
TOIMINTAKERTOMUS 2020
POHJOIS-SAVON KYLÄT RY



Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna
1993. Vuosi 2020 oli yhdistyksen 27. 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 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.

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY

172
kyläyhdistystä
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TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 2020
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Kylätoiminnan tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana toimiminen
Kylärekisterin ja kylätalorekisterin ylläpito  
Pohjois-Savon Vuoden kylän 2020 valinta yhdessä Pohjois-Savon Liiton kanssa
Avoimet Kylät verkossa -päivä
Neuvonta ja opastus avustuksien hakemisessa sekä valtuuksien luomisessa
Kylät kyseessä – pääomaa päätöksentekoon tilaisuuden järjestäminen
Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen toteuttaminen
Verkkokohtaamisia kylille -hankkeen toteutus
Maserat-hankkeessa mukana oleminen
Kyselyiden kautta uusien hankkeiden valmistelu ja hakeminen

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Toimintaa painotettiin vuoden 2020 aikana etätoimintaa ja siirrettiin kylien
toimintaa ja esittelyä verkkoon. Jatkoimme Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -
hankkeen toteuttamista, lähdimme ennakkoluulottomasti kokeilemaan
etätoimintaa ja teimme toimintaan muutoksia, jotta pystyimme toimintaa
järjestämään turvallisesti niin ikäihmisille kuin työntekijöille. Vuosi mahdollisti
Verkkokohtaamisia kylille -hankkeen toteuttamisen ESR:n kautta ja vahvisti
poikkeusolojen toimintaa kylillä.

Lisäksi pystyimme tukemaan uutta avausta EU-ruokajakelua kylätasolle asti
vapaaehtoisten kautta. Kylätoiminnan osalta jatkettiin kylien tukemista
erityisesti syksyllä seurantalojen korona-avustuksen hakemisen myötä.
Ohjasimme ja opastimme yhdistyksiä suomi.fi -valtuuksien kanssa. Alkuvuonna
olimme mukana Maserat -hankkeessa, joissa toimme tilannekuvaa maaseudun
työllistämiseen liittyen.  Järjestimme Kylät kyseessä – pääomaa päätöksentekoon -
tilaisuuden, josta saimme hyvää palautetta ja jatkoa toivottiin. Avoimet Kylät -päivä
siirtyi verkkoon, mutta silti mukaan saatiin yhteensä 77 tapahtumaa.
Kylätoimintaan nostettiin vahvasti esille niin mediassa, omien kannanottojen kuin
mielipidekirjoitusten kautta sekä Kylät Kyseessä – pääomaa päätöksen tekoon
tilaisuudessa.
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YHTEENVETO TOIMINTAVUODESTA 2020



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

Kevätkokous pidettiin 4.6.2020 Laturastin majalla Siilinjärvellä.
Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019. Osallistujia oli yhteensä 18.
Kevätkokoukseen pystyi osallistumaan paikan päällä tai etänä. Kevätkokouksen
myöhemmän ajankohdan ja etäosallistumisen mahdollisti Laki väliaikaisesta
poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista
yhteisölaeista COVID-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Syyskokous pidettiin 11.11.2020 Lapinlahden kunnan kunnantalon
valtuustosalissa. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asia, vahvistettiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021, päätettiin jäsenmaksuista sekä
valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ennen kokousta
Heikki Waris esitteli kimppakyyti -sovellus Piggy Baggya Coreorientin toimesta.
Syyskokoukseen ja esittelyyn osallistujia oli yhteensä 11 henkilöä. Kokoukseen
pystyi osallistumaan paikan päällä ja etänä. Etäosallistumisen mahdollisti Laki
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja
eräistä muista yhteisölaeista COVID-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

YHDISTYKSEN TOIMINTA
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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET (KEVÄT - JA SYYSKOKOUS)

Yhdistyksen jäseninä voivat olla kyläyhdistykset tai muut kyläyhdistysten tavoin
toimivat yhdistykset, yksittäiset henkilöt tai kannattajajäseninä esim. yritykset.
Vuonna 2020 yhdistyksellä oli yhteensä 81 jäsentä, joista 63 yhdistysjäsentä, 16
henkilöjäsentä ja 2 kannattajajäsentä. Jäsenmaksun maksoi 57 yhdistysjäsentä, 11
henkilöjäsentä ja 1 kannattajajäsen.

