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Yhteistyöterveisin,
Eila Tolppanen

Halunanranta 86, 73350 Haluna
040 571 3814
eila.tolppanen@hotmail.com

Puheenjohtajan kynäLLÄ uusia työntekijöitä kylätoiminnassa

mira koponen, kyläturvakoordinaattori
Arjen turva -hankkeen työntekijä

mari kortelainen, kyläkoordinaattori

Mira Koponen toimii
turvallisuuskoordinaattorina Arjen
Turva –hankkeessa. Miran tehtävänä
on kyläturvallisuuden kehittäminen,
kyläturvatapahtumien ja
turvallisuuskoulutusten järjestäminen
sekä kyläturvaryhmien perustaminen.
Miran vahvuuksia ovat
turvallisuusjohtaminen ja
riskienhallinta.
Miran voi kutsua kylään kertomaan
hankkeesta lisää. 

Mari Kortelainen on aloittanut osa-
aikaisena kyläkoordinaattorina
lokakuussa. Mari tekee töitä
kylätoiminnan parissa ja hänen
tehtäviinsä kuuluu viestintää,
tiedotusta ja toimistotöitä. Mari hoitaa
lisäksi Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -
hankkeen tapahtumien käytännön
järjestelyjä.

Kulunut vuosi on ollut tähän mennessä erittäin tapahtumarikas sekä
kylätoiminnan, että hankkeiden osalta. Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -
hanke on jatkunut, pandemiasta huolimatta, vaihtelevalla henkilöstöllä.
Hankkeen toimintaa on ollut etänä ja kylillä. Hankkeen työntekijät ovat
panostaneet mukana olevilla kylillä hankkeen jälkeisen toiminnan
jatkuvuuteen. Hankkeen juurruttaminen on yksi hankkeen tärkeimmistä
asioista. Hankkeella olemme saaneet myös valtakunnallista näkyvyyttä,
sillä olemme mukana Elämänote-verkostossa, jossa meidän hankkeemme
on arvioitu korkealle vaikuttavuuden ja tarpeellisuuden perusteella.

Uutena hankkeena alkoi Arjen turva -hanke, jolle saimme
Maaseuturahaston rahoituksen ja palkkasimme työntekijän kahdeksi
vuodeksi. Arjen turva tarkoittaa asukkaiden turvallisuutta ja varautumista
erilaisiin häiriötilanteisiin Pohjois-Savon maaseutualueilla.

Seuraavien hankkeiden päätöksiä odotamme joulukuussa (Kiinni
lähiyhteisöön, Paikka Auki, Yhteiset tilat). Hankkeiden hakumenettelyt ja
samalla menossa olevien hankkeiden ja kylätoiminnan aktivoiminen ovat
Pohjois-Savon Kylät ry:n ydinasioita, joilla saamme kylille toimintaa ja
näkyvyyttä.

Kylätoimintaan on liittynyt uutena kuntana Joroinen. Joroinen on
valtaväylän varrella oleva aktiivinen kunta. Toiminta ja vierailut kylillä ovat
lisääntyneet, kun pandemia on hiukan hellittänyt. 

Puheenjohtajana haastan kaikki kylät osallistumaan Syvänniemellä
20.11.21 olevaan vuosikokoukseen, jossa valitaan edustajia
mielenkiintoiseen työhön Pohjois-Savon kylien ja maaseudun parhaaksi.

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
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ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen
loppuhuipunnes radio sandelsissa

Yhteistyötä tullaan tekemään muiden vapaaehtoisten toimijoiden ja
viranomaisten, kuntien, kaupunkien, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen
sekä Pohjois-Savon Pelastusalan Liiton kanssa.  
Maakunnan 272 kylän joukosta tullaan valitsemaan 22 kylää, joille
pilotoidaan kyläturvaryhmät.

