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www.pohjois-savonkylat.fi  

Nyt kannattaa hyödyntää Koulutukset kuntoon –ossoominen 
mukkaan -hankkeen tarjoamat kehittämistyöpajat.   

Ota yhteyttä! Sovitaan teidän yhdistykselle oma aika        
syksylle ja päivitetään kyläsuunnitelma / kyläturvallisuussuunni-
telma yhdessä.  

Pitäisikö kyläsuunnitelma 
päivittää? 

Etusivu 

Kylätiedote 1/2019 

Pohjois-Savon Kylät ry  
Kylätiedote 1/2019 

 



 

Harvaanasutun maaseudun toiveita 

 
Kun nyt taas kerran on saatu aikaan tarvittavien uudistusten epäonnistumi-
nen, on harmistuminen harvaan asutulla alueella hyvin ymmärrettävää. 
Kipeimmin Soten kaatuminen koskee syrjäkylissä ja pienissä maaseutukun-
nissa asuvia. Voi vain kysyä mistä löytyy tarvittavat lääkäripalvelut valinnan-
vapaudesta puhumattakaan. Matkat ovat pitkiä, tiestön kunto arveluttava ja 
kuka järjestää tarvittavat kuljetukset jokapäiväisessä arjessa palveluiden 
pariin. 
 

Soten kaatumisesta huolimatta ja juuri sen takia saa ja tulee esittää toiveita 
erityisesti nyt, kun uudet päättäjät ja sinne haluavat ovat liikkeellä. Tulevilta 
päättäjiltä voi toivoa—ainakin hyviä päätöksiä. 
 
Toivelistan järeimmässä päässä ovat verotukselliset keinot. Ne on uskal-
lettava vihdoin ottaa käyttöön. Harvaanasutulla maaseudulla on saatava 
vapautus kiinteistöverosta niin asukkaille kuin yrityksille. Tähän samaan 
joukkoon kuuluu sähkövero, jolla voitaisiin kompensoida kalliita siirtomak-
suja. Digitalisaation (kuidun) saaminen kohtuuhintaan ontuu edelleen mo-
nessa paikassa. Se kuitenkin antaisi mahdollisuuden etätyöhön ja voisi 
”paikata” huonoja tieyhteyksiä asioiden hoidossa. 
 
Kun nuo lisääntyvät raaka-aineet ovat 
edelleen harvaanasutulla maaseudulla, 
joita meidänkin yhteiskunta tarvitsee  jo-
kapäiväisessä arjessa, pitää päättäjien olla 
huolissaan osaavasta työvoimasta ja sen 
elinolosuhteista kaupunkien ulkopuolella.  
 
Muualla Pohjoismaissa on jo herätty har-
vaanasutun maaseudun ongelmiin. Milloin 
on Suomen harvaanasutun maaseudun 
vuoro? 
 
Auvo Hirvonen 
Pohjois-Savon Kylät ry  
Puheenjohtaja 



Maaseudun turvaverkko-hanke tarjoaa maaseudun yrittäjille ja heidän         
läheisille kriisitukea elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Hankkeen kriisityön-
tekijän Saija Oittisen tavoittaa puhelinnumerosta 044 714 6021. 

Kriisityöntekijä pystyy antamaan keskusteluapua, niin asiakkaan kotona, 
kuin vastaanotolla Kuopiossa tai videovälitteisesti. Tapaaminen voidaan jär-
jestää sovitusti myös hankkeen yhteistoimijan tiloissa. Asiakkaalle tarjottava 
kriisituki on maksutonta. Maaseudun turvaverkko-hankkeen kriisituesta ei 
pidetä yllä rekisteriä ja se on luottamuksellista. 

Lisäksi Maaseudun turvaverkko-hankkeessa järjestetään koulutuksia ja pi-
detään puheenvuoroja kriiseistä ja keinoista kriiseistä selviytymiseen. Han-
ketyöntekijät ovat tavattavissa myös erilaisissa tapahtumissa. 

Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjois-Savo. Hankkeen taustaorgani-
saationa toimii Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli ry. Hank-
keen rahoitus tulee STEA:lta.  

