
 

 

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 

Pohjois-Savon Kylät ry 

Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna 1993. Vuosi 2017 oli 
yhdistyksen 24. 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 2017 toiminta  

Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminnan painopisteet vuodelle 2017 olivat: 

 Kehittyvät kylät – Palveluita tuottamassa hankkeen hallinnointi ja toteuttaminen koko Pohjois-
Savon alueella 

 Maaseutuparlamentin toteuttamisessa mukana oleminen 

 Kylätoiminnan tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana toimiminen 

 Kylärekisterin ja kylätalorekisterin ylläpito 

 Pohjois-Savon Vuoden kylän valinta sekä Avoimet Kylät –päivä 10.6.2017 

Vuosi 2017 Pohjois-Savon Kylät ry:ssä  
 
Pohjois-Savon Kylät ry on vuoden 2017 toiminta oli yhdistyksen toiminnan ja näkyvyyden kannalta huippu 
vuosi. Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hanke jatkoi toimintaa pilottikylien kanssa ja yhteisiä kaikille 
toimijoille avoimia työpajoja ja koulutuksia pidettiin vuoden aikana useita. Pilottikylien kanssa kehitettiin 
erilaisia toimintoja ja kylät hakivat itse useita erilaisia hankkeita Leader-ryhmiltä. Pohjois-Savon Kylät ry 
henkilöresurssi oli huikea, yhteensä 5 henkilöä työskenteli erilaisissa kylätoimintaan liittyvissä tehtävissä 
vuoden aikana. Valtionavustuksen osalta vuosi oli tiukin useaan vuoteen, mutta saimme silti tehtyä 
ylijäämäisen tilinpäätöksen. 
 
Maaseutuparlamentti oli vuoden kohokohta Leppävirralla. Pohjois-Savon Kylät ry sai paljon näkyvyyttä ja 
tunnettavuutta tapahtuman myötä. Tavoitimme suuren joukon maaseudun toimijoita niin Pohjois-Savosta 
kuin valtakunnallisesti.  
 
Tiedonvälittäminen kylätoimijoille on jatkunut ja pitkäjänteinen tiedotustyö on tuottanut tulosta vuoden 
aikana. Olemme lisäksi hankkeen ja maaseutuparlamentin myötä tavanneet useita tuhansia henkilöitä, joille 
on saatu viestiä Pohjois-Savon Kylät ry:stä ja kylä- ja asukastoiminnasta. 
 
Maakuntauudistuksen osalta tehtiin yhteiset tilaisuudet kaikkien Leader-ryhmien kanssa ja lisäksi yhteistyö 
Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishankkeen (Sakke-hanke) kanssa oli tiivistä. 
 



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. Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi 2017 tehtiin 

kaikkiaan 16 eri ehdotusta, joissa esitettiin 12 eri kylää 10 eri Pohjois-Savon kunnasta.  Pohjois-Savon Kylät 

ry:n hallitus valitsi näistä 12 kylästä 4 kylää finaaliin. Finaaliin valitut kylät olivat Kotalahti; Leppävirta, 

Muuruvesi; Kuopio, Paukarlahti; Leppävirta ja Viljolahti; Varkaus. Pohjois-Savon Kylät ry pyysi finaalikyliltä 

perusteluja ja lisätietoja valinnan tueksi. Lisätietoja valinnan tueksi kysyttiin asukasmäärästä, toiminnasta, 

kyläsuunnitelmasta, toiminnan nykytilasta, tulevaisuudesta, aktiivitoimijoiden määrästä, toimintatiloista ja 

yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.  

Pohjois-Savon Vuoden Kylän valinnasta 2017 voidaan todeta, että kaikki finaaliin valitut kylät olivat hyvin 

toimivia, monenlaisia tapahtumia järjestäviä ja elinvoimaisia kyläalueita Pohjois-Savon alueelta. Kaikki 

finaalikylät ovat omalla talkoohengellä tehneet erinomaista ja arvokasta työtä oman asuinalueensa ja 

asukkaidensa eteen. 

Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus päätti esittää Muuruveden kylää, Kuopiosta ehdotettavaksi Pohjois-Savon 

Liitolle Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi 2017.  Pohjois-Savon Liitto palkitsi Muuruveden Pohjois-Savon 

Vuoden Kyläksi maakuntavaltuuston kokouksessa 5.6.2017. 

