
 

 

Pohjois-Savon Kylät ry 

Jäsentiedote  
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Kevätkokous Halunalla 22.4.2017 klo 13.00  

Tule tutustumaan Halunan Kylätupaan, kuule Kehittyvät Kylät– hankkeen  
kuulumiset ja saa lisätietoa Valtakunnallisesta Maaseutuparlamentista.  

www.pohjois-savonkylat.fi      www.kehittyvatkylat.fi  



 

 

Kylät ovat joutuneet jälleen kerran julki-
sen hallinnon ja elinkeinorakenteen mak-
sumiehiksi varsinkin harvaan asutulla 
maaseudulla. Mitä kauemmaksi keskuk-
sista mennään, sitä vaikeampi on kylien 
selviytyminen jatkuvan muutoksen, asuk-
kaiden ikääntymisen ja palvelujen kar-
kaamisen vuoksi. 
 

Harvaan asutun maaseudun asukkaat 
ovat saaneet viime aikoina kokea ja lukea 
palvelujen jatkuvaa muutosta, milloin 
teiden kunnossapidon, tietoverkkojen, 
postin palveluiden, pelastus-ja turvalli-
suustoimien ja viimeksi Soten valinnanva-
pauden osalta. Osassa harvaan asuttua 
maaseutua ovat vielä pedotkin riesana. 
Muutokset ovat tulleet hyvinkin lyhyellä 
ajalla ja lisää on luvassa. Tämä kaikki ei 
voi olla vaikuttamatta ihmisten mielialoi-
hin ja haluun valita asuinpaikkansa palve-
lujen ääreltä, sitähän päättäjät tietysti 
haluavat. 
 

Asiat voisi olla toisinkin ja viimeinen ol-
jenkorsi on toivo maakuntahallinnon uu-
distaminen. Toivoa sopii, että tätä mallia 
ei toteuteta vanhan kaavan mukaan yl-
häältä alaspäin vaan kuunnellaan har-
vaan asutun maaseudun ihmisten ääntä 
ja ideoita. Toivon, että tätä mahdollisuut-
ta ei hukata, ihmiset jotka osaavat elää 
maaseudulla ja selviytyä näissä olosuh-
teissa ansaitsevat riittävät ja vakaat pal-
velut ja elämisen mahdollisuudet.  
 

Ne mahdollisuudet, mitä tänä päivänä 
maaseutu tarjoaa elintarvikehuollon, bio-
metsätalouden ja matkailun osalta on 
pystyttävä turvaamaan riittävän tutki-
muksen ja erilaisten rahoitusmahdolli-
suuksien osalta. On uskallettava tehdä 
asiat toisin ja kyseenalaistaa vanhat mal-
lit. Myös kuntapäättäjät ovat paljon varti-
joina.  
 

On muistettava, että kunta ei ole pelkkä 
kuntataajama kaupan ja virastotalon 

ympärillä. Toivon jatkuvaa vuoropuhelua 
viranomaisten ja kylien välillä näin asioita 
voidaan viedä yhdessä pitkäjänteisesti 
haluttuun lopputulokseen. 
 

Kaikki tämä eletään todeksi joka päivä  
monissa kylissä harvaan asutulla maa-
seudulla. Kylät ovat asukkaittensa näköi-
siä ja toimivat tärkeiksi kokemiensa asioi-
den puolesta. Perinteinen talkootyö on 
vielä voimissaan, mitä kauemmas taaja-
mista mennään, halutaan selvitä omillaan 
ja toimia oman yhteisön parhaaksi. Se 
talkootyö, jota kylissä vielä tehdään ei 
vain saa vastakaikua päättäjissä, pienikin 
apu ja myötätunnon osoitus on aina pai-
kallaan kylätoimijoille. 
 

Toivoisinkin nostettavaksi voimakkaasti 
esille kyläturvallisuuden ja palveluraken-
teiden uudelleen arviointia harvaan asu-
tulla maaseudulla. Tällä on suuri merkitys  
asukkaiden turvallisuuden ja viihtymisen 
kannalta. 
 

