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Matkan tarkoitus
Opintomatkan tavoitteena oli tutustua:
- kylätaloihin ja järjestöjen yhteisiin toimitiloihin
- järjestöyhteistyöhön
- kunnan ja yhdistysten kumppanuuspöytiin ja yhteistoimintaan

Matkareitti
Opintomatka suuntautui Nilsiään, Pieksämäelle, Varkauteen ja Leppävirralle

Matkalaiset
Opintomatkalla oli 14 osanottajaa edustaen seitsemää kylää ja viittä järjestöä..

Tutustumiskohteet
Haluna-tupa
Ensimmäinen tutustumiskohteemme oli Nilsiän Halunassa. Tutustuimme siellä Halunatupaan ja Halunaseuran toimintaan. Esittelijöinä olivat Eila Tolppanen ja Timo Saarelainen
Haluna-seurasta.
Halunan kylä on noin 500 asukkaan kylä. Halunaseura on kylän alueella toimiva nuorisoseura, jolla on ikää 95 vuotta (alkujaan Kinahmi-Halunan Nuorisoseura ry,nimi muutettu
2012 Halunaseuraksi).
Kylän yhteisenä kokoontumispaikkana on vuonna 2015 valmistunut uusi kylätupa. Se sijaitsee kantatie 75 läheisyydessä Pieksäkoskentien varressa, 25 km Siilinjärveltä Nurmeksen suuntaan.

Kuvia Haluna-tuvasta

Kylätuvan rakennushanke alkoi vuonna 2010, jolloin alettiin keskustella yhteisen kylätalon
hankkimisesta, kun aiempi kokoontumistila postin talossa kiinteistön myynnin seurauksena
poistui. Halunaseuran omistamalle tontille, mistä oli 1980-luvulla purettu aiempi nuorisoseuran talo päätettiin rakentaa uusi asukastupa..
Rakennuslupa kylätuvalle saatiin vuona 2012. Leader-rahoitusta saatiin Kalakukko ry:ltä.
Puutavara tuli lahjoituksena kyläläisiltä ja osa puutavarasta saatiin venevalkaman raivauksesta. Rahoitushakemuksessa kustannusarvio oli 120 000 euroa. Pääosa rahoituksestav
tuli Kalakukko ry:ltä. Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli 15000 euroa. Halunaseura laittoi rahallista raha, 15000 euroa ja loppu omarahoituksesta hoitui talkootyönä Talkoolaisia
saatiin hyvin mukaan..Oman kylän ammattimiehi hyödynnettiin talkoissa mahdollisismman
paljon ja näin mm. rakennus-ja maansiirtotyöt saatiin toteutettua edullisesti. Halunaseura
oli hankkinut alkupääomaa Haluna-kirjalla. Tällä siemenrahalla hankittiin ennen Leaderrahoituspäätöstä mm. rakennuslupa.
Rakentaminen tapahtui vuosina 2013-2015. Talon avajaisissa vuonna 2015 oli kutsuvieraina neljä kansanedustajaa.
Asukastupa on rossipohjalle piilutuista hirsistä rakennettu talo, missä on iso tupa ja toimivat keittiötilat.Lämmitys on puulämmitys. Tuvassa on tilaa 60 hengelle. Sisävessoja rakennuksessa ei vielä ole, vessoina toimivat ulkona olevat kaksi biokäymälää. Pihapiirissä on
lisäksi laavu, joka on kyläläisten vapasti käytettävissä.
Toiminta ja tapahtumat
Vuonna 2018 tapahtumia oli yhteensä 124. Tapahtumissa oli kävijöitä yli 1100. Halunaseura ylläpitää tapahtumakalenteria, mistä näkyvät tuvan varaukset.Kyläläläisillä on mahdollisuuss saada tuvan avaimia käyttöönsä. Tuvassa on biljardipöytä,jota kyläläiset
pääsevät käyttämään vapaaast silloin, kun tupaa ei ole varattu muuhun käyttöön.
Esimerkkejä tapahtumista:
- kerran kuussa kylän lauluilta
- kokkikursseja
- yhteisiä ruokailuja mm. pääsiäisen seutuun
- lasten kesäleirejä. Vuonan 2018 oli 2 leiriä, ensi kesänä suunniteilla 4 leiriä.
- vuokrataan erilaisiin juhlatilaisuuksiin
Tuvalla on järjestetty myös Pohjois-Savon Kylät ry:n Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöönhankeen palvelupäiviä. Tapahtumat järjestetään eri teemoilla, uusimpanan “Vanhan ajan
iltamat“. PS kylät maksaa 110 euroa kyläseuralle järjestelyistä ja 7 euroa ruokaannoksesta. Jokainen ruokailija maksaaa ruuasta 3 euroa. Vanhusten kuljetuksiin etsitään
hankerahoitusta.
Kyläturvallisuus on yksi asia, mitä on kehitetty. Tuvalla on ollut koulutuksia, mm. EA I ja
EAII. Kylätupa toimii tarvittaessa evakuointikeskuksena. Vapepa-ryhmän perustaminen on
suunnitteilla.

