
 

 

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 

Pohjois-Savon Kylät ry 

Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna 1993. Vuosi 2018 oli 
yhdistyksen 25. 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 18 kuntaa, joissa 
kyliä yhteensä noin 270. Pohjois-Savossa on 170 rekisteröityä kyläyhdistystä, loput 100 ovat kylätoimikuntia 
sekä muita yhdistyksiä, jotka toimivat kylä- tai asukasyhdistyksen tavoin.  

Vuoden 2018 toiminnan painopisteinä olivat: 

• Kehittyvät kylät – Palveluita tuottamassa hankkeen loppuun toteuttaminen 

• Kylätoiminnan tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana toimiminen  

• Kylärekisterin ja kylätalorekisterin ylläpito 

• Avoimet Kylät –päivä 9.6.2018 

• Uusien hankkeiden käynnistäminen 

• Osallistutaan Suomen Kylätoiminta ry:n kylätoimijoiden neuvottelupäiville ja kyläasiamiespäiville 
resurssien mukaan  

• Valitaan Pohjois-Savon Vuoden kylä 2018 yhdessä Pohjois-Savon liiton kanssa ehdotusten 
perusteella 

 
Toiminnan toteutuminen vuoden 2018 aikana 
 
Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa – hanke toteutettiin loppuun hankesuunnitelman mukaisesti. 
Jatkettiin toimintaan kylille tiedonvälittäjänä ja viestintä vuoden 2018 aikana oli onnistunutta. Kylärekisterin 
osalta aloitettiin vuoden 2018 aikana läpikäynti tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja vanhojen tietojen 
poistaminen niin kylärekisteristä kuin sähköisten kyläkirjeen tilauslistoilta. Tässä yhteydessä toimivien kylien 
määrää väheni huomattavasti Pohjois-Savossa, moni kylätoimikunta on lopettanut toimintansa. 
Kylätalorekisterin päivitys jatkettiin sekä uutena Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hankkeen myötä 
jatkettiin kyläturvallisuusyhteyshenkilöiden yhteystietojen saamista sekä Pohjois-Savon Kylät ry:lle, että 
Pohjois-Savon Pelastuslaitokselle. Osallistuimme valtakunnalliseen Avoimet Kylät päivään ja saimme mukaan 
uusia kyliä Pohjois-Savosta. Valtakunnallisille neuvottelupäiville osallistuttiin sekä Lokaaliin Savonlinnassa. 
Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2018 valittiin yhdessä Pohjois-Savon liiton kanssa. 
 
Uusien hankkeiden osalta hallituksemme teki linjausta vuoden 2018 alussa, jotta edistämme ensisijaisesti 
STEA:lta haettavaa ikäihmisille suuntautuvaa hanketta, toissijaisena koulutushanketta Kalakukon alueella ja 
kolmantena kyläturvallisuushanketta. Hallituksen linjaukset tuottivat tulosta ja saimme vuoden 2018 aikana 
alkamaan kaksi uutta hanketta. Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hanke STEAN rahoittamana vuosille 2019-
2021 sekä Koulutukset kuntoon –ossoominen mukkaan –hanke päätös Kehittämisyhdistys Kalakukolta.  
 
 



Vuoden kylän valinta  

Vuodesta 2015 alkaen Pohjois-Savon Vuoden Kylää on voinut ehdottaa kuka vain, joko nettisivuilla tai 
postitse. Vuonna 2018 saimme ehdotuksia yhteensä 95 kpl.  Ehdotettuja kyliä oli yhteensä 15 kpl, 9 eri 
kunnasta Pohjois-Savon alueelta. Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus päätti esittää, että Pohjois-Savon Liitto 
valitsee Kotalahden Leppävirralta Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi 2018. Kotalahti palkittiin Pohjois-Savon 
Vuoden Kyläksi 2018 maakuntavaltuuston kokouksessa 11.6.2018.  Kunniamaininnan sai Tuovilanlahden 
kylä (Maaninka, Kuopio) kylämatkailun kehittämisestä.   

