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Kylätoiminta on Suomen toiseksi suurin kan-
sanliike heti urheiluseurojen jälkeen. Pelkäs-
tään Pohjois-Savossa on noin 150 rekisteröity-
nyttä kyläyhdistystä sekä lähes saman verran 
kylätoimikuntia. Yhteensä kylätoimijoita ja ak-
tiivisesti kylätoimintaan osallistuvia maakun-
nassamme on tuhansia! 
 
Kylätoimijat tarvitsevat nyt konkreettista apua 
enemmän kuin koskaan! Monet yhdistykset 
ovat ostaneet kokoontumispaikakseen jatku-
vaa remontointia kaipaavan vanhan kiinteis-
tön, jota varten tarvittaisiin paitsi paljon tal-
kootyötä, myös rahaa! Myös huoli peruspalve-
luiden säilymisestä aina teiden kunnossapidos-
ta sote-uudistuksiin sekä mahdollisiin kuntalii-
toksiin koskettaa meitä kaikkia. 
 
Samaan aikaan Työ- ja elinkeinoministeriön 
(TEM) alaista kylätoimintaan kohdistuvaa valti-
onapua ollaan leikkaamassa 65 %. Näinkö vä-
hän meitä arvostetaan? Teot puhuvat omaa 
karua kieltään! Omassa maakunnassamme 
valtionavun loppuminen tarkoittaa maakunnal-
lisen kylätoiminnan loppua!  Jollemme onnistu 
vakuuttamaan kansanedustajia kylätoiminnan 
tarpeellisuudesta ja saada heitä pyörtämään 
TEM:n päätöksen, voimme heittää hyvästit 
Pohjois-Savon Kylät ry:lle. 
 
Niin ei saa tapahtua ja  kaikkien meidän on 
aktiivisesti ryhdyttävä vaikuttamaan asiaan!!! 
Toivon, että jokainen, aina kansanedustajia 
kohdatessaan, tuo esille tämän pöyristyttävän 
päätöksen ja vaatii asiaan muutosta! 
 
Alkuvuoden aikana olemme käyneet neuvotte-
luja ELY-keskuksen ja alueemme toimintaryh-
mien kanssa. Toivon, että vuoden loppuun 
mennessä saamme räätälöityä koko maakun-
taa koskevan toimintamuodon, jossa jokaisella 
toimijalla on oma selkeä roolinsa ja myös riit-
tävät resurssit niiden toteuttamiseen. Pyrimme 
karsimaan päällekkäisiä toimintoja, jotta 
saamme pienenevillä resursseilla kuitenkin pa-
remman hyödyn nykyiseen verrattuna. 
 
 

Avoimet kylät ja Leader-viikkoa vietetään Poh-
jois-Savossa 9.-15.6.2014. Viikon aikana myös 
Pohjois-Savon Kylät ja kaikki toimintaryhmät 
jalkautuvat ympäri maakuntaa.  Mukaan on 
ilmoittautunut  36 tapahtumaa, joten nähtä-
vää todellakin riittää! Nyt kannattaa käväistä 
vaikka vähän etäämmälläkin ajelulla, tärppejä 
kannattaa katsoa nettisivuiltamme.  
 
Kyselimme viime jäsentiedotteessamme netti-
sivujen uudistus tarpeestanne. Vaikuttaa siltä, 
ettei koulutusta näillä näkymin toteuteta, kos-
ka vain muutama yhdistys on osoittanut asi-
aan kiinnostusta. 
 
Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2014 julkistetaan 
9.6.2014 Kuopiossa. En voi vielä paljastaa ky-
län nimeä, mutta haluan kuitenkin jo Pohjois-
Savon Kylät ry:n puolesta onnitella vuoden 
kylää! 
 
Kesä on tulossa, sää rupeaa ennustusten mu-
kaan poutautumaan ja mittari lähentelemään 
hellelukemia kuluvalla viikolla. Voi tätä luon-
non kauneutta! Joka päivä jaksan ihastella 
alati muuttuvaa ympäristöä. Tiedän olevani 
onnekas, minä saan elää ja asua maalla! 
 
Vaikka kylätoiminnassa riittää haasteita, ei vai-
vuta kuitenkaan synkkyyteen. Ropposen Eskon 
sanoin: Sitkeyttä!!! 
 
Puheenjohtaja 
Minna 
 

 
   Puheenjohtajan terveiset 



 

Lauantai 7.6. 

klo. 10-13  Syvänniemen kyläyh-
distys ry Takakonttikirppis ja 
Rompetori Syvänniemen satamas-
sa. Synne-järvilautta risteilee, 
mahdollisuus testata maasto- ja 
perinnepyöriä upealla liikuntarei-
tillä. Avoimet ovet Mäkelän 
Higland-tilalla Punnonmäellä klo 
11-16.  

Keihäskoskentie, 71570 Syvännie-
mi 

klo. 10-15  Lastukosken Kylät ry                             
Rompe- ja kirpputoripäivä lisäksi 
Pisan juurelta maailmalle -kylän 
investointikohteiden esittely.  