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista: 
@maaseudunturvaverkko 
#maaseudunturvaverkko 

Heta Malinen, projektipäällikkö             Saija Oittinen, verkostokriisityöntekijä 
heta.malinen@kuopionkriisikeskus.fi   saija.oittinen@kuopionkriisikeskus.fi  
puh. 044 714 6020               puh. 044 714 6021 
 

Apua ja tukea elämän kriisitilanteissa. 

Kutsu  

Esityslista  ja kutsu kevätkokoukseen 

Kevätkokous 10.4.2019 klo 18.00 Kalapurolla, Tuovilanlahdentie 205, 

71775 Tuovilanlahti (Maaninka). Klo 17.00 alkaen kahvit ja kylän esittelyä. 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien 

lausunnon esittäminen  

6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille päättäminen 

7. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat 

8. Kokouksen päättäminen 

Pohjois-Savon Kylät ry:n 
kevätkokoukseen 

Ilmoittautumiset kevätkokoukseen 
5.4.2019 mennessä kyläasiamies 
Merja Kaijalle 045-1791070 tai       
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi. 
Ilmoitathan samalla mahdolliset eri-
tyisruokavaliot kahvitusta varten. 

Valtakirjat ja kokouksen materiaali 
löytyvät www.pohjois-savonkylat.fi -
sivustolta.  

Pohjois-Savon Kylät ry:n kevätkokous pidetään 10.4.2019 klo 17.00 alkaen 

Kalapurolla Tuovilanlahden kylällä. Tule samalla kuulemaan Tuovilanlahden 

kylästä ja kokemaan aito savupirtin tunnelma Kalapuron tuvassa.  



 

Haluatteko vieraita omalle kylälle ja esitellä omaa toimintaa ky-
län ulkopuolisille? Lähtekääpä mukaan Avoimet Kylät -päivään ja 
avatkaa oman kylänne ovet. Päivän tarkoituksena on esitellä ky-
lien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuut-
ta. Jokainen kylä voi järjestää oman näköistään toimintaa - pientä 
tai suurta. Kaikki mukaan tulevat kylät löytyvät 
www.avoimetkylat.fi -sivuston kartalta. 

Ilmoita Pohjois-Savon osalta oma kyläsi mukaan kyläasiamies 
Merja Kaijalle puh.045 179 1070 tai merja.kaija@pohjois-
savonkylat.fi.  Toivomme ilmoittautumisia 10.5.2019 mennessä, 
jotta kylänne ehtii ja pääsee mukaan Pohjois-Savon omalle kar-
talle, joka toteutetaan yhdessä Pohjois-Savon Leader-ryhmien 
kanssa. 

Ilmoita oma  
kyläsi          
mukaan! 

Halunan kylätuvalla laitettiin 

jalalla koreasti Ikäihmiset kiinni 

lähiyhteisöön -palvelupäivässä. 

Teemana oli tällä kertaa ”Vanhan 

ajan iltamat”.  

Tasa-arvon päivän ohjelmaan oli 

valikoitunut elokuva Ruma Elsa, 

joka kertoo tarinan poikatyttö 

Elsasta ja hänen perheestä. Elo-

kuvan tauolla nautittiin kylän 

emäntien maittavaa lohikeittoa. 

Lämmin ruoka osana palvelupäi-

vää saa vanhemman väen liikkeel-

le.   

Elokuvan jälkeen oli sitten odo-

tettu osuus: elävää musiikkia ja 

tanssia. Tanssin saloihin mallia 

näyttivät Nilsiän Senioritanssijat.           

Tanssin lomassa nautittiin kahvia 

ja juteltiin tuttujen kesken kuulu-

misia. Haitarin tahdissa ja osallis-

tujien mukana laulaen tuvan lat-

tia täyttyi tanssivista ikäihmisis-

tä.   

Tapahtuman päätteeksi saatiin 

kiitoksia ja toivoteltiin väki mu-

kaan seuraavaan päivään huhti-

kuussa.  

