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Kotisivumme www.pohjois-
savonkylat.fi ovat uudistuneet 

Kutsu: Syyskokous 14.11.2019  

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön - han-
ke sai tunnustusta  

Hyödynnä MSL:n kurssitukea 



Normaalia kylmempi lokakuu sai 
ruskan hehkumaan monissa ja 
poikkeuksellisen kauniissa väreis-

sä. Olen ihaillut asunpaikkani vieressä lehtikuusimetsikköä joka jaksaa vielä 
hehkua oranssinpunaisessa väriloistossa. Luonto on  maaseutuasujan ehty-
mätön innoituksen ja voimaa antava jokapäiväinen hyvä tuttava. 
 
Suomalaisen luonnon tarjoamat tuotteet ovat taatusti puhtaita ja kestävät 
vertailun kansanvälisestikin. Ihmettelen keskusteluja, joissa kehitellään teo-
rioita metsä- tai maatalouden tuotteiden kyseenalaistamisesta tai suorasta 
boikotoinnista. Itse syön taatusti suomalaisen kalan, lihan, vihannekset ja 
viljatuotteet hyvällä omalla tunnolla ja tunnen jopa olevani hyödyksi koti-
maiselle tuotannolle.  
 
Harvaan asutun maaseudun työryhmä on saanut työtään valmiiksi on listan-
nut monia toimia, joita pitäisi saada toteutettua. Nostan listalta esille tuon 
kohtuuttoman kiinteistöveron, joka eriarvoistaa maaseutuasujan ja yrittäjän 
todella räikeästi. Mitään palveluita se ei tuo maksajalleen. Joudut edelleen 
vastaamaan kaikista kiinteistökuluista aurauksista ym. Toivoisin ainakin 
maaseutuyrittäjille vapautusta kiinteistöverosta, joka rapauttaa toimintaa ja 
tuo ahdistusta ja haluttomuutta jatkaa toimintaa maaseudulla.  
 
Meitä harvaanasutulla maaseudulla asuvia on enää muutaman PROSENTIN 
luokkaa. Tehdyt mielipidemittauksetkin osoittavat suuren enemmistön ha-
luavan pitää koko maan asuttuna. Kansan tuki-
kin olisi siis päättäjien puolella. Ei luulisi vallan-
pitäjille olevan vaikeaa saada asioita kuntoon.  
 
Kiivaasta ilmastokeskustelusta huolimatta  
muikku näyttää kutevan perinteiseen aikaan 
lokakuun lopulla ja karhut katselevat jo talvi-
pesäpaikkoja. Odotellaan. 
 
Pohjois-Savon Kylät ry  
Auvo Hirvonen, pj 

Puheenjohtajalta 

Talvea odotellessa 

Koulutukset kuntoon - ossoominen mukkaan  
 - hanke kiittää ja kumartaa! - 

18.9.2019-30.10.2019 välisenä aikana toteutettu hanke oli Poh-
jois-Savon Kylät ry:n ja Pohjois-Savon Liikunta ry:n ensimmäi-
nen yhteinen, ja ensimmäinen yhteinen juttu ylipäätään. Ja yh-
teistyö sujui sitten niin maan perusteellisen hyvin, että syystä-
kin kaikki osapuolet olivat erittäin tyytyväisiä. 

Tyytyväisiä vaikutitte olevan myös te, hyvät koulutuksiim-
me, kehittämistyöpajoihin ja liikunnallisiin pilotteihin osallis-
tuneet ihmiset. 

Porukalla opittiin ja kehitettiin, ja kysyntään vastattiin.  

Määrälliset tavoitteetkin ylitettiin. Eri yhdistyksiä oli muka-
na 184. Koulutuksia piti olla 20, mutta niitä tempaisimme 
yhteensä 36.  

Olimme ketteriä ja tarkensimme suunnitelmaa  ja toteutus-
ta hankkeen edetessä. Niinpä kehittämistyöpajoja ei ollut 
kahdeksaa, vaan 20. Liikuntapiloteissa pysyttiin alkuperäi-
sessä kahdessa. Toiveisiin siis vastattiin, tavoitteet saavutet-
tiin ja yhdistyksiin saatiin uutta oppia ja taitoja. 