Lastukoskentie, 73320 Nilsiä 

klo 11-18  Kolmisopen Kyläyh-
distys ry, Jaansmo Ay, Kol-
misopen Maa- ja kotitalousseura 
ry Perinnepäivä Kolmisopen van-
halla koululla. Ohjelmassa mm. 
perinnepolku, satusoppi, eläimiä, 
uusi ja vanha traktori. Vanhan 
myllyn esittely klo 11.-13.30 ja 16-
18. Pääsylippu 4 €, Perhelippu  10 
€ /käteisellä.  Tuotto Kolmisopen 
kylän historiakirjaan. 

Varpaisjärventie 501, 71800 Siilin-
järvi 

 

 

Maanantai 9.6. 

klo 12-16  Rautavaaran Metsä-
kartano   

Metsäkartanon avoimet ovet. 
Monipuolinen kesätori- ja tapah-
tumapäivä voit kokeilla hyrlinkiä, 
mölökkyä, frisbee - ja maastogol-
fia, Leader-hankkeet ja aktiviteetit 
esittelyssä.  

Metsäkartanontie 700, 73900 
Rautavaara 

klo 17-19 Vesamäen Erämiehet 
ry Avoimet ovet metsästysmajal-
la. Paikalla paikalliset Martat pais-
tavat lettuja.  

Vesamäentie 106, 72300 Vesanto 

klo 18.30  Pohjoismäen kyläyh-
distys ry         

Kotaharjun näköalatorni. Alkuläm-
mittely ja opastettu lenkki, osallis-
tujien mukaan 0,5-5 km. Näköala-
torniin tutustuminen. Kioski pal-
velee. Sadesäällä Tarinailta kodas-
sa.  

Teerimäentie 191, 74300 Sonka-
järvi 

 

 

 

 

Tiistai 10.6.2014  

klo 11-13 Sulkavan osakaskunta 
Isokosken Venevalkaman grilliko-
dalla avoimet ovet, mehu- ja kah-
vitarjoilua, Tenho Tikkanen esitte-
lee alueen historiaa.         

Salmenkyläntie 900, Kiuruvesi 

klo 13-15 Setlementti Ukon-
hattu        

Kimppatalon kodalla toiminnan 
esittelyä, makkaranpaistoa sekä 
kahvitarjoilu lisäksi ACHY-
hankkeen esittelyä.  

Itäkalliontie 9, 79100 Leppävirta 

klo 14-20 NIKE ry  

Nilsiän satamassa Satamaravinto-
la Syvärin Helmen tunnelmaa: vir-
vokkeita, musiikkia. Kirjavan Sata-
man sekä Beach-volley-kenttien 
esittelyä ja jokamiehen jalkapallon 
rankkikisa.   

Meijeritie, Nilsiän satama, 73300 
Nilsiä 

 

 

 

 

 

Avoimet Kylät ja Leader – viikko Pohjois-Savossa            

9.-15.6.2014 

Valtakunnallinen Leader- ja Avoimet kylät ‑viikko tarjoavat kuntalaisille, lomalaisille ja kaikille asi-

asta kiinnostuneille oivan mahdollisuuden tutustua monipuoliseen nykyajan maaseudun tarjon-

taan koko Pohjois-Savon alueella 9.-15.6. eli viikolla 24.  

Avoimet kylät ja Leader-viikon tarkoituksena on esitellä kuluneen ohjelmakauden Leader-työn 

tuloksia ja vaikuttavuutta sekä lanseerata uusi Leader-ilme. Samalla esitellään nykyajan kyläelä-

mää, kylien aktiivista toimintaa ja tarjontaa Pohjois-Savon maakunnassa. Viikon aikana voi poike-

ta niin tutussa kuin tuntemattomassakin kylässä ja kiertää useita kohteita kauniissa maaseutu-

maisissa maisemissa. 



klo 15-19 Kauppilanmäen kylä-
yhdistys ry Kauppilanmäen avoi-
met ovet ja kyläjuhla. Kakkukah-
vit, makkaranpaistoa, karaoke-
tanssit. Kirppari, ilmaiset pöydät.  

Kauppilanmäentie 630, 74270 
Kauppilanmäki 

klo 16-18        Pajulahden Kyläyh-
distys      Pajulahden kylän esitte-
lyä (tanssilava, grillikatos, kota) 
Uimaranta- leikkipaikka, tarjolla 
kahvit.  

Vaivionniementie 45, 73360 Paju-
lahti                                                     

klo 17-21 Palveleva Pielavesi-
hanke          Palveleva Pielavesi-
hanke esittäytyy, Iltatori Pielave-
den torilla. 

Toritie 10, 72400 Pielavesi 

klo 18-20 Kaavin kaiku Liaani-
hyppyjä koulukeskuksella (sateen 
sattuessa Iloharjulla) valmistaudu-
taan Liaanihypyn SM-kisoihin 
19.7, jotka järjestetään Kaavilla.  

Kaavintie 24, 73600 Kaavi 

klo 19.30-20.15 Kaavin kaiku, Ra-
jattomat Kylät  Iloharjun avoimet 
ovet mukana myös Rajattomat 
Kylät -hankkeen Kylätyöpajojen 
videoesitys klo 19.30-20.15.  

