana

Hankkeita

24%

17%
(n=13)

(n=19)

Kirpputori

15%

10%

Kylälounaita

Kesäteatteri

(n=12)

kylää
vastasi
kyläkyselyyn

77%

85%

35%
(n=27)

80

Kylähistorian
taltiointia

(n=8)

Lisäksi työllistetään, tehdään retkiä, ylläpidetään kahvilaa, julkaistaan
kylälehtiä, ylläpidetään matkailukohteita ja paljon muuta.

Kylän yhteinen tila
toimii
Vastaaja

KYLÄKYSELY 2021 POHJOIS-SAVO

kylistä 71 % (n=57)
löytyi kylätalo tai vastaava
yhteinen tila.

49%
(n=38)

Matalan kynnyksen
kohtaamistapaikkana

50%
(n=34)

Juhlapaikkana

41%
(n=32)

Kansalaisopiston
kurssien
järjestämispaikkana

13%
(n=10)

Tansseja tai
tanssipaikan ylläpito

23%
(n=18)

Kerho- ja
leiripaikkana

21%
(n=16)

Kuntosali
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MEDIANÄKYVYYS
Mediassa näkyvyyttä on haettu laittamalla mediatiedotteita sekä toimittamalla lyhyitä
juttuja sekä antamalla juttuaiheita sekä haastatteluja. Yhteistyö medioiden kanssa on
toimivaa ja tuo näkyvyyttä kylätoimintaan kaikilla niin maakunta kuin kylätasoilla.

EDUSTUKSET
Yhdistyksellä on ollut edustus Vapepa:n maakuntatoimikunnassa, jossa edustajana
toimivat Eila Tolppanen ja Pekka Häkkinen. Kyläasiamies Merja Kaija on Suomen Kylät
ry:n hallituksessa varaedustajana, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksessä hallituksen
jäsenenä, Pohjois-Savon poikkihallinnollisessa Hyte-ryhmässä jäsenenä. Pohjois-Savon
Järjestöneuvostossa kylä- ja asukastoiminnassa varsinaisena edustajana on ollut
kyläasiamies Merja Kaija ja varalla Maritta Norberg. Maaseudun sivistysliiton ITE PohjoisSavossa ohjausryhmässä jäsenenä on ollut Merja Kaija. Kyläasiamies on lisäksi
osallistunut Suomen Kylät ry:n kyläsuunnitelmatyöryhmän työhön sekä POSOTE hankkeen järjestöjen avustukset ja tilat -työryhmän toimintaan.

LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA MIELIPIDEKIRJOITUKSET
Pohjois-Savon Kylät ry antaa lausuntoja ja ottaa kantaa kylä- ja asukastoimintaa sekä
maaseudun asukkaita koskeviin asioihin. Otettiin kantaa Pohjois-Savon alueelliseen
maaseutuohjelmaan.

YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SIDOSRYHMÄT
Pohjois-Savon Kylät ry tekee kylätoimintaa yhdessä laajojen verkostojen kanssa. Tärkeänä
kumppanina kylätoiminnan kehittämisessä on Suomen Kylät ry, maakunnalliset
kyläyhdistykset sekä paikalliset kylätoimijat Pohjois-Savossa.
Muita yhteistyökumppaneita ovat Pohjois-Savon Liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus, PohjoisSavossa toimivat Leader-ryhmät; Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, Kehittämisyhdistys
Mansikka ry, Ylä-Savon Veturi ry, Sydän-Savon maaseutupalvelut sekä alueen kunnat ja
kunnissa toimivat hyte- ja järjestöyhteistyöhenkilöt. Yhteistyötä tehdään Pohjois-Savon
Järjestöneuvoston kanssa.
Yhteistyötä tehtiin lisäksi kuntien, muiden paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten
järjestöjen sekä paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeiden myötä yhteistyökumppaneiden
määrä on kasvanut ja hankkeiden osalta yhteistyötahot raportoidaan hankkeiden omissa
raporteissa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa jatkettu kyläturvallisuuden edistämistä
yhdessä.
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YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistyksen talous perustui MMM:n maaseutupolitiikan neuvoston myöntämään
Suomen Kylät ry:n kanavoimaan kylätoiminnan valtionapuun, jäsenmaksutuottoihin,
varainhankintatuottoihin sekä hankkeiden osalta myönnettyihin hankerahoituksiin.
Lisäksi olemme saaneet rahoitusta hakemuksien mukaan säätiöiltä, Pohjois-Savon
Liitolta sekä Kuopion kaupungilta yleisavustusta.

VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTTÖ 2021
Suurin osa valtionavustuksesta käytetään henkilökuluihin eli kyläasiamiehen ja
kyläkoordinaattorin osa-aikaiseen palkkaamiseen. Työntekijöillä on ollut käytössä
työajanseuranta, josta tehtyjen tuntien mukaan on jyvitetty palkat niin valtionavustukseen
kuin yhdistyksen muihin toimintoihin ja hankkeisiin. Valtionavustukselle katetaan matka-,
majoitus- ja osallistumiskuluja, jotka kuuluvat valtionavustustoiminnan piiriin.
Matkakustannukset ovat suuret, koska välimatkat ovat pitkiä ja julkista liikennettä ei ole
käytettävissä, tosin edellään vuonna 2021 koronan myötä matkustaminen on ollut normaalia
vuotta vähäisempää. Lisäksi henkilökuluissa on valtionavustuksella katettavat pakolliset
sivukulut sekä työterveyskulut ja muut työhyvinvointiin liittyvät kustannukset.
Tiedotuksesta ja viestinnästä syntyy sekä kustannuksia mm. kylätiedotteet, nettisivujen
ylläpitäminen, painatus- ja kopiointikulut, somemarkkinointi, maksetut lehtimainokset sekä
näihin liittyvät postituskulut. Puheenjohtajalle- ja varapuheenjohtajalle maksetaan
vuosittainen palkkio. Yhteiskuluissa on toimisto-, puhelin-, posti-, pankki-, atk- kuluja,
toimisto- ja kokoustilojen vuokrakuluja. Yleiskuluja jyvitetään eri kustannuspaikoille sen
mukaan mikä osuus kohdistuu mihinkin toimintaan. Yleiskuluissa on myös kirjanpito- ja
tilintarkastuskulut.
Valtionapuun kirjattavat tuotot koostuivat koulutustuotoista sekä kyläkyselyn toteuttamisesta
aiheutuneista kuluista Suomen Kylät ry:ltä.
Käyttämätöntä valtionavusta jäi 1224,68 €, joka on kirjattu yhdistyksen taseeseen.
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IKÄIHMISET KIINNI
LÄHIYHTEISÖÖN -HANKE
Hankkeemme kuuluu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n Elämänote avustusohjelman rahoittamiin hankkeisiin, joita koordinoivat Ikäinstituutti ja Valli ry.
Hanketta toteutettiin vuoden 2021 aikana ja osa raportoinneista toteutuu vasta vuoden
2022 alussa. Hankkeessa on toteutettu harvaanasutun maaseudun ikäihmisille
matalan kynnyksen virkistyspäiviä, pienryhmiä, retkiä, etävirkistyspäiviä ja etäjumppaa.
Lisäksi on koulutettu vapaaehtoisia sekä järjestetty koulutuksia toimintamallin
levittämiseksi. Hankkeen tuotoksena on syntynyt 2 kpl toimintamalleja virkistyspäivästä
Maaseudun kylien virkistyspäivissä kohdataan ja saadaan eväitä arkeen -toimintamalli
ja etävirkistyspäivistä Elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja virkistystä ikäihmisille
etäyhteydellä - toimintamalli sekä Virkistyspäivän toteuttajan käsikirja.
Hankkeessa toteutettiin seuraavia toimenpiteitä vuoden 2021 aikana:
Virkistyspäiviä ja retkiä yhteensä 15 kpl
Etävirkistyspäiviä 23 kpl
Pienryhmiä 19 kpl
Etäjumppaa 33 kertaa
Lisäksi on toteutettu koulutuksia sekä annettu yksiöllistä tukea ikäihmisille
Vaikuttajawebinaari
Loppuhuipennus Radio Sandelsissa
Hankkeen tavoitteena on ollut, että virkistyspäivien kautta
ikäihmiset saavat vertaistukea, kontakteja lähiyhteisöön sekä
tietoa ja ohjausta etäasiointiin ja kotiin tuotaviin palveluihin.
Kodin lähellä tapahtuva toiminta antaa mahdollisuuden
mielekkääseen tekemiseen lisäten sosiaalisia suhteita,
osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemuksia, vähentäen
samalla yksinäisyyttä. Myös kotona asumisen mahdollisuudet
ja turvallisuus lisääntyvät. Hankkeella pyritään tukemaan
myös kyläyhteisön asukkaiden ja muiden toimijoiden
yhteisöllisyyttä. Kylätoimijat saavat samalla tietoa, oppia ja
verkostoja virkistyspäivien järjestämiseen omatoimisesti.
Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet ikäihmiset ja
toissijaisena kylien alueella asuvat henkilöt, joilla on tarvetta
kotona asumisen ja toimintakyvyn tukemiseen tai sosiaalisten
kontaktien luomiseen (esim. työttömät, pitkäaikaissairaat).
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Hankkeen myötä on tehty laajaa yhteistyötä monien eri toimijoiden ja tahojen kanssa.
Hankkeen järjestämään toimintaan on osallistuttu korona-ajan jälkeen innolla ja
kohtaamisille on niin vapaaehtoisten kuin ikäihmisten parissa ollut tarvetta.
Hankkeen viimeisen vuoden tuloksellisuusraportti sekä loppukyselyn tulokset koostetaan
vuoden 2022 alussa. Samoin jatketaan hankkeen työtä siirtyvän avustuksen turvin.