 



Kutsu  Pohjois-Savon Kylät ry:n  
syyskokous 

klo 14-15 Palkkatuen käyttö välityömarkkinoilla,   
Päivi Halonen ja Sirpa Salmenautio, Pohjois-Savon Te
-palvelut 

klo 15-16 MSL kurssituet käyttöön kylillä, Sirpa Kar-
vonen, Maaseudun Sivistysliitto 

klo 16-17 Kahvit ja valtakirjojen tarkastaminen 

klo 17 alkaen Pohjois-Savon Kylät ry sääntömääräi-
nen syyskokous. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen materiaali esityslistoineen löytyy 
www.pohjois-savonkylat.fi sivustolta — > tutustu toi-
mintaan —> kevät- ja syyskokoukset 

Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuorois-
ten tilalle, vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunni-
telma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksuista 
ja palkkiosta.  

Toivomme ilmoittautumista 10.11.2019       
mennessä kyläasiamies Merja Kaijalle 045 179 1070 
tai merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi.  

Pidetään torstaina 14.11.2019 klo 14-18     

Kunnonpaikassa (Vuorela –sali),  

Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela  

Ohjelma 

 



Mikäli teidän kylän kylätalon tai vastaavan tiedot eivät 
vielä siellä ole ja/tai haluatte täydentää, korjata tai   
muuttaa tietoja, laittakaa sähköpostia:                                
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi. 

www.pohjois-savonkylat.fi 

Ulkoasu alkaa olla valmis, mutta tapahtumakalenteri omi-
naisuus tulee vasta loppuvuoden 2019 aikana. Siihen 
saakka tapahtumat nostetaan pääsivun Uutiset-osioon.  

Maakunnan kylät -sivun alta löytyvät 
kaikki kylien nimet, toimijat / yhdistyk-
set sekä tieto kotisivusta, Facebook  
sivusta tai ryhmästä.  

Kylätalot-sivulta löytyvät kaikkien 
meille ilmoitettujen kylätalojen tiedot.   

Ovathan teidän     
kylänne tiedot       
oikein   
www.pohjois-
savonkylat.fi –
sivustolla!  

Pohjois-Savon Kylät -kotisivut ovat uudistuneet!  

Uudistimme kotisivumme kokonaan ja ne on toteutettu 
Yhdistysavaimen uudelle kotisivupohjalle. Käykääpä tutus-
tumassa, ja antakaa palautetta! 

 
 

Huolehditaan yhdessä kaikki tiedot ajan tasalle! 

• Kulujen täytyy olla järjestäjän maksamia. Yhdistys voi periä osallistu-
mismaksun osallistujilta. Osallistujamaksut eivät vaikuta MSL-tukeen.  

Tuen määrä: Vuonna 2019 tuki kurssille on 20,00 euroa opintotunnilta (45 
min). Luentotuki on 10,00 euroa opintotunnilta. Tuki on kuitenkin korkein-
taan 50 % aiheutuneista kustannuksista.  
 

Miten tuki haetaan?  

Tuntituen hakee tilaisuuden kustannuksista vastaava yhdistys. Tuki mak-
setaan vain rekisteröityneelle yhdistykselle ja sen pankkitilille. Tuki tulee 
hakea kahden kuukauden kuluessa tilaisuuden järjestämisestä ja vuoden 
vaihtuessa 31.1. mennessä. HUOM! Jos koulutukseen on saatu Leader- ,ESR
-, tai muita EU:n rakennerahastojen rahoitusta, MSL tukea ei voi hakea!  

Luento- ja kurssitukea haetaan sähköisesti www.msl.fi/konttori. Tunnuk-
set saa kurssisihteeriltä (sirpa.karvonen@msl.fi, p. 040 596 0062).  
 

Liitä hakemukseen aina:  

• Tilaisuuden ohjelma. 

