
1



2 3

1  Tiivistelmä hankkeesta     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

2  Hankeorganisaatio   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
2.1  Hallinnointi  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 
2.2  Ohjausryhmä  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 
2.3  Projektin henkilöstö  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 
2.4  Projektitoimisto  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 
2.5  Kirjanpito  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 

3  Hankkeen osatavoitteet ja toimenpiteet  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
3.1  Tiedottamisen tehostaminen  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7 
3.2  Kyläsuunnitelmien laatimisen käynnistämisen/päivittämisen aktivointi  ... 16
3.3  Kylien kehittämishankkeiden neuvonta ja toimintataryhmä-
 rahoituksen hakemisen aktivointi  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.4.  Kylien lähipalvelujen kehittäminen  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 
3.5.  Maaseudun uusien elinkeinojen kehittäminen ja olemassa 
 olevan yrittäjyyden tukeminen  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
3.6  Kylien yhteistyön ja verkottumisen edistäminen  ... ... ... ... ... ... ... ... 32

4.  Hankkeen julkisuus ja tiedottaminen  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

5.  Hankkeen yhteistyökumppanit  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

6.  Hankkeen tavoitteiden toteutuminen  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

7.  Johtopäätökset  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39

8.  Jatkotoimet  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40

9.  Allekirjoitukset ja päiväys  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41

10.  Liitteet  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43

Sisällysluettelo



4 5

Hankkeen päätavoite oli vahvistaa kylien elinvoimaisuutta siten, että 
asukkaiden elin- ja asuinmahdollisuudet paranevat.

Hankesuunnitelmassa kylien lähipalveluita tulee kehittää asukkaiden palvelutarpeista 
lähtien, mutta kustannustehokkaasti. Tällöin kylistä tulee entistä vetovoimaisempia uu-
sien asukkaiden ja uuden yritystoiminnan houkuttelemiseksi. 

Kyläasiamies toimii asukkaiden tukena ja aktivaattorina tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Uusien elinkeinopalvelujen kehittäminen on myös tärkeä hankkeen tavoite.

Kohderyhmä

Pieksämäen kylien asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, maatilayrittäjät, maaseudun yrittä-
jät ja yrittäjäksi aikovat

Hallinnoija
 
Pieksämäen kylät ry 
 
Hankkeen kesto

21.5.2012 – 31.12.2013, jatkoaika 2.1.-31.12.2014 
 
Hankkeen budjetti

168 000 euroa 

Hankkeen päärahoittaja

Toimintaryhmä Veej´jakaja ry, Mikkeli
 
Muut rahoittajat

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) 
 

1. Tiivistelmä hankkeesta
1. TIIVISTELMÄ HANKKEESTA
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2.1 Hallinnointi

Hankkeen hallinnoija oli Pieksämäen kylät ry. Hank-
keen ajan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajis-
toon kuuluivat Heikki Häkkinen ja Peter Hart-
wig. Sihteerinä toimi Mervi Lintunen.
 

 
2.2 Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmän muodostivat kylien edus-
tajat. Puheenjohtaja oli Peter Hartwig. Ohjausryh-
män muut jäsenet olivat: Mervi Lintunen, Laura 
Suhonen, Johanna Lehvonen, Tarja Istolai-
nen, Terho Häkkinen, Heikki Häkkinen ja Rai-
mo Piilo. 

Asiantuntijoina ohjausryhmässä olivat Pieksämäen 
kaupungin elinkeinoasiamies Kimmo Hyykoski ja 
toimintaryhmä Veej´jakajan toiminnanjohtaja Anssi 
Gynther.
 
Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa. 
 

2.3 Projektin henkilöstö
 
Hankkeen projektipäällikkönä toimi ensimmäisessä 
vaiheessa Saara Patokoski 21.5.2012-31.12.2013. 
Hankkeen jatkoaikana projektipäällikkönä toimi 
Vuokko Jaakkola 2.1.-31.12.2014.
 
Veej´jakaja ja Etelä-Savon Ely-keskus antoivat hank-
keelle jatkoajan vuodeksi 2014.
 

