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Osasto kyläpäivillä 17.-18.8.

Kylien turvallisuus on tämän vuoden ykkösasia.
Tietoa on ollut jaossa mm. elokussa pidetyillä
Maakunnallisilla Kyläpäivillä ja käynnissä
olevalla Kyläturvallisuuden infoilta -kierroksella.

Kyläturvallisuuden
Infoilta Pielaveden
Säviällä 1.10.

Jos valokuitu
ei vielä ole kaivau
tunut
kylällenne
on NYT aika vaikut
tulevaan rakentam taa
iseen!
Rakentaminen käynnistyy sieltä, missä kysyntää on eniten.
Kylillä on siis oiva mahdollisuus vaikuttaa aikatauluun
esimerkiksi keräämällä etukäteen listoja kiinnostuneista
liittyjistä. Liittyjämäärä voi vaikuttaa myös liittymän hintaan.
Kaista Savoon on yhteistyökumppaninne kuiturakentamiseen
liittyvien infotilaisuuksien järjestämisessä – ottakaa vain
rohkeasti yhteyttä!
Paula Seppänen
Viestintäpäällikkö
020 746 4646
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www.kaistasavoon.ﬁ
Myös Facebookissa!

JO ON ILIMOJA PIELLY!
Lausahdus on kuulunut kyläläisten suista pitkin kesää ja
syksyä! Ja on tälle kesälle ja syksylle riittänyt totta totisesti ainakin vettä... ei varmasti tule kaivot tyhjenemään ensi
talvena!
Onneksi täällä Pohjois-Savossa tilanne ei ole aivan katastrofaalinen, vaikka toki meilläkin moneen alaan sateet ovat
vaikuttaneet... turvetta ei saatu nostettua, puutarhamarjat
homehtuivat, viljasato jäi olemattomaksi paikka paikoin,
perunat jäi peltoon jne.
Mutta nämä ovat asioita, joille me emme juurikaan mahda
mitään... vaan on meillä mahdollisuuksia sentään joihinkin
asioihin vaikuttaa, nimittäin...
Kuntavaalit ovat tulossa. Pienen kunnan asukkaana tietenkin toivoisin, että kunnassa säilyisivät kaikki välttämättömät ja mahdollisimman monipuoliset palvelut tulevinakin
vuosina. Näkisin, että itsenäisten kuntien tulevaisuus
riippuu paljon siitä, kuinka ne suhtautuvat asukkaisiinsa.
Ylhäältäpäin käskyttäminen ja isojen päätösten tekeminen
kuulematta asukkaita on lyhytkatseista! Asukkaat pitää
saada mukaan päätöksentekoon! Näin asukkaat myös sitoutuvat ja ymmärtävät tehtyjä, joskus kipeitäkin, päätöksiä.
Muistakaa oikeutenne ja käykää äänestämässä!!!
Meille tuli kananuorikoita! Hyvään aikaan tulivat, kun
nyrjäytin nilkkani ja tuli pakollinen muutaman viikon liikuntakielto. Niinpä olen viettänyt useita tunteja kanalassa
yrittäen luoda luottamuksellisia välejä uusiin, arkoihin tulokkaisiin ja samalla herkkupaloilla opettaa talon tavoille.
Pikkuhiljaa työ alkaa näköjään kantaa hedelmää, koskapa
tänään ensimmäiset uskaltautuivat jo käväisemään ulkona.
Uteliaisuus voittaa pikkuhiljaa arkuuden ja kanat tulevat jo
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aivan lähelle katsomaan, josko jotain hyvää löytyisi takin
taskusta. Ja turhat kotkotukset on jääneet pois!
Pitkäjänteistä työtä on Pohjois-Savon kylät ry:ssäkin tehty. Tänä vuonna on ollut huomattavissa, että viime vuosien
pohjustava työ on alkanut tuottaa tulosta. Kiitos siitä kyläasiamiehellemme Tuulalle. Pari viikkoa sitten Tuula ilmoitti,
että on siirtymässä toisiin tehtäviin. Kunnes olemme löytäneet uuden kyläasiamiehen, voitte ottaa yhdistyksen asioissa yhteyttä minuun.
Tuulispäivä -terveisin
Minna
Minna Makkonen, puheenjohtaja
p. 0400 544 204, makkonen.minna@gmail.com
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.

