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Merja Kaija
kyläasiamies

kylätoiminta, hankkeet,
Tulevaisuuden kylät ja korttelit

045 179 1070
merja.kaija@

pohjois-savonkylat.fi

Mari Kortelainen
kyläkoordinaattori

kylätoiminta ja Ikäihmiset
kiinni lähiyhteisöön -hanke

050 354 4678
mari.kortelainen@

pohjois-savonkylat.fi

Mira Koponen 
Arjen turva- hanke

kyläturvakoordinaattori
050 354 3674

mira.koponen@pohjois
-savonkylat.fi

Eila Tolppanen
puheenjohtaja

040 571 3814
eila.tolppanen@

hotmail.com

Juha-Pekka Miettinen
varapuheenjohtaja

040 718 2742
jpm@hotmail.fi

 

Kerttu Lassila 
Kylien yhteiset tilat -hanke

kyläkoordinaattori
050 3772885

kerttu.lassila@pohjois-
savonkylat.fi

Kylätiedottesta 
suurjakelu kaikkiin

kylärekisterissä
oleviin kyliin.

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
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Yhteistyöterveisin,
Eila Tolppanen

040 571 3814
eila.tolppanen@hotmail.com

Puheenjohtajan ajatuksia 

Keväällä starttaa Innostu ja hyödy kulttuurimaisemasta -hankkeen
webinaari- ja työpajasarja. Ilmoittaudu heti mukaan poimimaan
tietoja ja taitoja, joilla luoda ja ylläpitää hyvinvointia, elinvoimaa sekä
luonnonmonimuotoisuutta omassa kylässäsi. Hanke toimii Kuopion
maaseutukunnissa, Siilinjärvellä, Rautavaarassa, Kaavilla ja
Tuusniemellä. 
Kulttuuriympäristöt ja -maisemat -webinaari 12.4. klo 18-19
Tarvitseeko kylänne apua talkoiden suunnittelussa ja
järjestämisessä? Työpajojen jälkeen suunnitellaan ja pidetään
talkoot juuri teidän kylällänne!
Huhtikuun työpajat klo 18-20, Teams
19.4.  klo 18-20  Maisemat näkyviin! -raivaustyöpaja 
20.4.  klo 18-20  Kylä- ja seurantalojen pihapiirien hoito 
25.4.   klo 18-20 Vieraslajit kuriin kylämaisemassa 
28.4.   klo 18-20 Perinnebiotoopit ja niiden hoito 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumakalenterissa:
kukka.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi 
https://ita-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/

Lisää otsikkoLisää otsikkoLisää otsikko

Kaipaako kyläsi
uutta puhtia?

Innostu ja hyödy kulttuuriympäristöstä!

Viime vuosi oli haasteellinen monien työntekijävaihdosten, koronan ja
Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen maaliin saattamisessa.
Toimintaa oli rajoitusten sallimissa rajoissa useilla alueen kylillä etänä,
ohjattuna ja omana toimintana. Uusi Arjen turva -hanke saatiin käyntiin
loppuvuodesta ja se jatkuu kesäkuulle 2023. 

Tämän vuoden alusta käynnistyi hallitustyöskentely uuden
varapuheenjohtajan ja uudistuneen hallituksen kanssa. Hallituksen
varsinaiset ja varajäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi toimintaan.

Hankkeita on edistetty ja uusia rahoituksia on saatu. Arjen turva -hanke
on käynnistynyt hyvin. Uusi Kylien yhteiset tilat -hanke on käynnistetty
työntekijän palkkaamisella. Molempien hankkeiden työntekijät ovat
päässeet jo hyvään vauhtiin omilla vahvuuksillaan. 
Sitran kumppanuusohjelman rahoituksella on käynnistynyt Pohjois-
Savon Kylät ry:n ja Päijät-Hämeen Kylät ry:n yhteinen hanke
(Tulevaisuuden kylät ja korttelit), joka kestää tämän vuoden loppuun
saakka. Pohjois-Savon Kylät ry on hankkeen koordinoija.

Usean yhtäaikaisen hankkeen ja opintovapaiden vuoksi kyläasiamiehen
työmäärä on lisääntynyt ja siksi olemme palkanneet hanketyöntekijöiden
lisäksi osa-aikatyötä tekevän kyläkoordinaattorin vuoden loppuun
saakka. Työntekijän tehtävänkuva koostuu osittain kylätoiminnasta ja
osittain hankkeista. 

Työniloa ja yhteistyötä!

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
mailto:kukka.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi
https://ita-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/
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Kotaharjulle perille löydät näillä tiedoilla:
- Teerimäentie 191, Sonkajärvi (näköalatornin risteys)
- Kotaharjuntie 111, Sonkajärvi (tornin osoite, kaikki palvelut eivät tunne).

Kutsu Kevätkokoukseen
23.4.2022 klo 11.00 alkaen
Sonkajärven Pohjoismäellä
Kotaharjulla Kiipelissä. 

Yhdistysjäsenet muistakaa valtakirjat mukaan tai
etukäteen skannattuna kyläasiamiehelle.

Aika: 
Paikka: 

Kevätkokouksen esityslista 

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen, valtakirjojen ja läsnäolijoiden toteaminen.
Työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2021 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

avoimet kylät -päivä 

Avoimet kylät -päivä järjestetään 11.6.2022
valtakunnallisesti jo kahdeksatta kertaa. Päivän
tavoitteena on lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja
esitellä kylien monipuolista toimintaa.
Avoimet kylät -päivänä kylät avaavat ovensa ja
järjestävät vierailijoille omannäköistään ohjelmaa. 