Kisatie 2, 73600 Kaavi 

klo. 18-20 Halunaseura ry Halu-
naseuran kylätuvan hirsirakennus-
hankkeen esittelyä (Leader-
hanke), kahvia ja makkaraa 

Halunantien ja Pieksänkoskentien 
risteys. 

klo 18.00 Martikkala-
Väisälänmäki kylät ja Lapinlah-
den 4H-yhdistys  Väisälänmäen 
kansallismaisemissa opastettu 
kierros ja tietoa alueen historias-
ta. Kahvila sekä tutustuminen nä-
köalatorniin. 

Väisälänmäki, Lapinlahti 

 

klo 18-20 Kerkonkosken ketterä 
Lohikeitaalla minigolfia ja lase-
rammuntaa lisäksi Sataman ja 
Vanhan myllyn esittely. 

Repolantie 11, 77930 Kerkonjo-
ensuu 

klo 18.30-20.30 Soinilansalmen 
Kyläyhdistys Soinilansalmella pi-
hajumppa, rantasauna lämpiää ja 
rantakahvio palvelee Salmitalolla 
klo 18.30-20.30.  

Heinävedentie 2700, 79100 Lep-
pävirta 

Keskiviikko 11.6. 

klo. 10-14 Pöljän kyläyhdistys 
Pöljäläistä meininkiä Pöljän Pysä-
killä kahvio, arpajaiset, diaesitys 
pysäkin korjausvaiheista, valoku-
vanäyttely, kyläkirjan markkinoin-
ti. Pöljän kulttuuripolku Leader-
hanke. 

Pysäkkitie 50, 71820 Pöljä 

klo. 17-19 Lions Club Suonenjoki 
Lastenliikennepuistossa puuhaa 
lapsille. Paikalla pääsee kurkkaa-
maan Poliisiautoon.   

Kaatronpolku, 77600 Suonenjoki 

klo. 17-19 Vieremän Kylänraitti 
ry, Vieremän nuorisoklubi         
Frisbeegolf-radan esittely, tutus-
tumista rataan sekä opastusta 
heittoihin, lajin alkeisiin. Uusi fris-
beeseura ja Nuorisoklubi esittäy-
tyvät. Mehu-, kahvi- ja pullatarjoi-
lu. Vieremän urheilukentällä. 

Pamppulantie 4, 74200 Vieremä  

klo 18-21 Murtolahden kyläyh-
distys sekä maa- ja kotitalousnai-
set Murtolahdessa Lohiniemessä 
Kylätupa auki, koko perheen piha-
leikkejä, nokipannukahvit lisäksi 
klo 20.00 osallistuminen Puunha-
lauksen maailmanennätykseen.  

Koskitie 20, 73410 Pieksänkoski 

 

 

klo 18.30 alk. Kolmisopen maa- 
ja kotitalousseura, Anja ja Leo 
Vainikaisella   Puunhalauksen MM
-ennätykseen osallistuminen mu-
kavan ohjelman ja tarjoilun kera. 
Ilm. 5.6. mennessä rai-
ja.penttinen12@luukku.com 

Mustintie 80, 71800 Siilinjärvi 

Torstai 12.6. 

klo. 10-16 Kahvila-Ravintola ilta-
lypsy Lähiruokalounas tarjolla 
Muikkulaatikkoa ja Remeskylän 
makkaraa.  

Lähteentie 10 A, 74700 Kiuruvesi 

klo. 15-18 Sorsakosken kyläyh-
distys          Sorsakosken Seu-
rala avoimet ovet kylätalolla, van-
hat valokuvat slideshow nonstop 
esityksenä.  

Sorsakoskentie 12,79130 Sorsa-
koski 

Perjantai 13.6.2014  

klo. 9-14 Juankosken kaupunki 
ja kulttuurihistoriallinen seura 
Asukaspuisto Ruukin katve, kylä-
talo ilman kattoa ja Soittokunnan 
talon avoimet ovet sekä kahvio 
klo 9-14.  Klo 12.15 on opastettu 
Ruukkikierros ja alueella toimivien 
hankkeiden esittelyä. Klo 19-20 
konsertti Tehtaankirkossa (Juho 
Kanervo ja Esko Hartikainen).  

Juankoskentie 24, 73500 Juankos-
ki Soittokunnantalo, Juanskosken-
tie 7. 

klo 14-20 Muuruveden kyläyhdis-
tys, Muuruveden Jyske, Koillis-
Savon Taideseura Kylätalo Man-
tulla klo 14-15 tutustumista taide-
leirin työskentelyyn, 15-18 kuva-
taidenäyttely , Manttu kylätalon 
esittely, kahvia ja lisäksi voit teh-
dä Muuruvedellä ostoksia kylän 
kuuluisissa erikoisliikkeissä klo 
20.00 saakka: Topin Maatilamyy-
mälä(luomu- ja lähiruoka), Ter-
hontorin herkku- ja lihatiski, Bou-

mailto:raija.penttinen12@luukku.com
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tique Wanha Pappila-vaatepuoti.  