Tiedottaminen
- talkoolaisia kutsutaan watchup ryhmissä esim- keittiö watch up.
- tapahtumista tiedotetaan nettisivuilla www.halunaseura.fi
- Facebook-sivut on toinen tärkeä tiedotuskanava. Se on nopea ja ajantasainen
- lisäksi on paperiset tiedotteet
Kehittämissuunnitelmia
Haluna-tuvan laajennus on suunnitteilla. Laajennusosaan tulee sisävessa sekä varastotilaa.

Pieksämäkeläiset ry ja Pieksämäen kumppanuuspöydät
Esittelijät: hyvinvointikoordinaattori Merja Norontaus ja Pieksämäkeläiset ry:n hallituksen
jäsen Heikki Häkkinen.
Taustaa
Pieksämäellä tapahtui kuntaliitokset kahdessa vaiheessa. Vuonna 2004 Pieksämäen maalaiskunta,Jäppilä ja Virtasalmiyhdistyivät Pieksänmaan kunnaksi. Vuonna 2007 toteutui
Pieksänmaan ja Pieksämäen kaupungin kuntaliitos..Liitosten jälkeen ei palkattu uutta
maaseutusihteeriä.Pieksämäelle eimyöskään perustettu aluejohtokuntia, kyläneuvostoja
eikä muutakaan. Maaaseutualueet/ entiset liitoskunnat jäivät hallinnolliseen tyhjiöön.
Pieksämäen kylät ry perustettiin vuonna 2012. Se lähti rakentamaan siltoja kaupungin ja
kylien välille. Nykyiseltä nimeltää yhdistys on Pieksämäkeläiset ry. Se toimii paikallisena
katto-organisaationa kylä- ja asukastoiminnalle.Yhdistyksellä on toimisto Yritystalossa
Pieksämäen Yrittäjät ry:n toimistossa

