
 

 

 

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 

Pohjois-Savon Kylät ry 

Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna 1993. Vuosi 2016 oli 
yhdistyksen 23. 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, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden 
yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien 
yleisiä edellytyksiä, 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 noin 300. Pohjois-Savossa on 150 rekisteröityä kyläyhdistystä, loput 150 ovat kylätoimikuntia 
sekä muita yhdistyksiä, jotka toimivat kylä- tai asukasyhdistyksen tavoin.  

Vuoden 2016 toiminta  

Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminnan painopisteet vuodelle 2016 olivat: 

● Kylätoiminnan edunvalvojana toimiminen 
● Kylärekisterin ja kylätalorekisterin ylläpitäminen 
● Kylätoimintaa koskevan tiedon välittäminen kylille ja asuinalueille, verkostoille ja 

yhteistyökumppaneille 
● Kehittyvät kylät - Palveluita tuottamassa -hankkeen hallinnointi ja toteuttaminen 

 
Vuosi 2016 Pohjois-Savon Kylät ry:ssä  
 
Pohjois-Savon Kylät ry on vuoden 2016 aikana nostanut omaa profiiliaan ja tuonut esille koko kylätoimintaa 
Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon Kylät ry:n maine yhtenä maaseudun kehittäjäorganisaationa on 
vahvistunut. Kylätoiminta on saanut paljon näkyvyyttä mediassa, johon on auttanut Kehittyvät Kylät – 
Palveluita tuottamassa hankkeen mukanaan tuomat resurssit sekä kylille jalkautuminen. 
Tiedonvälittäminen kylätoimijoille on jatkunut ja pitkäjänteinen tiedotustyö alkaa tuottaa tulosta. Olemme 
lisäksi hankkeen myötä tavanneet useita satoja henkilöitä, joille on saatu viestiä Pohjois-Savon Kylät ry:stä 
ja kylä- ja asukastoiminnasta. 
 
Vuoden kylän valinta  

Vuodesta 2015 alkaen Vuoden Kylän valintaa muutettiin siten, että ehdotuksen Pohjois-Savon Vuoden 
kyläksi saa tehdä kuka vain, joko nettisivuilla tai postitse. Vuonna 2016 saimme ehdotuksia yhteensä 53 kpl, 
ja yhteensä ehdotettiin 17 eri kylää 14 kunnan alueelta Pohjois-Savosta. Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus 
päätti esittää Jyrkän kylää Sonkajärveltä ehdotettavaksi Pohjois-Savon Liitolle Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi 
2016.  Pohjois-Savon Liitto vahvisti Jyrkän kylän valinnan Pohjois-Savon Vuoden kyläksi 2016.  

 

 



Avoimet Kylät – päivä  

Avoimet Kylät- päivä pidettiin 11.6.2016. Tapahtumaan osallistui yhteensä 12 kylää.  Avoimet Kylät päivässä 
oli kylien tarjoamaa erilaista ohjelmaa, osassa tapahtuma oli kootusti yhdessä kohteessa, toisilla kylillä 
tapahtumia oli useassa eri kohteissa. Avoimet Kylät päivä oli osa Valtakunnallista Avoimet kylät –
tapahtumaa. www.avoimetkylat.fi  

Koulutukset  

Kyläpäällikkökoulutuksia pidettiin 2 kpl. Kangaslammilla Kyläpäällikkökoulutuksessa 19.3.2016 oli 8 
osallistujaa ja Tapahtumien turvallisuuskoulutuksessa 13.10.2016 Kuopiossa oli 15 osallistujaa. 
Kyläturvallisuuskoulutus Meidän turvallinen kylä järjestettiin 2.4.2016 yhdessä Suomen Pelastusalan liiton 
SPEK:n kanssa Karttulassa. 

Kylärekisteri ja kylätalorekisteri  

Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää kylärekisteriä ja kylätalorekisteriä. Tiedottaminen kylien suuntaan vaatii 
päivitettyjä yhteystietoja ja kylärekisterin tietoa voidaan hyödyntää myös muussa kyliin suunnatussa 
tiedottamisessa. Kylätalorekisterissä oli vuoden 2016 lopussa 27 kylätaloa tai vastaavaa 
kokoontumispaikkaa.  

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset  

Pohjois-Savon Kylät ry:llä on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous huhtikuun loppuun ja 
syyskokous marraskuun loppuun mennessä.  

Kevätkokous ja kylien kevätpäivä  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.4.2016 Kotalahti –talolla Kotalahdessa, 
Leppävirralla. Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin 
kyläpäivä, jonne saimme Suomen Kylätoiminta ry:n uuden puheenjohtaja Petri Rinteen kertomaan 
ajankohtaiset kylätoiminnan terveiset. Ohjelmassa oli lisäksi Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa 
hankkeen info- ja mediatilaisuus. Mukana päivässä oli Palvelu tulevaisuuteen eMaaseutu-hanke. Osallistujia 
oli yhteensä 22 kpl.  

