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Maaseututerveisiä!

Syksyn alku oli Pohjois-Savon kylille ja muillekin 
yhteistyökumppaneille haasteellinen ja näytön 
paikka. Onnistuimme syyskuun alun valtakunnal-
lisen ensimmäisen Maaseutuparlamentin järjes-
tämisessä Leppävirralla erittäin hyvin. Lämpimät 
kiitokset suurelle talkoojoukolle, Teidän avullanne 
järjestelyt sujuivat erinomaisesti ja ammattitaidol-
le. Erityiset kiitokset Merjalle ja Seijalle Teidän 
mahtavasta ja asiantuntevasta työpanoksesta. 
Tästä on hyvä jatkaa Maaseudun kehittämistä 
yhteisten tavoitteiden ja visioiden pohjalta.

Niin kuin Maaseutuparlamentissa todettiin, Maa-
seutu on mahdollisuus. Otetaanpa nuo mahdol-
lisuudet käyttöön. Syksy on hyvää aikaa miettiä 
uusia ideoita maaseudunkehittämiseksi, meidän 
puhdas luonto on mahdollisuuksia täynnä, ote-
taanpa ne joukolla käyttöön. Rahaakin tuntuu 
vielä olevan maaseudunkehittäjä organisaatioilla, 
olkaapa heihin yhteydessä.

Vaikka viljelijöillä runsaiden sateiden vuoksi osa 
sadosta jää peltoon on kuitenkin uskottava pa-
rempaan huomiseen. Periksi ei anneta.

Talvi tekee tuloaan ja ensi vuoteen valmistaudu-
taan syyskokouksen kautta, tervetuloa mukaan!

Pohjois-Savon Kylät ry
puheenjohtaja
Auvo Hirvonen
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Kuva: Hannakaisa Markkanen / HighwaySavo



Elämää virtaava kylä valittiin Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi 2017

Muuruvesi
Pohjois-Savon Vuoden Kylää on valittu jo vuodes-
ta 1987 asti yhdessä Pohjois-Savon Liiton kans-
sa. 2017 palkittiin Muuruveden kylä. 

Muuruveden kylä on tehnyt paljon talkootyötä 
oman kylänsä elinvoimaisuuden eteen, kylän 
slogan ”Elämää virtaava kylä” kuvaa kylää erit-
täin hyvin. Kylän toimijat ovat tehneet ja tekevät 
saumatonta yhteistyötä mm. kylätalon kunnosta-
misessa Muuruveden Jyskeen kanssa ja tapahtu-
mien järjestämisessä muiden 
kylän toimijoiden kanssa.

Muuruvesi on aikoinaan ollut 
oma kunta ja kylä on ollut kir-
konkylä. Nyt jo kahden kunta-
liitoksen jälkeen kirkonkylästä 
on tullut kylä Kuopiossa. Muu-
ruvesi on kuitenkin kylänä teh-
nyt tiivistä yhteistyötä kuntaan 
ja kaupunkiin päin ja ajanut 
oman kylänsä asioita tarmok-
kaasti eteenpäin. 

Yhteistyön merkitys kuntaan 
on Muuruvedellä ymmärretty 
ja osattu hyödyntää. On toteu-
tettu hankkeita, kunnostettu 
kyläsuunnitelma sekä kylän 
maisemanhoitosuunnitelma. 
Kylä tiedottaa ja viestii aktii-
visesti omasta toiminnastaan 
niin kylän sisällä kuin ulospäin. 
Kyläläisille on tarjolla lukuisia 
tapahtumia ympäri vuoden ja 
kuntosali on kyläläisten käy-
tössä.  Kylän tontit, palvelut 
ja yhdistykset löytyvät kootusti 
www.muuruvesi.�  sivuston 
alta. Kesäaikaan Muuruve-
dellä palvelee Satamakahvila 

Muru ja tänä kesänä Leader-hankkeen turvin ky-
lällä työllistettiin useita nuoria erilaisiin tehtäviin.

Muuruvedellä on tänä vuonna meneillään pie-
nehkön alueen voimavaroihin nähden suuria 
hankeponnistuksia ja voimakas tahtotila alueen 
näkyvyyden nostamiseksi yhtenä maisemaltaan 
ja toiminnaltaan rikkaana Kuopion kaupungin ky-
länä.