Rantatie 9, 73460 Muuruvesi 

klo. 14-19 Tervo, useita toimijoi-
ta Tervo-päivää vietetään Tervon 
torilla, jossa mukana 30 toimijaa 
ja paljon ohjelmaa kuten teatteria 
ja laserammuntaa. Torilla esittäy-
tyy mm. Toimelias Tervo-Yritteliäs 
Yhteisö –hanke, Kiurun kellari- 
luonnon yrttien tuottaja sekä pai-
kalla erä- ja luontokirjailija Juha 
Jormanainen. Toista kymmentä 
käyntikohdetta on auki 14-16, joi-
hin opastus torilta. Käyntikohteina 
on mm: Lohimaa Luontokuvakesä, 
jossa Pentti Sammallahden valo-
kuvanäyttely, Esteetön kalastus-
laituri ja Tervamäen näkötorni. 
Iltatori Maa- ja kotitalousnaisten 
pitämänä klo 17-19, lettuja, arpa-
jaiset yms. lisäksi Tervon kirkossa 
iltamusiikkia klo 19.15.  

Tervon tori Urheilutie 1, 72210 
Tervo 

klo. 14-18 Tekstiilikierrättäjät ry          
Räsyteos Sarkapajan ulkoseinään 
klo 14 ja klo 18 tekstiilien uudel-
leen virittäminen projektipäällikkö 
Jenni Räsänen Työllistävä tekstiili-
kierrätys-hanke.  

Kauppatie 19, 73200 Varpaisjärvi 

klo. 16.30-19.00 Säyneisen kylä-
toimikunta ja Säyneisen Nuoriso-
seura Ohjelmalliset iltatorit, arpa-
jaiset lisäksi myynnissä tontteja 
alk. 1 €. Iltatorille voit tulla myy-
mään, ostamaan tai osallistumaan 
ohjelmaan. Makkarabaari, muu-
rinpohjalettuja, kahvia, jäätelöä, 
virvokkeita. Kahvila Liljankukka 
palvelee myyden käsitöitä, tai-
detta yms. Säyneisen nuorisoseu-
rantalolla.  

Säyneisentie 16, 73770 Säyneinen 

 

 

 

Lauantai 14.6.2014 

klo. 9-14 Warkauden kassiopeia 
ry                                             
Retki Härkämäen tähtitornille tu-
tustumaan avaruuden ihmeisiin. 
Lähtö Varkauden kaupunginkirjas-
ton edestä (Osmojoentie 1) Liput 
10 € sisältää matkan, ohjelman ja 
tarjoilun perillä. Myynti 2.6. alka-
en. Tieto ja Tiketti, puh. 
0449314981  

Osmojoentie 1, Varkaus 

klo. 9-16 Keiteleen Ampuma-
seura ry     Lappaselän ampuma-
rata klo 9-16. Kasa-ammunnan 
SM- / MM karsintakilpailu.  

Vesannontie 914, 72600 Keitele 

klo. 9-15 Etelä-Tuusniemen Ky-
lät ja Eräveikot                             
Etelä-Tuusniemi esittäytyy: tule-
vat kylätapahtumat, kyläelämää, 
kahvia ja pullaa, kylän Veikkolako-
ta avoinna. Opastettu patikkaretki 
Lintulan Luostariin (muutama kilo-
metri) klo 10.00 ilm. etukäteen 
Päivi Hagman 040-1722726 tai 
paivi.hagman@kalakukkory.fi  
Luostaritie 3497, 71280 Kosula 

klo. 10-15 Mäntyjärven, Korttei-
sen ja Rasinmäen kyläyhdistykset 
sekä Kortteisen koulu       
Kotjpaekka-markkinat koko per-
heen tapahtuma! Luvassa muka-
vaa kyläohjelmaa, tutustu kylä-
kouluun ja asumismahdollisuuk-
siin. Kahvio, taimitori, kirppis, 
makkaran- ja letunpaistoa, lase-
rammuntaa, poniratsastusta, Koti 
Kortteisen -kylällä-Leader han-
keen järjestämä tapahtuma 
Kortteisen kyläkoululla.  

Kortteisentie 1383, 73620 Korttei-
nen 

 

 

 

klo. 12-15 Kurjalanrannan kylä-
seura           Kurjalanrannan kylä-
seuran kesätapahtuma: kirpputori 
myydään mm. leivonnaisia, arpo-
ja, rantakalaa, nokipannukahvia ja 
pullaa. Iloista yhdessäoloa kylä-
läisten ja kesäkyläläisten kanssa 
sekä tutustutaan remontoitavaan 
kyläntaloon ja yritetään saada ko-
koon remonttirahaa.  

Kurjalanrannantie 1214, 79255 
Kurjala 

13.6.-15.6. Vehmersalmen kylät 
ry Vehmersalmen laivarannassa 
on Rantarieha, jossa on torimyyn-
tipaikkoja ja useita orkestereita 
soittamassa. Yökirkko on kesäte-
atterilla. Rantarieha alkaa 13.6 ja 
päättyy 15.6. Useat kirkonkylän 
liikeyritykset pitävät ovensa auki 
myöhän yöhön, jotkut jopa läpi 
yön.  

Laituritie, 71310 Vehmersalmi 

klo 11-16 Kyläpaikka ja Kurolan-
kahden, Leinolanlahden ja Pul-
konkosken kylätoimikunnat 
esittäytyvät. Toripäivä Kahvila Ky-
läpaikan ja Pulkonkosken torin 
yhteydessä. 