Syyskokous ja kylien syyspäivä  

Syyskokous pidettiin 12.11.2016 Leppävirran kunnantalolla. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat, vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017, päätettiin jäsenmaksuista sekä 
valittiin hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja. Kylien syyspäivässä kuultiin esimerkkejä Etelä-Savosta: uuden 
asukastoiminnan synnyttämisestä sekä kylien uusien palvelutuottamisen ja liiketoiminnan malleja. 
Leppävirran kyläneuvosto kertoi omasta toiminnastaan ja vaikuttamisesta. Pidettiin tietoisku tulevasta 
Maaseutuparlamentista sekä kuultiin kylien ajatuksia kylätoiminnan tulevaisuudesta Pohjois-Savossa. 
Syyskokouksen osallistujia oli 25 henkilöä. 

Hallitus  

Hallituksen puheenjohtajana toimi Minna Makkonen (Vieremä) ja varapuheenjohtajana Auvo Hirvonen 
(Tuusniemi). Hallitukseen kuuluivat Tuomo Paavola (Etelä-Kuopion Kylät ry), Pentti Kaulamo (Leppävirta), 
Leena Luostarinen (Kangaslampi), Seija Korhonen (Tervo), Kari Vornanen (Paisua), Markku Roivainen, erosi 
hallituksesta kokous 3/2016 (Nilsiä) ja Iris Niskanen (Mansikka ry, Leader-ryhmien edustaja) ja Pekka 
Kaikkonen (Pohjois-Savon Liiton edustaja). Varajäseniä olivat Ulla Levämäki (Tuusniemi), Kaarina Korhonen 
(Etelä-Kuopion Kylät ry), Terttu Herranen (Kotalahti), Osmo Asikainen (Viljolahti), Pirkko-Liisa Hätinen 
(Tervo), Minna Partanen (Vieremä), Juhani Pentikäinen (Nilsiä) ja Juha Kilpeläinen (Mansikka ry, Leader-
ryhmien edustaja).  



Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi kyläasiamies Merja Kaija. Hallituksen kokouksia oli vuoden 
aikana 12 kertaa, joista 3 kpl oli sähköpostikokouksia.  

Kirjanpidosta vastasi Talouspalvelut TiMa Oy, ja tilintarkastajina toimivat ja Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy:n 
henkilöt. Rahastonhoitajan tehtävistä vastasi kyläasiamies Merja Kaija. 

Kyläasiamiehenä jatkoi Merja Kaija. Vuoden 2015 alussa kyläasiamiehen työ muutettiin vakinaiseksi. 
Työaika kyläasiamiehellä on perus kylätoimintatyön osalta 75–80 h/kk. 

Jäsenet  

Yhdistyksellä oli yhteensä 75 maksanutta jäsentä, joista 62 yhdistysjäsentä, 12 henkilöjäsentä ja 1 
kannattajajäsen.   

Muistamiset  

Suomen Kylätoiminta ry. palkitsi vuoden tiennäyttäjäksi Tarja Martikainen Iisalmesta, palkitseminen 
tapahtui Lokaalin yhteydessä Heinolassa.  

Vuoden 2016 syyskokouksessa Seija Korhonen ja Esko Ropponen luovuttivat “kylänuija” kiertopalkinnon 
Minna Makkoselle Vieremältä. 

Edustukset  

Yhdistyksellä on ollut edustus Vapepa:n maakuntatoimikunnassa, jossa vuonna 2016 edustajana toimi 
Merja Kaija ja varalla Kari Vornanen. Maakuntatoimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Pohjois-Savon 
Kylät ry on edustettuna Pohjois-Savon jäteasiain neuvottelukunnassa. Auvo Hirvonen on Suomen 
Kylätoiminta ry:n hallituksessa kylätoiminnan edustajana.  Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen 
hallituksessa Pohjois-Savon kylät ry:n edustajana on Merja Kaija. 

Lausunnot ja kannanotot  

Pohjois-Savon Kylät ry antaa lausuntoja ja ottaa kantaa kylä- ja asukastoimintaa sekä maaseudun asukkaita 
koskeviin asioihin.  Pohjois-Savon alueella tehtiin yleishyödyllisiä yhteisöjä koskeva kannanotto liittyen 
yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveron poistoon.   

Tiedotustoiminta ja medianäkyvyys  

Nettisivuja (www.pohjois-savonkylat.fi) päivitettiin säännöllisesti ja niillä tiedotettiin ajankohtaisista 
asioista, tapahtumista, uutisista sekä jaettiin tietoa Kylätoiminnan työkalupakin kautta. Pohjois-Savon Kylät 
ry:n Facebook sivuilla tiedotettiin toiminnasta, ajankohtaisista asioista sekä jaettiin ajankohtaisia kylä- ja 
asukastoimintaan sekä järjestötoimintaan liittyviä asioita. Pohjois-Savon Kylät ry:lle on myös twitter tili 
@PSKylat, joka on linkitetty yhteen Facebookin kanssa.  