JÄSENET
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HALLITUS

Auvo Hirvonen (2019–2020), erovuorossa  
Eila Tolppanen (2019–2020), varalla Hans-Peter Heubach (2020)  
Pekka Häkkinen (2020–2021), varalla Ate Savolainen (2020–2021) 
Janne Räsänen (2019–2020), varalla Arja Huovinen (2019–2020)
Ulla Pirskanen (2019–2020), varalla Pirkko-Liisa Hätinen (2019–2020) 
Antti Happonen (2019–2020), varalla Arja Voutilainen (2019–2020) 
Kari Vornanen (2020–2021), varalla Juhani Pentikäinen (2020–2021) 
Olli-Pekka Kähkönen (2020–2021), varalla Toini Juvonen-Nissinen (2020–2021)
Markus Rönkkö (2020–2021) Kalakukko**, varalla Sanna Happonen (2020–2021)
Kalakukko** 
Pekka Kaikkonen, Pohjois-Savon Liitto *) viranomaisorganisaatio
 
**) Leader-ryhmä vaihtuu 2 vuoden välein Mansikka ry 2016–2017 ja Ylä-Savon
Veturi 2018–2019, Kalakukko ry seuraavaksi 2020–2021, jonka jälkeen Mansikka
2022–2024.
 
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi kyläasiamies Merja Kaija. Hallituksen
kokouksia oli vuoden aikana 13 kertaa, joista neljä (4) oli sähköpostikokouksia.
Hallituksen kokouksiin on voinut osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä
(Teams).
 
Kirjanpidosta ja palkanmaksuista vastasi Talouspalvelut TiMa Oy, ja tilintarkastajana
toimi Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy. Rahastonhoitajan tehtävistä vastasi kyläasiamies
Merja Kaija.

HENKILÖSTÖ
Kyläasiamiehenä jatkoi Merja Kaija. Kyläasiamies työskentelee osittain
kylätoiminnassa valtionavustuksella ja osittain hankkeille. Kyläasiamies työskenteli
koko vuoden ajan kokoaikaisesti. Kyläasiamiestyön ollessa kokoaikaista osa
työajasta on jyvitetty työajanseurannan mukaisesti käynnissä oleville hankkeille. 
Kyläkoordinaattori pystyttiin palkkaamaan kyläasiamiehen rinnalle työskentelemään
osa-aikaisesti, kun kyläasiamies teki vuoden 2020 aikana hankkeita, joten
valtionavustuksella voitiin palkata lisätyövoimaa kylätoimintaan.

Kyläkoordinaattorina työskenteli Sari Vainikainen osa-aikaisesti määräaikaisissa
pätkissä tarpeen ja palkkaresurssin mukaisesti vuoden 2020 aikana.
Toimistolla toimistotyöntekijänä jatkoi Taru Turunen 17.11.2020 saakka.
Toimistotyöntekijä työskenteli osa-aikaisesti ja tukea palkkaamiseen saatiin
palkkatuen kautta.



Kyläasiamies ja kyläkoordinaattori auttoivat ja neuvoivat kylätoimijoita mm.
erilaisten avustusten ja hakemusten tekemisessä, etätoimintaan
osallistumisessa sekä Avoimet Kylät verkossa -päivän järjestelyihin liittyen. Iso
osa neuvonnasta liittyi suomi.fi-valtuuksiin ja seurantalojen koronatukeen
syksyllä 2020. Lisäksi kyläasiamies on kouluttanut eri teemoilla niin
kylätoimijoita kuin muita järjestöjä. Neuvoja kysyttiin vuoden aikana niin
puhelimitse ja sähköpostitse sekä etänä. Pohjois-Savon kylät ry:llä on
edustuksia monissa eri ohjausryhmissä ja toimikunnissa lisäksi osallistutaan
aktiivisesti erilasiin tilaisuuksiin, seminaareihin ja tapahtumiin, joissa
kylätoimintaa tehdään näkyväksi.  Koronan myötä etätoimintaan siirryttiin
hyödyntämään niin työntekijöiden, yhteistyökumppanien kuin kylienkin
kanssa.  