Avoimet Kylät – päivä  

Avoimet Kylät- päivä pidettiin 10.6.2017. Tapahtumaan osallistui Pohjois-Savosta yhteensä 18 kylää, 
arviolta kylien tapahtumiin osallistui 7460 kävijää.  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. Kyläasiamies vieraili 
Avoimet Kylät päivänä Ylä-Savossa eri kylillä. www.avoimetkylat.fi  

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 29 kylätaloa tai vastaavaa kylien 
kokoontumispaikkaa.  

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset  

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

Kevätkokous ja kylien kevätpäivä  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.4.2017 Halunan kylätuvalla Nilsiässä. 
Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi puheenjohtajan valinta, puheenjohtaja 
Minna Makkosen eropyynnön vuoksi, lisäksi esityslistalla oli hallituksen jäsenten täydentäminen 
eronneiden tilalle. Ohjelmassa oli lisäksi Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hankkeen infoa sekä 
Maaseutuparlamentin tulevan ohjelman julkistaminen. Osallistujia oli yhteensä 13 kpl.  

Syyskokous ja kylien syyspäivä  

Syyskokous pidettiin 18.11.2017 Hotelli Isovalkeisella Kuopiossa. Syyskokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asia, vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018, päätettiin 
jäsenmaksuista sekä valittiin hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja. Ennen kylien syyspäivää pidettiin 



Kehittyvät Kylät hankkeen toimesta kylätoimijoille suunnattu liikenteenohjaus koulutus.  Kylien 
syyspäivässä kuultiin Tienpidosta Pohjois-Savossa Tommi Huttusen (Pohjois-Savon ELY-keskus) kertomana, 
Vapepa infoa sekä Kuopion Vetrean kotihoidosta tietoa. Syyskokouksen osallistujia oli 17 henkilöä. 

Hallitus 2017 
 
Hallituksen puheenjohtaja 
Minna Makkonen (Vieremä) 28.3.2017 saakka  Auvo Hirvonen 22.4.2017 alkaen 
 
Hallituksen jäsenet     varajäsenet 
Auvo Hirvonen (Tuusniemi) vpj. 22.4.2017 asti     Ulla Levämäki (Etelä-Tuusniemi) 22.4.2017 asti 
Ulla Levämäki (Tuusniemi) 22.4.2017 alk.  Antti Happonen (Tuusniemi) 22.4.2017 alkaen 
Tuomo Paavola (Etelä-Kuopion Kylät ry)   Kaarina Korhonen (Etelä-Kuopion Kylät ry) 
Arja Huovinen (Soinilansalmi, Leppävirta)  Helena Alanne (Leppävirta) 
Leena Luostarinen (Kangaslampi)   Osmo Asikainen (Viljolahti) 
Seija Korhonen (Tervo) 15.2.2017 saakka,   Pirkko-Liisa Hätinen (Hautolahti) 
Ulla Pirskanen 22.4.2017 alkaen    Pirkko-Liisa Hätinen (Hautolahti) 
Kari Vornanen (Paisua),     Tarja Martikainen (Iisalmen Pohjois-Kylät) 
Hans-Peter Heubach (Kangaslahti)   Juhani Pentikäinen (Haluna) 
Iris Niskanen (Mansikka ry, Leader) vpj. 22.4.alkaen Juha Kilpeläinen (Mansikka ry, Leader-edustaja) 
Pekka Kaikkonen (Pohjois-Savon Liiton edustaja) 
 
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi kyläasiamies Merja Kaija. Hallituksen kokouksia oli vuoden 
aikana 9 kertaa, joista 1 kpl oli sähköpostikokouksia.  

Kirjanpidosta vastasi Talouspalvelut TiMa Oy. Tilintarkastajina toimivat 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 peruskylätoiminta työn osalta 40-50 % kokonaistyöajasta, joka vuonna 2017 
sisälsi myös Maaseutuparlamenttiin liittyvät tehtävät. 

Jäsenet  

Yhdistyksellä oli yhteensä 67 maksanutta jäsentä, joista 54 yhdistysjäsentä, 12 henkilöjäsentä ja 1 
kannattajajäsen.  Maksamattomia jäseniä oli yhdistysjäsenissä 10 ja henkilöjäsenissä 2. 