SISÄLTÖMARKKINOINTI
- miten toteutat parhaita

oppeja käytännössä?

Muuruveden kylätalo
Rantatie 9, 73460 Muuruvesi

Tarvitseeko teidän kylätalo, kylämatkailukohde tai tapahtuma uutta potkua näkyvyyteen 
verkossa? Tai onko sinulla yritys, jonka palveluita tai tuotteita haluaisit tuoda tehok-
kaammin verkossa esille? Tule mukaan maksuttomaan koulutukseen, jossa paneudu-
taan työstämään käytännössä niitä asioita, joiden avulla voidaan tuottaa säännöllistä ja 
laadukasta sisältöä lyhyessä ajassa ja tuloksekkaasti.

Tämä sopii sinulle jos:
• Olet yrittäjä, asiantuntija tai yhdistystoimija joka haluaa kehittää nykyisiä viestintä-
   markkinointitaitojaan
• Sinulla on ylläpidettävinä verkkosivut / sosiaalisen median palveluita, joihin voit jakaa sisältöä
• Haluat oppia paremmaksi sisällöntuottajaksi ja tuottamaan sisältöä lyhyessä ajassa

Koulutuksessa käydään läpi ainakin seuraavat asiat:
• Miten tuotat sisältötekstiä sujuvasti ja helposti
• Valokuvaus ja kuvankäsittely (kännykällä)
• Videot ja editointi (kännykällä)
• Sähköisten uutis-/myyntikirjeiden tekeminen

Koulutus toteutetaan ryhmäkoulutuksena Muuruveden kylätalolla kahtena tiistai-iltana, 21.11. ja 
28.11. klo 17.30-19.30 (kahvit klo 17 alkaen). Kouluttaja on läsnä verkkoyhteyden kautta.

Järjestäjinä yhteistyössä Yritys Oppii ja Menestyy-, Kehittyvät Kylät- ja KylätGo Muuruvesi hankkeet. 
Koulutus on avoin kaikille Pohjois-Savon alueella. Huom! Edellyttää ilmoittautumista 13.11.2017 men-
nessä, 30 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Kehittyvät Kylät -hanke, kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi,
puh. 046 9205 766, tuula.palojarvi@pohjois-savonkylat.� 



 

 



LIIKENTEENOHJAUS
kylä- ja yhdistystoimijoille

  Lauantaina 18.11.2017 klo 9 - 12
Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, Kuopio

Työpajassa käsitellään mitä pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan liiken-
teenohjausta sekä toimitaan liikenteenohjaajina kylä- ja yhdistystapahtumissa.

Tilaisuudessa käydään läpi mitä liikenteenohjauksessa on huomioitava, mitkä ovat 
vastuut ja oikeudet, entä riskit. Kuinka tulee huolehtia turvallisuudesta ja mitä lii-
kenteenohjaajalta vaaditaan.

Työpajaa vetää turvallisuuskouluttaja Mikael Palojärvi. Työpaja on kaikille avoin ja 
maksuton, osallistumisesta saa todistuksen. 

Tilaisuuteen osallistuville tarjotaan kahvit. Työpajan jälkeen tarjolla on lounas sei-
sovasta pöydästä ja se on omakustanteinen, 12,50 €/hlö

Ilmoittautumiset 8.11.2017 mennessä sähköpostilla
heli.haverinen@pohjois-savonkylat.fi  tai puh. 050-341 5765. Mukaan mahtuu 36 
osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Työpaja järjestetään, mikäli ilmoittautu-
jia on vähintään 10 hlöä. 

Tervetuloa!



Kylien syyspäivä 
ja syyskokous
Hotelli Isovalkeisella, Majaniementie 2, Kuopio
lauantaina 18.11.2017 13:00-16:00

Ohjelma
Klo 9.00-12.00 Liikenteenohjaus koulutus kylä- ja yhdistystoimijoille (muista ilmoittautua mukaan)
Klo 13.00 Tervetuloa syyspäivään puheenjohtaja Auvo Hirvonen, Pohjois-Savon Kylät ry
Klo 13.05 Kylien tiet kuntoon – faktaa tienpidosta Pohjois-Savosta

• Paikalla aiheeseen johdattelemassa Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –  
   vastuualue johtaja Tommi Huttunen
• Kuulemme faktaa tienpidosta: Miten ja millä kriteereillä tiet pidetään kunnossa? Millaisia määrära- 
  hoja tienpitoon Pohjois-Savossa on? Kuka päättää rahojen jakamisesta teiden kunnossapitoon?
• Keskustelua: Miten voimme itse edistää kyläläisinä ja maakunnan asukkaina teiden kunnossa-
  pitoa? 

