
 

 

Pohjois-Savon Kylät ry 

Jäsentiedote 1/2018 

Tule kuulemaan Kehittyvät Kylät—hankkeen tuotoksia  
sekä pilottikylien esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä.  
14.4.2018 klo 10.00-13.00 Muuruveden kylätalolle 
(Rantatie 9, Muuruvesi) hankkeen päätöstilaisuuden jäl-
keen klo 13.30 Pohjois-Savon Kylät ry:n kevätkokous.  
 
Tilaisuus on kaikille avoin, toivomme ilmoittautumista 
12.4.2018 mennessä. 

  

 

  



 

 

Harvaan asutun maaseudun palveluiden tarjonta on karkaa-
massa kauemmas ja kauemmas tässä uudistus-ja keskittämis-
vimmassa. 

Kysymys kuuluu, kuinka tarjotaan niille ihmiselle palveluita, 
jotka asuvat taajamien ulkopuolella. Miten hoidetaan palve-
lut, kuljetukset ja turvallisuuteen liittyvät asiat? Vastaus ei ole, 
että kolmas sektori tai uusi kuntamalli sen hoitaa, kun tuota 
mallia ei näytä vielä olevan olemassa. 

Ihmetystä herättää myös se, miksi maakuntatason valmiste-
lussa ei ole kuultu varsinaisia maakuntatason kylätoimijoita, 
joilla on käytännön kokemus olemassa oleviin ongelmiin. Toi-
votaan, että jossain vaiheessa meillekin annetaan puheenvuo-
ro, kun tuo lähidemokratia ja asukkaiden kuuleminen on kaik-
kien huulilla, myös maakuntatasolla. 

Ongelmat ovat varmasti ratkaistavissa, kunhan asioista pääs-
tään joskus keskustelemaan, mutta eikö hyvä suunnittelu ja 
tulevaisuuden visiot ole kaikille tarkoitettu? 

Suomen kylät ry on aloittanut valtakunnan tason laatutyön, 
jossa olemme mukana. On hyvä, että vallitsevat käytännöt  
kirjataan ja luodaan yhtenevät 
mallit kylätoimijoille. Jatkossa 
tulemme varmasti kysymään 
kyliltä mikä on kylätoiminnan 
vaikuttavuus.  

Yksi hyvä mittari on tehdyt tal-
kootunnit. Jo nyt olemme saa-
neet isoja tuntimääriä yksityis-
ten kylien tekemistä vuosita-
son talkootunneista jopa yli 
4000 tuntia vuodessa. 

Lumisateessa kevättä odotel-
lessa, onneksi on tuota valoa 
kaikille. 

Auvo Hirvonen 
Pohjois-Savon Kylät ry 
Hallituksen puheenjohtaja 

PALVELUITA ODOTELLESSA… 



 

 

Pohjois-Savon Kylät ry Kevätkokous 

la 14.4.2018 klo 13.30 alkaen 

Muuruveden kylätalolle (Rantatie 9, Muuruvesi) 

13.30 Ajankohtaista kylätoiminnasta, kyläasiamies Merja Kaija 

14.00 Varsinainen kokous, käsitellään sääntömääräiset asiat. 

 

Esityslista 

1.  Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheen-

johtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 

3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilin-

tarkastajien lausunnon esittäminen 

5.   Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myön-

tämisestä päättäminen hallituksen jäsenille sekä muille vas-

tuuvelvollisille  

6.   Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toi-

mittamat asiat 

7. Kokouksen päättäminen 

Ilmoittautumiset 12.4.2018 mennessä kyläasiamies  
Merja Kaijalle  045- 1791070   
tai merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi   
Muistakaa yhdistysjäsenet valtakirjat mukaan. 
Kokousmateriaali on saatavilla  
www.pohjois-savonkylat.fi —> kevät-ja syyskokoukset 

  

KUTSU 



 

 

Maaseutuparlamentti 
Leppävirralla  

1.-3.9.2017 



 

 

Aukeaako teidänkin kylänne kesäkuussa? 

Valtakunnallinen Avoimet kylät -päivä järjestetään neljättä kertaa 
9.6.2018. Päivän aikana sadat kylät avaavat ovensa vieraille ja kutsu-
vat tutustumaan elämänmenoonsa. Mukana on kaikenkokoisia kyliä 
ympäri Suomen, ja viesti on yhteinen: ovet kylille ovat aina avoinna! 
 
Onko teidänkin kylänne jo ilmoittautunut mukaan? Avoimet kylät on 
tärkeä päivä: se on Suomen suurin kylätapahtuma, joka tuo mahdolli-
suuden esitellä kylätoimintaa ihan jokaiselle. Sellaisellekin, joka ei 
tiedä mikä on kylä, tai mistä erottaa kylän toisesta.  Jokainen kylä saa 
tulla juuri omanlaisella tapahtumalla mukaan pienellä tai suurella. 

Ilmoita kyläsi mukaan Pohjois-Savossa ottamalla yhteyttä kylä-
asiamies Merja Kaijaan puh. 045-1791070 tai merja.kaija@pohjois-
savonkylat.fi   

Tapahtuman sivustolta www.avoimetkylat.fi löydät materiaalia kylä-
tapahtumanne mainostamiseen. Pohjois-Savossa tehdään tänäkin 
vuonna oma kartta niistä kylistä, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan 
20.4.2018 mennessä. Lue lisää nettisivuilta www.pohjois-savonkylat.fi 
—> Avoimet Kylät  

Viime vuonna ovensa avasi 750 kylää –  
avataan ovia tänä vuonna vielä enemmän! 



 

 

Pohjois-Savon Kylät ry yhteystiedot  
 

Puheenjohtaja Auvo Hirvonen   

044 0678373     

auvohir@gmail.com  
 

Varapuheenjohtaja Ulla Pirskanen 

050 3560165 

pirskanen51@hotmail.com  
  

Kyläasiamies Merja Kaija   

045 179 1070     

merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi 
 

www.pohjois-savonkylat.fi 

www.kehittyvatkylat.fi  

Pohjois-Savon Kylät ry  
@pohjoissavonkylat 

@PSKylat  

Pohjois-Savon Kylät ry  
@pskylat 

Kehittyvät kylät -hanke kiittää kaikkia kyliä ja toimijoita  
Haikein mielin lopettelemme tänä keväänä meidän isoa ponnis-
tusta Kehittyvät  Kylät—palveluita tuottamassa hanketta. Olem-
me melkein kolme vuotta olleet tukemassa hankkeen kautta 
monenlaista kehittämistoimintaa kylillä ja asuinaluilla,   
hankkeen tilaisuuksissa osallistujia ollut yli 3000, olemme pitä-
neet lukuisia palavereita ja suunnittelu tapaamisia kylillä, järjes-
täneet 57 erilaista työpajaa,  olemme osallistuttaneet kyliä ja 
kyläläisiä sekä olemme yhdessä toimijoiden kanssa saaneet uu-
sia hankeaihioita sekä  olemme parantaneet kyläturvallisuutta 
ja kyläläisten omaa varautumista. Ilman teitä aktiivisia toimijoi-
ta, ei hankkeemme olisi voinut onnistua. Kiitos teille kaikille, 
olette mahdollistaneet tämän tekemällä arvokasta vapaaehtois-
työtä oman alueenne eteen.  
 

Merja Kaija, projektipäällikkö 


