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Toukokuun lopulla järjestetyssä Vapepan
yhteistoimintaharjoituksessa nähtiin mm.
lentokoneiden laskeutumisia Vieremän
varalaskupaikalle.

SAVOLAISET KIRJAILIJAT TEILLE!
Kuva: Hanne Nykänen

Kuva: Irmeli Jung

Jyrki Heikkinen
Heidi Jaatinen
Kuva: Laura Malmivaara

Marjo Heiskanen
Matti Kauppinen

Lokakuun puolivälissä joukko enemmän tai
vähemmän savolaisia kirjailijoita hyppää pikkubussiin ja suunnistaa Ylä-Savoon. Mukanaan he tuovat tuoreita ja myös vanhempia
kirjojaan. Tapaa nyt savolaiskirjailijoita kotiseudullasi ja kuule, mitä he kertovat teoksistaan ja työstään.

Kuva: Tommi Tuomi

Mukaan lähtevät myös yhteisötaiteen ja osallistavien menetelmien läänintaiteilija Anniina Aunola, näyttelijä Johanna Jauhiainen
ja muusikko Antti Raekallio. He yhdessä
kirjailijoiden kanssa esittävät muun muassa
pieniä dramatisointeja esiteltävistä teksteistä. Mukaan saadaan myös savolaista taidegrafiikkaa.

12.10.2012 Sonkajärvi
Sonkajärven kirjasto klo 16.30 – 19

Saija Nissinen
Sirpa Kähkönen
Kuva: Tiina Pyrylä

13.10.2012 Keitele
Keiteleen kirjasto ja kirjakauppa
klo 10 – 13

Marja-Leena Lempinen
Teppo Kulmala

14.10.2012 Vieremä
Kauppilanmäen kylätalo klo 11 – 14.30

Kuva: Petri Jauhiainen

Lisätiedot:
sanataiteen läänintaiteilija
Marjo Heiskanen
marjo.heiskanen@minedu.fi
p. 0295 330 882

Kirsi Pehkonen
Jouni Tossavainen

AURINKOA JA PILVISTÄ
Tulin puolitoistavuotta sitten Pohjois-Savon Kylien osa-aikaiseksi toimihenkilöksi tilanteessa, jossa yhdistys oli elellyt
hiljaiseloa. Se on ymmärrettävää, koska toimintaa pyöritettiin muutamia vuosia täysin luottamushenkilövoimin.
Ensimmäinen vuosi meni enimmäkseen perusasioiden ajantasalle saattamisessa, uusittiin nettisivuja ja muita viestinnän välineitä, päivitettiin kylärekisteriä jne.
Nyt toisena vuotena olemme päässeet jo varsinaiseen
toimintaan. Niukat resurssit eivät edelleenkään yllä kylillä käymiseen kuin minimaalisesti ja sen vuoksi olemme
päätyneet ottamaan voimakkaasti viestijän roolia. Muita
vastaavia maakunnallisia toimijoita kylätoiminnassahan ei
olekaan; Leader-toimintaryhmillä on omat aluuensa ja kunnat hoitavat kylien kehittämistyötä vaihtelevasti.
Pohjois-Savo on jäljessä lähes kaikkia maakuntia, joissa
useimmissa maakunnallisella kyläyhdistyksellä on enemmän kuin yksi työntekijä. Kylien kehittämistyötä tehdään
eteen päin hankerahoituksella.
Meillä rahoittajien suhtautuminen on ollut nihkeää. Tiettyjä odotuksia toiminnalle tuntuu olevan, mutta asiat, jotka
selkeästi muissa maakunnissa nähdään kehittämistoimintana, luetaan meillä yhdistyksen perustoiminnaksi. Tämän
hetkinen perustoiminta rahoitetaan pääasiassa Suomen Kylätoiminta ry:n kanavoiman valtionavun turvin. Sen lisäksi
tuloja on jäsenmaksutuotoista ja yhteistyökumppanuuksista. Rahoitus ei ole kuitenkaan riittävää, että päästäisi seuraavalle askelmalle ja kyläasiamies voisi jalkautua kunnolla
kylätasolle ja olla aidosti mukana kylien kehittämistyössä
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pääll Lisäksi uhkaavana pilvenä leijuu valtion säästötoimien myötä valtionavun pieneneminen entisestään.
Positiivista kuitenkin on, että olemme voineet olla mukana
Pohjois-Savon maaseudun kehittämisstrategian valmistelussa ja tulevaan hankekauteen suuntaamisessa. Vielä jaksamme ajatella, että kylien kehittämistoimintaa ei ajeta alas,
vaan että sen merkitys tulee voimistumaan, kun uhkana on,
että kuntakokojen suurentuessa päätöksenteko ja palvelut
siirtyvät aina vain kauemmas.
Tuula Palojärvi, kyläasiamies
p. 045 2066 808, tuula.palojarvi@metsapalo.
www.pohjois-savonkylat.