Pohjois-Savon Vuoden Kylä on valittu vuodesta 1987 alkaen. Vuodesta 2015 alkaen
Pohjois-Savon Vuoden Kylää on voinut ehdottaa joko nettisivuilla tai postitse.
Vuonna 2020 saimme ehdotuksia yhteensä 71 kpl. Ehdotettuja kyliä oli yhteensä
24 kpl, 12 eri kunnasta Pohjois-Savon alueelta. Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus
päätti esittää, että Pohjois-Savon Liitto valitsee Korpijoki-Ohenmäen kylän
(Kiuruvesi) Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi 2020. Kunniamaininnan saivat Vieremän
Pohjoiskylät (Vieremä) sekä Niemisjärvi (Kuopio). Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2020
julkistettiin maakuntavaltuuston kokouksessa 8.6.2020. Virallinen palkitseminen
toteutettiin maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 17.11.2020.  

Kylätoimintaa tehdään Suomen Kylät ry:n kautta saatavalla valtionavulla. Vuoden
2020 aikana valtionavustusta on käytetty kyläasiamiehen, kyläkoordinaattorin ja
toimistotyöntekijän henkilöstökustannuksiin, kylätoiminnan kehittämiseen,
neuvontaan, tiedottamiseen ja tapahtumien toteuttamiseen. Lisäksi tiedotettiin
kylätoimintaan liittyvissä asioissa, nostettiin kylätoimintaa esille sekä tehtiin
kannanottoja ja lausuntoja kylätoiminnan edistämiseksi. 
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KYLÄTOIMINTA

KYLÄTOIMIJOIDEN NEUVONTA, TUKEMINEN JA EDUNVALVONTA

VUODEN KYLÄN VALINTA 2020

Kuva Pohjois-Savon Vuoden Kylän valinta 2020
palkitseminen maakuntavaltuuston kokouksessa. 

Kuva Korpijoki- Ohenmäellä juhlttiin Vuoden Kyläksi
valintaa ja palkittiin kylätoimijoita ansiomerkeillä. 



Pohjois-Savon Kylät ry järjesti Kylät kyseessä – pääomaan päätöksen tekoon -
tilaisuuden 19.9.2020 Maakuntatalolla Kuopiossa ja etänä.  Osallistujia oli arviolta
50 henkilöä tilaisuuden aikana. Tilaisuudessa nostimme esille Pohjois-Savon
kylätoiminnan vaikuttavuutta ja sitä, mitä olemme kylätoiminnalla yhdessä
kyläyhdistysten kanssa Pohjois-Savossa saaneet aikaiseksi. Tarja Lukkari kertoi
Harvaanasutun maaseudun verkoston toiminnasta sekä harvaanasutun
maaseudun kylien tulevaisuuden näkymistä. Paneelissa nostimme esille, miten
kylätoiminta näkyy päätöksenteossa EU-tasolla, Suomessa ja maakunnassa. Lisäksi
nostimme esille ajankohtaisia kylätoimintaan liittyviä teemoja, joihin vastaamassa
olivat europarlamentaarikko Elsi Katainen, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen
ja aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa. Panelisteille lisäkysymyksiä yleisön
lisäksi esittivät ministeri ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo
Kääriäinen sekä Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne. Yhteenvetoa
päivästä koosti kansanedustaja Marko Kilpi.