OLVI -SÄÄTIÖN AVUSTUS
OLVI-säätiöltä saimme avustusta kuljetusten järjestämiseksi harvaan asutun
maaseudun ikäihmisille virkistyspäiviin ja retkille. Avustusta käytettiin vuoden
2021 aikana kimppataksilla ikäihmisten kuljettamiseksi kylän virkistyspäiviin,
pienryhmiin sekä retkille.

POHJOIS-SAVON KULTTUURIRAHASTON AVUSTUS
Pohjois-Savon Kulttuurirahasto myönsi vuonna 2019 kulttuurielämyksien toteuttamiseen
maaseudun ikäihmisille H. J. Aminoffin rahastosta 5000 €. Rahaston tuella on hankittu
esiintyjiä ikäihmisten virkistyspäiviin.
Vuonna 2020 saimme toteutettua yhden tilaisuuden Etelä-Tuusniemellä ja loput tilaisuudet
pidettiin vuoden 2021 aikana. Osallistujia tavoitettiin yhteensä 165. Yhteenvetona voi todeta,
että korona-ajan jälkeen päivät ovat olleet odotettuja ja huikeat esiintyjät ovat vielä
kruunanneet nämä virkistyspäivät.
10.9.2020 Etelä-Tuusniemen virkistyspäivä Erkki Räsänen ja Mika Tarkkonen
17.8.2021 Sorsakosken virkistyspäivä Niskaharjun lavalla Erkki Räsänen ja Mika Tarkkonen
19.8.2021 Kotalahden virkistyspäivä Anna Hanski sekä säestäjä Tuomo
28.9.2021 Halunan virkistyspäivä Suunsoittosirkus Henry Räsänen ja Timo Munnei
7.10.2021 Muuruveden virkistyspäivä Suunsoittosirkus Henry Räsänen ja Timo Munnei
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ARJEN TURVA -HANKE
Arjen Turva -hanke saa rahoituksen Maaseuturahastosta Pohjois-Savon ELYkeskuksesta. Hankkeen toteuttajana toimii Pohjois-Savon Kylät Ry, hankkeen
toteutusaikaa on 30.6.2023 saakka. Tiivistä yhteistyötä tehdään Pohjois-Savon
alueen kylien, kuntien, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon
Pelastusalan Liiton sekä yhteistyöverkoston kanssa.
Arjen Turva -hankkeen tavoitteena on maaseutualueiden ja kyläturvallisuuden
kehittäminen koulutusten ja turvallisuustilaisuuksien avulla, pilottikylille
kyläturvaryhmien kokoaminen sekä kylien yhteisten tilojen kartoittaminen
turvallisuuden näkökulmasta. Hanke edistää kyläturvallisuutta lisäämällä
asukkaiden omatoimista varautumista ja yhteistyötä kyläturvallisuuden ja
asukkaiden turvallisen arjen lisäämiseksi.
Hankkeen pilottikylien haku avattiin vuoden 2021 lopussa. Pilottikylät valitsee
Pohjois-Savon Kylät ry:n ja Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen edustajat.
Vuoden 2021 aikana tehtiin hankkeeseen työntekijä rekrytointi, tiedotettiin
hankkeesta kyliä ja yhteistyökumppaneita sekä päästiin tekemään tapaamaan kyliä
hankkeen esittelyn kuin varautumisen teemojan kautta.

