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Aurinko loistaa upeasti valkoisella han-

gella, mainiot hiihtokelit varsinkin aamu-

päivästä, kun hanki kantaa. Ihana, huu-

maava kevät tekee tuloaan, aurinkolasit 

päähän ja ihastelemaan keväistä luon-

toa! 

 

Nyt kuuluu kylille hyvää! Saimme vihdoin 

myönteisen päätöksen hankehakemuk-

seemme, Kehittyvät Kylät – Palveluita 

tuottamassa -hanke voi nytkähtää viralli-

sesti käyntiin! Työntekijät hankkeeseen 

on jo valittu ja he esittäytyvät Pohjois-

Savon Kylät ry:n kevätkokouksen ja Ky-

lien Kevätpäivän yhteydessä  lauantaina 

16.4.2016 klo 10 alkaen. Saamme tilai-

suuteen vieraaksemme myös Suomen 

Kylätoiminta ry:n uuden puheenjohtajan 

Petri Rinteen. Nyt kaikki joukolla mukaan 

jututtamaan uutta puheenjohtajaa ja 

kertomaan maakuntamme kylätoimin-

nasta. Samalla luvassa infopaketti alka-

vasta hankkeesta. Kannattaa osallistua 

suuremmallakin joukolla, ilmoittautumi-

set kyläasiamiehellemme Merjalle. 

 

Kiitokset alueemme kansanedustajille, 

joiden ansioksi katson, että saimme val-

tionavun pysymään kohtuullisena tällekin 

vuodelle. Kiitokset myös teille kaikille ky-

läaktiiveille, jotka olette jaksaneet tukea 

toimintaamme, helppoa ei ole ollut, mut-

ta hankkeen myötä saamme resursseja 

ruohonjuuritason toimintaan, jota meiltä 

on kaivattu. 

Mutta ei niin hyvää, ettei jotain huonoa-

kin. Mavin maksatusjärjestelmä tökkii ja 

tökkii niin pahasti, että nyt olisi syytä ot-

taa pikaisesti askel taaksepäin ja palata 

takaisin toimivaan järjestelmään! Ja 

pian, sillä koko maaseutu uhkaa kaatua! 

Vaikutukset näkyvät joka rintamalla; 

Leader-työskentelyssä, hankekäsittelyis-

sä ja maksatuksissa, puhumattakaan 

maanviljelijöiden ahdingossa. Meillä ei 

ole varaa tällaiseen pelleilyyn, järki kä-

teen! 

 

Tässä jäsentiedotteessa on infoa alkavis-

ta koulutuksista, hankkeesta sekä Avoi-

met Kylät -päivästä, jota vietetään tänä 

vuonna 11.6.2016.  Toivottavasti tiedo-

tatte asioista kaikkia muitakin kyläläisiä, 

jotta mahdollisimman monella olisi mah-

dollisuus osallistua näihin. 

 

Muistattehan, että järjestämämme kou-

lutukset ym. ovat maksuttomia, niitä to-

dellakin kannattaa hyödyntää! 

 

Kevätpäivillä tavataan!     Minna 

 

 
Puheenjohtajalta 
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Pohjois-Savon Kylät ry kylien kevätpäivä  

Kutsu Pohjois-Savon Kylät ry kevätkokous sekä 

Kehittyvät Kylät – Palveluita tuottamassa -hankkeen  

info- ja julkistamistilaisuus   

lauantaina 16.4.2016 klo 10-14 Kotalahti-talolla,  

Leppävirran Kotalahdessa (Laitilanniementie 10) 

10.00 Tilaisuuden avaus puheenjohtaja Minna Makkonen, Pohjois-Savon Kylät ry 

    Suomen Kylätoiminta ry:n puheenjohtaja Petri Rinne 

10.30  Kehittyvät Kylät – Palveluita tuottamassa –hanke Pohjois-Savossa 

Hankkeen teemojen esittely:  Monipalvelevat Kylät ja asuinalueet, Turvalli-
set kylät ja Osallistuvat, Vaikuttavat ja Kehittyvät kylät. 

Hankkeen projektipäällikkö Merja Kaija ja kyläkoordinaattorit Heli Haveri-
nen ja Tuula Palojärvi. 