Valtakunnallinen Avoimet Kylät – päivä  

Avoimet Kylät- päivä pidettiin 9.6.2018. Tapahtumaan osallistui Pohjois-Savosta yhteensä 16 kylää, arviolta 
kylien tapahtumiin osallistui 1200 kävijää.  Tarjolla päivässä oli tansseja, kirpputoreja, musiikkia, yhdessä 
oloa sekä frisbeegolfia. Samana päivänä oli lisäksi Valtakunnallinen kyläkauppapäivä ja osassa kylistä tehtiin 
kyläkaupn kanssa yhteistyötä. Kyläasiamies vieraili Lapinlahdella Lukkarilan Hirvikämpällä sekä Korpijärvellä 
kyläkaupan ja kylän yhteisessä tapahtumassa. Yhdessä Pohjois-Savon Leader –ryhmien kanssa tehtiin 
Pohjois-Savon kohteista oma kartta, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa ja lisäksi kaikki kohteet löytyivät 
valtakunnalliselta kartalta osoitteesta www.avoimetkylat.fi. 

Kylärekisteri ja kylätalorekisteri  

Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää kylärekisteriä, kylätalorekisteriä sekä listaa 
kyläturvallisuusyhteyshenkilöistä. Vuoden 2018 alussa aloitettiin koko kylärekisterin läpikäynti, lähettämällä 
kaikille kylille omat tiedot kylärekisteristä sekä pyyntö päivittää ja korjata tiedot. Kylärekisterin 
päivittämistä on tehty koko vuoden 2018 ajan ja jatketaan vielä vuonna 2019. Sähköisten uutiskirjeen 
tilaajalistat on myös käyty läpi ja päivitystä tehdään koko ajan pyyntöjen mukaan. Kylien suuntaan 
viestintää varten tarvitsemme ajantasaiset tiedot. Kylätalorekisterissä oli vuoden 2018 lopussa 30 kylätaloa 
tai vastaavaa kokoontumispaikkaa. Kyläturvallisuusyhteyshenkilöitä oli saatu kasaan yhteensä 12 kylältä. 

Kyläturvallisuus 

Kehittyvät Kylät –palveluita tuottamassa –hankkeen jälkeen kyläturvallisuuden edistäminen siirtyi osaksi 
perustoimintaa. Olemme ylläpitäneet kyläturvallisuusyhteyshenkilöiden listaa yhdessä Pohjois-Savon 
Pelastuslaitoksen kanssa. Olemme viestineet kylille Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen 
järjestämistä kyläturvallisuuteen liittyvistä koulutuksista ja tilaisuuksista. Vapepan osalta teemme 
yhteistyötä mm. maakuntatoimikunnan kautta sekä hankkeen myötä tulleet toiveet Vapepan kursseista 
toteutettiin Etelä-Tuusniemellä ja Halunalla.  

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset  

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

Kevätkokous ja hankkeen päätöstilaisuus 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 14.4.2018 Muuruvedellä Muuruveden kylätalolla ja 
samalla oli Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hankkeen toinen päätöstilaisuus. Kevätkokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Osallistujia oli yhteensä 18 kpl.  

Syyskokous  

Syyskokous pidettiin 15.11.2018 Riistaveden Mantulla. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asia, 
vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019, päätettiin jäsenmaksuista sekä valittiin 
hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja. Ennen kokousta kyläasiamies esitteli Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön ja 
Koulutukset kuntoon –ossoominen mukkaan –hankkeet. Syyskokouksen osallistujia oli 19 henkilöä. 