Avoimet Kylät -päivää vietettiin 13.6.2020 poikkeuksellisissa oloissa koko
Suomessa. Koronan myötä Avoimet Kylät -päivä siirrettiin toteutettavaksi
verkossa. Verkkototeutuksessa Pohjois-Savossa onnistettiin mahtavasti kylien
kanssa.  Tapahtumia saatiin mukaan yhteensä 77 kpl, joista 17 uutta Citynomadi
reittiä. Videoiden katselukertoja yhteensä 6203 kertaa.

Kylät esittelivät omaa toimintaansa erilaisten videoiden,
kyläkoosteiden, livelähetyksien tai Citynomadi reittien
kautta. Citynomadi reitit olivat uusi avaus
virtuaalisuuteen ja kylän omien luontoreittien esittelyyn.
Citynomadi- koulutusta ja opastusta tarjottiin kylille
yhdessä Hämeen Kylät ry:n ja Etelä-Suomen Maa- ja
kotitalousnaisten (Katriina Koski / Kylään maisemaan -
hanke) kanssa. Kyläkoordinaattori Sari Vainikainen
vastasi Avoimet Kylät -päivän koordinoinnista ja
markkinoinnista vuonna 2020.
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AVOIMET KYLÄT -PÄIVÄ

KYLÄT KYSEESSÄ - PÄÄOMAA PÄÄTÖKSENTEKOON -TILAISUUS

Kylät kyseessä - pääomaa päätöksentekoon panelistit 
 Hannakaisa Heikkinen, Elsi Katainen ja Satu Vehreävesa.

Kyläasiamies Merja Kaija kertoo kylätoiminnan tuloksista
tilaisuudessa. 
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KYLÄREKISTERI JA KYLÄTALOREKISTERI

Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää Pohjois-Savon kylistä ja kylien yhteyshenkilöistä
kylärekisteriä. Lisäksi kylätaloista ja muista kylien kokoontumistiloista on
kylätalorekisteri. Lisäksi ylläpidetään listaa kyläturvallisuusyhteyshenkilöistä.
Kylätietojen ylläpidetään ja päivitetään ympäri vuoden.

VIESTINTÄ
Nettisivuja (www.pohjois-savonkylat.fi) päivitettiin säännöllisesti ja niillä
tiedotettiin ajankohtaisista asioista, tapahtumista sekä hankkeiden
toiminnasta. Pohjois-Savon Kylät ry:n Facebook sivuilla tiedotettiin toiminnasta,
hankkeiden tapahtumista sekä jaettiin ajankohtaisia kylä- ja asukastoimintaan
sekä yleistä yhdistystoimintaan liittyvää tietoa. Facebookissa täyttyi vuoden
2020 aikana 1000 seuraajan raja. Pohjois-Savon Kylät ry:lle on oma Twitter tili
@PSKylat, Instagram tili Pohjois-Savon Kylät ry @pskylat sekä YouTube kanava,
joille päivitetään kylätoimintaan liittyviä asioita ja tietoa Pohjois-Savon Kylät
ry:n toiminnasta. 

Sähköisiä Kyläkirjeitä lähetettiin vuonna 2020 yhteensä 9 kappaletta. 
 Sähköpostilla lähetettiin 8 kpl ja vuoden viimeinen sähköinen kyläkirje
Mailchimpin kautta. Sähköiset Kyläkirjeet toimitettiin kaikille kyläasioista
kiinnostuneille kylärekisterissä oleville, itse kyläkirjeen tilanneille sekä
yhteistyökumppaneille ja verkostoille. Sähköisen kyläkirjeen listojen päivitystä
tehdään koko ajan.

Postitse lähetettäviä kylätiedotteita toimitettiin kylärekisterin mukaisesti
vuoden aikana kaksi kappaletta jäsenille ja yhteistyötahoille. Kylätiedotteissa
kerrottiin kylätoiminnan ajankohtaisista asioista, käynnissä olevista hankkeista.
Lisäksi tiedotettiin tapahtumista, koulutuksista ja Pohjois-Savon Kylät ry:n
sääntömääräisistä kokouksista.