Yhteistyö Palvelu tulevaisuuteen eMaaseutu-hankkeeseen   

12.00 Kahvia, pullaa ja piirakoita 

Kotalahden kylän ja Kotalahti-talon esittelyä 

13.00 Pohjois-Savon Kylät ry:n kevätkokous 

Käsitellään sääntömääräiset asiat, hyväksytään vuoden 2015 tilinpäätös ja 
vuosikertomus. 

 

Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 8.4.2016 mennessä. Kyläasiamies Merja 

Kaijalle 045 1791070 tai sähköpostilla pohjoissavonkylat@gmail.com.      

Ilmoita ruoka-aineallergioista etukäteen.  

 

Kevätpäivään ovat tervetulleita kaikki kylä– ja asukastoimijat,  

yhteistyökumppanit sekä median edustajat.  
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Pohjois-Savon Kylät ry Kevätkokous  

ESITYSLISTA  

Kevätkokous 16.4.2016, klo 13.00 Kotalahti-talo, Leppävirta  

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-
tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

5. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen 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 

Valtakirjat ja materiaali 

Muistakaa, että yhdistysjäsenillä täytyy olla valtakirja mukana kokouksessa tai toimitettu-

na etukäteen kyläasiamiehelle.  

Kokouksen materiaali löytyy www.pohjois-savonkylat.fi —> Pohjois-Savon Kylät (vasen 

reuna) Kevät– ja syyskokoukset. Sieltä löytyy valtakirjasta mallipohja sekä vuosikertomus 

ja tilinpäätös.  

Kylärekisteri ja kylätalorekisteri 

Muistakaa ilmoittaa kylärekisteriin yhteystietojen 

muutokset. Kylärekisterin kautta teemme kaiken 

tiedotuksen teidän suuntaan. Sähköisen kyläkir-

jeen listoille voi lisätä koko oman yhdistyksen 

hallituksen sähköpostit joko itse tai laittaa tiedot 

kyläasiamiehelle.  

Kylätalorekisteriin saa edelleen ilmoittaa kyläta-

lojen tietoa ja hankkeen myötä tietoja todella 

tullaan tarvitsemaan. Mikäli, ette pysty laittamaan tietoa nettilomakkeen kautta, ottakaa 

yhteys kyläasiamieheen.  

Uusi kylämatkailu-sivusto 

Matkailu- ja ympäristövalmennus Entra Ky kokoaa nyt Suomen suurinta kylämatkailun tie-

topankkia ja kylämatkailuverkostoa. Huhtikuussa 2016 avattava sivusto auttaa matkailijaa 

löytämään aitoja ja yksilöllisiä kokemuksia monipuoliselta maaseudultamme. 

www.kylaan.fi  
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Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa –hanke 

Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2016—30.5.2018. Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahas-

ton tuella. Hankkeen teemoina ovat Monipalvelevat kylät ja asuinalueet, Turvalliset kylät 

ja Osallistuvat, vaikuttavat ja kehittyvät kylät.  

Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Merja Kaija ja kaksi kyläkoordinaattoria Heli 

Haverinen ja Tuula Palojärvi.  Hankkeen toimitilat sijaitsevat Innocumissa, Siilinjärvellä    

huhtikuusta alkaen.  

Hankkeen alussa tullaan alueilla kiertämään kyläilloissa ja kertomaan hankkeesta sekä 

mitä hanke voi tarjota kylä– ja asukastoimijoille sekä millaisia toimenpiteitä hankkeen 

avulla voidaan kehittää ja viedä eteenpäin yhdessä teidän toimijoiden kanssa.  

Hankkeeseen valitaan mukaan 22 pilottikylää, joissa hankkeen toimenpiteitä toteutetaan 

teemojen mukaisesti. Lisäksi hankkeella on yleisiä toimenpiteitä, joihin kaikki kylätoimijat 

ovat tervetulleita mukaan. Näitä ovat yhteistyön edistäminen kylätoimijoiden ja järjestö-

jen väillä, kylä-kunta yhteistyön lisääminen, kylien välisen yhteistyön lisääminen sekä 

osallisuuden ja vaikutus mahdollisuuksien lisääminen. Lisäksi hankkeen aikana tullaan 

järjestämään opinto– ja tutustumismatkoja sekä työpajoja. 