Pieksämäkeläiset ry on hallinnoinut kahta yleishyödyllistä kehittämishanketta,
joista viimeisin, Kyläkumppani plus –hanke toteutettiin vuosian 2015-2018. Hanketta rahoitti Leader- ryhmä Vee´jakaja ry. Pieksämäen kylätoiminta sai vuonna 2015 Etelä-Savon
maakuntaliitolta Etelä-Savon parhaat –palkinnon.
Tiedottaminen
Pieksämäkeläiset ry tiedottaa Fb-sivuillaan, nettisivuillaan www.pieksamakelaiset.fi
ja kyläkirjeillä
Pieksämäen kumppanuuspöytien synty ja toiminta
Demokratiavaje pisti miettimään osallisuuden vahvistamiseksi uusia ratkaisuja. Avuksi tuli
Kyläkumppani plus -hanke, jonka aikana kumppanuuspöytiä kehitettiin. Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2016 hallintosääntöönsä kumppanuuspöydät
kuntalaisten osallisuutta parantavaksi menetelmäksi Pieksämäen kumppanuuspöydistä
siis tuli vakiintunut käytäntö.
Kumppanuuspöytien isännäksi nimettiin toiminnan alussa Pieksämäen kaupungin kehitysjohtaja.Kehitysjohtajan tehtäviin kuuluu myös kylien elinvoimaisuuden voimistaminen. Tällä
hetkellä kaupungilla ei ole kehitysjohtajaa. Hänen tehtäväänsä kuppanuuspöydässä hoitaa
hyvinvointikoordanaattori.
Pieksämäellä toimii kolmen tason kumppanuuspöytiä:
A) Paikkaperusteisia -> liitoskuntien pöydät asukkaiden ja virkamiesten kohtaamiseksi
B) Asiaperusteisia -> palvelujen saavutettavuus kokoaa asiantuntijat samaan pöytään
C) Teemaperusteisia -> järjestetään tarvittaessa
Kaikissa pöydissä kokoonkutsuja on kaupunki. Ajankohtaiset asiat kerätään yläorganisaatiosta ja hallintokunnilta sähköpostilla. Asialistan kokoaa hyvinvointikoordinaattori. Kokouksessa on paikalla kylien ja yhdistysten edustajia ja tarpeen mukaan useita virkamiehiä
Kaupungin hallituksen puheenjohtaja ja kaupungin hyvinvointikoordinaattori ovat aina mukana kumppanuuspöydissä. Pöydät ovat poliittisesti sitoutumattomia.
Kokouksia on noin neljästi vuodessa.Kumppanuuspöydille ei ole erillistä budjettia eikä kokouksissa tarjota kahvia. Kumpanuuspöytä ei tee päätöksiä.Kokoukset kuitenkin poikivat
uusia toimia. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on mukana kokouksissa tiedon kulun
varmistamiseksi .Asialista ja muistio jaetaan valtuustoryhmienpuheenjohtajistolle.
Hyvinvointikoordinaattori pohdiskeli kumppanuuspöytiä esitellessään, että kuntalaisia koskevat asiat pitäisi saada pöytiin nykyistä aiemmin, jo niiden varhaisessa valmisteluvaiheessa.

Esimerkkejä Jäppilan asukkaiden kumppanuuspöytään tuomista asioista:
1) Jäppilän kiinteistöjen ja toimintojen uudelleenjärjestely, tilannepäivitys
2) Kaupungin omistamien maa-alueiden järjestelyt
3) Eri kerhojen ja toimintojen järjestäminen sekä vetovastuun ottaminen
4) Jäppilätalon neuvotteluhuoneiden varustus, videotykin tarve
5) Hoitajavastaanotto ja lääkäripalvelut järjestelyt entisten kuntakeskusten osalta Nettilääkärin käyttöön 24/7
6) Kylien luontokohteiden kehittäminen – Kivikuru, Majava- reitti
7) Jätteiden kierrätyspisteet haja-asutusalueelle

Virtasalmi-yhdistys ja Virtasalmitalo
Pieksämäeltä jatkoimme matkaa Virtasalmelle, missä tutustuimme Virtasalmi-yhdistyksen
toimintaan, monitoimitaloon ja virtasalmelaisten kokemuksiin kumppanuuspöydistä. Esittelijöinä olivat Virtasalmiyhdistyksestä Marja-Riitta Merjola ja Eija Vihavainen
Virtasalmiyhdistys ry
Virtasalmi-yhdistys on perustettu jatkamaan entisen Vimake ry:n työtä uudella nimellä ja
uusilla säännöillä. Yhdistyksen toimialue on entisen Virtasalmen kunnan alue. Yhdistyksessä voi olla henkilö-, yritys- ja yhteisöjäseniä.Yhdistys toimii virtasalmelaisten vakituisten
ja kesäasukkaiden etujen valvojana, edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua, järjestää tapahtumia ja pitää huolen ihmisten viihtyvyydestä.