PANKKI SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN
Yhä useampi meistä miettii, että kuinka voimme
hoitaa pankki- ja vakuutusasiat helpoiten ajasta ja
paikasta riippumatta. Osuuspankki toi ensimmäisenä verkkopankin asiakkaiden käyttöön helpottamaan asiointia 16 vuotta sitten. Pankkipalvelut
ovat kehittyneet nopeasti ja nykyisin asiakkaat
pystyvät hoitamaan entistä helpommin pankkiasiat ajasta ja paikasta riippumatta. Uusin palvelu
on älypuhelimille ja tablet-tietokoneille suunnattu
OP-mobiili.
Mikä ihmeen OP-mobiili?
OP-mobiili on nykyaikainen, turvallinen ja helppo tapa hoitaa pankkiasioita älypuhelimella tai tablet-tietokoneella
(esim. iPhone tai iPad). Kun haluat hoitaa pankkiasioitasi
näillä laitteilla, tarvitset verkkopalvelusopimuksen ja henkilökohtaiset verkkopalvelutunnukset. Maksuttoman OPmobiili-palvelun voit ladata päätteellesi op. -sivuilta.
OP-mobiilissa voit tehdä lähes samoja toimintoja kuin
op. –palvelussakin. Voit tarkastella omia pankkiasioita
kuten tilien saldoja, maksaa laskuja ja seurata esimerkiksi
sijoitusmarkkinoita ajantasaisesti. Voit myös hoitaa vakuutusasioitasi ja etsiä lähimmän konttorin tai Otto.-automaatin. OP-mobiili on helppokäyttöinen ja se sopii hyvin myös
kokemattomalle käyttäjälle.
Muista turvallisuusasiat
OP-mobiili- ja Op. –palvelussa pääset henkilökohtaisilla
verkkopalvelutunnuksilla hoitamaan omia pankki- ja vakuutusasioita. Verkkopalvelutunnukset ovat henkilökohtaiset,
eikä niitä saa antaa muille. Miksi näin? Kyse on käyttäjän
omasta turvallisuudesta. Tunnuksilla todistat henkilöllisyytesi, että käyttäjä olet juuri sinä. Tunnuksilla voit kirjautua myös muiden palveluiden tarjoajien palveluihin
kuten esimerkiksi vero. tai kela. –sivuille. Tämän vuoksi
tunnuksia ei saa käyttää kukaan muu kuin sinä itse.

Tänä päivänä puhutaan yhä enemmän tietoturvan merkityksestä. Turvallisin tapa säilyttää verkkopalvelutunnuksia
on, että pidät avainlukulistan mukanasi ja tunnukset muistissasi. Muistathan myös, että sinulla tulee olla tietokoneessasi tai älypuhelimessasi ajantasainen viruksentorjuntaohjelmisto.
Lisää Osuuspankin op.-verkkopalvelusta ja OP-mobiilista voit lukea osoitteesta www.op.. Tervetuloa myös konttorille, opastamme sinua mielellämme uusien palveluiden
käyttöön otossa.

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokous pidetään 21.11.2012 klo 17.30
Paisuan kylätalolla, Paisuantie 326, Sonkajärvi
Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2012 Paisua esittäytyy tilaisuudessa.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet, äänioikeutettuja kokouksessa ovat Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenet.
Kokoustarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 16.11.2012 mennessä makkonen.minna@gmail.com, p. 0400 544 204.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksien vahvistaminen
6. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtan valinta kaudelle 2013 - 2014.
7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja heille henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
8. Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen: Kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
10. Edustajien valitseminen muihin järjestöihin
11. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat
12. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA
Pohjois-Savon Kylät ry, hallitus

TUULA KIITTÄÄ
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RAIJA IKOSESTA KYLÄTOIMINNAN TIENNÄYTTÄJÄ

Syyskuun alussa Joensuussa vietetyssä LOKAALI-juhlaseminaarissa leppävirtalainen Raija Ikonen valittiin Kylätoiminnan Tiennäyttäjäksi. Ikonen on toiminut kylätoiminnan
kehittäjänä yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän oli
mukana perustamassa Soinilansalmen ja Näädänmaan kylätoimikuntia vuonna 1980. Kylätoiminnan Tiennäyttäjäksi
valitaan henkilö, joka on ollut pitkäaikaisesti kehittämässä
valtakunnallista ja alueellista toimintaa.
Raija Ikonen (s. 1944) on innokkuudellaan ja tarmokkuudellaan kehittänyt maaseudun elinvoimaisuutta paikallisesti sekä valtakunnallisesti. Hänen roolinsa kylätoiminnan
kehittämisessä on ollut pitkäaikainen ja tuloksiltaan vaikuttava. Ikonen on toiminut useiden vuosien ajan Mansikka ry:n
hallituksessa, Näädänmaan kyläseurassa ja Soinilansalmen
kyläyhdistyksessä. Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen
jäsen Ikonen on ollut vuosina 2009-2010.
Ikonen seuraa aktiivisesti ja innokkaasti kylätoiminnan
kehityssuuntia. Hän pyrkii kaikin tavoin vaikuttamaan siihen, että kylät otetaan paremmin huomioon aluekehitystyössä.
Raija Ikonen