• Osallistujaluettelo,  jossa on osallistujien henkilökohtaiset allekirjoi-
tukset. Osallistuja merkitsee myös, onko kuluvan vuoden aikana mu-
kana ensimmäistä kertaa Maaseudun Sivistysliiton opintotukea saa-
valla kurssilla 

• Kurssilla kierrätetään myös osallistujatietolomake, johon jokainen 
kuluvana vuonna ensimmäistä kertaa Maaseudun Sivistysliiton tukea 
saavalla kurssilla oleva merkitsee omat tietonsa. Lomake täytetään 
tukkimiehen kirjanpidolla ja myös se liitetään mukaan kurssitilityk-
seen.  

Tarvittavat lomakkeet ja ohjeet löytyvät MSL:n verkkosivuilta www.msl.fi/
konttori/lomakkeet-ja-oppaat. Kuitteja ei liitetä tilitykseen, mutta kuitit 
tulee säilyttää yhdistyksen kirjanpidossa, sillä niitä pyydetään järjestäjiltä 
pistokokein.  

Muista ryhmätyöt: Ryhmätöiden avulla lisäät osaamisaktiivisuutta sekä 
saat kerrytettyä lisää opintotunteja (ryhmän koko väh. 5 osallistujaa + oh-
jaaja). Ryhmän ohjaajana voi toimia joku kurssilaisista. Ryhmiä hyväksytään 
kurssille korkeintaan kahdeksan.  



TUNTITUKEA JÄSENJÄRJESTÖILLE  

Yhdistys voi järjestää tilaisuuden itse tai yhdessä jonkin toisen yhdistyksen, 
kansalais- tai kulttuurijärjestön kanssa.  Lue lisää—kokosimme vinkit! 
 

Luennon / kurssin järjestämiseksi tarvitaan:  

Kouluttaja: Luennolle / kurssille tarvitaan asiaan perehtynyt kouluttaja. 
Kouluttajana voi kuitenkin toimia joku yhdistyksen jäsenistä, jolla on aihee-
seen liittyvä osaaminen. Opiskelumenetelminä voivat olla esim. luennot, 
alustukset ja keskustelu, työpajat tai opiskeluun liittyvä opintomatka. Tukea 
saa myös verkko-opetuksesta.   

Osallistujat: Luennolle / kurssille tarvitaan vähintään seitsemän osallistujaa 
+ kouluttaja/kouluttajia.  

Ohjelma: Luennolla / kurssilla on ennakkoon laadittu ohjelma, jossa on 
MSL:n logo tai mainitaan yhteistyökumppaniksi Maaseudun Sivistysliitto.  
 

Koulutuksen kesto:  

• Luennon kesto on 1-5 opintotuntia (opintotunti = 45 min) Luentotoi-
mintaa voi olla yksittäinen luentotilaisuus tai luentosarja. Luentosar-
jassa tilaisuudet ovat avoimia ja niille osallistujien määrä ja osallistu-
jajoukko vaihtelee.  

• Kurssin tulee kestää vähintään kuusi opintotuntia (opintotunti = 
45min). Taukoja ei lasketa mukaan. Kurssi on tarkoitettu samalle osal-
listujajoukolle, mutta kurssin voi jakaa useammalle päivälle. Jonkun 
vakituisen kurssilaisen poissaolo ei estä tuen hakemista.  

Kulut: Tuntituen saamiseksi tilaisuudella tulee olla kuluja.  

• Tukeen oikeuttavia kuluja ovat kaikki tilaisuuden järjestämisestä ai-
heutuvat menot (mm. tilavuokrat, opetuspalkkiot sivukuluineen, kou-
luttajien matkakustannukset majoittumisineen ja päivärahoineen, 
opetusmateriaalit, markkinointi- ja tiedotuskulut, osallistujien matka-
kulut ja majoittuminen sekä tarjoilut.         —> jatkuu seuraavalla sivulla      

MSL:n jäsenjärjestöt, kuten Suomen Kylät ja sii-

hen kuuluvat yhdistykset, voivat hakea taloudel-

lista tukea järjestämilleen luennoille ja kursseille.  