KYSELYT JA SELVITYKSET

Pohjois-Savon Kylät ry teki
tammikuussa 2020 kyselyn kylille,
millaisia hanketarpeita kylillä on
liittyen 
1) työllistämiseen 
2) kestävään kehitykseen ja 
3) osallisuuteen liittyen.  
Tuloksia on käytetty ja käytetään
uusien hankkeiden suunnitteluun
tarpeen pohjalta. Koonti selvityksistä
löytyy yhdistyksen kotisivuilta.
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MEDIANÄKYVYYS

Mediassa näkyvyyttä on jatkettu ja medialle on tarjottu valmiita tiedotteita ja
juttua sekä aiheita kylätoiminnan ja hankkeiden esiin nostamiseen. Yhteistyö
medioiden kanssa on toimivaa ja tuo näkyvyyttä kylätoimintaan kaikilla tasoilla.
Talteen olemme saaneet mediaosumia seuraavasti: 37 kpl Pohjois-Savon Kylät ja
kylätoimintaan liittyen ja Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen osalta vuonna
2020 oli 10 mediaosumaa. Radiossa oltiin useamman kerran esim. Vuoden kylä
valinnan, Avoimet kylät toiminnan ja Koillis-Tuusniemen toimijoiden kautta liittyen
Verkkokohtaamisia kylille hankkeeseen.

EDUSTUKSET
Yhdistyksellä on ollut edustus Vapepa:n maakuntatoimikunnassa, jossa edustajana
toimivat Eila Tolppanen ja Pekka Häkkinen. Kyläasiamies Merja Kaija on Suomen
Kylät ry:n hallituksessa vara edustajana, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksessä
hallituksen jäsenenä, Pohjois-Savon järjestöyhteistyö hankkeessa (Sakke-
hankkeessa) johtoryhmässä sekä Pohjois-Savon poikkihallinnollisessa Hyte-
ryhmässä jäsenenä. Pohjois-Savon Järjestöneuvostossa varajäsenenä on ollut
kyläasiamies Merja Kaija. Maaseudun turvaverkko-hankkeen ohjausryhmässä on
jatkanut vuonna 2020 Merja Kaija. Lisäksi olemme olleet mukana Sakke-hankkeen
tilaisuuksissa. Lisäksi kyläasiamies on osallistunut valtakunnalliseen Kaffee-
verkostoon.

LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA MIELIPIDEKIRJOITUKSET

Pohjois-Savon Kylät ry antaa lausuntoja ja ottaa kantaa kylä- ja asukastoimintaa
sekä maaseudun asukkaita koskeviin asioihin. Vuonna 2020 tehtiin
mielipidekirjoituksia, jotka saatiin menevään mediassa hyvin läpi.
Mielipidekirjoituksissa nostimme kylätoimintaa esiin sekä toimme esille, ettei
vastakkain asettelua maaseudun ja kaupunkien välillä ei tule jatkaa.

YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SIDOSRYHMÄT
Pohjois-Savon Kylät ry tekee kylätoimintaa yhdessä laajojen verkostojen kanssa.
Tärkeänä kumppanina kylätoiminnan kehittämisessä on Suomen Kylät ry,
maakunnalliset kyläyhdistykset sekä paikalliset kylätoimijat Pohjois-Savossa.  

Muita yhteistyökumppaneita ovat Pohjois-Savon Liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus,
Pohjois-Savossa toimivat Leader-ryhmät; Kehittämisyhdistys Kalakukko ry,
Kehittämisyhdistys Mansikka ry, Ylä-Savon Veturi ry, Sydän-Savon maaseutupalvelut
sekä alueen kunnat ja kunnissa toimivat hyte- ja järjestöyhteistyöhenkilöt. Teemme
tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen sekä heidän
hallinnoimansa Sakke -hankkeen kanssa. 

Yhteistyötä tehtiin lisäksi kuntien, muiden paikallisten, maakunnallisten ja
valtakunnallisten järjestöjen sekä paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeiden myötä
yhteistyökumppaneiden määrä on kasvanut ja hankkeiden osalta yhteistyötahot
raportoidaan hankkeiden omissa raporteissa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen
kanssa jatkettu kyläturvallisuuden edistämistä yhdessä. Ylä-Savon Vakka, Tukipilari
ja Wastery on tehty toiminnallista yhteistyö hankkeissa sekä koulutuksien osalta.



