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Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen monellakin tapaa. Korona
on tietysti hallinnut keskustelua jatkuvalla läsnäolollaan. Mutta
paljon muutakin on kylillä ja maaseudulla tapahtunut ja
tapahtumassa on asioita hyvään suuntaan.

Keväällä alkoi ilmestyä vapaa-ajan kiinteistölle ostajia ja
kiinteistöjen hinnat alkoivat nousta. Sen seurauksena monenlaista
ja ikäistä ihmistä siirtyi maaseudun rauhaan joko etätöihin tai
vapaa-ajan viettoon. Tässäkin Kosulassa on lähialueelle tullut
uusia asukkaita ja jopa lapsiperheitä. Oma piha ja vapaus näyttää
olevan lähtökohtana ja monella kotieläinten pito mahdollisuus on
parasta mitä voi olla.

Joutuu miettimään onko tämä pysyvä ilmiö. Pitkästä aikaa suunta
on muuttumassa kylien ja maaseudun kannalta ja valoa näkyy
tunnelin päässä. Toivon että pysyvät asukkaat ja kyläihmiset
osaavat ottaa tulijat vastaan ja saada kylien toimintaan mukaan.

Olen luottavainen siihen että parempi aika koittaa maaseudulle ja
kylille. Tällä hetkellä on monia isoja asioita jotka puhuvat sen
puolesta kuten ilmastomuutos, bio-ja kiertotalous ja havainto että
työtä voi tehdä muuallakin kuin ruutukaava-alueella. Toivottavasti
kuntien päättäjät ovat valmiita panostamaan kylien kehittämiseen
koska nyt on se hetki koittanut saada uusia asukkaita harva-
alueelle. Viestit EU:n suunnasta kertovat myös että rahaa on
tulossa Lappiin ja Itä-Suomeen ehkä enemmän kuin osattiin
odottaa. Tämäkin on hyvä uutinen kylätoimijoille, aktiivisuutta ja
meille osoitetut varat käyttöön ja kehittämään harvaalueita.

Siivoilen tässä jo pöytää Pohjois-Savon Kylien toiminnasta. Lähes
kymmenen vuotta olen ollut toiminnassa mukana eri tehtävissä ja
viimeiset neljä vuotta puheenjohtajana. Asioita on viety eteenpäin
hankkeiden kautta ja saatu näin lisää toimintaa kylille erilaisten
koulutusten, tapahtumien ja virkistyksen osalta. Ja kun työntekijä
määrä on ollut aikaisemman osa-aikaisen kyläasiamiehen jälkeen
3-5 työntekijää on se myös näkynyt maakunnan kylätoimijoille.

Kiitokset kaikille yhteistyökumppanelle ja ennen kaikkea kylien
aktiivisille toimijoille. Ja ennen kaikkea suuri Kiitos kylien
hallitukselle ja erinomaisille työtekijöille vuosien saatossa.

Menestystä !

havaintoja Puheenjohtajalta Verkkokohtaamisia kylille -hanke maaliin

Verkkokohtaamisia kylille -hankkeen
tavoitteena oli luoda kuudelle kylälle
Pohjois-Savon alueella etätoimintaa

verkon välityksellä. 

Hankkeen loppuraportti on
luettavissa kotisivuillamme:

www.pohjois-
savonkylat.fi/tutustu-

hankkeisiimme

"Osallistuminen piristi, oli mukava rupatella toisten kanssa."
"Koin osallistumisen iloa, kun osasin osallistua."
"Kynnys osallistua muihin vastaaviin madaltui."
"Rohkaisin mieleni ja ekaa kertaa tutustuin Teams yhteyteen".Auvo Hirvonen

Pohjois-Savon Kylät ry, puheenjohtaja

Hanke oli ensimmäinen
ESR-hankkeemme, ja
toteutimme sen
1.5.-30.9.2020 välisenä
aikana.
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kutsu syyskokoukseenikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -
hankkeen kuulumisia
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11.11.2020 klo 17.00 alkaen.
Lapinlahden kunnantalon Valtuustosali,
Asematie 4, 73100 Lapinlahti  

Syksyn myötä uskalsimme jatkaa
virkistyspäiviä useammalla kylällä. 

Turvallisuus huomioitiin kaikessa, ja
päivät pidettiin alkuun ulkona,
turvavälit huomioiden.