Tavoitteena on saada kaikenikäisiä mukaan yhteisiin tapahtumiin ja hankkeisiin toimijoina
ja osallistujina. Siksi yhdistyksen rahoitus pyritään hoitamaan muuten kuin jäsenmaksuja
keräämällä; avustuksia, lahjoituksia, työsuorituksia, talkootyötä ym.otetaan avosylin vastaan. Yhdistys mm. hoitaa Monnin leirikeskuksen vuokraustoimintaa.

.

Virtasalmitalo
Virtasalmitalo on entinen Virtasalmen kunnantalo. Se toimii nykyisin virtasalmelaisten monitoimitalona ja kaupungin yhteispalvelupisteenä. Kunnantalon säilyttämisestä kuntalaisten
käytössä neuvoteltiin kaupungin kanssa. Viratsalmelaiset aktivoituivat taajaman terveysaseman puolustamisesta puolustamaan myös entisen kunnantaloa. Kaupungin ehtona
talon säilymiselle oli, että talossa tuli olla riittävästi yrittäjiä/maksavia vuokralaisia niin, että
käyttökustannukset saadaan katettua. Nykyisin taloassa on vuokralaisena mm. parturikampaani, Metsänhoitoyhdistys, taidekirjojen sitoja ja pari muuta yritystä. Talossa toimii
mm. omatoimikirjasto, kyläläisten ompeluhuone ja omahoitopiste. Talolla toimii runopiiri ja
historiapiiri on suunnitteilla. Kaupungin palveluneuvoja käy talolla kerran kuussa.
Omatoimikirjaston aula toimii kokoustilana ja yleisenä kohtaamispaikkana. Aulassa on
kaupungin sähköinen ilmoitustaulu. Virtasalmiyhdistyksellä käytössään yksi pienempi kokoushuone.
Virtasalmiyhdistyksellä on yhteistyötä seutuopiston kanssa.Pehmeiden materiaalien kursseja järjestetään kirkonkylällä.

Virtasallmi-talon kokoontumistila

Kävelysauvojen vuokrausta ja lasten taidenäyttely omatoimikirjastossa

.
Muita palveluita Virtasalmella
Liikuntahallilla toimii kaksi kuntopiiriryhmää ja poggia-piiri sekä joogapiiri. Alakoulu toimii
taajamassa, ja uusi koulurakennus on suunnittelun alla. Oppilaita koulussa on 60.
Virtasalmen terveysasemalla on terveydenhoitajan vastaanotto ja mahdollisuus konsultoida nettilääkäriä. Uusi nuorisotila on tulossa taajamaan.
Kokemukset kumppanuuspöydistä
Virtasalmen kumppanuuspöydät eivät aluksi toimineet aktiivisesti. Ajan myötä toimintaan
on kuitenkin saatu ryhtiä ja asioita osataan tuoda käsittelyyn. Virtasalmiyhdistyksen esittelijä totesi kuitenkin hoitavansa käytännössä monia asioita suoraan kaupungin sektorivirkamiesten kanssa ilman, että asioita tarvitsee kierrättää kumppanuuspöydän kautta.

Warkautelaiset ry ja kuntalaisten olohuone
Sunnuntai aamuna tutustuimme Warkautelaiset ry:n ja Kaupungin olohuoneen toimintaan.
Warkautelaiset ry
Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Immonen esitteli Warkautelaiset ry:n toimintaa. Yhdistys
on perustettu vuoden 2018 lopulla ja se etsii vielä toimintamuotojaan.Kaupungilta saadaan
rahallinen avustus. Paljon toiminnasta hoituu kuitenkin talkootyönä.