Sähköisiä Kyläkirjeitä lähetettiin yhteensä 13 kappaletta vuoden 2016 aikana. Hankkeeseen liittyen 4 kpl, 
Avoimet Kylät päivään liittyen 1 kpl, Maaseutuparlamentin osalta 1 kpl, Vuoden Kylän hakemiseen 1 kpl ja 
kylätoiminnan kyläkirjeitä 5 kpl.  Sähköiset kyläkirjeet toimitettiin kaikille kyläasioista kiinnostuneille 
kylärekisterissä oleville, itse kyläkirjeen tilanneille sekä yhteistyökumppaneille ja verkostoille.  

Postitse lähetettäviä jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana neljä kappaletta jäsenille ja 
yhteistyötahoille, joissa oli mukana myös Kehittyvät Kylät- hankkeen ajankohtaisia asioita ja tiedottamista.   

Medianäkyvyyttä saimme sekä peruskylätoiminnan osalta, että liittyen Kehittyvät Kylät –Palveluita 
tuottamassa –hankkeeseen sekä tulevaan Maaseutuparlamenttiin.  

 



Tapahtumat ja osallistumiset 2016  

Päivämäärä Tapahtuma Paikkakunta Edustus 

10.2.2016 Pohjois-Savon Järjestöyhteistyö Kick off tilaisuus Kuopio Seija Korhonen ja 
Merja Kaija 

21.2.2016 Nilsiän kylien yhteinen päivä Haluna Merja Kaija 

27.2.2016 Kylät yhdessä etiäpäin Siilinjärvi Merja Kaija 

19.3.2016 Kyläpäällikkökoulutus  Kangaslampi Merja Kaija 

23.3.2016 Maatinki, maaseutuohjelmakokous Kiuruvesi Minna Makkonen 
ja Merja Kaija 

23.3.2016 Suomi100 aluetilaisuus Iisalmi Merja Kaija 

16.4.2016 Kylien kevätpäivä ja kevätkokous Leppävirta  

28.4.2016 Suomen Kylätoiminta ry kevätkokous Helsinki Auvo Hirvonen 

10.5.2016 Leppävirran kyläneuvosto Leppävirta Merja Kaija 

12.5.2016 Pohjois-Savon Rahasto Kuopio Merja Kaija 

18.-19.5.2016 Valtakunnalliset kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere Minna Makkonen 
ja Merja Kaija  

24.5.2016 Kehittämisyhdistys Kalakukko ry vuosikokous Siilinjärvi Auvo Hirvonen 

10.6.2016 Avoimet Kylät päivä Pohjois-Savo  

13.6.2016 Pohjois-Savon Liitto maakuntavaltuusto, vuoden 
kylän palkitseminen 

Kuopio Merja Kaija 
Jyrkän kyläläiset 

14.-16.6.2016 Kyläasiamiespäivät  Rovaniemi Merja Kaija 

31.7.2016 Jyrkän kylän kyläjuhlat, Pohjois-Savon Vuoden kylä Jyrkkä, 
Sonkajärvi 

Merja Kaija 

23.8.2016 Leader tulevaisuus tietoisku Siilinjärvi Merja Kaija 

4.9.2016 Kehittämisyhdistys Kalakukko ry 20v-juhla Muuruvesi Auvo Hirvonen 

5.9.2016 Mökkiläisneuvosto Pielavesi Merja Kaija 

10.-11.9.2016 Lokaali  Heinola Minna Makkonen 
ja Merja Kaija 

20.9.2016 Varkauden maaseutuohjelma kokous Viljolahti Varkaus Merja Kaija 

13.10.2016 Kyläpäällikkökoulutus Tapahtuman turvallisuus 
koulutus  

Kuopio Merja Kaija 

12.11.2016 Kylien syyspäivä ja syyskokous Leppävirta  

15.-
16.12.2016 

Valtakunnalliset Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere Minna Makkonen 
Merja Kaija 16.12. 

 

Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät  

Yhteistyötä tehtiin vuoden aikana Pohjois-Savon kolmen Leader-ryhmän, Mansikka ry, Kalakukko ry sekä 
Ylä-Savon Veturi ry kanssa sekä E-maaseutu –hankkeen kanssa. Yhteistyötä tehtiin maakuntatasolla 
Pohjois-Savon Liiton, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n sekä 
valtakunnallisesti Suomen Kylätoiminta ry:n ja muiden maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa.  Yhteistyötä 
tehtiin myös muiden paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten järjestöjen sekä paikallistoimijoiden 
kesken. Tukikoira hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä sekä laadittiin yhteistyösopimus.  