Pulkonkoskentie 537, 71680 Pul-
konkoski 

Sunnuntai 15.6.2014  

klo. 12-14 Pörsänmäen Nuoriso-
seura ry       Lappetelän lähiliikun-
ta-alue tutustu lähiliikunta aluee-
seen, avoin pelivuoro, nokipannu-
kahvit sekä makkaranpaistoa.  

Lappeteläntie 110, 74550 Pörsän-
mäki 

 

mailto:paivi.hagman@kalakukkory.fi


Lisätietoja Avoimet Kylät ja Leader-viikosta löydät www.pohjois-savonkylat.fi —> Avoimet Kylät 

ja Leader-viikko. Nettisivuiltamme löydät linkin karttapohjaan (Google maps), johon kaikki viikon 

kohteet ohjelmineen on merkitty. Lisäksi löytyy PDF-versiona koko viikon ohjelma. Kyläasiamies 

kiertää viikonaikana useissa kohteissa, tarkan listauksen löydät nettisivuiltamme. Kyläasiamiehen 

kierroksen mahdollistaa Veho Group Oy:n viikoksi sponsoroima auto käyttöömme. 

Mukana on laaja kirjo maaseudulla toimivia yhdistyksiä, järjestöjä, seuroja ja mikroyrityksiä. Jär-

jestelyistä vastaavat Pohjois-Savon Kylät ry, Leader-ryhmät Kalakukko, Mansikka ja Veturi sekä 

Maaseutuverkostoyksikkö ja Suomen Kylätoiminta ry.  

Yhteistyökumppaneitamme ovat lisäksi Kaista Savoon-hanke, Veho Group Oy, Maa– ja kotitalous-

naiset, Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon Piiri sekä MTK Pohjois-Savo.  

 

Tervetuloa kiertämään kohteita! 

Avoimet Kylät ja Leader – viikko Pohjois-Savossa            

9.-15.6.2014 



Valokuituverkkoa on rakennettu Pohjois-

Savossa jo 13 kuntaan; vain harvalta kylätalol-

ta kuitenkaan löytyy vielä valokuituliittymää. 

Pohjois-Savon valokuituoperaattoreiden mu-

kaan kuitu on vedetty vasta kolmelle kylätalol-

le: Tuusniemen Ruskilaan, Tervon Hautolah-

teen ja Sonkajärven Paisualle. 

Kylätalojen ylläpito saattaa joskus muodostua 

suoranaiseksi rasitteeksi kyläyhteisölle – voisi-

ko parempi tietoliikenneyhteys vilkastuttaa yh-

teisen talon käyttöä niin, että kyläaktiiveihin 

tulisi lisää vastuunkantajia uusien, mielenkiin-

toisten sisältöjen perässä? Voisiko yhteisö saa-

da pieniä lisätienestejä esimerkiksi juhlien ja 

koulutuksien tilavuokrista, joiden pitäjät etsivät 

tilaisuuksilleen paikkaa, jossa on käytössä toi-

mivat tietoliikenneyhteydet? 

Suomen kehittymisen ja asuttuna pysymisen 

näkökulmasta valokuidun pitäisi löytyä joka 

puolelta, sanoo Etelä-Tuusniemen kyläyhdis-

tyksen varapuheenjohtaja Ulla Levämäki. 

Haluammeko, että maaseutumme on pelkkä 

raaka-ainereservaatti vai pitäisikö täältä löytyä 

jotain muutakin, Levämäki kysyy terävästi. 

Ruskilan vanhalla koululla valokuitu on ollut 

käytössä vasta vuoden ajan ja käyttöä valo-

kuidulle on oikeastaan vasta alettu suunnitella. 

Esimerkiksi kesäasukkaille koulu voisi olla paik-

ka, jossa pääsisi käyttämään toimivaa tietolii-

kenneyhteyttä. Monella mökillä ei mokkula toi-

mi ollenkaan. Olemme suunnitelleet järjestä-

vämme tapahtuman, jossa käyttöä neuvotaan 

kyläyhdistyksen omalla koneella kahvinjuonnin 

lomassa. 

 

 

 

Etelä-Tuusniemen kylien varapuheenjohtaja 
Ulla Levämäki pitää valokuituyhteyksiä edelly-
tyksenä maaseudun kehitykselle. 
 

Tuusniemellä kunta on hommannut vanhalle 

koululle liittymän ja vastaa myös sen ylläpito-

kustannuksista. 

Ei ole maalle tulijoita eikä synny uusia työpaik-

koja, jos yhteydet eivät ole kunnossa. Myös 

täällä sijaitseva omaisuus säilyttää paremmin 

arvonsa, kun alueella on toimivaa infraa, Levä-

mäki päättää. 

Valokuiturakentaminen jatkuu toukokuussa 

useiden kuntien alueella; sinä päätät rakenne-

taanko valokuituverkkoa omille kotikulmillesi. 

Tilaamalla liittymän voit vaikuttaa runkoverkon 

sijainteihin ja oman kyläyhteisösi kehitykseen. 