Lisätietoja:
Mira Koponen, Kyläturvallisuuskoordinaattori, Arjen turva -hanke
puh.050 354 3674 / mira.koponen@pohjois-savonkylat.fi

 -Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on tavoittaa kyliltä vapaaehtoiset,
joista kootaan paikallisia kyläturvaryhmiä. Nämä ryhmät ovat
ensiarvoisen tärkeässä asemassa poikkeus-, uhka- ja
onnettomuustilanteiden ennaltaehkäisyssä ja poikkeustilanteissa
tärkeitä toimijoita paikallisesti ja linkki viranomaistahoihin. Omaehtoinen
varautuminen, alkusammutus- ja ensiaputaitojen kehittäminen ovat
myös tärkeässä roolissa, kertoo kyläturvallisuuskoordinaattori Mira
Koponen. 

Pohjois-Savossa on käynnistynyt Pohjois-Savon Kylät ry:n toteuttama
kaksivuotinen Arjen Turva -hanke, jonka rahoittajana toimii Pohjois-
Savon ELY-keskus Maaseuturahaston kautta. Hankkeen tavoitteena
on maaseutualueiden ja kyläturvallisuuden kehittäminen yhteistyössä
paikallisten toimijoiden kanssa. Kylillä tullaan järjestämään
kyläturvatapahtumia, koulutuksia, työpajoja ja muita matalan
kynnyksen toiminnallisia tilaisuuksia, jotta mahdollisimman moni
kyläläinen pääsee osalliseksi hankkeeseen. 

26
PÄIVÄ

11
KUUKAUSI

2021
VUOSI

Tule kuulolle Radio Sandelsin taajuudelle. Välittämisen päivänä
vietämme Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen
loppuhuipennusta radioaalloilla. 

Kuulet hankkeen onnistumisista,hankkeessa mukana olevien
vapaaehtoisten ja ikäihmisten haastatteluja, asiantuntijoiden
puheenvuoroja ikäihmisiin liittyen yhteistyökumppaneilta sekä
toivemusiikkia hankkeeseen osallistuneilta. 

http://www.pohjois-savonkylat.fi/
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20.11.2021
klo 10-14

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 2022 sekä hallituksen puheenjohtajan,
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.
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.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA:

Ilmoittautuminen: 
Tarjoilun ja etälinkkien toimittamisen vuoksi 16.11.2021 klo 16.00
mennessä. 
Syyskokoukseen voi osallistua vain paikan päällä.
Iltapäivän osuuteen (klo 12.00 eteenpäin) voi osallistua myös etänä.
Ilmoittautumislomakkeella kysytään tuletko paikan päälle vai
osallistutko etänä.

Ilmoittautumislinkin löydät kotisivujemme tapahtumakalenterista.
Mikäli ilmoittautuminen netissä ei onnistu, soita meille. 

Lisätietoja tilaisuudesta ja ilmoittautumisesta saat:  
Merja Kaijalta 045 179 1070 tai Mari Kortelaiselta 050 354 4678.

Kokousmateriaalit ja valtakirjapohjat ovat kotisivuillamme viikkoa
ennen kokousta: www.pohjois-savonkylat.fi/pohjois-savon-kylat-ry-
toiminta/kevat-ja-syyskokoukset.

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
20.11.2021 klo 10.00 alkaen
Hermannitalo (Syvänniemi) Postitie 32,
71570 Syvänniemi

Aika: 
Paikka: 

SYYSKOKOUS
20.11.2021

klo 10 alkaen
vain paikan päällä

10.00 alkaen   Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokous sekä toiminnan ja
hankkeiden esittelyä.     
11.30 – 12.00    Ruokatarjoilu
12.00 – 13.30    Miten pärjätä kotona 72h erilaisten häiriötilanteiden
sattuessa / Sami Haapamäki, Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry
13.30 alkaen     Syvänniemen kylään ja Hermannitaloon tutustuminen

72 TUNTIA INFO
JA

SYVÄNNIEMEEN
TUTUSTUMINEN
 klo 12.00 alkaen

PÄIVÄN OHJELMA

Yhdistysjäsenet muistakaa valtakirjat mukaan tai
etukäteen skannattuna kyläasiamiehelle.

http://www.pohjois-savonkylat.fi/pohjois-savon-kylat-ry-toiminta/kevat-ja-syyskokoukset
http://www.pohjois-savonkylat.fi/
http://www.pohjois-savonkylat.fi/