 
Hallitus  
 
Puheenjohtaja 
Auvo Hirvonen (22.4.2017-2018) 
Hallituksen jäsenet    varajäsenet 
Kari Vornanen (2017-2018)   Tarja Martikainen (2017-2018)  
Anna-Maija Kämäräinen (2018–2019) uusi Pekka Häkkinen (2018–2019) uusi 
Arja Huovinen (2017-2018)    Helena Alanne (2017-2018)  
Ulla Pirskanen (22.4.2017-2018)   Pirkko-Liisa Hätinen (2017-2018)  
Ulla Levämäki (2017-2018)    Antti Happonen (2017-2018) 
Hans-Peter Heubach (2018-2019)  Juhani Pentikäinen (2018-2019) 
Olli-Pekka Kähkönen (2018–2019) uusi  Antti Kuvaja (2018–2019) uusi 
Minna Partanen (2018–19) Ylä-Savon Veturi ** Sari Hyttinen (2018-2019) Ylä-Savon Veturi 
Pekka Kaikkonen    Pohjois-Savon Liitto *) viranomaisorganisaatio 
 
**) Leader-ryhmä vaihtuu 2 vuoden välein Ylä-Savon Veturi 2018–2019, Kalakukko ry 2020-2021, jonka 
jälkeen Mansikka 2022-2024. 
 
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi kyläasiamies Merja Kaija. Hallituksen kokouksia oli vuoden 
aikana 9 kertaa, joista yksi kokous oli sähköpostikokous. Hallituksen kokouksiin on voinut osallistua myös 
etäyhteydellä.  

Kirjanpidosta vastasi Talouspalvelut TiMa Oy, ja tilintarkastajaksi on valittu Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy. 
Rahastonhoitajan tehtävistä vastasi kyläasiamies Merja Kaija. 

Jäsenet  
 
Yhdistyksen jäseninä voivat olla kyläyhdistykset tai muut kyläyhdistysten tavoin toimivat yhdistykset, 
yksittäiset henkilöt tai kannattajajäseninä esim. yritykset. 
Yhdistyksellä oli yhteensä 77 jäsentä, joista 63 yhdistysjäsentä, 13 henkilöjäsentä ja 1 kannattajajäsen.  
Jäsenmaksun maksaneita 62 yhdistysjäsentä, 11 henkilöjäsentä ja 1 kannattajajäsen. 
 

Henkilöstö 

Kyläasiamiehenä jatkoi Merja Kaija, vuoden 2015 alusta alkaen kyläasiamiehen työ on ollut vakinainen, 
mutta tuntipalkkainen. Syyskuun 2018 alusta alkaen hankkeiden myötä kyläasiamiehen palkkaus muutettiin 
kk-palkkaan, jotta jyvityksiä hankkeille on helpompi tehdä. Kyläasiamiehen työaika oli kokoaikainen tammi-
toukokuun ja syyskuu-lokakuu. Kesä-elokuun kyläasiamies työskenteli osa-aikaisesti 50 % työpanoksella. 
Kyläasiamies työn ollessa kokoaikaista on osa työajasta jyvitetty työajan mukaisesti käynnissä oleville 
hankkeille. 

Hankkeiden henkilökunta 

Kehittyvät Kylät – Palveluita tuottamassa –hankkeessa työskentelivät kyläkoordinaattorit Tuula Palojärvi 
(osa-aikaisesti tammi-helmikuussa) ja Heli Haverinen kokoaikaisesti maaliskuun 2018 loppuun saakka. 
Merja Kaija työskenteli osa-aikaisena projektipäällikkönä toukokuun loppuun saakka.  

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön rekrytoitiin syksyllä 2018 projektipäälliköksi Satu Iljo (13.9. alkaen) ja 
kyläpalveluohjaajaksi Eeva Hyytinen (1.10. alkaen). Kyläasiamies Merja Kaija työskentelee hankkeessa 50 % 
työajalla.  

Koulutukset Kuntoon –ossoominen mukkaan hankkeeseen rekrytoitiin koulutuskoordinaattoriksi Sari 



Vainikainen (18.9. alk) 50 % työajalla. Kyläasiamies Merja Kaija työskentelee hankkeessa 20% työajalla.  