Päätän pestini Pohjois-Savon Kylien kyläasiamiehenä siirtyessäni
uusien haasteiden pariin.
Kiitän kaikkia mukavia kylien
ihmisiä ja yhteistyötahoja, joiden
kanssa olen saanut tätä työtä tehdä. Nämä vajaat kaksi vuotta ovat
tuoneet monia uusia näkökulmia
maaseudun asioihin ja yhdessä tekemiseen.
Tätä kirjoittaessa uuden kyläasiamiehen nimi ei ole vielä
tiedossa. Asiasta tiedotetaan kyliä ja yhteistyökumppaneita, kunhan asia etenee. Pohjois-Savon Kylien asioissa yhteydessä voi olla puheenjohtaja Minna Makkoseen ja Naapuriapu -hankkeen asioissa projektipäällikkö Sirpa Pekkariseen.
Molempien yhteystiedot löytyvät tästä tiedotteesta.
Hyvää talven odotusta toivottaen
Tuula Palojärvi

KUKA KYLÄÄNNE EDUSTAA?
Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokous pidetään Paisuan kylätalolla 21.11.2012. Kokouskutsu ja esityslista löytyvät
edelliseltä sivulta. Kokouksessa päätösvaltaa käyttävät
yhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet vuoden 2012
jäsenmaksunsa syyskokoukseen mennessä.
Sääntöjen mukaan jokaisella varsinaisella jäsenellä on
yksi ääni. Tämä tarkoittaa sitä, että kokouksessa kutakin
jäsenyhdistystä voi edustaa yksi henkilö.
Pyydämme jäsenyhdistyksiä ilmoittamaan kokousedustajansa mielellään jo ennakkoon 16.11. mennessä Minna Makkoselle, makkonen.minna@gmail.com tai p. 0400 544 204.

SYYSKOKOUKSESSA VALITAAN
UUDET HALLITUKSEN JÄSENET
Syyskokous valitsee hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi. Onko sinulla mielenkiintoa yhteiseen kylien etujen ajamiseen maakunnallisesti
tai tiedätkö hyvän henkilön, joka voisi olla tuohon sopiva?
Hallitus pyritään kokoamaan niin, että sen edustus on tasapuolisesti Pohjois-Savon alueelta. Hallituksessa on mahdollisuus vaikuttaa!

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILLAT

Miten voin itse vaikuttaa kyläni turvallisuuteen?
Miten varautua paloriskeihin, miten tullaan toimeen sähköttä?
Pitäisikö meidänkin kylällä olla naapuriapurinki ja
mitä tarkoittaa kylän turvallisuussuunnitelma?
Syksyn mittaan eri puolilla Pohjois-Savoa järjestettävissä
infoilloissa vastauksia kysymyksiin!
Ohjelmassa:
Avaus
Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä

Sirpa Pekkarinen, projektipäällikkö, Suomen Kylätoiminta ry
Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat

Paavo Tiitta, riskienhallintapäällikkö, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Kylän turvallisuussuunnitelma

Harri Tossavainen, koulutus- ja tukiyksikön päällikkö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Selviytyminen sähköttä

Heli Haverinen, järjestösihteeri, Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto
Keskustelua
Valitse itsellesi sopiva ajankohta sekä paikka ja tule mukaan!
Maksuttomat tilaisuudet järjestetään klo 18 – 20.30
29.10. Nilsiä, kaupungintalon valtuustosali, Nilsiäntie 78
12.11. Siilinjärvi, kunnantalon valtuustosali, Kasurilantie 1
14.11. Leppävirta, Kotalahden koulu, Laitilanniementie 10
19.11. Suonenjoki, paloasema, Jalkalantie 1
3.12. Varkaus, paloasema, Taipaleentie 4
Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon Sirpa Pekkariselle,
p. 045 120 2302 tai sähköpostitse sirpa.pekkarinen@kylatoiminta.fi

Kuva: Mikko Paartola/Vastavalo.fi

Nyt tarjolla tanakka infopaketti turvallisuusasioista kylissä!