Hankkeen aikana synnytetään uusia suunnitelmia hankkeiden pohjiksi, tehdään kehittä-

missuunnitelmia ja luodaan kyläturvallisuussuunnitelmia ja kylätalojen käytön monipuo-

listamissuunnitelmia, kehitetään kylä– ja lähipalveluita, kylien tarpeiden mukaisesti. Li-

säksi     aktivoidaan kyliä, levitetään hyviä malleja ja käytänteitä hankkeen teemojen tu-

eksi.  

Hankkeen alussa halukkaat kylät voivat hakea mukaan pilottikyliksi. Tätä varten luodaan 

lomake, jolla kartoitetaan kylien halukkuutta ja nykytilaa sekä kehittämistarpeita.  Loma-

ke julkaistaan nettisivuilla, facebookissa sekä seuraavassa jäsentiedotteessa.  Pilottiky-

lien haku on avoinna 31.5.2016 saakka. Lomakkeen voi täyttää joko sähköisesti tai pa-

perisena.  

Lisätietoja hankkeesta: projektipäällikkö Merja Kaija 045-1791070  tai                                 

pohjoissavonkylat@gmail.com 
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Avoimet Kylät päivää vietetään lauantaina 11.6.2016  ja silloin kylät ympäri Suomea    

toivottavat kaikki tervetulleiksi tutustumaan kylien toimintaan, kyläläisiin sekä kylien   

palveluihin. Kylien oma ohjelma voi olla mitä tahansa: tanssit, markkinat, ruokailua,    

liikuntaa, esityksiä, kirppis, kyläkävely, kylän matkailukohteen esittely, perhepäivä,     

kahvila kylätalolla, huutokauppa, tonttien esittelyä tai mitä ikinä ohjelmaa kylällä haluat-

tekaan järjestää. Tarkoitus on, että tilaisuus on kaikille avoin ja ohjelma sellaista, että se 

houkuttelee kävijöitä tutustumaan kylän toimintaan ja käyntikohteisiin. 

 

Jokainen kylä tekee omanlaista toimintaa ja omanlaisen tapahtuman! Tapahtuma voi olla 

pieni tai suuri, tehty yhden tai useamman toimijan voimin. Jos teillä on jo jokin tapahtu-

ma kyseiselle päivälle sen saa ilmoittaa mukaan.  

 

Ilmoittakaa: Kylä – Kunta – Tapahtuma (selkeä kuvaus päivästä) – Tarkka osoite – Ta-

pahtuma-aika – Järjestäjätaho (yhdistyksen tms. nimi) – Yhteyshenkilön nimi – Yhteys-

henkilön puhelinnumero – Yhteyshenkilön sähköposti — mahdollinen kotisivu, jossa lisä-

tietoja tapahtumasta. 

 

Tiedot tulee ilmoittaa kyläasiamies Merja Kaijalle  25.4.2016 mennessä                    

pohjoissavonkylat@gmail.com  

Huom! Siihen mennessä kaikki tiedot, jotka halutaan valtakunnalliseen tiedottamiseen 

mukaan. Markkinoinnissa saatte käyttää Avoimet Kylät -logoa.  

 

Kyläasiamies pyrkii vierailemaan kyseisenä päivänä kylillä, joilla ei ole vielä aiemmin käy-

nyt. Vuoden 2014 ja 2015 Avoimet Kylät –tapahtumista tietoa  

http://www.pohjois-savonkylat.fi/ —> Avoimet Kylät  

 

www.avoimetkylat.fi 

Avoimet Kylät 2016— la 11.6.2016  
Tulkaa mukaan kylien tapahtumapäivään! 
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Kyläpäällikkö-koulutusta syksylle 2016, mille alueelle ja millä teemalla? 

Otamme mielellään toiveita kyliltä vastaan, mille suunnalle koulutusta tulisi järjestää ja 

millä teemalla. Koulutuksen ei tarvitse olla samalla sisällöllä, kuin aiemmin pidetyt  Kylä-

päällikkö-koulutukset. Voimme kouluttaa vaikka kylätalojen tiedottamiseen ja viestintää 

tai tuotteistamiseen liittyen, tapahtumien järjestämiseen, rahoitukseen ja varainhankin-

taan, osallisuuteen tai kylä-kunta yhteistyöhön.   

Mihin teillä kylätoimijoilla on vain tarvetta. Suomen Kylätoiminta ry:n kautta tulevalla tuel-

la, voimme myös hankkia koulutukseen ulkopuolista osaamista ja kouluttajaa teidän toi-

minnan tueksi.  