Talous  

Yhdistyksen talous perustui TEM:n maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän myöntämään, SYTY:n kanavoimaan 
kylätoiminnan valtionapuun, jäsenmaksutuottoihin, hankerahoitukseen ja varainhankintatuottoihin. 
Vuoden 2016 tilinpäätös oli 757,05 € ylijäämäinen. 



Hankkeet  

Kehittyvät Kylät –Palveluita tuottamassa on Pohjois-Savon Kylät ry:n maakunnallinen kehittämishanke. 
Hankkeen toteuttamisaika 1.1.2016-30.5.2018. Hanke saa rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta. Hankkeen tuki on 100 % ja hankkeen kokonaisrahoitus on 292 673 € (Euroopan 
unionin osuus ja valtionosuus) 

Pohjois-Savon Kylät ry haki syksyllä 2015 Pohjois-Savon ELY-keskukselta Kehittyvät Kylät – palveluita 
tuottamassa hanketta.  Hanke jätettiin Pohjois-Savon ELY-keskukseen lokakuun lopun hankehaussa 2015 ja 
myönteisen päätöksen saimme hankkeelle 10.3.2016. Hankkeessa on 3 työntekijää: Projektipäällikkö (50% 
työajalla) Merja Kaija ja hankekoordinaattorit (100% työajalla) Tuula Palojärvi ja Heli Haverinen. Hankkeen 
toteuttamiseen saatu tuki on maaseuturahastosta ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman toimenpidettä 7.4 Paikallisten palveluiden kehittäminen sekä tukee Pohjois-Savon 
alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitetta Maaseudun kestävä aluerakenne.   

Hankkeen teemoina ovat kylä- ja lähipalvelut, kyläturvallisuus sekä kylien vaikuttamisen, kehittämisen ja 
osallisuuden lisääminen. Hankkeessa työskennellään piloteissa, jotka valittiin mukaan hankkeeseen 
kesäkuussa 2016. Kaikkiaan kehittämistoimenpiteitä valittiin mukaan 22 toimijaa ja kyliä mukana 
toimenpiteissä on yli 40 kpl. Paikallisten kehittämiskohteiden lähtökohtana ovat paikalliset tarpeet, joita 
työstetään hankeaikana eteenpäin yhdessä Kehittävät Kylät – palveluita tuottamassa hankkeen henkilöstön 
kanssa. Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti aikataulussa. 

Maaseutuparlamentti  

Pohjois-Savon Kylät ry hallinnoi ja toimii paikallisena toteuttajana 1.-3.9.2017 järjestettävässä 
Maaseutuparlamentissa Leppävirralla. Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjestetään tässä 
mittakaavassa ensimmäistä kertaa. Maaseutuparlamentin yhteyteen tulee vuonna 2017 valtakunnallinen 
Lokaali -tapahtuma. Tapahtuman suunnittelua varten palkattiin loppuvuodesta 2016 osa-aikainen 
työntekijä Seija Heiskanen, joka jatkaa yhdessä kyläasiamiehen kanssa töitä myös vuonna 2017. 

Maaseutuparlamentin järjestäjinä toimivat Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Maaseutuverkosto 
(MAVI), Suomen Kylätoiminta SYTY ry ja Pohjois-Savon Kylät ry, joka vastaa paikallisesta järjestämisestä 
Leppävirralla. 

Maaseutuparlamentissa muotoillaan yhteinen tahtotila suomalaiselle maaseudulle ja nostetaan maaseudun 
mahdollisuudet politiikan agendalle. Maaseutuparlamentissa kohtaavat toimijat kylistä kaupunkeihin, 
asukkaista päättäjiin, yrittäjistä yhdistyksiin. Tapahtuma järjestetään osana Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlan ohjelmaa.  

Katsaus tulevaan Pohjois-Savon Kylät ry vuonna 2017  

Vuonna 2017 jatketaan yhdistyksen perustoimintaa kylätoiminnan edistäjänä. Vuoden 2017 talous tulee 

olemaan tiukka, mutta toiminnantäyteinen kylätoiminnan vuosi on Pohjois-Savoon tulossa. Valtionavun 

supistuminen varjostaa perustoimintaa ja valtionavulla tehtävää toimintaa joudutaan supistamaan. 

Kehittyvät Kylät- Palveluita tuottamassa hanke jatkaa hankesuunnitelman mukaisesti vuonna 2017. 

Maaseutuparlamentin järjestelyt jatkuvat vuonna 2017 ja syksyn alku huipentaa ensimmäiseen 

Valtakunnalliseen Maaseutuparlamenttiin Leppävirralla 1.-3.9.2017. 

15.2.2017 

Pohjois-Savon Kylät ry 

hallitus 