Muistamiset  

Vuoden 2017 “kylänuija” kiertopalkinto luovutettiin kyläasiamies Merja Kaijalle. 

Edustukset  

Yhdistyksellä on ollut edustus Vapepa:n maakuntatoimikunnassa, jossa vuonna 2017 edustajana toimi 
kyläkoordinaattori Heli Haverinen ja varalla kyläasiamies Merja Kaija. Maakuntatoimikunta kokoontui kaksi 
kertaa vuodessa. Pohjois-Savon Kylät ry on edustettuna Pohjois-Savon jäteasiainneuvottelukunnassa. Auvo 
Hirvonen on Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksessa kylätoiminnan edustajana.  Pohjois-Savon 
Sosiaaliturvayhdistyksen hallituksessa Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajana Merja Kaija. 

Lausunnot ja kannanotot  

Pohjois-Savon Kylät ry antaa lausuntoja ja ottaa kantaa kylä- ja asukastoimintaa sekä maaseudun asukkaita 
koskeviin asioihin.   

 



Tiedotustoiminta ja medianäkyvyys  

Nettisivuja (www.pohjois-savonkylat.fi) päivitettiin säännöllisesti ja niillä tiedotettiin ajankohtaisista 
asioista, tapahtumista, uutisesta. Kylätoiminnan työkalupakin kautta jaetaan tietoa ja materiaali kylä- ja 
asukatoimijoille. Pohjois-Savon Kylät ry:n Facebook sivuilla tiedotettiin toiminnasta, ajankohtaisista asioista 
sekä jaetaan ajankohtaisia kylä- ja asukastoimintaan sekä järjestötoimintaan liittyviä asioita. Pohjois-Savon 
Kylät ry:lle on myös twitter tili @PSKylat, joka on linkitetty yhteen Facebookin kanssa.  Lisäksi yhdistykselle 
luotiin vuoden 2017 aikana Instagram tili Pohjois-Savon Kylät ry @pskylat.  

Sähköisiä Kyläkirjeitä lähetettiin yhteensä 9 kappaletta vuoden 2017 aikana suoraan Kehittyvät Kylät 
hankkeeseen liittyen 5 kpl, Maaseutuparlamentin osalta 3 kpl, ja kylätoiminnan kyläkirjeitä 2 kpl.  Sähköiset 
Kyläkirjeet toimitettiin kaikille kyläasioista kiinnostuneille kylärekisterissä oleville, itse kyläkirjeen tilanneille 
sekä yhteistyökumppaneille ja verkostoille. Sähköisen kyläkirjeen listat käytiin läpi ja vanoja tietoja 
poistettiin vuoden aikana. 

Postitse lähetettäviä jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana kolme kappaletta jäsenille ja 
yhteistyötahoille, joissa oli mukana Kehittyvät Kylät- hankkeen sekä Maaseutuparlamentin ajankohtaisia 
asioita ja tiedottamista.  Jäsentiedotteista myytiin mainostilaa muille toimijoille, joista yhdistys sai tuottoja. 

Medianäkyvyyttä saimme vuoden aikana todella hyvin sekä peruskylätoiminnan osalta, sekä liittyen 
Kehittyvät Kylät –Palveluita tuottamassa –hankkeeseen sekä Maaseutuparlamenttiin liittyen. 

Tapahtumat ja osallistumiset 2017 

Hallituksen kokouksissa on päätetty vuoden aikana tapahtumista osallistumisista perustoiminnan osalta. 
Auvo Hirvonen edusti Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n vuosikokouksessa, Näädänmaan kyläjuhlassa, 
Kylätoiminnan neuvottelupäivillä joulukuussa Tampereella, Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokouksessa 
Helsingissä, Maakunta uudistukseen liittyvässä tilaisuudessa Veturin alueella Iisalmessa. 

Merja Kaija esitteli Maaseutuparlamenttia Suomen Kylät ry:n hallituksen kokouksessa 11.4., Kylätoiminnan 
kevään neuvottelupäivillä Tampereella, Maakuntauudistus tilaisuuksissa Kalakukon ja Mansikan alueen 
tilaisuuksissa  

Iris Niskanen edusti Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n kevätkokouksessa sekä Mansikka ry:n 20-
vuotisjuhlassa Mansikkaharjussa Leppävirralla. 