Tiina Immonen Kuntalaisten Olohuoneella

Warkautelaiset ry:n osasto Savon Sampo-messuilla

Taustaa
Vuonna 2011 tehtiin valtuustoaloite kyläneuvostosta. Sitä ei otettu käsittelyyn ja aloite uusittin vuonna 2014. Kyläneuvosto perustettiin joulukuussa 2014. Kaupunginhallitus nimesi
edustajat kylien esityksestä. Kylä neuvosto toimi kaksi vuotta, Toiminta ei kuitenkaan
saanut tulta alleen. Kyläneuvostossa tehtiin maaseutuohjelma, mutta sen toteuttamista ei
viety kaupungin elimissä eteenpäin. Lisäksi kyläneuvoston puutteena oli, että sillä ei ollut
edustajaa kaupungin alueelta. Toiminta haluttiin organisoida uudelleen. Esimerkkiä otettiin
Pieksämäeltä, missä toimi Pieksämäkeläiset ry ja kumppanuuspöydät. Pieksämäellä
toiminut Vuokko Jaakkola saatiin töihin kaupungille laatimaan kansalaistoiminnan ohjelmaa.
Warkautelaiset ry:n tarkoituksena on Varkaudessa toimivien yritysten,yhdistysten ja julkisyhteisöjen sekä kaikkien toimialueella asuvien ihmisten yhteistoiminnan edistäminen,
jäsentensä yleisen aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin lisääminen sekä heidän tietojensa
ja taitojensa kohottaminen.
Yhdistys edistää toimialueensa asukkaiden viihtyvyyttä, hyvinvointia, osallistumista sekä
osallisuutta varkautelaisten asioihin, asukkaiden ja toimijoiden kanssakäymistä, Varkauden asuinalueiden / kylien kiinnostavuutta ja kasvua, sekä ylläpitää ja kehittää kulttuuripalveluja sekä nuoriso-, urheilu- ja vapaa-ajantoimintaa. Lisäksi yhdistys edistää yhteistyössä
asukastoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja
järjestöjen kanssa varkautelaisten elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamista.
Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä Varkaudessa toimivat
yhdistykset, yhteisöt ja yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä..
Warkautelaiset ry tiedottaa FB-sivujen kautta, paikallislehdessä sekä olohuoneen ilmoitustauluilla.
Kaupunkilaisten Olohuone
Toimintaa esitteli olohuoneen emäntä Marika Wallden.Kaupunkilaisten olohuone avattiin
pari kuukautta sitten. Tila sijaitsee Kauppakadulla.Kaupunki on vuokrannut tilan yksityiseltä.Olohuone on sisustettu käytetyillä huonekaluilla ja keittiö samaten varustettu lahjoituksina saaduilla käytetyillä keittiökoneilla. Tällä hetkellä olohuone toimii kehittämishankkeen turvin.

Kuntalaisten olohuone, sen ilmoitteluun hyödynnetyt ikkunat ja olohuoneen emäntä Marika Wallden

Toimintaaa olohuoneella:
Olohuone on avoinna arkisin 10-16 kaikille kaupunkilaisille. Illat on varattu yhdistysten kokoontumistilana.Tila on käyttäjille maksuton. Perhejuhliin tilaa ei voi varata eikä tilassa voi
pitää kirpparitoimintaa.Tilaan ei omistajan asettaman rajoituksen vuoksi saa tuoda eläimiä.

Lyhyessä ajassa tila on löytänyt kävijänsä. Se todellakin toimii yhteisenä olohuoneena.
Kävijöinä yksinäisiä vanhuksia, työttömiä, pienten lasten äitejä. Tilaan mahtuu 35 henkeä.
Ylijäämäraaka-aineista tehdään keskiviikkoisin keittoruokaa, jota myydään ruokailijoille
kahden euron hintaan.. Kahvilatoimintaa olohuoneella ei pyöritetä koska ei haluta kilpailla
kahvilayrittäjien kanssa.
Karaoke on kaksi kertaa kuussa. Asukasiltaon joka toinen maanantai.kaksi kertaa viikossa on esitelmiä eri teemoista.Kaupungin työntekijät jalkautuvat olohuoneelle.
Tietekone ja tulostin on kävijöiden käytössä. Olohuoneen emäntä opastaa tarvittaesssa.
Tietokoneelta voi lähettää nimettömänä palautetta kaupungin nettisivuille.Varkauden kameraseuralla on kuukausittain vaihtuva valokuvanäyttely olohuoneen seinillä.
Olohuoneen emännän lisäksi tilassa toimii tukityöllistettyjä.
Olohuoneen neljää ikkunaa hyödynnetään markkinoinnissa
- Seutuopiston esittelyikkuna
- Olohuoneen ilmoitustauluna toimiva ikkuna
- Kädentaitojen ja työpajojen esittelyikkuna
- Varkautelaisille yrityksille varattu ikkuna