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
Pohjois-Savon Kylät ry on solminut yhteistyösopimuksia vuodelle 2012. Seuraavat yhteistyökumppanit ovat tukeneet toimintaamme ja näkyvät viestinnässämme vuoden mittaan. Heidän edustajiaan voi tavata myös tapahtumissamme.

Satoi tai paistoi ‒

valokuitu pistää tuulemaan!
HELPOTTUISIKO
ELÄMÄSI NÄILLÄ?
Valokuitu mahdollistaa:
Internet-palvelut
 Asiointi: verkkopankki, verkkokaupat,
varauspalvelut, viranomaisasiointi,
sähköposti ja surffaus
 Pilvipalvelut: tiedostojen tallennus ja
varmennus ulkopuolisille palvelimille,
jaettujen tiedostojen ja kalenterien
käyttö, uusimmat ohjelmat ja päivitykset aina käytössä
 Etätyöskentely ja -opiskelu

Puhepalvelut
 Videoneuvotteluyhteydet (mm. Skype)
 Verkkopuhelut

Turvapalvelut
 Etävalvonta- ja hälytyspalvelut mm.
kiinteistöjen/tuotantotilojen valvonta,
toimintojen ohjaaminen, laitteiden
etähuolto
Hyvinvointi- ja terveyspalvelut

Viihde
 Runsaasti tv-kanavia ja tilausvideoita
 Teräväpiirto- ja 3D-lähetykset
 Ohjelmien tallentaminen
 Elokuvien ja musiikin lataaminen
Hankkeen rahoituksen on myöntänyt
Pohjois-Savon ELY-keskus.

Tällä hetkellä valokuitua
rakennetaan:
Iisalmessa
Lapinlahdella
Rautavaaralla

Sonkajärvellä
Vieremällä

Lue lisää Laajakaista kaikille
-rakentamisesta

www.kaistasavoon.ﬁ

SONKAJÄRVEN PAISUASTA POHJOIS-SAVON VUODEN KYLÄ
Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus nimesi
Sonkajärven Paisuan maakunnan Vuoden Kyläksi
Pohjois-Savon Kylät ry:n esityksestä. Valinnan perusteluina on, että Paisuan kylätoiminta on ollut
vuosikymmeniä aktiivista, monipuolista, suunnitelmallista ja ennakkoluulotonta perinteitä kunnioittaen sekä katse suunnattuna tulevaisuuteen.
Yhteistyö muiden kylien kanssa toteutuu mm. Sonkajärven
kyläparlamentissa, missä on otettu kantaa moniin julkisia
palveluja koskeviin kysymyksiin. Kyläsuunnitelma on tehty
vuonna 1997 ja sitä on päivitetty säännöllisesti.
Yhteisin ponnistuksin ylläpidettäviä kokoontumispaikkoja
on Paisuassa kaksi; kyläseuran omistama ja kunnostama
kylätalona toimiva entinen koulu sekä maa- ja kotitalousseuran Ahteela-seurantalo. Kylätalon kunnostus on ollut
kyläläisille suuri ponnistus. Se palvelee laajemminkin
Sonkajärven, Lapinlahden ja Iisalmen seudun asukkaita.
Yhteishenkeä vahvistavat monipuoliset tapahtumat. Paisuan Tuajamateatterin viriäminen ja esitysten kehittyminen
pitkiksi näytelmiksi on tuottanut kulttuurielämyksiä laajalti
ympäristöön. Teatteri sai Sonkajärven kulttuuripalkinnon v.
2010. Uusin näytelmä Munakukkulalta b(Rysseliin) esitettiin
kevätkaudella 2012. Tuoreita tapahtumia ovat myös tänä kesänä palvellut kesäkahvila ja koulutarvikenäyttely.

Paisuan kylä esittäytyy myös tapahtumissa. Tässä osasto Eukonkannossa.