KYLIEN KEHITTÄMISTARPEITA KARTOITETTIIN
Pohjois-Savon Kylät ry ja Sydän-Savon maaseutupalvelu kartoittivat kesän aikana pohjoissavolaisten kylien asukkaiden ja aktiivikylätoimijoiden
ajatuksia kylien palveluista ja toiminnasta sähköisellä kyselyllä.
Kyselyn linkki lähetettiin Pohjois-Savon Kylät ry:n kylärekisterissä oleviin sähköpostiosoitteisiin sekä useille yhteistyötahoille, yhteensä noin 200:n osoitteeseen pyynnöllä
jakaa linkkiä myös eteenpäin. Kesän aikana saapui 95 vastausta 58:sta kylästä 16 kunnan alueelta.
Kyselystä haluttiin tehdä helposti vastattava. Varsinaisia
kysymyksiä oli viisi ja jokaisessa vastaajaa pyydettiin valitsemaan kolme tärkeimmäksi kokemaansa asiaa.
Koko maakunnan alueen vastausten lisäksi netistä löytyvät raportit on koostettu Leader –toimintaryhmittäin, joista
Ylä-Savon Veturi toimii Ylä-Savon ja Maaningan alueella, Kalakukko ry Koillis-Savon sekä Kuopion alueella ja Mansikka
ry Sisä-Savon ja Varkauden alueella. Karttulan alueen kylät
kuuluvat kuntajaon mukaisesti Kuopioon ja ovat mukana Kalakukon koosteessa.
Tietoliikenneyhteydet ja kokoontumistilat tärkeitä
Kysymykseen mitä olemassa olevia palveluita kylässänne
tulisi säilyttää tai kehittää nousi selkeästi kärkeen tietoliikenneyhteydet niin maakunnan kuin jokaisen toimintaryhmän alueellakin. Tämän oli kolmen kärkeen nostanut noin
puolet vastaajista. Toinen selvästi kaikilla alueilla esille
noussut asia oli kokoontumistilat.
Tilausta kylätalkkarille
Kysyttäessä mille uusille palveluille kylässänne olisi tarve,
nousi kaikilla alueilla kärkeen kylätalkkarin palvelut. Vanhusten kotihoitopalvelut nähtiin myös tärkeinä samoin kuin
tietoliikenneyhteydet, jotka eivät ole vielä kaikissa kylissä
kovinkaan hyvässä kunnossa.
Kyläsuunnitelmat huomioitava
Parhaina keinoina vaikuttaa oman kunnan asioihin nähtiin

kyläsuunnitelman saaminen osaksi kunnan suunnitteluprosessia. Kunnan viranhaltijoiden jalkautumista kylille
toivotaan myös. Erityisesti Kalakukon alueella nousi esiin
vaikuttaminen aluelautakunnan- tai alueraadin kautta sekä
kylä- ja järjestötoiminta. Ylä-Savossa tärkeiksi nousivat yhteydenotto päätöksentekijöihin ja kunnan alueella toimiva
kyläneuvosto- tai parlamentti.
Yhteisöllisyyttä kaivataan
Kysyttäessä keskeisimpiä kehittämistarpeita omassa kylässä hajontaa eri alueiden välillä oli jonkin verran, mutta pääsääntöisesti mennään aika samanlaisissa ajatuksissa joka
puolella. Selvästi tärkeysjärjestyksessä yli muiden nousee
yhteisöllisyyden kehittäminen. Myös tapahtumien kehittämistä pidetään tarpeellisena. Turvallisuus katsotaan myös
merkittäväksi kehittämiskohteeksi.
Kansalaisvaikuttaminen kiinnostaa
Eniten hajontaa alueiden välillä esiintyi, kun kysyttiin minkälaista tietoa vastaajat kokevat tarvitsevansa omassa
toiminnassaan. Tämä selittynee sillä, että kullakin toimintaryhmällä on viime vuosina ollut omat kehittämishankkeensa, joissa on painotettu eri asioita. Varmasti pinnalla olevan
lähidemokratiakeskustelun vaikutuksesta maakunnallisia
tuloksia katsottaessa tärkeimmäksi nousee tiedon saaminen kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen keinoista.
Tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja hankerahoituksesta kaivataan myös ja lähes yhtä tärkeänä nähdään tieto kylien
liiketoimintamahdollisuuksista ja siihen liittyvistä yrittäjyyden muodoista. Kylän turvallisuussuunnittelu nähdään myös
yhtenä tärkeänä asiana, johon halutaan lisää tietoa.

Koosteet netissä:
www.pohjois-savonkylat.