Muistamiset  

Pohjois-Savon Kylät ry:n luovutti viirit Soinilansalmen kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa sekä Kotalahden 
kyläyhdistyksen 15-vuotisjuhlassa. Arja Huoviselle haettiin Suomen Kylät ry:n kultainen ansiomerkki, 
luovutus Soinilansalmen 20-vuotisjuhlassa 25.8.2019. Hopeiset ansiomerkit Terttu Herraselle ja Aune 
Toivaselle Kotalahden 15 vuotisjuhlassa 15.9.2018. Lisäksi muistettiin Maaseutuparlamentissa 
työskennellyttä Seija Heiskasta viirillä Puponmäen kylätilaisuuden yhteydessä.  Valtakunnallisen Lokaalin 
yhteydessä nimettiin Arja Huovinen kylätoiminnan tiennäyttäjäksi vuonna 2018.  

Edustukset  

Yhdistyksellä on ollut edustus Vapepa:n maakuntatoimikunnassa, jossa edustajana toimii kyläasiamies 
Merja Kaija. Pohjois-Savon Kylät ry on edustettuna Pohjois-Savon jäteasiainneuvottelukunnassa, ei ole 
kokoontunut vuoden 2018 aikana.  Merja Kaija on Suomen Kylät ry:n hallituksessa edustajana sekä Pohjois-
Savon Sosiaaliturvayhdistyksen hallituksessa sekä Pohjois-Savon järjestöyhteistyö hankkeen (Sakke –
hankkeen) johtoryhmässä ja Maaseudun turvaverkko-hankkeen ohjausryhmässä. Lisäksi olemme olleet 
mukana Sakke-hankkeen tilaisuuksissa.  Merja Kaija on lisäksi mukana valtakunnallisessa Kaffee –
verkostossa.  

Lausunnot ja kannanotot  

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

Laatutyö  

Pohjois-Savon Kylät ry:llä jatkettiin laatutyön kehittämistä vuoden aikana. Yhdistykselle laadittiin hallinto- ja 
talousohjesääntö. Lisäksi aloitettiin prosessikuvaukset sekä mittariston rakentaminen. Työ jatkuu vuonna 
2019. 

Tilaisuudet 

Tulevaisuuden koulu -tilaisuus järjestettiin yhdessä Sydän Savon maaseutupalveluiden ja Kehittämisyhdistys 
Mansikan kanssa 28.11.2019 Kunnonpaikassa. Rahoitusta saatiin Maaseutuviraston verkostopalveluilta 
palvelupaketti rahasta.  

Tiedotustoiminta ja medianäkyvyys  

Nettisivuja (www.pohjois-savonkylat.fi) päivitettiin säännöllisesti ja niillä tiedotettiin ajankohtaisista 
asioista, tapahtumista, uutisista. Kylätoiminnan työkalupakin kautta jaetaan tietoa ja materiaali kylä- ja 
asukatoimijoille. Pohjois-Savon Kylät ry:n Facebook sivuilla tiedotettiin toiminnasta, hankkeiden 
tapahtumista sekä jaetaan ajankohtaisia kylä- ja asukastoimintaan sekä järjestötoimintaan liittyvää tietoa. 
Pohjois-Savon Kylät ry:lle on myös twitter tili @PSKylat, joka on linkitetty yhteen Facebookin kanssa.  Lisäksi 
yhdistyksellä on Instagram tili Pohjois-Savon Kylät ry @pskylat sekä Youtube kanava. 

Sähköisiä Kyläkirjeitä lähetettiin yhteensä 7 kappaletta vuoden 2018. Sähköiset Kyläkirjeet toimitettiin 
kaikille kyläasioista kiinnostuneille kylärekisterissä oleville, itse kyläkirjeen tilanneille sekä 
yhteistyökumppaneille ja verkostoille. Sähköisen kyläkirjeen listojen läpikäyntiä jatkettiin ja vanhoja tietoja 
poistettiin alkuvuoden aikana. 