Lisätietoa rakentamisesta www.kaistasavoon.fi 

 

 

Teksti ja kuvat Minna Jaakkola 

www.kaistasavoon.fi 

Uutta toimintaa ja tulonlähteitä valokuidusta kylätaloille 



Kunta hyötyy aktiivisista kylistä ihan mielettö-

mästi, sanoo Juha Kuisma 

KYLÄT OVAT RATKAISU 

Mitkä ovat kunnan ja kylien suhteet? Molem-

pien pitäisi olla liittolaisia. Pitäisikö meidän vie-

lä kyliäkin kehittää, kun paukut eivät riitä edes 

kuntakeskukseen? Miten me kylissä liiketoimin-

taa kehitetään, hyvä kun kokoukset saadaan 

päätösvaltaisiksi? Kuntaliitoksissa paineet koh-

distuvat reunoille. ”Liitossopimus lakkaa päte-

mästä, kun toista osapuolta ei ole olemassa”… 

Näillä heitoilla herätteli Suomen kylätoiminta 

ry:n Juha Kuisma luottamushenkilöitä ja viran-

haltijoita Tuusniemen kunnantalolla maaliskui-

sena iltapäivänä.  

Mies herätteli kuntia 

huomaamaan kylät 

ja niissä piilevät 

mahdollisuudet; 

matkailun tukiver-

kosto kylistä, yhdis-

tysten työpanosta 

palvelutuotantoon, 

kylistä pulppuavaa 

elinkeinopolitiikkaa, 

energiavarojen käyt-

töä kylien kautta.  

Kuisma toimii kylien liiketoiminta-asiamiehenä 

kenttänään koko Suomi. Hänen työkalunsa on 

Kylien Bisnesskeissit –koulutus, joka on tarjolla 

kaikille halukkaille kunnille ja kylille. 

Samana iltana pohjoissavolaiset kylät tulivat 

kuulemaan kylien bisnestavoista ympäri Suo-

men. Koolla oli kolmekymmentä kylätoimijaa 

Tuusniemeltä, Nilsiästä, Juankoskelta, Lapin-

lahdelta sekä Leppävirralta.  

 

 

 

KYLIEN BISNESKEISSEJÄ 

Onko mahdollista tehdä uutta kylistä lähtevää 

palvelutoimintaa liitosalueille, kysyi Juha Kuis-

ma. Kyllä on väittäen samaan hengenvetoon, 

että jo pelkästään tiedossa olevia toimintata-

poja käyttäen Suomi voisi säästää vuosittain 

miljardeja euroja. Kannustavia esimerkkejä 

niin maaseudun elävänä pysymiseen kuin ta-

loudellisuuteenkin kuultiin lukuisia illan aikana. 

Uutta ajattelu- ja toimintatapaa voidaan lähes-

tyä myös paikallisen kehittämisen, vaikuttami-

sen ja lähidemokratian kautta. 

VARHAISKASVATUSKESKUS 

Kunta lakkautti kyläkoulun, mutta perusti sa-

malla varhaiskasvatuskeskuksen. Kuisma ker-

toi Seinäjoen Haapaluoman esimerkin, jossa 

pienten päivähoitolaisten ryhmäperhepäiväko-

ti, eskarilaiset ja 1-2. luokat saivat jäädä omal-

le kylälleen samaan pihapiiriin. Näin ollen pien-

ten koululaisten varhaislapsuus ei kulu bussi- 

tai taksimatkoilla, ja he leimautuvat omaan 

kyläänsä. Koulun rehtori on sama kuin kauem-

pana sijaitsevan isomman koulun johtaja. Lä-

hikouluperiaate toteutuu, ja kiinteitä kustan-

nuksia jaetaan useammalle toimialalle. Raken-

nus toimii myös kylien kokoontumispaikkana, 

kyläpalvelukeskuksena ja mahdollisesti myös 

yrittäjävetoisena lounaspaikkana. 

 

Kylien bisneskeissit 

Varhaiskasvatuskeskus



 

 

KOTONA ASUMISTA PIDEMPÄÄN 

Kuisma väittää, että kylä voi olla elinvoi-

mainen ja uudistumiskykyinen, vaikka kes-

ki-ikä asukkailla on 70 vuotta. Mitä on ky-

lien elinvoima, kysyttiin kuulijoilta. Se on 

sitä, että kyläläiset tekevät yhdessä juttu-

ja, huolehtivat toisistaan, rahaa pyörii 

omalla kylällä, yritteliäisyyttä löytyy, vas-

tailivat kylätoimijat. Vanha sanonta, 

”lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko ky-

lä”, muistui jonkun mieleen. 

Kylien liiketoiminta-asiamies nosti esimerkiksi 

vanhusväestön kotona asumisen tuen. Tapa 

on nostettu valtakunnallisestikin esille. Siinä 

yhdistyvät elämänlaatu, hyvinvointi ja talou-

dellisuus. Kuisma kertoi, miten kyläyhdistys 

ottaa korvausta vastaan vastuun palvelutar-

peiden selvittämisestä. Samalla se etsii yrittä-

jän. Tekijää autetaan löytämään asunto, jos 

hän on esim. paluumuuttaja tai uusi asukas 

kylälle. Yhdistys toimii edelleen etsien yhtey-

det vanhusten lapsiin ja lapsenlapsiin, jotka 

huolehtivat osasta kuluja. Kunta luo palvelu-

setelin ja luo näin markkinan. Kaikki hyötyvät; 

kunta säästää, mummo ja ukki ovat tyytyväi-

siä ja lapsilla on yksi huoli vähempänä. 