Savon Sampo- messut
Olohuoneen vierailun jälkeen kävimme tutustumassa kauppakamarin järjestämiin Savon
Sampo-messuihin.

Soinilansalmen kyläyhdistys, Salmitalo ja Leppävirran kyläneuvosto
Esittelijänä Salmitalolla oli kyläyhdistyksen puheenjohtaja Arja Huovinen.
Soinilansalmen kylä on vireä 110 asukkaan kylä Leppävirralla. Se sijaitsee Leppävirran
kunnan itäisessä osassa.
- :

Täyden kympin kylän Salmitalo

Salmitalo
Talo toimi kouluna 1929-1969. Rakennus on historiallisesti arvokas.Talo ostettiin kyläyhdistykselle vuonna 1999. Samana vuonna aloitettiin talon peruskorjaus. Rahoitusta peruskorjauksiin on saatu mm. kotiseutuliitolta ja Mansikka ry:ltä

Talossa on kaksi entistä luokkahuonetta ja keittiötilat alakerrassa. Yläkerrassa on kaksi
maukuusalia, missä on kerrossängyt yhteismajoitukseen.Yläkerrassa on myös yksi
vuokra-asunto. Rakennuksen alakerrassa on huoneisto majoitukseen.Pihapiirissä on
lisäksi sauna- ja varastorakennukset, grillikota ja rannassa laituri.
Kylätaloa käytettiin vuonna 2018 yhteensä 455 kertaa.Tiloja vuokratiin ulkopuolisille 30
kertaa mm. juhlien ja leirien järjestämiseen. Salmitalo ei myy ruokapalveluita tiloja
vuokranneille vaan tekee pitopalveluiden kanssa yhteistyötä.