Klo 13.40 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu VAPEPA toiminnan esittelyä, Risto Roivainen valmius-
kouluttaja  www.vapepa.� 

• Keskustelua: Miten kylät voisivat olla mukana Vapepan toiminnassa?
Klo 14.00 Kuopion Vetrean kotihoidon palveluesimies Anna-Maria Leskinen kertoo kotiin tuotavista 
palveluista myös kylille
Missä mennään kylätoiminnassa sekä Kehittyvät Kylät –hankkeen kuulumiset, kyläasiamies
Merja Kaija

Sääntömääräinen syyskokous
Pohjois-Savon Kylät ry syyskokous 18.11.2016 klo 14.15 Isovalkeinen, Turbo kabinetti,
Majaniementie 2, Kuopio
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen suuruuksien vahvistaminen vuodelle 2018   
    sekä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
6. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja heille henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen erovuoroisten   
    tilalle
7. Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen: kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
8. Edustajien valitseminen muihin järjestöihin
9. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat
10. Kokouksen päättäminen
 
Ilmoittautumiset kylien syyspäivään ja syyskokoukseen kahvitarjoilun varaamiseksi to 9.11.2017
mennessä kyläasiamies Merja Kaijalle merja.kaija@pohjois-savonkylat.�  tai 045 1791070.



· Kotisairaanhoito, kotihoiva ja  
  kotityöt
· Viikkosiivoukset, ylläpitosiivoukset
· Kotitalonmiespalvelut, pihan  
  hoito, lumen luonti, muuttoapu, 
  puiden pilkkominen, ym.
· Henkilökohtainen avustus
· Ulkoilu-, virkistys- ja  
  saattajapalvelut 
· Omaishoitajien lomitus 
· Lounaskuljetukset kotiin
· Kotikuntoutus
· Lasten hoito, sairaan lapsen hoito
· Jalkaterapia, jalkojenhoito
· Hieronta, intialainen päähieronta

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.
vetrea.fi

Vetrean kotipalvelulle on myönnetty 
Kotityöpalvelun laatusertifikaatti.

Kotona 
kaikki hyvin
KOTIPALVELUA KUOPION 
SEUDULLA

VETREA KOTIPALVELUT
Palveluesimies Anna-Maria Leskinen
anna-maria.leskinen@vetrea.fi
puh. 044 783 5681

InnoBus

29.11.2017



InnoBusInnoBus

29.11.201729.11.2017

Yrittäjä tai yrittäjyydestä kiinnostunut! Tulevaisuuden innovoija tai kylätoimija! Hyppää bussiin 
ja lähde tutkimusmatkalle innovaatioiden maailmaan! Näe, miten menestyneet yritykset ovat toi-
mineet ennakkoluulottomasti viemällä toimintaansa uusille urille ja kuule, miten voisit hyödyntää 
erilaisia rahoituslähteitä toiminnassasi. Kohtaa ja tutustu, löydät uusia kumppanuuksia!

Ohjelmassa:
• Aamupäivällä teemme kaksi yritysvierailua teemalla Innovaatioilla kasvuun, nautimme aamukahvit, tutustum  
  me tapahtuman yhteistyökumppaneihin sekä toisiimme.
• Noin kello 12 saavumme Muuruvedelle Kartanohotelli Kivennavalle, missä Lomakartanon isäntä Martti Kähö- 
  nen toivottaa meidät tervetulleeksi ja nautimme lounaan.   
• Kello 12.45 Seminaarin avaus, Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Ortju  

• Tapahtuman yhteistyökumppanit ja järjestäjät esittäytyvät
• Innovatiivisuus kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksessa,
   tutkimusprofessori Toivo Muilu, Luke luonnonvarakeskus 
• Tietoa Tekes rahoituksesta ja case -esimerkki

          rahoituskoordinaattori Jaana Åberg, Innovaatiorahoituskeskus Tekes,
          case: Leena Ståhlberg, OpoCoaching 