Juha Kuisma (vas), Auvo Hirvonen ja Terttu 

Kolari miettivät kunnan ja kylien yhteistyön 

syventämismahdollisuuksia. 

 

MITEN PYSYVYYS VARMISTETAAN? 

Miten yrittäjät ja yhdistykset uskaltavat sitou-

tua uudenlaiseen palvelutuotantoon? Illassa 

kuvattiin Kalakukko ry:n taholta, miten par-

haat käytännöt ovat lähidemokratian kautta 

järjestetty. Perusasia on se, että talkootyöllä 

ei uutta palvelua tuoteta, vaan kunta ostaa 

palveluita nyt yrittäjien lisäksi myös järjestöiltä 

ja vaikkapa kyläyhdistykseltä. Suurkunnissa ja 

sen liitosalueilla tarvitaan vakaa lähidemokra-

tiamalli, kunnalliseen päätöksentekoon kytkey-

tyvä aluelautakunta, joka hallinnoi ja koodinoi 

oman alueen palveluita ja kehittämistä. Sillä 

on vastuu omasta alueestaan ja budjettivalta. 

Kylät luottavat, yrittäjät uskaltavat ja kunta 

säästää selvää rahaa, kun vain tuotetusta pal-

velusta maksetaan. 

Bisnesskeissit-tapahtuman järjestelyistä vasta-

sivat Tuusniemen Kylät ry sekä Kehittämisyh-

distys Kalakukko ry tarkoituksenaan herätellä 

uutta pöhinää ja ajattelutapaa koko Pohjois-

Savon alueella. 

 

 

 

 

Teksti ja kuvat Päivi Hagman 

 

Kotona asumisen tuki



TAPAHTUMAKALENTERI 

Pohjois-Savon Kylät ry:n  tapahtumakalenterin 

löydät www.pohjois-savonkylat.fi. Mikäli teillä 

on tapahtuma, jonka haluat nostaa esille ta-

pahtumakalenterissa, laita tapahtuman tiedot 

s-postilla pohjoissavonkylat@gmail.com.  

KYLÄREKISTERIN YHTEYSTIEDOT AJAN-

TASALLE JA SÄHKÖINEN KYLÄKIRJE 

Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää listaa kaikista 

maakunnan kylä- ja asukasyhdistyksistä sekä 

kylätoimikunnista. Yhteystietojen muuttuessa 

ilmoittakaa niistä suoraan kyläasiamiehelle tai 

kotisivujemme lomakkeen kautta.  Mikäli teille 

ei tule vielä Sähköistä Kyläkirjettä, voit te tilata 

sen kotisivujemme kautta lomakkeella tai lä-

hettämällä sähköpostilla pyynnön kyläasiamie-

helle.  

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n sivut löy-

dät Facebookista Pohjois-Savon 

Kylät ry nimellä.  Käy tykkäämäs-

sä sivustamme! 

Lisäksi kylä– ja asukasyhdistykset, joilla on 

oma Facebook sivu, vinkatkaa niistä kyläasia-

miehelle.  

POIMINTOJA TAPAHTUMAKALENTERIS-

TA  

Kuopio-Jukola hakee toimitsijoita 

Kuopio-Jukola tarjoaa monipuolisia ja jokaisel-

le sopivia tehtäviä, joista voit valita itsellesi 

kiinnostavimman. Tekemistä löytyy kaikille 

omien kykyjen, voimien ja aikataulun mukaan,  

vaikka suunnistus ei olisikaan tuttua. Aiempaa 

kokemusta ei välttämättä tarvita – koulutam-

me sinut tehtäviin. Tapahtuman järjestelyt 

huipentuvat kilpailuviikonloppuun 14.-

15.6.2014, 

mutta toimitsijoita tarvitaan useisiin tehtäviin 

jo ennen kisaa ja myös sen jälkeen.   Elämys-

ten lisäksi tarjoamme sinulle kisapaidan, lippik-

sen/tuubihuivin sekä ateriat työvuorosi aikana. 

Olet myös vakuutettu talkoiden ajan. 

Ilmoittautumislomakkeen ja tehtäväkuvaukset 

löydät täältä: http://www.jukola.com/2014/

toimitsijat/talkoolaiset/  

Kaistakaravaani sähköistää nyt kunnan-

johtajat! Kaistakaravaani liikkuu taas 

Pohjois-Savossa 2.-13.6. 