Soinilansalmen kyläyhdistys
Soinilansalmen kylätoimikunta rekisteröityi kyläyhdistykseksi vuonna 1998Soinilansalmen
entinen koulukiinteistö, nykyinen Salmitalo ostetiin Leppävirran kunnalta vuonna 1999.
Soinilansalmen menestys pohjautuu suunnitelmallisuuteen. Ensimmäinen kyläsuunnitelma
tehtiin vuonna 2007. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.Kyläsuunnitelman rinnalle on
tehty hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma, jossa otetaan huomioon mahdolliset muutokset kunta- ja palvelurakenneasioissa. Suunnitelmallinen kylätoiminta on tuonut palkintoja.
Soinilansalmi valittiin vuonna 1997 Pohjois-Savon vuoden kyläksi ja valtakunnalliseksi vuoden kyläksi vuonna 2013.
Kyläyhdistyksen toiminta perustuu yhteiseen vastuunkantamiseen. Tehtävät on palasteltu
ja vastuutettu kyläläisille. Vastuukokonaisuuksia ovat kiinteistön hoito, rakentaminen, vapaa-aikatoiminta, muonitus, siivous, tapahtumat, talous ja markkinointi, kotisivut ja FBsivut.
Toimintaperiaatteena on myös vaikuttaminen, äänessä oleminen. Vuosien varrella kylän
tapahtumiin on kutsuttu mm. kansanedustajia.
Toimintaa Soinlansalmella ennen ja nyt
Soinilansalmi tuli 1990-luvulla tunnetuksi talvitemmpeleistään. Kymmenen vuoden ajan
Salmitalon läheisyyteen rakennettiin talvitemppeli, missä kävi vierailijoina mm. oopperalaulajia ja piispoja.Kylä oli myös järjestämässä Parkkolansaaren ympärioutua
yhteensä kolmenkymmenen vuoden ajan. Viimeinen soutu oli vuonna 2014.
Nykyisessä toiminnassa keskeistä on hyvinvointi ja turvallisuus.Kylätalolla järjestetään
monenlaista tapahtumaa. Siellä kokoontuu harrastuspiirejä ja oman väen vetämä jumppapiiri. talolle järjestetään yhteislaulu- ja keskustelutilaisuuksia. Kyläkahvit pidetään kerran
kuussa, ja siellä on aina joku ulkopuolinen puhuja. Vuosittain järjestetään myös onki-ja
pilkkikisat. Tupailtoja myös järjestetään ja kyläyhdistys tekee retkiä.
Uusimpana toimintana Salmitalolla ovat palvelupäivät. Tavoitteena on tuoda palveluita lähelle kyläläisiä ja samalla monipullistaa toimintaa. Kyläyhdistys antaa Salmitalolta tiloja
käyttöön parturi -,hieronta - ja jalkahoitoyrittäjille yms. Palvelupäivien tarjonnassa hyödynnetään myös eri yhteistyötahoja kuten Leppävirran kunta.
Kyläyhdistyksen tiedotuskanavat: www.soinilansalmi.net, FB:Soinilansalmen kyläyhdistys
ry ja Instagram

Leppävirran kyläneuvosto
Leppävirran kyläneuvosto on perustettu vuonna 2007. Neuvoston perustamistra edelsi
vuonna 2006 keskusteluilta kunnan ja kylien kanssa. Kyläneuvoston perustavassa kokouksessa oli 19 kylää koolla.
Kyläasiat haluttiin jollekin lautakunnalle. Kulttuuuri-ja vapaa-aikalautakunta on siitä lähtien
hoitanyt kyläasioita.Toiminnan aluksi tehtiin yhteensä 14 kyläsuunnitelmaa. Osa suunnitelmista on kyläparien yhdessä tekemiä.Kyläneuvosto teki esityksen maaseutuohjelmasta
ja ohjelma tehtiin, ja se on osa kuntastrategiaa.
Kylät/ kyläneuvosto järjestivät vuosina 2006-2014 toritapahtumia. On järjestetty Kello käy –
seminaareja ja erilaisia koulutuksia. LKunnan päättäjille on järjestetty muutama kyläkierros, kyläsafari. Paikallislehteen saatiin kyliä esittelevä liite ennen kunnallisvaaleja.
Kunnan nettisivut ovat kyläneuvoston tiedotuskanava.Kyläneuvostolla on edustus kunnan
hyvinvointi-ja terveystyöryhmässä. Kyläneuvoston puheenjohtajuus kiertää kylältä toiselle
Kyläneuvosto tekee järjestöjen kanssa yhteistyötä kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa
yhdistys-ja järjestöfoorumissa.
Leppävirran kyläneuvosto sai vuonna 2014 toiminnastaan valtakunnallisen demokratiapalkinnon.

Opintomatkalta saatuja ideoita ja oppeja
- monenlaisia ideoita kylätalojen ja muiden kokoontumistilojen toimintaan
- jjärjestelmällinen ja suunnitelmallinen kylätoiminta: kyläsuunnitelma ja sen säännölnen
-

-

päivittäminen, hyvinvointi-ja turvallisuussuunnitelmat
vastuunjakaminen yhdistyksentoiminnan ja kokoontumistilojen pyörittämisessä
näkyvyys ja yhteydenpito päättäjiin
luova ideointi ja toiminnan toteuttaminen
kuntalaisia koskevat asiat asukkaidentietoon jo niiden varhaisessa valmisteluvaiheessa