 Tunnustusta Pohjois-Savon Kylät ry:lle  
ikäihmisille suunnatusta hankkeesta 

Iäkkäiden osallisuutta edistävä valtakunnallinen Elämän-
ote-ohjelma on myöntänyt vuoden 2019 Vahva ote elä-
mästä -tunnustuksen Pohjois-Savon Kylät ry:n Ikäihmi-
set kiinni lähiyhteisöön -hankkeelle.  

Tunnustus myönnettiin hankkeen ansiokkaasta työstä 
iäkkäiden yksinäisyyden vähentämiseksi sekä osaamisen 
jakamisesta ja yhteistyöstä 20 Elämänote-hankkeen ver-
kostossa.  

”Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke on tavoittanut 
suuren määrän oman toiminta-alueensa iäkkäitä. He ovat 
myös jakaneet avoimesti omaa osaamistaan sekä tehneet 
yhteistyötä muiden Elämänote-ohjelman hankkeiden 
kanssa. Lisäksi hanke on viestinyt toiminnastaan ansiok-
kaasti”, Elämänote-ohjelman koordinaattori Lea Sten-
berg kertoo valinnan perusteluista.  

Hankkeessa järjestetään maaseudun ikäihmisille matalan 
kynnyksen palvelupäiviä. Päivät 
tarjoavat iäkkäille mielekästä teke-
mistä ja yhteisöllisyyden kokemuk-
sia sekä vertaistukea. ”Olemme 
tehneet töitä alusta asti todella si-
toutuneesti ja sydämellä”, kylä-
asiamies Merja Kaija kertoo koko 

hanketiimin puolesta. ”Paras kiitos työstämme on, että 
iäkkäät lähtevät tapahtumistamme tyytyväisinä kotiin ja 
tulevat aina takaisin. Erityisen tärkeää on, että toiminnan 
myötä iäkkäiden yksinäisyys vähenee. Palvelupäivillä 
ikäihmiset tapaavat muita alueen iäkkäitä ja näissä koh-
taamisissa syntyy syvempiäkin ystävyyssuhteita. 



Tuovilanlahden kylä on saanut vastaanottaa kunniamainonto-
ja tänä vuonna kaksin kappalein. Noin 250 asukkaan kylä on 
tehnyt pitkäjänteistä kehittämistyötä tavoitteenaan tehdä Tuovi-
lanlahdesta kansainvälisestikin kiinnostava matkakohde. Tämä 
on noteerattu niin maakunnan kuin valtakunnan tasolla.   

Palkintoja 
pukkaa! 

Kunniamaininta Pohjois-
Savon Vuoden kylä -kisassa!
Kunniamaininta Valtakunnal-
lisessa Vuoden kylä -kilpailussa! 

Talkootyötä ja matkailun kehittämistä  

Kylä on edelläkävijä, joka teki ensimmäisen kyläsuunnitelman ja 
kylävideon jo 1980-luvulla, ensimmäisenä Pohjois-Savon maa-
kunnassa. Tuovilanlahti on tapa elää, kuuluu kylän slogan. Se 
viittaa hyvin kylän ainutlaatuiseen talkoohenkeen. Koko kylä 
tekee yhdessä kylästä käymisen arvoisen. Elämyksiä kylällä riit-
tää! Tule tutustumaan- niin kohteisiin kuin ihmisiin! 

Tuovilanlahden salaisuus on pitkäjänteinen ja vuosia 
jatkunut suunnitelmallinen työskentely yhteisen tavoit-
teen eteen.  

Kesällä herkkujen kylä, löytöjä kirppiksellä, elämyksiä matkan varrella 

Kylän kiertämisen yhteydessä kannattaa poiketa kylän kahviloihin. Kylän rannassa 
sijaitseva Makasiini-kahvila on tunnettu isoista leivoksista, joista riittäisi syötävää 
vaikka kahdelle. Vanhalla koululla sijaitseva Wanhan Tietolan kahvilan tunnelma on 
idyllinen ja samalla pysähdyksellä voi tutustua koulumuseoon ja hankkia kotiin tu-
liaisia. Pihapiirissä voi lisäksi yöpyä niin telttailijat kuin karavaanarit. Korkeakosken 
Kanjonin kahvila sijaitsee aivan Korkeakosken kupeessa ja kosken kuohut kuuluvat 
keväisin parkkialueelle asti.  