Vuodesta 1987 alkaen Pohjois-Savossa on valittu Vuoden
Kylä. Tittelin on saanut 26 pohjoissavolaista kylää 19 eri
paikkakunnalta. Nyt palkinto tuli ensi kertaa Sonkajärvelle.
Paisuan kylän edustajat vastaanottivat palkinnot eli kunniakirjan ja maakuntalintu kuikkaa kuvaavan metallisen tuuliviirin Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kevätkokouksessa
Kuopiossa 11. kesäkuuta. Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokous pidetään Paisuassa marraskuussa, jolloin yhdistys luovuttaa omat huomionosoituksensa Vuoden Kylälle.
Paisuan Tuajamateatterin uusin näytelmä Munakukkulalta
b(Rysseliin) esitettiin keväällä.
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Koulukeskuksen liikuntahalli,
Sonkajärvi

Perjantai 17.8.
08.30–17.00 Voimistuvat kylät -seminaari
koulukeskuksen salissa Lyseotiellä
12.00–12.15 Messujen avaus, Jamppa Kääriäinen
13.00–13.20 Sonkajärven Pelimannit
14.00–14.20 Jamppa Kääriäinen
15.00–15.20 Sonkajärven Pelimannit
16.00–16.20 Vänninmäen nuorisoseuran
laulu- ja tanssiesitys
17.00–17.20 Paisuan Tuajamateatteri esittää
18.00
Loppukonsertti:
Kainuun sotilassoittokunta

Lauantai 18.8.
9.00–9.15
9.00–9.30
10.00–10.20
10.30–11.45

Messupäivän avaus, Jamppa Kääriäinen
Seppeleen lasku, sankarihautausmaa
Jamppa Kääriäinen
Karjalan Lennoston valatilaisuus,
ohimarssi ja ylilento

huom. keskusta suljettu liikenteeltä ohimarssin aikana

13.00–13.30 Haitarimusiikkia
13.30–14.30 Maanpuolustusjuhla
Lyseotien koululla
14.00
Messut päättyvät
Esitysten välissä on lisäksi mm.
tietoiskuja, tempauksia sekä tonttiarvontaa!
Messuosastoilla esillä mm.
kyliä, maaseututoimijoita ja -yrityksiä.
Ohjelmamuutokset mahdollisia. www.sonkajarvi.ﬁ

PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN JOKA KYL ÄLL Ä. TULE MUKAAN!

17.–18.8.2012

NAAPURIAVULLA ARJEN TURVAA KYLILLE
Millä tavalla kylien turvallisuuteen pitäisi kiinnittää huomiota? Mitä kyläyhdistykset ja asukkaat
voivat tehdä turvallisuuden parantamiseksi omassa yhteisössään?
Kansalaisten turvallisuutta on mietitty monella tasolla.
Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on Euroopan
turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat
yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka nimi on Turvallisempi
huominen, hyväksyttiin valtioneuvostossa tämän vuoden
kesäkuussa. Sen sisältö muodostuu arjen turvallisuuden
ongelmien ennaltaehkäisyistä ja ratkaisuista. Keskeisimmät
kotimaiset haasteet ovat syrjäytyminen ja yhteiskunnan
jakautuminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on 64
toimenpidettä turvallisuuden parantamiseksi. Siinä on määritelty kaikille toimenpiteille vastuutahot ja aikataulut. Ohjelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä viranomaisten,
kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.
Pohjois-Savon maakunnallinen turvallisuussuunnitelma
valmistui keväällä 2011 ja sen jälkeen kunnissa on käyn-

nistynyt kunta- tai seutukuntakohtaisten turvallisuussuunnitelmien laatimis- tai päivitystyö. Pohjois-Savon Kylät on
kiertänyt yhteistyössä Pohjois-Savon liiton kanssa useissa
kunnissa suunnitelmien käynnistymiskokouksissa. Maakunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ulottaa
turvallisuusyhteistyö pohjoissavolaisista kunnista edelleen
kyliin. Pohjois-Savon Kylien viesti kuntiin on ollut, että kuntalaisia ja kyläyhteisöjä tulisi kuulla kunta- tai seutukuntakohtaista suunnitelmaa laadittaessa. Toivottavasti viesti on
mennyt perille ja kylät vastaavat huutoon, jos niiltä kysytään.
Turvallisuusasiat kylissä
Maakunnallisen kyläsuunnitelman tavoitteena on, että
turvallisuusasiat sisällytetään osaksi pohjoissavolaisia kyläsuunnitelmia. Väestön ikääntymisen myötä kyläyhteisöjen
merkitys arjen turvallisuutta parantavissa toimenpiteissä
korostuu. Kylissä on selvästi pikku hiljaa herätty miettimään
turvallisuuden merkitystä. Pohjois-Savon Kylät ja Sydän-Savon Maaseutupalvelu ovat tehneet kesän aikana sähköisen
kyselyn kylien kehittämistarpeista. Tätä kirjoittaessa vas-

