
Jäsentiedote

Pohjois-Savon Kylät ry:n 20–vuotisjuhlassa jaettiin ansiomerkkejä pitkään kylä-
toiminnassa mukana olleille toimijoille. Kuvassa vasemmalta Markku Pesonen, 

joka sai kultaisen ansiomerkin. Olli Rönkkö, Pentti Rönkkö, Jouni Perälä, 
Ulla Levämäki ja Terttu Kolari saivat hopeisen ansiomerkin. Ansiomerkin saajista 

estyneitä saapumaan tilaisuuteen olivat  Matti Pehkonen ja Elina Pehkonen,
 jotka saivat myös hopeisen ansiomerkin.
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Lunta tulvillaan, on raikas talvisää...

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

Hyvät ystävät, on aika kiittää teitä kaikkia kuluneesta vuodesta. 
Vuosi 2013 on ollut Pohjois-Savon Kylät ry:n 20-vuotisjuhlavuosi. 
Olemme olleet mm. Suomen kylätoiminnan laivaseminaarissa mu-
kana. Lisäksi Lokaalissa ja Linc-ta-
pahtumassa. Kaikissa näissä tavan-
omaista suuremmalla kokoonpanolla. 
Keväällä teetimme logollamme va-
rustetun t-paidan ja liivin, jotka ovat 
kyllä saaneet ansaitsemaansa huo-
mioita aina liikkuessamme! Pääjuh-
laamme Soinilansalmelle osallistui  
n. 120 henkilöä, se on hyvä saavu-
tus! Soinilansalmi valittiin valtakun-
nan Vuoden Kyläksi 2013. Onneksi 
olkoon vielä kerran! On hienoa huoma-
ta, että kylillämme todella tapahtuu, 
kylän koosta riippumatta. Olemme 
tehneet kannanottoja ja lausunto-
ja, päivitelleet netti- ja Facebook-
sivujamme. Lisäksi jäsentiedote on 
ilmestynyt neljä kertaa. Parhaamme 
mukaan olemme osallistuneet erilaisiin Pohjois-Savossa olleisiin ta-
pahtumiin ja vieneet Pohjois-Savon Kylät ry:n tietoa eteenpäin.

Paljon on vuoden mittaan taas tapahtunut. Paljon olemme yrittä-
neet tehdä, mutta paljon tekemistä riittää vielä tulevallekin vuodelle. 
Tällä hetkellä on osa-aikaisen kyläasiamiehen paikka avoinna. Toivot-
tavasti hakemuksia tulee runsaasti ja saamme joukkoomme tammi-
kuussa intoa puhkuvan uuden kyläasiamiehen.

Toivottavasti saamme myös lisäresursseja käyttöömme, jotta  
voimme oikeasti jalkautua kylille ja saada aikaan jotain konkreettis-
ta, kaikkia kyläyhdistyksiä hyödyttäviä asioita. Suunnitelmat ovat jo 
menossa ja toivottavasti voin kertoa teille hyviä uutisia ensi vuoden 
ensimmäisessä jäsentiedotteessa!

Nyt on aika hiljentyä pikkuhiljaa joulun viettoon ja suunnata  
avoimin mielin kohti vuotta 2014!

Minna



Ennen kokouksen alkua Sonkajärven kun-
nanjohtaja Simo Mäkinen käytti puheen-
vuoron, jossa hän mm. kiitti Sonkajärven 

saamasta Pohjois-Savon Vuoden 2013 kylä-
myönteisin kunta  –tittelistä.

SYYSKOKOUS 27.11.2013

Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle: 
Anne Aholainen varajäsen Terttu Herranen
Teija Lipponen varajäsen Pentti Puustinen
Eero Suominen  varajäsen Tiina Holopainen
Leena Luostarinen  varajäsen Osmo Asikainen
Toimintaryhmien edustus siirtyy Veturilta Kalakukkoon, josta hallitukseen 

valittiin Päivi Hagman, varajäsenenään Jorma Holopainen.
Hallituksessa jatkavat:

Minna Makkonen (puheenjohtaja), Pertti Heikkinen, Seija Korhonen 
ja  Auvo Hirvonen. Onnea uudelle hallitukselle!

Pohjois-Savon Kylät ry piti syyskokousta vuoden 2013 kylämyönteisimmässä kun-
nassa Sonkajärvellä.
    Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014. Isoin 
muutos toimintaan on tulossa osa-aikaisen kyläasiamiehen palkkaamisen myötä. 
Nykyisestä ostopalveluna ostettavasta kyläasiamiespalvelusta luovutaan ja Poh-
jois-Savon Kylät ry laittaa piakkoin auki haettavaksi osa-aikaisen kyläasiamiehen 
paikan.