Postitse lähetettäviä jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana kaksi kappaletta jäsenille ja 
yhteistyötahoille, joissa oli lisäksi tiedotusta käynnissä olevista hankkeista. 



Medianäkyvyytemme on ollut vuoden 2018 aikana hyvällä tasolla, kiitos siitä Pohjois-Savon kaikille 
medioilla. Paikallislehdet ovat ahkerasti tehneet juttuja ja olemme toimittaneet mediatiedotteita kaikkiin 
medioihin. Yle teki juttua Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hankkeesta.  

Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät  

Yhteistyötä tehtiin vuoden aikana Pohjois-Savon kolmen Leader-ryhmän, Mansikka ry, Kalakukko ry sekä 
Ylä-Savon Veturi ry kanssa ja Sydän-Savon maaseutupalveluiden kanssa. Monien hankkeiden kanssa 
teimme yhteistyötä mm. e-Maaseutu, Kirkonkylät palvelukeskuksina, Kylät Sydämellä 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 Kylät ry:n ja muiden maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa.  Yhteistyötä tehtiin lisäksi kuntien 
sekä muiden paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten järjestöjen sekä paikallistoimijoiden kanssa. 
Hankkeiden myötä yhteistyökumppaneiden määrä on kasvanut ja hankkeiden osalta yhteistyötahot 
raportoidaan hankkeiden omissa raporteissa.  

Talous  

Yhdistyksen talous perustui MMM:n maaseutupolitiikan neuvoston myöntämään Suomen Kylät ry:n 
kanavoimaan kylätoiminnan valtionapuun, jäsenmaksutuottoihin, varainhankintatuottoihin sekä 
hankkeiden osalta myönnettyihin hankerahoituksiin. Vuoden 2018 tilinpäätös oli -5074,35euroa 
alijäämäinen. 

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hanke 

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanketta haettiin keväällä 2018 STEAlta ja myönteinen päätös saatiin kesän 

2018 aikana. Hankkeen rahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (www.stea.fi). 

Hankkeemme kuuluu STEA:n Elämänote avustusohjelman – hankkeisiin, jota koordinoi Ikäinstituutti ja Valli 

ry yhdessä. Hanke alkoi 1.9.2018 – päättyy 30.6.2021. Hanke avustukset vahvistetaan vuosittain. Hankkeen 

toiminta-alueena on Pohjois-Savon harvaan asuttu maaseutu; Kaavi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, 

Siilinjärvi, Pielavesi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Rautavaara ja Iisalmi. 

Hankkeessa toteutetaan harvaan asutun maaseudun ikäihmisille matalankynnyksen palvelu- / 

virkistyspäiviä. Palvelu- / virkistyspäiviä pidetään kylätaloilla tai muilla kylien kokoontumispaikoilla 

säännöllisesti, noin kerran kuussa tai pop up-tyylisesti harvemmin. Virkistyspäivien sisältöä suunnitellaan 

yhdessä ikäihmisten ja kylän muiden toimijoiden kanssa, ikäihmisten tarpeita ja toiveita kuunnellen.  

Hankkeen tavoitteena on palvelu - / virkistyspäivien kautta ikäihmiset saavat vertaistukea, kontakteja 

lähiyhteisöön sekä tietoa ja ohjausta etäasiointiin ja kotiin tuotaviin palveluihin. Kodin lähellä tapahtuva 

toiminta antaa mahdollisuuden mielekkääseen tekemiseen lisäten sosiaalisia suhteita, osallisuutta ja 

yhteisöllisyyden kokemuksia, vähentäen samalla yksinäisyyttä. Myös kotona asumisen mahdollisuudet ja 

turvallisuus lisääntyvät.  