tausaikaa kyselyyn on vielä parisen viikkoa, mutta tähän
mennessä tulleista vastauksista näyttää yhtenä kärkiasiana
nousevan kylien turvallisuusasiat.
Mitä kylät sitten voivat tehdä? Yhtenä mallina on Naapuriapuringin perustaminen. Naapuriapu käsitetään perinteisessä mielessä vapaamuotoiseksi, spontaanisti tapahtuvaksi lähimmäisen auttamiseksi ja se tuntuu olevan onneksi
vielä Pohjois-Savossa laajalti voimissaan.
Järjestäytyneen Naapuriapuringin toiminta voidaan kuitenkin nähdä laajempana. Naapuriapurinki voi olla juuri se
taho, joka nappaa kiinni ”turvallisuuspallon”, eli alkaa kartoittaa laajemminkin kylän turvallisuuteen liittyviä asioita
sekä ennakoi ja parantaa valmiuksia kohdata oman yhteisön
haastavia tilanteita. Kun perustetaan oman kylän Naapuriapurinki ja nimetään sille yhteyshenkilö, kaikki tietävät,
keiden puoleen naapuriapuun ja turvallisuuteen liittyvissä
asioissa voi kääntyä.
Aivan ensimmäinen asia on nimetä kylän turvallisuusyhteyshenkilö, jonka yhteystiedot ilmoitetaan kyläläisille,
paikalliselle poliisille, alueelliselle pelastuslaitokselle,
Pohjois-Savon Kylien kylärekisteriin sekä Vapepaan. Näin
kaikki tahot tietävät, kenen kautta viesti turvallisuus- ja pelastusasioista kulkee. Kun yhteyshenkilö vaihtuu, tulee siitä
muistaa ilmoittaa niille tahoille, jonne tieto on lähetetty.
Turvallisuusyhteyshenkilö ei kuitenkaan ole työmyyrä, joka
tekee kaiken. Hän on nimenomaan viestinviejä ja Naapuriapurinkiä tarvitaan toiminnan toteuttajaksi.
Mitä Naapuriapurinki tekee?
Naapuriapurinki miettii, miten kylävaste ja henkinen apu
voivat olla niin asukkaiden, kuin viranomaistenkin tukena.
Paras asiantuntemus oman kylän asioista on sen asukkailla. Kylä, joka omassa toiminnassaan on pysähtynyt
ajattelemaan ja ennakoimaan häiriötilanteita, on yhteisönä vahvempi tosi paikan tullen. Naapuriapuringin toiminta
kytketään osaksi tavallista kylätoimintaa, jotta sen jatkuvuus voidaan turvata. Naapuriapu on maallikkoapua, apua
lähimmäiseltä toiselle. Se on vertaistukea.
Naapuriapurinki tarjoaa kylässä asuvalle konkreettista
arjen apua ja tukea silloin, kun ihmisen elämässä tapahtuu
jokin yllättävä ja äkillinen haastava tilanne, minkä kuka
tahansa voi joutua elämässään kohtaamaan ilman että on
aikaa valmistautua. Tällaisia tilanteita voivat olla esim.
äkillinen sairastuminen, tapaturma tai läheisen kuolema.
Naapuriapuringin apu voi olla hyvin konkreettista; tehdään
ruokaa, kannetaan polttopuita tai autetaan lumitöissä. Myös