Suurin osa valtionavustuksesta käytetään henkilökuluihin eli kyläasiamiehen ja
kyläkoordinaattorin osa-aikaiseen palkkaamiseen. Kaikilla on ollut käytössä työajanseuranta,
josta tehtyjen tuntien mukaan on jyvitetty palkat niin valtionavustukseen kuin yhdistyksen
muihin toimintoihin. Valtionavustukselle katetaan matka-, majoitus- ja osallistumiskuluja,
jotka kuuluvat valtionavustustoiminnan piiriin. Matkakustannukset ovat suuret, koska
välimatkat ovat pitkiä ja julkista liikennettä ei ole käytettävissä, tosin vuonna 2020 koronan
myötä matkustus on vähentynyt. Lisäksi henkilökuluissa on valtionavustuksella katettavat
pakolliset sivukulut sekä työterveyskulut ja muut työhyvinvointiin liittyvät kustannukset.
Valtionaputoiminnan alle on kirjattu osa-aikaisen toimistotyöntekijän palkkakulut sekä siihen
saatava työllistämistuki tulona. 

Tiedotuksesta ja viestinnästä syntyy sekä kustannuksia mm. kylätiedotteet, nettisivujen
ylläpitäminen, painatus- ja kopiointikulut sekä näihin liittyvät postituskulut. Puheenjohtajalle
maksetaan vuosittainen palkkio.  Yhteiskuluissa on toimisto-, puhelin-, posti-, pankki-, atk-
kuluja, toimisto- ja kokoustilojen vuokrakuluja.   Yleiskuluja jyvitetään eri kustannuspaikoille
sen mukaan mikä osuus kohdistuu mihinkin toimintaan. Yleiskuluissa on myös kirjanpito- ja
tilintarkastuskulut.  Valtionapuun kirjattavat tuotot koostuivat koulutustuotoista.

Käyttämätöntä valtionavusta jäi 83,36 €, joka on kirjattu yhdistyksen taseeseen.

Yhdistyksen talous perustui MMM:n maaseutupolitiikan neuvoston myöntämään
Suomen Kylät ry:n kanavoimaan kylätoiminnan valtionapuun, jäsenmaksutuottoihin,
varainhankintatuottoihin sekä hankkeiden osalta myönnettyihin hankerahoituksiin.
Lisäksi olemme saaneet rahoitusta hakemuksien mukaan säätiöiltä sekä Pohjois-Savon
Liitolta.
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YHDISTYKSEN TALOUS

VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTTÖ 2020



IKÄIHMISET KIINNI
LÄHIYHTEISÖÖN -HANKE
Hankkeemme kuuluu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n Elämänote -
avustusohjelman rahoittamiin hankkeisiin, joita koordinoivat Ikäinstituutti ja Valli ry.
Hanketta toteutetaan vuoden 2021 loppuun saakka ja sen aikana hankkeessa
toteutetaan harvaanasutun maaseudun ikäihmisille matalan kynnyksen virkistyspäiviä.
Ensisijaisena kohderyhmänä ovat ikäihmiset ja toissijaisena kylien alueella asuvat
henkilöt, joilla on tarvetta kotona asumisen ja toimintakyvyn tukemiseen tai sosiaalisten
kontaktien luomiseen (esim. työttömät, pitkäaikaissairaat).
 
Virkistyspäiviä pidetään kylätaloilla tai muilla kylien kokoontumispaikoilla pop up -
tyylisesti 12 kylällä tai säännöllisesti noin kerran kuussa viidellä kylällä, joita ovat Haluna
ja Muuruvesi, Kuopio; Kotalahti ja Sorsakoski, Leppävirta ja Etelä-Tuusniemi (Kosula),
Tuusniemi.
 