Kylätuvalla tanssittiin elävän musiikin tahdissa 

mailto:merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi
mailto:merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi


Välillä törmää otsikoihin, joissa kerrotaan yhteisöllisyyden ja 
toisista välittämisen kadonneen. Kyliltä yhteisöllisyys ja toisten 
auttaminen ei ole kuitenkaan kadonnut. Nykypäivänä maaseu-
dulla ja etenkin harvaanasutulla maaseudulla onkin puhalletta-
va yhteen hiileen ja otettava vastuuta sekä itsestä, läheisistä, 
naapureista ja koko kyläyhteisöstä.   

Te aktiiviset toimijat olette niitä yhdistäviä lenkkejä, joiden an-
siosta kylillä ja maaseudulla pidetään yhtä ja yhteishenki edel-
leen kukoistaa. Yhteisöllisyys on yksi valtti, jonka ansiosta kylät 
pysyvät asuttuina. Yhteisöllisyydellä on arvo, jota ei voi eurois-
sa mitata. Yhteisöllisyys tulee valjastaa kylän hyväksi ja näin 
monella kylällä on osattukin toimia.  

Kyläyhteisön rooli niin yhteisten kokoontumispaikkojen, erilais-
ten harrasteiden ja tapahtumien tuottamisessa on merkittävää 
niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa. Moni ei kuitenkaan näe 
tai tiedä, mitä kaikkea kyläyhdistykset tekevät. Kyläyhdistysten 
toiminta on monisektorista ja harva muu yhdistys on mukana 
yhtä monipuolisessa toiminnassa kuin kyläyhdistykset. Tätä 
moninaisuutta meidän tulee osata yhdessä nostaa esiin.  

Toivottavasti kylätoiminnan ulkopuolellakin 
nähdään se, miten kylätoimijat voivat olla tuot-
tamassa alueen asukkaille hyvinvointia sekä 
vahvistamassa turvallisuuden ja yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. 

Merja Kaija, kyläasiamies, Pohjois-Savon Kylät  

Kylätoiminnalla ja yhteisöllisyydellä on paikkansa 

Toinen Pohjois-Savon Kylät ry:llä käynnissä olevista                 
hankkeista on Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön  –hanke. Hanke     
on yksi STEAn rahoittaman Elämänote-verkoston hankkeista. Mu-
kana yhteensä 17 kylää, joissa järjestetään säännöllisiä  tai pop up 
-palvelupäiviä. Viereisen sivun juttu on Halunan kylätuvan tapah-
tumasta. Lisää tietoa hankkeesta löytyy kotisivuiltamme. 

Kevään 2019 tapahtumia ja tilaisuuksia 

Aika Paikka Tilaisuus  

10.4.2019            
17.00 

 

Kalapuro,                      
Tuovilanlahdentie 205,             
71775 Tuovilanlahti 

Pohjois-Savon Kylät ry      
kevätkokous ja Tuovilanlah-
den kylän esittelyä. 

10.4.2019             
17.30-20.30  

Hotelli Savonian          
auditorio,                   
Sammakkolammentie 2,  
Kuopio 

Energiatehokas remontti  
pientaloon, Pohjois-Savon 
Energianeuvonta 

Ilmoittautumien kuopio.fi/
energianeuvonta 

12.4.2019  
14.00-16.00 

Innocum, Isoharjantie 6, 
71800 Siilinjärvi 

Canva taitto-ohjelma koulu-
tus.  Ilm. 10.4. mennessä Sari 
Vainikaiselle.  

13.4.2019      
9.00-12.00 

Hotelli Isovalkeinen,   
Majaniementie 2,       
Kuopio 

Asukas– ja kylätoiminnan 
yhteistyötapaaminen—
Resurssiviisasta asumista 
kaupungissa ja maaseudulla. 
Ilm. 31.3.2019 mennessä                   
sirpa.niemi@kuopio.fi 

27.4.2019  
9.00-16.00 

Vanhamäen hyvinvointi-
keskus, Vanhamäentie 
122, 77600 Suonenjoki  

Kyläturvallisuuskouluttaja- 
koulutus Ilm.  18.4.2019.  
aikku.eskelinen@spek.fi 
https://koulutus.spek.fi 

17.5.2019 
9.00-15.00 

 

Kuopio, lisätietoja ja   
ilmoittautumiset 3.5 
mennessä Satu Iljolle. 