kuuntelu ja läsnäolo voivat olla tarpeen, se että ihmistä ei
jätetä yksin. Apu on lyhytkestoista ja tilapäistä eikä se korvaa ammattityötä.
Naapuriapuringin jäseneksi kelpaa tavallinen, myötäelävä
kyläläinen, joka haluaa auttaa omasta vapaasta tahdostaan
lähimmäistään. Jäsenet ovat mukana maallikon roolissa ja
toimivat itsenään, omin tiedoin ja taidoin.
Tietoa tarjolla
Pohjois-Savon Kylät, Pohjois-Savon Pelastusalan liitto ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestävät syksyn aikana
seudullisesti useita turvallisuusiltoja ympäri maakuntaa.
Tätä kirjoitettaessa paikkakunnat ja ajankohdat eivät ole
vielä varmistuneet, mutta niistä tiedotetaan tarkemmin em.
yhteisöjen verkkosivuilla ja sähköisissä kyläkirjeissä syksyn mittaan. Lisätietoja voi kysyä myös kyläasiamieheltä.
Turvallisuusilloissa on tietoa tarjolla mm. Naapuriapuringin
perustamisesta, kylän turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja sähköttä selviytymisestä. Ne ovat avoimia kylien
turvallisuusyhteyshenkilöille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.
Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä
Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä on Suomen Kylätoiminta
ry:n hanke, joka on saanut Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen ajalle 1.3.2012 – 28.2.2013. Naapuriapuhanketta
toteutetaan ensisijaisesti Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Kaikkia alueita yhdistää
harvaan asutun maaseudun huolet ja haasteet.
Jos kylällänne ollaan perustamassa Naapuriapurinkiä,
voitte pyytää kyläasiamiehen mukaan kertomaan toiminnasta lisää. Ota yhteyttä: Tuula Palojärvi, p. 045 2066 808
tai tuula.palojarvi@metsapalo.

Lisätietoja myös netissä www.kylatoiminta. sekä
www.pohjois-savonkylat.

KANSANEDUSTAJA KARI RAJAMÄELLE ANSIOMERKKI KYLÄTOIMINAN
KEHITTÄMISESTÄ
Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) myönsi 23. toukokuuta arvokkaan Kultaisen ansiomerkin kansanedustaja Kari Rajamäelle saavutuksistaan kylätoiminnan kehittämisessä sekä
elämäntyöstään maaseudun kehittämisessä.
Rajamäki on istunut maa- ja metsätalousvaliokunnassa jo
yli 25 vuotta ja vienyt läpi kylätoiminnan valtionavun noin
kymmenen vuotta sitten. Valtionapu on helpottanut SYTY:n ja
maakunnallisten kyläyhdistysten työtä.
Kari Rajamäki on tehnyt pitkän uran kansanedustajana.
Luottamustehtäviensä kautta hän on vienyt maaseudun
asioita ja kylätoimintaa eteenpäin vuosikymmenten
ajan. Maaseutupolitiikan näköalapaikalta Rajamäki toivoisi jatkossa enemmän tuloksien seurantaa ja vähemmän
kuittisulkeisia, erityisesti kylätoimintaa kehittävän LEADERtoimintavan puolesta. EU:n maaseutupolitiikka tarjoaa
kehykset, mutta paremmin pitäisi ottaa huomioon maiden
erityispiirteet.
Rajamäki oli mukana nykyisen hallitusohjelman laadinnassa ja hän on erittäin tyytyväinen luomu- ja lähiruokaohjelmien painotukseen, mutta ajattelu on saatava ministeriöiden yhteiseksi aatteeksi. –Ruokaturvallisuus on yksi
Suomen valteista. Emme pärjää bulkilla, vaan meidän on
erikoistuttava, Rajamäki täsmentää.

Rajamäki myös uskoo, että ne kunnat menestyvät jatkossa
parhaiten, jotka huomioivat parhaiten keskustensa ympärillä olevat maaseutualueet. –Asenteet ovat muuttuneet.
Nykyisin maaseutu nähdään potentiaalisena asuinpaikkana,
Rajamäki tietää ja jatkaa, että nyt on luotava maaseudulle
elämisen ja yrittämisen edellytykset infrastruktuuria kehittämällä.

VAPEPAN EDUSTUKSET

UUSIA JÄSENIÄ

Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajat Vapepan toimikunnissa:
Maakuntatoimikunta: Minna Makkonen
Kuopion paikallistoimikunta: Jouni Perälä
Leppävirran paikallistoimikunta: Anja Holopainen
Varkauden paikallistoimikunta: Osmo Asikainen
Sisä-Savon paikallistoimikunta: Timo Vauhkonen
Ylä-Savon paikallistoimikunta: Pertti Heikkinen

Pohjois-Savon Kylät ry:n uusina yhdistysjäseninä ovat liittyneet Mäkikylän Kyläyhdistys ry Lapinlahdelta, Suonteen
seudun Kyläyhdistys ry Suonenjoelta ja Räimän Kyläyhdistys
ry Siilinjärveltä. Kaikki yhdistysjäsenet on lueteltu netissä
www.pohjois-savonkylat.

Varkauden seudun kylien pitkäaikainen voimamies Esko Ropponen
ojentaa kunniakirjaa ja ansiomerkkiä Kari Rajamäelle. Keskellä
onnittelee SYTY:n puheenjohtaja Eero Uusitalo.