• Maaseuturahaston Leader rahoituksella tukea yrityksille
         Petri Rinne Suomen kylätoiminta ry, puheenjohtaja / Joutsenten reitti,  toiminnanjohtaja

• Esimerkkejä Leader rahoituksesta
        Jaana Paananen Kehittämisyhdistys Kalakukko ry 

• Kello 14.30 iltapäiväkahvit  
 • Mitä Tarjoomo ja LivingLab tarjoavat yrittäjille

          projektipäällikkö Pauliina Kämäräinen, Kuopion kaupunki 
• Avoin innovaatioekosysteemi ja sen mahdollisuudet yrittäjille

         Savonia-amk, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Petteri Jääskeläinen
 • Kello 15.30 seminaarin päätös, 

          kyläasiamies, projektipäällikkö Merja Kaija, Pohjois-Savon Kylät ry
• Kotimatkalle viimeistään klo 16, perillä Kuopiossa noin kello 17

Voit osallistua
• koko päivään, jolloin pääset tutustumaan kahteen mielenkiintoiseen yritykseen, sekä hyödyntämään bussi  
   matkan tekemällä tuttavuutta sekä yhteistyökumppaneihin että muihin matkalaisiin. 
• seminaariosuuteen klo 12-16 ,jolloin saavut omatoimisesti Muuruvedelle ja aloitamme yhteisellä lounaalla.

Osallistumismaksu on molemmissa tapauksissa 20 e (alv 0), kattaen osan tapahtuman tarjoiluista. 

Ilmoittautuessasi varaudu kertomaan muutamalla sanalla yrityksestäsi tai edustamastasi yhteisöstä, sillä jaamme 
kaikille osallistujille osallistumisluettelon yhteystietoineen verkostoitumisen tueksi.  Ilmoittautuminen tapahtumaan 
päättyy 15.11. Lähetämme sinulle ilmoittautumisajan päätyttyä maksuohjeen. Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella 
http://bit.ly/2zlgX24 
Lisätietoja kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi, puh. 046 9205 766, tuula.palojarvi@pohjois-savonkylat.�  
Lämpimästi tervetuloa mukaan viettämään erilainen, uusia ajatuksia avaava päivä!
Tapahtuman järjestävät: Kuopion Yrittäjät ja Pohjois-Savon Kylät ry, yhteistyössä mukana Maaseutuverkosto, 
Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa -hanke, Nordea Pankki ja Savon Voima 

InnoBus starttaa Kuopiosta Maljalahdenkadulta kaupungintalon takaa klo 8



PUHDASTA PALVELUA
hygieniapaja

yhdistysten tapahtumajärjestäjille
17.1.2018  klo 17 - 21 Keiteleellä

yhtenäiskoulun Suvanto-ruokalassa
Koulutie 3 - 4, 72600 Keitele 

Mitä pitää ottaa huomioon, kun järjestämme tapahtumia, joissa on kahvi- 
tai ruokatarjoilua, makkaranmyyntiä tai käsitellään muuten elintarvikkeita? 
Elintarvikehygienia on yksi osa tapahtumien turvallisuutta!

Tule mukaan työpajailtaan, jossa käsitellään asiaa tapahtumia järjestävien yhdistystoimi-
joiden näkökulmasta. Opitaan yhdessä ja vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia. Työpajaa 
vetää Kirsi Sarkkinen Itä-Suomen Hygieniapalvelusta.
 
Työpaja on kaikille avoin ja maksuton. Illan päätteeksi osallistujilla on mahdollisuus ha-
lutessaan suorittaa hygieniapassitesti. Testi ja todistus maksavat 11 €/hlö ja maksu suo-
ritetaan käteismaksuna paikan päällä. Hygieniapassitestiin osallistujilla on ehdottomasti 
oltava mukana virallinen, kuvallinen henkilötodistus. Illan aikana käytetään oppikirjaa, 
jonka saa tilaisuudessa lainaksi ja jos sen haluaa ostaa omakseen, hinta on 12 €/kpl. 
 