Ottakaa yhteyttä ja laittakaa toiveita tulemaan kyläasiamiehelle, koulutus voidaan pitää 

joko yhtenä lauantaina syksyllä tai kaksi eri koulutusta arki-iltoina.  

Suomen kylätoiminta ry kerää hyviä kotouttamisesimerkkejä 

Kylätoimijoiden toivotaan ottavan nykyistä suuremman roolin maahanmuuttajien kotout-

tamisessa. Suomen kylätoiminta ry on saanut 73 000 euroa Koko kylä kotouttaa -

hankkeeseen, hankkeen toteuttamisaika on 1.3.–31.12.2016. Kyläläisten ja maaseututoi-

mijoiden avuksi koostetaan selkeä kyläläisen kotouttamisopas. Vinkkejä hyvistä kotoutta-

misesimerkeistä otetaan ilolla vastaan:  marjut.haapanen@kylatoiminta.fi  

Suonenjoen maaseudun yhteistyöryhmä ja Sydän-Savon maaseutupalvelu järjestävät 

Kylillä yhdessä etiäpäin huomennakin -tapahtuman Suonenjoella torstaina 

21.4.2016 klo 18.00. Paikkana Futuria Jalkalantie 6, Suonenjoki. 

Tilaisuudessa Yhteisöpohjaisesta palvelujen kehittämisestä, yhteiskunnallisesta yrittäjyy-

destä ja osallisuuden edistämisestä ovat tulossa luennoimaan ja keskustelua alustamaan 

Seija Korhonen maaseutupolitiikan yhteistyöryhmästä sekä toimittaja, tutkija ja kumppa-

nuuskehittäjä Hanna Moilanen Pieksämäeltä. Tilaisuudessa esille nousseita ajatuksia vie-

dään Suonenjoen maaseutuohjelmatyöhön. 

Ohjelma: Kahvitus klo 17.30, avaussanat klo 18.00, Hanna Moilanen 18.05 ja Seija Korho-

nen 19.15.  Kahvituksen aikana paikalla Kehittyvät Kylät—Palveluita tuottamassa -

hanke sekä Palvelu tulevaisuuteen eMaaseutu-hanke. Tule jututtamaan hankkeis-

ta. 

Ilmoittaudu 18.4.2016 mennessä: laura.reinikainen@siilinjarvi.fi p. 044 7401261  

Pohjois-Savon Kylät ry 
Puheenjohtaja 
Minna Makkonen 
Kauppilanmäentie 823,  
74270 Kauppilanmäki 
0400 544 204 
makkonen.minna@gmail.com 

 
Kyläasiamies 
Merja Kaija 
Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 
0451791070 
pohjoissavonkylat@gmail.com 
www.pohjois-savonkylat.fi 

mailto:laura.reinikainen@siilinjarvi.fi
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Pyydetään palauttamaan jos vastaanottajaa ei tavoiteta. 

Kyläasiamies Merja Kaija, Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 

 Vuoden 2016 toimintaa  

 Valtakunnallinen Avoimet Kylät –päivä 11.6.2016, Pohjois-Savo 

osallistuu valtakunnalliseen päivään.  Kaikki kylät mukaan!  Ilmoita 

tapahtumasi mukaan 25.4.2016 mennessä kyläasiamiehelle. 

 Pohjois-Savon Kylät ry kevätkokous sekä Kehittyvät Kylät – Palve-

luita tuottamassa -hankkeen info- ja julkistamistilaisuus lauantaina 

16.4.2016 klo 10-14 Kotalahti-talolla. 

 Valtakunnallinen paikallistoimijoiden juhla, Lokaali  10.-11.9.2016 

Päijät-Häme, Heinola Tervetuloa hämäläisiin kyliin!  

 Lokaali 2017 Valtakunnallinen paikallistoimijoiden juhla Pohjois-

Savossa Leppävirralla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. 

 Suomi100-ohjelma ja Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 

2017. http://suomi100finland.fi/etusivu 

 Facebookissa: Suomi 100 Pohjois-Savossa 

 Vuonna 2017 Avoimet Kylät –tapahtuma mukana Suomi100-

ohjelmassa.  

Pohjois-Savon Kylät ry @PSKylat 

www.pohjois-savonkylat.fi 