Hankkeella pyritään tukemaan kyläyhteisön asukkaiden ja muiden toimijoiden yhteisöllisyyttä. Kylätoimijat 

saavat samalla tietoa, oppia ja verkostoja virkistyspäivien järjestämiseen omatoimisesti.  

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat ikäihmiset, toissijaisena kylien alueella asuvat henkilöt, joilla on tarvetta 

kotona-asumisen ja toimintakyvyn tukemiseen tai sosiaalisten kontaktien luomiseen (esim. työttömät, 

pitkäaikaissairaat).  

Hankkeen palvelupäiviä saatiin alkuun säännöllisten kylien osalta jo loppuvuodesta 2018. Säännöllisinä 

http://www.stea.fi/


kylinä hankkeessa ovat mukana Haluna ja Muuruvesi, Kuopio; Kotalahti ja Sorsakoski, Leppävirta ja Etelä-

Tuusniemi (Kosula), Tuusniemi. Pop up kylien hakua avattiin joulukuussa 2018.  

 

Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan –hanke 

Pohjois-Savon Kylien ja Pohjois-Savon Liikunnan yhteinen Koulutuksen kuntoon -ossoominen hanke alkoi 
1.9.2018. Hanke kestää lokakuun loppuun 2019 asti.  Hankkeemme järjestämme maaseudun 
yhdistystoimijoille koulutusta, kehittämistyöpajoja ja pilotoimme matalankynnyksen liikunta toimintaa tai 
etäliikuntaa. Koulutuskoordinaattori aloitti 18.9.2019 Sari Vainikainen 50% työpanokselle. Lisäksi 
hankkeessa työskentelevät osa-aikaisesti Pohjois-Savon Kylät ry:ltä kyläasiamies Merja Kaija ja Pohjois-
Savon Liikunnalta Niina Markkanen ja Pirjo Hulkko.  

Vuoden 2018 aikana toteutettiin hankkeessa seuraavat koulutukset: Yhdistys työnantajana -koulutus 
Siilinjärvellä 2.10.2018 (9 osallistujaa, 9 eri yhdistystä), Ideoita yhdistysten varainhankintaan ja 
rahoitukseen 13.10.2018 (4 osallistujaa 3 eri yhdistyksestä), Yhdistyksen hyvä talous -koulutus Halunalla 
22.10.2018 (13 osallistujaa, 9 eri yhdistystä) ja Yhdistyksen hyvä talous -koulutus Karttulassa 28.11.2018 (7 
osallistujaa, 7 eri yhdistystä). Koulutuksiin tuli yhteensä 33 osallistumista. Koulutusten toteutus onnistui 
hyvin. Jokaisen koulutuksen alussa esiteltiin hanke ja hankkeen tarjoamat mahdollisuudet sekä kysyttiin 
osallistujien toiveita koulutustarjontaa koskien.  Jokaisesta koulutuksesta ja työpajasta kerättiin lisäksi 
palautetta. Kehittämistyöpajoja ja liikunnallisia pilotti toteutettiin molempia vuoden 2018 aikana yhden 
kerran.  

Tarkemmat tiedot hankkeesta löytyvät erillisestä hankkeen toteumatiedot raportista ajalta 1.9.-31.12.2018.  

Kehittyvät Kylät –palveluita tuottamassa hanke  

Kehittyvät Kylät –Palveluita tuottamassa oli Pohjois-Savon Kylät ry:n maakunnallinen kehittämishanke. 
Hankkeen päättyi 30.5.2018. Hanke sai rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta. Hankkeen tuki on 100 % ja hankkeen kokonaisbudjetti oli 

Hankkeessa oli 3 työntekijää: Projektipäällikkö osa-aikaisesti Merja Kaija ja hankekoordinaattorit (100% 
työajalla) Heli Haverinen maaliskuun loppuun saakka ja Tuula Palojärvi osa-aikaisesti tammi-helmikuussa.  