Syyskokoustunnelmia.
Puheenjohtaja 
Minna Makkonen avaa 
kokouksen.



Pohjois-Savon Kylät ry:n 20-vuotisjuhla

Pohjois-Savon Kylät ry vietti 20-vuotisjuhlaa 26.10.2013  vuoden 2013 kylässä 
Soinilansalmella. Juhlapuhujana oli professori, Suomen Kylätoiminta ry:n puheen-
johtaja Eero Uusitalo. Pohjois-Savon liiton tervehdyksen esitti kansanedustaja Kari 
Rajamäki. Myös kansanedustaja Markku Rossi kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan.

 Juhla alkoi virallisilla onnitteluilla ja alkumaljalla klo 12 Salmitalossa (kuvassa) 
vuoden kylässä Soinilansalmella.

Kuvassa yhdistyksen 
puheenjohtaja Minna 
Makkonen (1. vas.), kyläa-
siamies Jarkko Pitkänen (2. 
vas) ja hallituksen jäsenet 
Markku Pesonen (2. oik) 
ja Pertti Heikkinen (1.oik.) 
vastaanottavat juhlavieraita. 
Onnittelemassa kyläasiamies 
Esa Aunola Pohjois-Pohjan-
maan kylät ry:stä (3.vas) ja 
toiminnanjohtaja Veli-Matti 
Karppinen Kainuun Nuotta 
ry:stä (3.oik). Pohjois-Po-
hjanmaan hallituksen jäsen 
Anita Sievänen (kesk.) toi 
terveiset myös Keski-Pohjal-
aiset kylät ry:ltä.

Juhlapuheen piti SYTY:n puheenjohtaja Eero Uusitalo. 
Puheessaan hän käsitteli tekeillä olevaa maaseutu-
politiikan ohjelmaa ja korosti maaseutuvaikutusten 
arvioinnin tärkeyttä kuntaliitoksissa. SYTY vaatii, että 
jokaisessa kuntaliitoksessa on arvioitava maaseutuvai-
kutukset erikseen. Lisäksi SYTY haluaa, että tulevaan 
kuntalakiin on saatava lähidemokratian 
perusedellytysten turvaamiseksi konkreettisia työkaluja 
maaseutuvaikutusten arvioimiseksi. Tällä voidaan tur-
vata maaseudulla asuvien oikeudenmukainen kohtelu 
keskustaajamissa asuviin nähden. Eero Uusitalon vahvat 
mielipiteet kylätoiminnasta ja sen kehittämisestä sopi-
vat hyvin juhlan tunnelmaan eivätkä jättäneet ketään 
kylmäksi asian suhteen.



Toisen palkinnon voitti Paisuan Tua-
jamateatteri eukonkannon historiaan 
liittyvällä huumoripläjäyksellään.

Pohjois-Savon Liiton terveh-
dyksen esitti kansanedustaja 
Kari Rajamäki, jonka puheesta 
kävi selvästi ilmi, ettei hänelle 
ole suotta myönnetty Suomen 
Kylätoiminta ry:n kultaista 
kylätoiminnan ansiomerkkiä. Eri-
tyishuomiota Rajamäki kiinnitti 
pikkutiestön huonoon kuntoon.

Yhdistyksen puheenjohtajan Minna Makkosen 
savolaisittaan esitetyn tervehdyksen jälkeen oli 
vuorossa kylien kilpailuohjelmat Lastukoskelta, 
Kotalahdesta ja Paisuasta.

Ensimmäisen palkinnon voitti Kotalahden kylän 
harmonikkaorkesteri hienolla esityksellään. 
(Kuva alla).

Kolmannen palkinnon saavutti Lastukosken 
Kanavateatteri viime vuoden kesäteatteriesi-
tykseen sisältyneellä kohtauksella. Teatteriesi-
tyksen nimi oli Aikaan auringon ja käsikirjoitus 
oli Pirkko Korhosen. Kilpailussa nähtiin kohtaus 
nimeltä Iltaruskon aamupiiri, joka toi vanhainko-
din arjen koomisesti esille.



Ruokailun ja kakkukahvien välissä 
Suomen Vuoden Kylä 2013 esit-
täytyi tekemällään videolla. Ku-
vassa Soinilansalmen kyläyhdistys 
ry:n puheenjohtaja Arja Huovinen 
(vas.),  joka toimi juhlassa myös 
juontajana, saa huomionosoituk-
sen Pohjois-Savon Kylät ry:n 
puheenjohtaja Minna Makkoselta 
ja hallituksen jäsen Esko Rop-
poselta.