Vuoden 2022 Avoimet Kylät -kartalle tulee kahdenlaisia tapahtumia:

Tapahtumat, joille merkitään kartalla osoite, ja jonne toivotetaan
vierailijat fyysisesti tervetulleiksi paikan päälle. Näitä tapahtumia voi olla
esim. markkinat, toritapahtuma, kesäkahvila, opastettu kävelykierros,
pyöräilytapahtuma, työpajoja: linnunpönttöjen rakentaminen,
räsymattojen kudonta, karaoke-, saunamaraton, kirppisralli, vaihtotori,
huutokauppa, frisbeegolf-, rantalentopalloturnaus, siivous-,
maalaustalkoot, maatalous-, käsityö-, taidenäyttely, kalastus-,
suunnistuskilpailu, yhteislaulutilaisuus, lavatanssit, kylätalon, retkikohteen
esittely, kävely-/pyöräilytapahtuma.    
Mitä vain itse keksitte ja on teidän omalle kylälle sopivaa toimintaa!

Verkkosisällöt, joille ei merkitä kartalle näkyviin osoitetta, sillä kävijät
ohjataan verkkosisältöjen pariin linkkien kautta. Verkkosisällöt voivat olla
esim. kylävideo (palveluiden esittelyä ja kylän toimintaa), virtuaalinen
valokuva-/taidenäyttely, kyläpodcast, striimattu konsertti/näytelmä,
haastattelu, tarina tms. tallenteena.

Ilmoittautumiset Avoimet Kylät -päivään tulee tehdä viimeistään 31.5.2022  
sähköisellä lomakkeella, jonka löydät  
https://www.pohjois-savonkylat.fi/avoimetkylat/

Päivän logot sekä muuta materiaalia löytyy päivän virallisilta sivulta:
https://avoimetkylat.fi/

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Kylät ry, maakunnalliset
kyläyhdistykset ja paikalliset yhdistykset ja aktiivit. Vuonna 2022
Avoimet Kylät päivä on samana päivänä Maa- ja kotitalousnaisten
järjestämän Impin päivän kanssa.

Ilmoittautumiset 18.4. mennessä kevätkokoukseen tarjoilua varten
joko kotsivuilta löytyvän  linkin kautta tai suoraan kyläasiamiehelle
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi tai 045 179 1070.

Kevätkokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat ja samalla
pääsemme tutustumaan Kotaharjun
retkeilyalueeseen sekä näkötorniin.
Kokousmateriaalit löytyvät kotisivuiltamme. 

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
https://avoimetkylat.fi/
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Kartoitetaan kylien yhteiset tilat määritellyiltä alueilta
Luodaan yhteinen tietokanta, joka palvelee myös muita toimijoita
Järjestetään tilojen omistajille koulutusta, tukea ja neuvontaa
tarvittavista kohteista (markkinointi, rahoitus, tapahtumat,
vuokrauskäytännöt)
Luodaan esite ja sähköinen kartta yhteisöllisistä kylätiloista
Kartoitetaan kylätilojen kunto ja etsitään uusia toimintamuotoja
tiloille
Luodaan toimivia tapoja kylätilojen markkinointiin ja
esilletuomiseen

Kylien yhteiset tilat -hankkeessa kartoitetaan kehittämisyhdistys
Mansikan ja Kalakukon toiminta-alueilta yhteisökäytössä olevat

yhteiset tilat. Kylien yhteiset tilat hankkeessa:

Kartoitamme kylien yhteisiä tiloja seuraavilta alueilta:
Kaavi, Kuopio (maaseutualueet), Siilinjärvi, Tuusniemi, Rautavaara,

Leppävirta, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto

Kylien yhteiset tilat
-hanke

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeessa toteutettu
Virkistyspäivän toteuttajan -käsikirja löytyy sähköisesti
 www.pohjois-savonkylat.fi --> tutustu hankkeisiin -->

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön --> Käsikirja ja toimintamallit

Pohjois-Savon Kylät ry ja Päijät-Hämeen Kylät ovat mukana Sitran
toteuttamassa Tulevaisuustaajuus -kumppanuusohjelmassa.
Vuoden 2022 aikana Tulevaisuustaajuus -menetelmä
mukautetaan kylien ja korttelien tulevaisuustyön tueksi. 
Nyt etsitään uskaliaita kyliä ja kortteleita mukaan projektiin. 

Olisiko teidän kylänne kiinnostunut testaamaan
Tulevaisuustaajuus -menetelmää kylänne tai korttelinne
tulevaisuuden hahmottamisessa? 

Lue lisää www.pohjois-savonkylat.fi --> Tutustu hankkeisiin -->
Tulevaisuuden kylä ja korttelit

Onko tiedossasi yhteisöllinen kylätila? Ilmoita yhteisöllisestä kylätilasta
ja vastaa kartoituskyselyyn osoitteessa: www.pohjois-savonkylat.fi 

Lue lisää hankkeesta: www.pohjois-savonkylat.fi -> Tutustu hankkeisiin 
-> Kylien yhteiset tilat

Lisätietoa:
Kyläkoordinaattori, Kerttu Lassila

Kerttu.lassila@pohjois-savonkylat.fi
Puh. 050 377 2885