Hankkeen teemoina olivat kylä- ja lähipalvelut, kyläturvallisuus sekä kylien vaikuttamisen, kehittämisen ja 
osallisuuden lisääminen. Paikallisten kehittämiskohteiden lähtökohtana olivat paikalliset tarpeet, joita 
työstettiin hankeaikana eteenpäin yhdessä Kehittävät Kylät – palveluita tuottamassa hankkeen henkilöstön 
kanssa.  

Hankkeessa tehtiin erilaisia toimenpiteitä ja kehitettiin toimintaa yhteensä 62 kylällä, asuinalueella tai 
taajamassa. Pilottikyliä oli mukana yhteensä 29 kappaletta. Parantuneista palveluista hyötyvän 
maaseutuväestön määrä oli yhteensä 26726 henkilöä.  

Kylä- ja lähipalveluita teemaa toteutettiin 16 kylällä / asuinalueella. Tehtiin mm. 7 kpl palvelutarpeen 
kartoituksia, uuta käyttöä syntyi yhteensä 8 kyläalueella, kylä- ja asukastyöpajoja pidettiin yhteensä 69 
kertaa, tehtiin 3 opintomatkaa ja yhteensä 12 kyläalueelle kehitettiin kyläpalveluita. Kyläturvallisuusteemaa 
toteutettiin 39 kylällä.  Kyläturvallisuustilaisuuksia pidettiin yhteensä 37 kappaletta. 
Kyläturvallisuussuunnitelmia työstö aloitettiin 12 kylällä ja saatiin valmiiksi 4 kylällä. Kehittyvät, vaikuttavat 
ja osallistuvat kylän alla oli mukana 22 kylää ja osallistuvia menetelmiä käytettiin muidenkin teemojen alla. 
Uusia kylien yhteenliittymiä syntyi 1 kpl Siilinjärvellä ja uutta asukastoiminnan aloittamista kirkonkylään 
tuettiin 2 alueella ja perustettiin 2 alueelle. Lisäksi hankkeessa tuettiin kylä - kunta yhteistyöstä, sähköisten 
palveluiden ja välineiden käyttöönottoa sekä käynnistettiin uutta asukastoimintaa.  



Hankkeen myötä kylien ja Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminta on vahvistunut ja avannut meille uusia 
mahdollisuuksia tehdä kylätyötä laajasti Pohjois-Savossa. Lisää Kehittyvät Kylät- palveluita tuottamassa -
hankkeesta voi lukea hankkeen loppuraportista. 

Maaseutuparlamentti  

Vuoden 2018 alussa tehtiin vielä viimeisiä raportointeja liittyen Maaseutuparlamenttiin sekä saatiin 
lopullinen katsaus Maaseutuparlamentin talouteen.  

Katsaus tulevaan Pohjois-Savon Kylät ry vuonna 2019 

Tulevana vuonna 2019 toimintamme painopisteet ovat hankkeissa. Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hanke 

toimii useamman vuoden ja tälle toiminnalle on suurempaakin tarvetta maakuntamme alueella. 

Koulutushanke toteutetaan loppuun lokakuun 2019 loppuun mennessä, tällä saadaan lisätty 

yhdistystoimijoiden osaamista ja aktiivisuutta. Perustoiminnassa jatketaan edellisten vuosien tapaan 

tiedotuksella, Avoimet Kylät –päivällä, Pohjois-Savon Vuoden Kylä valinnalla ja uutena käynnistämme 

yhteistyön Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liiton kanssa. Lisäksi kartoitamme koko ajan millaisia 

hanketarpeita kentältä ja kyliltä nousee ja pyrimme etsimään niihin ratkaisuja. Lisäksi jatkamme laatutyön 

tekemistä vuoden 2019 aikana.  
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Pohjois-Savon Kylät ry 

hallitus 