Hankkeen tavoitteena on, että 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 myös kyläyhteisön asukkaiden ja muiden
toimijoiden yhteisöllisyyttä. Kylätoimijat saavat samalla tietoa, oppia ja verkostoja
virkistyspäivien järjestämiseen omatoimisesti.
 
Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen toteuttamista jatkettiin vuoden 2020 aikana.
Vuoden alussa virkistyspäiviä lähdettiin toteuttamaan kylillä hankesuunnitelman ja
aikataulun mukaisesti. Alkuvuotta väritti COVID19, ja koronapandemian ja
poikkeusolojen myötä maaliskuussa tehtiin päätös virkistyspäivien perumisesta lopulta
koko lopuksi kevätkaudeksi. Toimintaa ei haluttu keskeyttää, joten tilalle tarjottiin
etävirkistyspäiviä ja soittoaikoja.
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Syksyllä käynnistimme uudelleen virkistyspäivät ulkotilaisuuksina ja syyskuussa
siirryimme pitämään virkistyspäiviä sisätiloihin. Turvallisuuden takaamiseksi
koronatilanteen jatkuessa virkistyspäivät päätettiin muuttaa pienryhmätoiminnoiksi
lokakuun aikana ja samalla aloimme uudelleen suunnitella etätoiminnan
käynnistämistä. 
 
Marraskuussa säännöllisillä kylillä alkoivat pienryhmät ja kaikille suunnatut
etävirkistyspäivät. Soittoaikoja tarjottiin myös ja kaikille ikäihmisille, joiden yhteystiedot
saatiin syksyllä 2020 soitettiin ja tiedusteltiin, mihin toimintaan he olisivat halukkaita
osallistumaan. 
 
 

Pohjois-Savon Kulttuurirahasto myönsi
vuonna 2019 kulttuurielämyksien
toteuttamiseen maaseudun ikäihmisille
H. J. Aminoffin rahastosta. Rahaston
tuella hankitaan esiintyjiä ikäihmisten
virkistyspäiviin. 

Vuonna 2020 saimme toteutettua
yhden tilaisuuden Etelä-Tuusniemellä
Erä-Veikkolassa, jossa ikäihmisiä
viihdytti tangokuningas Erkki Räsänen ja
harmonikkataiteilija Mika Tarkkonen.
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OLVI -SÄÄTIÖN AVUSTUS

POHJOIS-SAVON KULTTUURIRAHASTON AVUSTUS

OLVI-säätiöltä saimme avustusta kuljetusten järjestämiseksi harvaan asutun
maaseudun ikäihmisille palvelu- ja virkistyspäiviin. Avustusta on käytetty jo
vuoden 2019 aikana kimppataksilla ikäihmisten kuljettamiseksi kylän virkistys-
ja palvelupäiviin sekä retkiin. Vuonna 2020 jatkoimme avustuksen käyttöä
kimppataksien toteuttamiseen niin virkistyspäiviin kuin pienryhmiin. 

Hankkeen toiminta on ollut erittäin
onnistunutta, ja saatu palaute kertoo
virkistyspäivien tarpeesta kylille sekä
onnistuneesta mallista virkistyspäivien
luomisessa.
 

Etelä-Tuusniemelle saatiin mieluinen vieras Erkki
Räsänen musisoimaan Pohjois-Savon Rahaston tuella.



Toteutimme touko-syyskuussa 2020 Verkkokohtaamisia kylille -hankkeen, jonka aikana
kokeilimme ja kehitimme etätoimintaa verkon välityksellä kuudella (6) kylällä Pohjois-
Savossa. Hanke sai rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), ja se oli Pohjois-
Savon Kylien ensimmäinen ESR-hanke. Tavoitteena oli vahvistaa kyläläisten
yhteydenpitoa poikkeusolojen aikana verkon välityksellä. 
 