LIITE

SONKAJÄRVEN KYLÄ-JA YHDISTYSPARLAMENTIN OPINTOMATKA
la -su 6-7. huhtikuuta 2019
Aikataulu ja ohjelma
Lauantai 6.4.2019
klo 7.00
Lähtö Sukevalta Linnaportin pihasta
klo 7.30
Lähtö Sonkajärveltä Marjapaikan pihasta
klo 9.00

klo 10.00

Haluna-tupa Nilsiän Halunassa (Pieksänkoskentie 31, Haluna)
- Haluna -tuvan, rakennusprojektin ja toiminnan esittely, Timo Saarelainen
- Kahvit
Lähtö kohti Pieksämäkeä

klo 12.00

Lounas Ravintola Ukossa (Tallikankaankatu3, Pieksämäki)

klo 12.45

Pieksämäen kumppanuuspöytien esittely (Veturitalleilla, Tallikankaankatu 3)
- kumppanuuspöytätoiminnan esittely, hyvinvointikoordinaattori Merja Norontaus ja Pieksämäkeläiset ry:n edustaja Heikki Häkkinen
Lähtö Virtasalmelle

klo 14.00
klo 14.30

klo 15.15

Virtasalmitalo (Virastotie 3, Virtasalmi)
- Virtasalmitalon ja Virtasalmi -yhdistyksen toiminnan esittely, Marja-Riitta Merjola ja Eija Vihavainen
- Kahvit
Lähtö Varkauteen

klo 16.00

Majoittuminen Hotel Oscariin (Kauppatori 4, Varkaus)
Majoittuminen kahden hengen huoneissa

klo 17.40

Teatterilipun varanneille lähtö Varkauden teatteriin (Laivalinnankatu 29, Varkaus)
katsomaan Suu messingillä- esitystä.
Ruokailuja Varkaudessa ei ole varattu etukäteen, jokainen hoitaa ne itse

Sunnuntai 7.4.2019
Klo 8.00

Aamupala

Klo 9.15

Lähtö Kuntalaisten Olohuoneelle (Kauppakatu 13, Varkaus)

klo 9.30

Tutustuminen Warkautelaiset ry:n ja Kuntalaisten Olohuoneen toimintaan
Warkautelaiset ry:n pj.Tiina Immonen ja olohuoneen emäntä Marika Walden
-Kahvit

klo 10.45

Lähtö Savon Sampo –messuille Varkauden liikuntatalolle (Järvelänkatu 12)

klo 12.15

Lähtö Leppävirran Soinilansalmelle (Heinävedentie 2700, Leppävirta)

klo 13.00

Lounas Salmitalolla

klo 13.45

Salmitalon ja Soinilansalmen kyläyhdistyksen sekä Leppävirran kyläneuvoston toiminnan esittely, kyläyhdistyksen pj. Arja Huovinen

klo 15.00

Lähtö Sonkajärvelle

n. klo 17.30 Sonkajärvi
n.klo 18.00 Sukeva
Bussissa kerätään etukäteen rahat yhdistysten kokoustiloissa tapahtuviin kahveihin ja ruokailuihin,
pääsymaksuihin sekä kuljettajan kuluihin. Kulut ovat n. 33 €/hlö +teattterilippu 24 €.
Bussi-ja majoituskulut hoidetaan Kylä-ja yhdistysparlamentin määrärahasta.
Ilmoittautuminen Sinikka Väisäselle 20.3 mennessä sinikka.vaisanen@sonkajarvi.fi tai puhelimitse 040- 6750012. ilmoita myös erityisruokavaliosi, teatteriin osallistuminen sekä huonetoveritoiveesi.
Opintomatka on tarkoitettu Sonkajärven kylä- ja yhdistysparlamentin jäsenille, yhdistysten aktiivitoimijoille, Sukevan aluelautakunnan jäsenille sekä kunnanvaltuutetuille.
Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 12.