Ryhmämatkailijoiden kannattaa kysyä ruokailutarjoilu järjes-
tettäväksi Tuovilanlahden nuorisoseuran talolla tai Kalapu-
rolla. Omatoimiretkeilijä voi käydä onkimassa Löytynlohella 
lohen ja savustuttaa sen paikan päällä. Mikäli matka Tuovi-
lanlahdesta suuntaan Maaningan kirkonkylän suuntaan, mat-
kalla näkee Viannan kanavat ja voi poiketa kylällä syömässä 
Veskun Kievarissa ja nähdä Maaningan upean puukirkon.  

Vanhat pihapiirit ja kotiseutunäyttely 

Tuovilanlahden nuorisoseuraa ja sen aktiiveja toimijoita 
on kiittäminen, että kylällä on haluttu säilyttää vanhat 
pihapiirit kaikille avoimina kohteina. Aholassa on kirppu-
tori sekä kylän historiasta kertova kotiseutunäyttely. 
Kylän historia avautuu näyttelyn kautta, vaikka kylää ei 
entuudestaan tuntisikaan. Näyttelyssä on esillä tietoa 
kylän historiasta, vanhoista esineistä sekä luokkakuvia koululaisista.  

Kylän matkailuyrittäjien tarjoamia palveluita kannattaa hyödyntää 

Lapsiperheiden kannattaa suunnata Kantrifarmille, jossa pääsee rapsuttelemaan 
maatilan eläimiä. Luontaista hyvinvointia tarjoaa Sateenkaarenpuun yrittäjä Johan-
na Penttinen mm. luontojoogan ja metsäkylpyjen kautta. Melontaelämyksiä ja ka-
lastusta voi hankkia WHF-Adventuresin eräopas Rami Mikkoselta. Kyläläisiä ja lähi-
alueen asukkaita palvelee Kotitalkkari Jouni Piirainen, joka on myös kylän kävelevä 
historiakirja. Kylällä on tulossa lisäksi kaivattua majoitusta Majatalo Osulan kautta.   

Kesäisin Tuovilanlahden kylän eri kohteissa työskentelee ennätysmäärä nuoria  - 
sekä omalta kylältä että lähialueilta.  Lue lisää www.tuovilanlahti.fi 

Luontoa ja nähtävyyksiä 

Kylän kuuluisin nähtävyys, Korkeakoski, sijaitsee parin kilometrin päässä kylän kes-
kuksesta. Parhaimmillaan kuohut Korkeakoskessa ovat keväällä, kun vesi syöksyy 
valkeana vaahtona kanjoniin. Syksyllä pieni puro virtaa kivikon läpi, mutta kosken 
jylhyys on silloinkin nähtävissä kuten myös yläjuoksun ravut ja toinen myllynkivi, 
joka keväisin peittyy vaahtoavan veden alle. Mikäli patikointi kiinnostaa, lähtee 
Korkeakoskelta kohti kylää Kanjonin kierros, jossa voi ihailla korkeita kanjonin sei-
nämiä ja suomalaisen luonnon monimuotoisuutta.  

Mustalähde on aikoinaan ollut Pohjois-Savon suurin lähde ja toiminut uhrilähtee-
nä. Tuovilanlahden kapeassa lahdessa riittää ihasteltavaa. Kallioseinät putoavat 
veteen. Pirunpesä on luolamainen halkeama kallionseinämässä, ja tutustuminen 
tapahtuu parhaiten vesistön puolelta. Mikäli kylän tarinoita ja historiaa haluaan 
kokea, parhaiten se onnistuu kylän paikallisoppaan opastamana.  