Kevättalvella suuren suosion saavuttanut Kais-

takaravaani käynnistää jälleen moottorinsa ja 

rientää 10 pohjoissavolaisen kunnan pikkuteille 

jakamaan tietoa valokuituverkon rakentami-

sesta, aikatauluista, valokuituverkon reiteistä 

ja tulevaisuuden palveluista. 

http://www.kaistasavoon.fi/kaistakaravaani  

Kuopion kaupungin alueella: Kaupun-

kiympäristön palvelualueella talkoora-

haa haettavissa  

Asukkaiden osallistumista yleisten alueiden 

hoitoon tuetaan jakamalla talkoorahaa. Tal-

kootoimintaan on vuonna 2014 varattu 30 000 

euroa. Kaupunkiympäristön palvelualueella on 

yleisten alueiden talkootöihin haettavissa toi-

minta-avustusta. Talkooavustusta voivat saada 

asukasyhdistykset, kylätoimikunnat sekä pai-

kalliset yhdistykset. Talkooraha on tarkoitettu 

yleisten alueidenkohentamiseen ja kunnosta-

miseen ja siihen liittyviin tarvike-, materiaali- 

ja konekuluihin. Yhdistykset voivat hakea tal-

kooavustusta roskalavojen tilaukseen ja lavan 

tyhjennyksen jätemaksuun. Avustusta haetta-

va 30.9.2014 mennessä. 

Hakuohjeita:  http://www.kuopio.fi/web/

asuminen-ja-kaupunginosat/talkoorahat 

 

Tapahtumia, linkkejä ja vinkkejä 



Kyläasiamies 

Merja Kaija 

0451791070 

pohjoissavonkylat@gmail.com 

Puheenjohtaja 

Minna Makkonen 

0400 544 204 

makkonen.minna@gmail.com 

Kesä ja kesäteatterit poimintoja kesän 

tarjonnasta 

Lisätietoa kesä– ja harrastajateattereista löydät 

www.pohjois-savonkylat.fi —> Tietoa kylistä —

> Kesä– ja harrastajateatterit 

Tammenrannan kesäteatteri (Vehmasmäki) 

esittää näytöksen ”Jo vain herra ministeri,” jos-

sa paneudutaan kuntauudistukseen Jaavanran-

nan näivettyvän kylän kannalta, josta ministeri 

on ostanut mökin.  

Rautavaaran harrastajateatteri esittää 

”Osuuskaupan Maria”. Esitys kertoo ajasta jol-

loin oli vielä kyläkauppoja, piikoja ja renkiä ja 

pallojuustokin oli uutta.  

Lastukosken kesäteatteri esittää ”Herra Ali-

kersantti”-esityksen. 

Kangaslammin teatterissa esitetään Dieettivael-

lus, jossa kuvataan komedian muodossa miten 

maaseudulle täytyy keksiä uusia elinkeinoja 

pärjätäkseen.  

Vätysteatterissa menee kesällä Haikarapols-

ka. 

Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät 

www.pohjoissavonkylat.fi  —> Tapahtumaka-

lenteri                                                      

Pohjois-Savon Kylät ry järjestää 1.6.2014-

1.3.2015 välisenä aikana Kylät Pohjois-Savossa 

kuvien ja tarinoiden kertomana –kilpailun.  

Kilpailuun voivat osallistua harrastajakuvaajat 

yhdellä kuvalla ja / tai tarinalla. Kilpailussa on 3 

sarjaa: Kuvasarja, Tarinasarja sekä sarja, jossa 

kuva ja tarina liittyvät toisiinsa.  

Toivomme, että saamme kuvia ja tarinoita jotka 

ilmentävät kylätoimintaa, kyläkulttuuria, kylien 

tapahtumia tai arkea Pohjois-Savon maakunnan 

alueella.  

Kilpailun tarkemmat ohjeet ja säännöt, palkin-

not sekä arvovaltainen raati päivittyvät kotisi-

vuillemme kesäkuun aikana.  

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kuvia ja 

tarinoita omassa markkinoinnissaan. 

Lisätietoja kilpailusta: Kyläasiamies Merja Kaija 

pohjoissavonkylat@gmail.com tai 045 1791070. 

 

Ennakkoinfoa: 

Kylät Pohjois-Savossa                      

kuvien ja tarinoiden kertomana –kilpailu 



Pohjois-Savon Kylät ry jäseneksi liittyminen 
 

Pohjois-Savon Kylät ry:n jäseneksi voit liittyä alla olevalla joko henkilö-, yhdistys-, tai kannattajajäsenek-

si. Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenenä saat uusimman tiedon kylä– ja asukastoimintaan liittyen Pohjois-

Savon alueella.  

 

Jäseneksi voit liittyä myös kotisivujemme www.pohjois-savonkylat.fi kautta, kohdasta jäsenyys. Siellä on 

täytettävissä sähköinen lomake, joka ohjautuu Pohjois-Savon Kylät ry:lle. Jäsenyys kohdasta löytyvät 

Pohjois-Savon Kylät ry:n säännöt, joihin jäseneksi liittyessä sitoudutaan.  

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenedut 

 

 Pohjois-Savon Kylät ry:n postitse lähetettävät jäsentiedotteet 4 kertaa vuodessa 

 Tietoa ajankohtaisista asioista sähköpostitse sekä sähköisillä jäsenkirjeillä 

 Suomen Kylätoiminta ry:n julkaiseman Maaseutu Plus –lehden 6 kertaa vuodessa postitse kotiin 

 Jäsenyhdistykset saavat SYTYn tarjoamaa maksutonta lainopillista puhelinneuvontaa 

 

Pyydetään palauttamaan jos vastaanottajaa ei tavoiteta. 

Kyläasiamies Merja Kaija, Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi 