Ulla Levämäki oli yhtenä edustaja Auvo Hirvosen ja Merja Kaijan kanssa Suomen Kylätoiminta ry:n 
syyskokouksessa Helsingissä marraskuussa. 

Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät  

Yhteistyötä tehtiin vuoden aikana Pohjois-Savon kolmen Leader-ryhmän, Mansikka ry, Kalakukko ry sekä 
Ylä-Savon Veturi ry kanssa, E-maaseutu –hankkeen, Kylät Sydämellä hankkeen sekä Sakke-hankkeen kanssa. 
Yhteistyötä tehtiin maakuntatasolla Pohjois-Savon Liiton, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen, Vapepa:n, 
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.  

Talous  

Yhdistyksen talous perustui TEM:n maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän myöntämään, SYTY:n kanavoimaan 
kylätoiminnan valtionapuun, jäsenmaksutuottoihin, hankerahoitukseen, varainhankintatuottoihin sekä 
Maaseutuparlamentin osalta erilaisiin avustuksiin, sponsorituloihin sekä osallistumismaksuihin. Vuoden 
2017 tilinpäätös oli 12 608,06 euroa ylijäämäinen. 



Kehittyvät Kylät –palveluita tuottamassa hanke  

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% -
60% 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 50 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. 

Vuoden aikana hankkeessa tehtiin 2 opintomatkaa toinen Möhköön ja toinen Vuolenkoskelle. 

Hankkeen toiminnasta raportoidaan maksatuksien yhteydessä ja hankkeen etenemistä seuraa hankkeen 
seurantaryhmä. 

Maaseutuparlamentti  

Pohjois-Savon Kylät ry toimi paikallisena järjestäjänä ja toteuttajana Valtakunnallisessa 
Maaseutuparlamentissa 1.-3.9.2017 Leppävirralla. Suomen ensimmäinen tässä laajuudessa järjestetty 
Maaseutuparlamentti 2017 kokosi yhteen kaikki maaseudun kehittämisestä ja maaseutupolitiikasta 
kiinnostuneet, Mahdottomuuksista mahdollisuuksia teeman alle 1-3.9.2017 Leppävirralle, Pohjois-Savoon.  
Tapahtumaa tehtiin ensimmäistä kertaa Suomessa tällä konseptilla. Samaan yhteyteen yhdistettiin Suomen 
Kylätoiminta ry:n vuosittain kylätoimijoiden Lokaali- tapahtuma sekä Kylähullujen killan Valtakunnallisen 
Kylähullun valinta. Maaseutuparlamentin järjestäjinä toimivat Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), 
Maaseutuverkosto (MAVI), Suomen Kylätoiminta SYTY ry ja Pohjois-Savon Kylät ry, joka vastasi paikallisesta 
järjestämisestä Leppävirralla. 
 
Tapahtumassa järjestelyissä työskenteli osa-aikaisesti kyläasiamies Merja Kaija, tapahtumakoordinaattori 
Seija Heiskanen, harjoittelija oli Eleonora Tikkanen. 
 
Retkiä toteutui yhteensä 15 kpl. Osallistujia retkille oli yhteensä 309 ja rekioppaita 16. Kohteita oli yhteensä 
43 kappaletta. Iltapäivän mittaisia seminaaripajoja järjestettiin 6 ja työpajoja kaikkiaan 30 kahdessa eri 
vaiheessa. Pajoja järjestettiin 6 eri kohteessa Leppävirran kirkonkylän ja Vesileppiksen alueella. Eniten 
työpajoja järjestettiin Kivelän koululla, kaikkiaan 16. Työpajoissa toimi vapaaehtoisia oppaina 9 henkilöä.  
 