Kyläyhdistyksille tarjotaan 
maksutonta Ikäihmisten    
Virikeohjaajakoulutusta. 

8.6.2019  
koko päivä 

Avoimet Kylät Pohjois-
Savossa ja koko Suomes-
sa. 

Katso tarkemmat tiedot  
osallistuvista kylistä 
www.avoimetkylat.fi  



Lumikenkäily on kivaa! Se on 
Tuusjärven Tuiskeen pilkkitapah-
tuman Lystiliikunnassa testattu. 

Tuusniemellä   

ollaan  
liikkeellä! 

Tiina Räsänen ja Pirjo Smolander 
ovat mukana lajilauantai- ja lysti-
liikunta -suunnittelutiimissä. 

Ison osan Tuusniemen liikunnallisesta toi-
minnasta tuottavat eri yhdistykset. Tarjonta 
monipuolistui entisestään, kun joukko yhdis-
tyksiä käynnisti tammikuussa kaikille kunta-
laisille avoimet ja maksuttomat Nuorten La-
jilauantait ja Perheiden Lystiliikunta -päivät. 
Hyvä esimerkki viimeksi mainitusta on perin-
teiseen pilkkitapahtumaan lisätty lumikenkä-
ohjaus ja hiihtokoulu. Lajilauantait sisältävät 
judoa, parkouria, sählyä ja paljon muuta.  

Kyseessä on liikunnallinen pilotti, jonka idea 
tuli Koulutukset kuntoon – ossoominen 
mukkaan -hankkeesta. Hanke auttaa suun-
nittelussa ja toteutuksesta vastaavat Tuus-
niemen Kylät, Tuusniemen Vanhempainyh-
distys, Hevosystäväinseura, 4H, MLL, Tuus-
niemen Raju ja Tuusjärven Tuiske.  

Lisätiedot: Pirjo Smolander (040 733 5715) ja 
Koulutukset kuntoon - ossoominen mukkaan -
hankkeen toteuttajien kotisivuilta: pohjois-
savonkylat.fi sekä pohjois-savonliikunta.fi. 

  

 

 

Loppukevään koulutuksia:  Aika : Paikka: 

Ideoita yhdistyksen rahoi-

tukseen  

Ma 8.4.2019 
klo 18:00-20:00 

Etänä 

Yhdistyksen Facebook-sivun 

luominen  

Ti 9.4.2019 
klo 18:00 – 20:00 

Nilsiä 

Canva-koulutus  Pe 12.4.2019 
klo 14:00 – 16:00 

Siilinjärvi 

Facebookin käyttö tiedotta-

misessa  

Ti 16.4.2019 
klo 17:30-20:00 

Nilsiä 

Tapahtuman liikenteenoh-

jaus 

Ti 23.4.2019 
klo 17:30-20:00 

Juankoski 

Tapahtuman liikenteenoh-

jaus 

To 25.4.2019 
klo 17:30-20:00 

Siilinjärvi 

Kylätalon pelastussuunnitel-

mat kuntoon  

Ma 6.5.2019 
klo 17:30-20:00 

Karttula,    

Airaksela 

Tapahtuman luvat, ilmoituk-

set ja turvallisuus 

Ti 7.5.2019 
klo 17:30-20:00 

Juankoski 

Tapahtuman luvat, ilmoituk-

set ja turvallisuus 

Ma 20.5.2019 
klo 17:30-20:00 

Siilinjärvi 

Koulutukset kuntoon - ossoominen mukkaan 
–hankkeen toteuttavat Pohjois-Savon Kylät 
ry ja Pohjois-Savon Liikunta ry. 

Ilmoittautumislinkit kotisivun  
tapahtumakalenterissa.   
www.pohjois-savonkylat.fi  