Ilmoittautumiset 9.1.2018 mennessä netissä osoitteessa: http://bit.ly/2wYX4sG tai 
sähköpostitse tuula.palojarvi@pohjois-savonkylat.fi  tai puh.
046 9205 766. Mukaan mahtuu 40 osallistujaa ilmoittautumis-
järjestyksessä. Työpajailta järjestetään, mikäli ilmoittautujia on
vähintään 10.
 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!



Tarvetta koulutuksille?

Kysely maaseudun yhdistys- ja
järjestötoimijoille
Pohjois-Savon Kylät ry suunnittelee maaseudun yhdistys- ja järjestötoimijoille kou-
lutushanketta, joka tulisi olemaan avoin kaikille yhdistys- ja järjestötoimijoille, jotka 
toimivat maaseutualueilla. Hankkeen tueksi tarvitsemme teiltä toimijoilta koulutus-
tarpeet esille. Voit valita kyselyssä esillä olevista koulutuksista tai kertoa vapaasti 
omat toiveesi ja tarpeesi.  Kyselyä saa ja pitääkin jakaa eteenpäin yhdistystoimijoille 
Pohjois-Savossa. Toivomme, että saamme vastaukset koulutuskyselyyn marraskuun 
2017 aikana. Osoite kyselyyn:  https://www.webropolsurveys.com/S/D13032953F09F400.par

Kyläturvallisuutta
Kun jotakin sattuu, on hyvä tietää kuinka toimia. Osaatko sinä auttaa itseäsi tai lähimmäisiäsi? 
Muistatko hätätilanteessa missä olet? Entä jos viranomaisavun tulo kestää – pärjäätkö sinä? 
Tule päivittämään turvallisuustietoja ja -taitoja. Mahdollisuus harjoitella alkusammutusta, kertaa 
hätäensiapua ja hae koordinaatit taloon tai mökkiin.

Meidän turvallinen kylä Mäntyjärvellä 11.11.17 klo 10-14

Kyläturvallisuustapahtuma isänpäivän merkeissä Hautolahdessa 
12.11.17 klo 13-16

Mäntyjärven Riistapoikien metsästysmaja, Mäntyjärventie 789B, Kaavin Kortteinen
Tilaisuus on osallistujille maksuton ja mukaan ovat tervetulleita kaikki joita kiinnostaa turvallisuusasiat ja 
varautuminen! Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Tapahtuman toteuttavat Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto, Pohjois-Savon Kylät ry:n Kehittyvät Kylät 
-hanke, Mäntyjärven kyläyhdistys sekä Pohjois-Savon pelastuslaitos/Kaavin palomieskerho
Lisätietoja tapahtumasta: marika.lipponen@pspl.�  tai puhelin 017 262 5098 tai
heli.haverinen@pohjois-savonkylat.�  tai puhelin 050 3415765   

Huttulannavetta, Hautolahdentie 194, Tervo
Mukavaa meininkiä tärkeän asian äärellä yhdessä isänpäivänä! Pienilläkin teoilla parannat omaa ja 
läheistesi turvallisuutta! Tilaisuus on osallistujille maksuton ja avoin kaikille varautumisesta ja turvalli-
suudesta kiinnostuneille.
Tapahtuman teille tarjoavat Hautolahden kyläyhdistys, SPR:n Tervon osasto, Kehittyvät kylät -hanke ja
alkusammutus koulutuksen järjestävää Tervon Palokuntanuoret/Pohjois-Savon Pelastuslaitos
Tervetuloa vaikka koko perheen kanssa!
Lisätietoja: Ulla Pirskanen, Hautolahden kyläyhdistys, puh. 050-3560 165, pirskanen51@hotmail.com
tai Heli Haverinen, kyläkoordinaattori, puh. 050-3415 765, heli.haverinen@pohjois-savonkylat.� 
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Muuttuivatko yhteystiedot?
Ovatko teidän kylän yhteystiedot ajan tasalla Pohjois-Savon kylärekisterissä? Kulkeeko posti oikeaan 
osoitteseen, tulevatko sähköiset kyläkirjeet? Muistattehan ilmoittaa yhteyshenkilöiden muutoksista ja 
muista muuttuneista yhteystiedoista kyläasiamiehelle: Merja Kaija, merja.kaija@pohjois-savonkylat.� , 
puh. 045 179 1070.