Maaseutuparlamentissa maaseudun toimijoille tarjottiin tulla esittelemään toimintaa kumppanitorille, 
kiinnostus kumppanitoria kohtaan oli niin suuri, että Kumppanitori jouduttiin jakamaan useisiin tiloihin 
Vesileppiksen alueella. Kumppanitori oli tapahtuman aikana avoinna lauantaina klo 9.00- 17.00 ja 
sunnuntaina klo 9.00-14.00. Esittelijöitä oli yhteensä sisätiloissa 27 eri tahoa. Sadonkorjuutori suunniteltiin 
ja toteutettiin ensimmäistä kertaa Vesileppiksen alueelle. Tori sijaitsi Sport & Spa Hotel Vesileppiksen ja 
jäähallin välisellä paikoitusalueella. Tori oli avoinna pe 1.9. klo 14-18, la 2.9. klo 9-16 ja su 3.9. klo 9-14. 



 
Sadonkorjuutorille ilmoittautui kaikkiaan 20 myyjää tai esittelijää. Torilta varattiin paikat kahdeksalle 
tapahtuman Kumppanille, koska kaikki eivät mahtuneet sisätilojen Kumppanitorille. Torilavalle suunniteltiin 
ja koottiin oma ohjelma. Kaikkiaan 10 ohjelmaryhmää ja yhteensä 85 esiintyjää viihdytti yleisöä kolmen 
päivän aikana.  Leppävirran kunta tarjosi toriyleisölle soppaa kahtena päivänä kaikkiaan 800 annosta. 
Yleisöä kävi torilla kolmen päivän aikana 2 000 hlöä. Vapaaehtoisia tapahtumaa oli tekemässä yhteensä 135 
henkilöä ja talkootöitä kertyi yhteensä 1471 tuntia. 
 
Ohjeisohjelma Maaseutuparlamentin ohessa Leppävirralla toteutui Maaseutututkijatapaaminen 31.8.2017, 
Lapsi- ja perhepalvelut maaseudulla – työpaja 1.9.2017, Kulttuuriympäristöt voimavaraksi työpaja MDI 
1.9.2017, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 20-vuotisjuhlat 1.9.2017 kutsuvieraille sekä Valtakunnallisen 
kylähullun valinta, Kylähullujen killan kautta. 
 
Maaseutuparlamentissa onnistuttiin. Tapahtumaan oltiin kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä, tapahtumaa 
jopa kehuttiin loistavasti järjestetyksi. Jatkoa tapahtumalla toivotaan, palautekyselyyn vastaajista 93,3, % 
olisi tulossa uudestaan tapahtumaan. Tapahtuman puitteita ja sisustusta oli kehuttu hienoksi. Järjestelyjen 
toimivuutta on kehuttu, kuten myös puhujia ja keskustelijoita. Tarjontaa esim. työpajoissa ja retkissä oli niin 
paljon, että on ollut jopa valinnan vaikeutta mihin osallistuu. Tapahtuma oli monipuolinen, jokaiselle 
jotakin. Loppuyhteenvetona Maaseutuparlamentista voi todeta, että tällä aikataululla ja näillä resursseilla 
tuotettu tapahtuma onnistui jopa yli odotusten.  
 
Maaseutuparlamentissa kohtasivat erilaiset toimijat kylistä kaupunkeihin, asukkaista päättäjiin, yrittäjistä 
yhdistyksiin, osallistujia tapahtumassa oli noin 800 ja sadonkorjuutorilla noin 2000. Tapahtuma järjestettiin 
osana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan ohjelmaa.  Maaseutuparlamentista on laadittu erillinen 
loppuraportti, jossa tapahtuman tarkemmat tiedot. 
 
Katsaus tulevaan Pohjois-Savon Kylät ry vuonna 2018 

Vuonna 2018 tullaan toimimaan kylätoiminnan edistäjänä Pohjois-Savossa. Vuoden 2018 osalta 
valtionavustuksen nousun myötä toimintaa voidaan jatkaa entisten vuosien tapaan. Painopisteenä vuodelle 
2018 on laatutyön tekeminen valtakunnallisesti koko kylätoiminnan kentällä. Kehittyvät Kylät- Palveluita 
tuottamassa hanke jatkaa hankesuunnitelman mukaisesti ja päättyen 30.5.2018. Uusia hanke avauksia 
etsitään ja kirjoitetaan, jotta hanke toiminta saataisiin jatkumaan Kehittävät Kylät –hankkeen jälkeen. 

12.3.2018 

Pohjois-Savon Kylät ry 

hallitus 