Juhlassa oli osanottajia noin 120 eri puolilta Suomea. Juhlajärjestelyistä vasta-
sivat Soinilansalmen Kyläyhdistys sekä Pohjois-Savon Kylät ry. Salmitalon kuuluisa 
lohikeitto oli maineensa veroinen.

Kuvassa kilpailun arvovaltainen 
raati, jolla ei ollut helppo tehtävä 
laittaa osallistujia paremmuusjärj-
estykseen. Puhujapöntössä Poh-
jois-Savon Kylät ry:n hallituksen 
jäsen Auvo Hirvonen,sitten Maisa 
Uusitalo, Soinilansalmen kyläyh-
distys ry:n rahastonhoitaja Mari 
Huovinen, toiminnanjohtaja Veli-
Matti Karppinen Kainuun Nuotta 
ry:stä  ja  Järvi-Suomen kylät ry:n 
kyläasiamies Henrik Hausen.

Kannanotto kylätalojen kiinteistöveron poistamiseksi

Kuopio ja monet muut kunnat ja kaupungit ovat alkaneet periä tai 
suunnittelevat perivänsä kiinteistöveroa yleishyödyllisessä käytössä olevilta
kylätaloilta, jotka ovat olleet tähän asti vapautettuja kiinteistöverosta.

Kylätalot ovat kylien elossapitokeskuksia. Kylätaloilla pidetään juhlia,
kansalaisopiston piirejä, harrastetaan, kokoonnutaan yhteen jne. Yleensä ne
ovat lakkautettuja kouluja, jotka yhdistykset ovat ostaneet kunnilta. Kyläläiset
pitävät vanhat rakennukset kunnossa talkoovoimin. Heidän toimintaansa
voidaan pitää kulttuuritekona! Kylätalojen lämmityskustannukset ovat suuret ja
muodostavat merkittävän kuluerän kyläyhdistyksille. Nykyinen käytäntö ottaa
kylätalot normaalin kiinteistöverotuksen piiriin on mielestämme kohtuuton ja
voi johtaa pahimmillaan kylätaloista luopumiseen.

Esitämme kiinteistöveron poistoa kylätaloilta ja muilta yleishyödyllisiltä
rakennuksilta.

Minna Makkonen 
Pohjois- Savon Kylät ry PJ

Jarkko Pitkänen
Pohjois-Savon Kylät ry kyläasiamies



OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen 
pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.

Kun keskität pankki- ja vakuutusasiat meille, sinulle voi kertyä OP-bonuksia,  
joilla maksetaan vakuutuksia, pankkipalvelumaksuja ja OPKK:n välityspalkkioita.  
Säästät siis silkkaa rahaa! Kukapa tällaisen edun jättäisi käyttämättä. op.fi/bonuslaskuri



Kyläasiamiehen osa-aikainen toimi

Pohjois-Savon Kylät ry hakee osa-aikaista kyläasiamiestä.
Työ on pääasiassa etätyötä, joten hakijan tulee olla oma-aloitteinen ja itsenäiseen työskentelyyn 
kykenevä; netti- ja puhelinyhteyksien tulee olla kunnossa! Ajokortti ja oma auto ovat työn kannalta vält-
tämättömiä. Matkakustannukset korvataan.  

 Työaika on n. 50 % kokonaistyöajasta (vaihtelee kuukausittain joinain kuukausina enemmän, toisina 
sitten vähemmän). Työaikaan vaikuttaa myös valtionavun suuruus (lopullinen tieto saadaan vuoden 2014 
alussa) sekä omavarainhankinta, josta kyläasiamies vastaa yhdessä hallituksen kanssa.

 Hakijalta edellytetään sähköisen viestinnän osaamista, kylätoiminnan tuntemusta, esiintymistaitoa, 
vuorovaikutustaitoja, innostuneisuutta sekä positiivista ja napakkaa otetta työhön!

 Työtehtäviin kuuluu mm. hallituksen kokouksiin liittyvä valmistelu, kokousten esittelijänä toimiminen, 
sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen (usein yhteistyössä muiden 
tahojen kanssa), ilmoittautumisten vastaanottaminen, jäsen- ja asiakaspalvelu, sidosryhmäyhteistyö, 
varainhankinnan suunnittelu ja toteutus, kylärekisterin ylläpitäminen jne. Hanke-osaaminen, netti-sivujen 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyvät taidot katsotaan eduksi. 
Hakijalla tulee olla myös matkustusvalmius.

 Tiedustelut ja hakemukset liitteineen ja palkkatoiveineen puheenjohtajallemme Minna Makkoselle, 
makkonen.minna@gmail.com tai puh. 0400-544204

Hakuaika 31.12.2013 saakka. Ilmoitamme haastatteluun valituille henk.koht, haastattelut vko 2.
Työ voi alkaa vko 3 tai sop.muk.