Yhteistyön tiivistäminen maakuntahallin-
non, kuntien ja kylien välillä on mietittävä 
uudelleen ja kylien on saatava edustus 
maakuntahallintoon. Keinoja varmasti on, 
mikäli ne halutaan ottaa käyttöön ja hy-
vin toimivia mallejakin löytyy monen 
maakunnan alueelta. 
 

Auvo Hirvonen, varapuheenjohtaja  
Pohjois-Savon Kylät ry  

 

Eriarvoiset kylät, miten selviämme muutoksista? 



 

 

Kokouskutsu kevätkokoukseen Pohjois-Savon Kylät ry 
Kevätkokous lauantaina 22.4.2017 klo 13.00  

Haluna kylätupa, Pieksänkoskentie 31, 73350 Haluna 
 

Tervetuloa Pohjois-Savon Kylät ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. 
Kokouksessa valitaan Pohjois-Savon Kylät ry:lle uusi puheenjohtaja loppu-
kaudelle 2017-2019, puheenjohtaja Minna Makkosen eropyynnön johdos-
ta.  Hallituksen on puheenjohtajan eropyynnön myötä kutsuttava yhdistyk-
sen varsinainen kokouskoolle. Pohjois-Savon Kylät ry:n kevätkokous on 
22.4.2017. Tähän kokoukseen on lisätty esityslistalle uuden puheenjohta-
jan valinta sekä hallituksen täydentäminen eronneiden hallitusten jäsen-
ten tilalle.   
Esityslista 

1.  Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sih-
teeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4.  Työjärjestyksen hyväksyminen 
5.  Yhdistyksen puheenjohtajan valinta loppukaudelle 2017-2019 
- Puheenjohtaja Minna Makkonen eronnut 28.3.2017 omasta pyynnöstä. 

6.   Yhdistyksen hallituksen täydentäminen eronneiden tilalle 
- Valitaan uudet hallituksen jäsenet eronneiden hallituksen jäsenten tilalle. 

7.   Vuoden 2016 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lau-
sunnon esittäminen 
8.   Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hal-
lituksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille päättäminen 
9.   Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat 
10. Kokouksen päättäminen 
 

Pohjois-Savon Kylät ry hallitus 

Ilmoittautumiset 20.4.2017 mennessä  
kyläasiamies Merja Kaija,  

045- 1791070  
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi   

 

Kokousmateriaali on saatavilla  
www.pohjois-savonkylat.fi —> kevät-ja 

syyskokoukset 



 

 

25.4.2017 klo 17-21 Puhdasta palvelua 

hygieniapaja yhdistysten tapahtuman-

järjestäjille, Muuruveden kylätalolla, 

Rantatie 9. Ilmoittaudu mukaan 18.4. 

mennessä Tuula Palojärvelle 046 

9205766.  

 

29.4.2017 klo 8.30– 21.30 Opintomatka 

Möhköön Ilomantsiin. Lisätietoja he-

li.haverinen@pohjois-savonkylat.fi tai  

050 3415 765. Retken toteuttavat yh-

dessä Kehittyvät Kylät—palveluita 

tuottamassa– hanke ja Pohjois-Savon 

Kylät ry.   

Kylien toimijoilla ja kylillä tapahtuu keväällä ja kesällä 

@PSKylat Pohjois-Savon Kylät ry 

Valtakunnallinen Avoimet Kylät –päivä, vietetään tänä vuonna osana Suo-
mi100 - tapahtumaa.  Kylien tapahtumia voi edelleen tiedottaa meille päin, 
mukaan pääsee tapahtumaan asti.  Tavoite valtakunnallisesti on 800 kylää.  

 
Avoimet Kylät –päivässä tapahtumia on Pohjois-Savossa: 

Kauppilanmäki, Kolmisoppi, Iisvesi, Muuruvesi, Hernejärvi , Lastukosken-
Kylät, Haluna, Talluskylä , Pieksä, Petäys-Paloinen, Rytky ja Sorsakoski.  

 
Kyläasiamies Merja Kaijaan 045 1791070  

tai merjakaija@pohjois-savonkylat.fi  

 

Avoimet Kylät 10.6.2017 