Koronaohjeistuksia ja neuvoja on
annettu ja opeteltu yhdessä uusia
toimintatapoja. 

Aika: 
Paikka: 

Ilmoittautuminen vaaditaan 6.11.2020 klo 16 mennessä:
kyläasiamies Merja Kaijalle merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi. 

Kokousmateriaalit ja valtakirjapohjat ovat kotisivuillamme
viikkoa ennen kokousta: www.pohjois-savonkylat.fi/pohjois-

savon-kylat-ry-toiminta/kevat-ja-syyskokoukset

Syyskokouksen yhteydessä klo 17.00 PiggyBaggy kimppa-
kyytisovelluksen esittely (esittely välitetään saliin etänä) 
Virallinen syyskokous alkaa klo 18.00. 
Kokousta voi seurata etänä, mutta virallisten
kokousedustajien tulee olla paikan päällä.

OHJELMA:

Kokouksen avaus. 
Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen suuruuksien
vahvistaminen vuodelle 2021 sekä hallituksen puheenjohtajan,
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.
Yhdistyksen puheenjohtajan valinta (Auvo Hirvonen ei ole jatkamassa
puheenjohtajana).
Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja heille henkilökohtaisten
varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Eila
Tolppanen (Hans-Peter Heubach), Janne Räsänen (Arja Huovinen),
Ulla Pirskanen (Pirkko-Liisa Hätinen) ja Antti Happonen (Arja
Voutilainen).
Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen: kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa.
Edustajien valitseminen muihin järjestöihin.
Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat.
Kokouksen päättäminen.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA:
Koronatilanne on taas muuttumassa ja hankkeen toiminnoissa meidän
tulee pystyä takamaan ihan kaikkien turvallisuus, niin osallistujien kuin
työntekijöidenkin kohdalla. Tästä syystä hankkeen toimintaan on tehty
muutoksia. Loppuvuonna kootaan kylille pienryhmiä, joihin kuhunkin
otetaan korkeintaan 10 osallistujaa. Lisäksi käynnistetään uudelleen
etävirkistyspäivät Jitsin kautta ja tarjotaan ikäihmisille mahdollisuus
myös vaihtaa kuulumisia puhelimessa hankkeen työntekijöiden kanssa. 

Etäjumppaa pilotoidaan vapaaehtoisten jumpanvetäjien kanssa. Laitteita
saimme hankittua Virtuaalisesti voimaa vanhuuteen -hankkeen kautta.
Kokemuksista lisää myöhemmin. 

Elokuussa saimme hankkeeseen uuden vahvistuksen,
kyläpalveluohjaajana aloitti Mira Leinonen. 

Virkistyspäivät ovat olleet todella odotettuja ja se on näkynyt
osallistujien palautteissa. On ollut "ystävän kaipuuta" ja "ikävä muita
osallistujia".  
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Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy kotisivuiltamme. 
Tilaisuuden tallenne katsottavissa Pohjois-Savon Kylät ry:n

YouTube-kanavalla.

K Y L Ä T  K Y S E E S S Ä P Ä Ä O M A A  P Ä Ä T Ö K S E N T E K O O N

Kimppakyyti-sovellus PiggyBaggy Kylät kyseessä - pääomaa päätöksentekoon 

"Hyvä, että kyl i l le tulee kasvavia vastuita monissa isoissa
asioissa, ja se on hieno asia, mutta si i tä olen huolissani
jos ne pitää hoitaa talkoil la. Isoja asioita ei voida teettää
talkoil la vaan si i tä pitää saada myös korvaus." 
Tarja Lukkari

Kylätoiminta tarvitsee esille tuomista sekä kylien ja
maaseudun puolestapuhujia. 
Tätä edistimme KYLÄT KYSEESSÄ pääomaa
päätöksentekoon -tilaisuudessa 19.9.2020. 

"On turhaa tehdä vastakkainasettelua kyl ien ja kunta-
keskuksen tai maaseudun ja kaupunkien väli l lä, Se ei auta
ketään, ja parempi on ajatel la vastavuoroisuutta.
Symbioosia, keskinäistä r i ippuvuussuhdetta, jol loin
päästään näihin suuri in tavoitteisi in." 
Elsi Katainen

Alla pari nostoa tilaisuudesta:
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