KYLÄTURVALLISUUS 2025- HANKE
Pohjois-Savon Kylät ry on mukana Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus 2025- hankkeessa, jonka
tavoitteena on
Kylä/kaupunginosaturvallisuustyölle luodaan selkeämmät käytännöt ja työ kootaan
yhtenäisemmiksi kyläturvallisuusmalleiksi
Kyläsuunnitelmat ja kyläturvallisuussuunnitelmat osaksi kuntien valmiussuunnittelua
Turvallisuus liitetään luontevaksi osaksi alueellista ja paikallista hyvinvointiohjelmaa
Jatkotoimia tukemaan kootaan turvallisuuskoulutusten työkalupakki ja turvallisuustyötä
tukevat apuvälineet otetaan laajasti keskinäisen viestinnän alustoiksi
Paikallinen valmiuskeskus malli testataan maakuntien valitsemilla kohdennetuilla piloteilla.
Luodaan puitteet kyläturvallisuuden osaamisen ja kokemusten koordinoidulle jakamiselle
valtakunnallisesti
Kyläturvallisuustyölle luodaan kestävä malli ja hankeriippumaton jatkuvuus
Pohjois-Savossa toteutetaan Kyläturvallisuus 2025-hankkeen kanssa yhteisiä kuntatilaisuuksia
sekä pilotoidaan yhdellä kylällä paikallista valmiuskeskus mallia. Hankkeen myötä on saatu
käyttöön pohjia ja kuvituksia kyläturvallisuustyöhön.
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TULEVAISUUDEN KYLÄT JA KORTTELIT
Pohjois-Savon Kylät ry haki yhdessä Päijänne-Leaderin /Päijät-Hämeen kylien
kanssa Sitran Tulevaisuustaajuus kumppanuusohjelmaan mukaan syksyllä
2021. Pääsimme mukaan 78 hakijan joukosta ja meillä avautui mahdollisuus
hakea rahoitusta Tulevaisuustaajuus menetelmän hyödyntämiseen
kylätoiminnassa. Merja Kaija ja Henna Pirkonen saivat koulutuksen
Tulevaisuustaajuus menetelmästä syksyllä 2021. Virallinen hakemus ja
rahoituspäätös saadaan vuoden 2022 alkupuolella.

KATSAUS VUOTEEN 2022
Vuonna 2022 keskitymme käynnissä olevien hankkeiden toteuttamiseen sekä
valtionavulla peruskylätoiminnan toteuttamiseen. Annamme lausuntoja uuden
ohjelmakauden strategioihin Pohjois-Savon Leader-ryhmille sekä Pohjois-Savon
alueellisen maaseutuohjelmaan.
Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke toiminnot, raportoinnit ja juurruttaminen
tehdään loppuun vuoden 2022 aikana. Arjen turva -hankkeen kautta aktivoidaan
kyliä kyläturvallisuuden kehittämiseen ja kyläturvaryhmien kokoamiseen
yhdessä Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen kanssa. Kylien yhteiset tilat -hanke
käynnistetään vuoden 2022 aikana ja tehdään kartoitukset maaseutualueiden
yhteisistä tiloista Kehittämisyhdistys Mansikan ja Kalakukon alueella.
Tulevaisuustaajuus menetelmän käyttöön ottamiseen haetaan rahoitusta ja
toteutetaan projekti vuoden 2022 aikana.
Kylätoiminnassa jatketaan edellisten vuosien tapaan tiedotuksella, Avoimet Kylät
-päivällä ja Pohjois-Savon Vuoden Kylän valinnalla. Lisäksi valtionavustuksen
korotuksen myötä tehdään toimia, joilla maallemuuttoa voidaan edistää ja
tukea. Toteutetaan kyläkierros kylien aktivoimiseksi.

23.2.2021 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY HALLITUS
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TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA
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TILINPÄÄTÖS TASE
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POHJOIS-SAVON KYLÄT RY YHTEYSTIEDOT
TYÖNTEKIJÄT
Merja Kaija
kyläasiamies
045 179 1070
merja.kaija@
pohjois-savonkylat.fi

Mari Kortelainen
kyläkoordinaattori
050 354 4678
mari.kortelainen@
pohjois-savonkylat.fi

Mira Koponen
Arjen turva- hanke
kyläturvakoordinaattori
050 354 3674
mira.koponen@
pohjois-savonkylat.fi

Kerttu Lassila
Kylien yhteiset tilathanke
kyläkoordinaattori
050 377 2885
kerttu.lassila@
pohjois-savonkylat.fi

PUHEENJOHTAJAT
Eila Tolppanen
puheenjohtaja
040 571 3814
eila.tolppanen@
hotmail.com
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Juha-Pekka Miettinen
varapuheenjohtaja
040 718 2742
jpm@
hotmail.fi

Pohjois-Savon Kylät ry
@pohjoissavonkylat
Pohjois-Savon Kylät ry
@pskylat

Pohjois-Savon Kylät ry
@PSKylat

www.pohjois-savonkylat.fi