Hankkeen kohderyhmänä olivat hankkeeseen valittujen kylien alueiden asukkaista
ensisijaisesti työikäiset sekä nuoret, jotka ovat sosiaalisen tuen tai kohtaamisen tarpeessa.
Mukaan hankkeeseen oli kuitenkin mahdollista osallistua hankekylien asukkaista jokaisen,
joka koki tarvitsevansa sosiaalisia kontakteja oman kodin ulkopuolelta poikkeusoloissa.
 
Hanke mahdollisti kohtaamista etänä verkon välityksellä sekä edisti osallistujien
myönteistä mielialaa verkkokohtaamisten kautta. Hankeaikana (1.5.-30.9.2020) toimintaa
järjestettiin etänä mukaan valituille kuudelle kylälle niiden toiveiden mukaisesti. Lisäksi
tarjottiin kaikille Avoimia Kyläkahveja, jotka olivat tarjolla kaikille hankekylille yhteisesti.  
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VERKKOKOHTAAMISIA KYLILLE
-HANKE

Etänä 

Zoom 

Teams

 

Osallistujista

52% 
käy t t i  h a n k k e e n

m yötä  e täy h t e y t tä
e n s i m mä i s e n  

k e r r a n

t a r v i t s i  
o p a s t u s t a

4% P a l j o n

52 % J o n k i n  
v e r r a n16

S i sä l lön t u o t t a j i a

Mitä on tehty?

34
Jär j e s t e t t y

e tät i l a i s u u t t a ,
j o i s s a

230o s a l l i s t u m i s i a
y h t e e n sä

60m u k a n a  
e r i  o s a l l i s t u j a a
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Pohjois-Savon Kylät ry oli ostopalvelusopimuksella mukana Maaseudun
työvoimapulan syyt ja ratkaisut eli Maserat -hankkeessa Pohjois-Savon alueella.
Hankkeessa tehtiin paikallistoimijoille työllisyyspoliittisen kyselyn maakunnan
alueen kyläyhdistyksille, oltiin yhteydessä alan toimijoihin sekä käytiin
neuvottelu Pohjois-Savon TE-toimistoon työllisyyspoliittisen hankevalmisteluun
liittyen sekä annettiin tilanne kuvaa paikallistoimijoiden näkemyksestä
maaseudun työllistymisen mahdollisuuksiin ja esteisiin liittyen.

Vuonna 2021 toiminta alkaa koronarajoitusten mukaisesti, eli toimintaa
järjestetään etänä ja pienryhmissä. Vuoden aikana pyritään kouluttamaan
kylätoimijoita etätoimintaan, mutta toki toivomme, että kylätoimijat ja Pohjois-
Savon Kylät ry pääsisivät järjestämään tapahtumia ja tilaisuuksia ilman
rajoituksia. 

Ohjelmakausien vaihdoksessa pyrimme hyödyntämään rahoitukset, joita
voidaan hakea kylätoiminnan edistämiseksi. Hankkeita haetaan ainakin kylien
yhteisten tilojen kartoitukseen ja markkinointiin sekä kyläturvallisuuden ja arjen
turvallisuuden lisäämiseen koko Pohjois-Savon alueella. Ikäihmiset kiinni
lähiyhteisöön -hanke jatkaa toimintaa toki korona rajoitukset huomioiden, koska
hankkeen kohderyhmäläiset kuuluvat riskiryhmään. Kylätoiminnassa jatketaan
edellisten vuosien tapaan tiedotuksella, Avoimet Kylät -päivällä ja Pohjois-Savon
Vuoden Kylän valinnalla. Lisäksi valtionavustuksen nousun myötä tehdään
toimia, joilla maallemuuttoa voidaan edistää ja tukea. 

KATSAUS TULEVAAN

25.02.2021 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY HALLITUS

MASERAT

Työllistämisessä apua tarvitaan eniten
1) tehtävien kartoittamiseen 
2)työnantajana toimimiseen

VASTANNEISTA KYLISTÄ TOTESI,
 ETTÄ LÖYTYISI TYÖNOHJAAJA /
YHTEYSHENKILÖ TYÖLLISTETTÄVÄLLE

27 %



TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA
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TILINPÄÄTÖS TASE
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