Projektipäälliköksi kutsuttiin Pieksämäen Lehden toi-
mittaja Vuokko Jaakkola. Hän oli toiminut aiemmin 
projektipäällikkönä kolmivuotisessa ESR-rahoitteissa 
kehittämishankkeessa, lisäksi hän oli valmistellut 
Keski-Savon kunnille maaseudun ja kylien kehittä-
misohjelman perusselvityksen (3/2010).
Projektipäällikön tehtävänimikkeenä oli koko hank-
keen aikana kyläasiamies. Tehtävä oli kokoaikainen.

 

Kyläasiamiehet Saara Patokoski (vas.) ja Vuokko 
Jaakkola (oik.)
 
2.4 Toimisto
 
Hankkeen toimisto sijaitsi Pieksämäen kaupunginta-
lolla os. Pertinkuja 1, 76100 Pieksämäki.
 
Hankkeelle hankittiin kannettava tietokone, verkko-
sivut, matkapuhelin sekä avainhenkilöille yhtenäiset 
sähköpostiosoitteet.
 
2.5. Kirjanpito
 
Hankkeen kirjanpidosta vastasi Yrityspalvelu Tuija 
Nykänen (puhelin 040 532 7094 ja sähköposti
yrityspalvelu.tuijanykanen@windowslive.com)
 
Hankkeen asiakirjat ovat Pieksämäen kylät ry:n toi-
mistolla os. Pertinkuja 1, 76100 Pieksämäki (tilanne 
31.12.2014).
 

3.1. Tiedottamisen tehostaminen
 
Tiedottamista on tehty aktiivisesti hankkeen alusta 
asti.
 
Tietoa on välitetty muun muassa kaupungin eri hal-
lintokunnista, vanhus- ja vammaispalveluilta, Piek-
sämäen seurakunnalta ja muista kehityshankkeista, 
Pro Agrialta, Järvi-Suomen kylät ry:ltä, 4H-yhdis-
tykseltä, Suomen kylätoiminta ry:ltä, sekä muis-
sa maaseutua, kyliä tai kyläläisiä 
koskettavissa asioissa aina paikal-
lisista tiedotteista maakunnallisiin 
ja valtakunnallisiin tiedotteisiin ja 
uutisiin.
 
Kyliltä on viety viestiä myös vas-
takkaiseen suuntaan.
 
Sekä kaupungin eri hallintokuntia 
että muita organisaatioita on ke-
hotettu viestimään kyläasiamie-
hen kautta erilaisissa kyliä koske-
vissa asioissa.
 
Hankkeen tiimoilta on tehty tois-
ta sataa lehtijuttua (Pieksämäen 
Lehti, Savon Sanomat, Länsi-
Savo, Sinun Savo) sekä sähköistä 
viestintää pääosin Maaseutuku-
riirin kautta.
 
Hankkeen alussa avattiin yhdek-
si tiedotuskanavaksi verkkosi-
vut os. www.pieksamaenkylat.fi 
Verkkosivulta löytyvät kaikki 
tapahtumat ja sivulla on myös 
Kysy pois –palvelu. Kyläasiamies 
etsii vastauksen askarruttavaan 
kysymykseen ja se julkaistaan 
verkkosivulla.
 
Myös kylien kiertäminen ja ta-
pahtumissa mukana oleminen 
oli osaltaan hankkeen tiedot-
tamista. Kylien kiertäminen ta-
pahtui tutustumisen merkeissä 
käynnistysvuonna 2012, jolloin 
kyläasiamies kävi 17 eri kylässä. 
Hankkeen alun kylävierailuista 
kirjoitettiin myös blogia hankkeen verkkosivuille.

 

Keväällä 2013 Kyläkumppani-hanke teki tiedotusleh-
den. Se jaettiin Pieksämäellä jokaiseen kotiin sekä 
sitä oli jaossa erilaisissa palvelupisteissä. Lehdessä 
oli juttua keskeisistä hankkeen kehitystoimista.
 
 
Alh.  Hankkeen tiedotuslehti julkaistiin 2013
 

 

2. Hankeorganisaatio

 

3. Hankkeen osatavoitteet ja toimenpiteet

1

Yksityistiet ovat lii-
kenteellisesti tärkeitä 
isolle joukolle tien 
käyttäjiä. Ei ole sa-
mantekevää, missä 
kunnossa tiet ovat. 

Yksityistiet tärkeä  
osa kylien tieverkostoa

Hanna, Lotta ja Peter ovat luomassa  

Pieksämäelle lähipalveluosuuskuntaa

Uusimuotoisen toiminnan on tarkoitus käynnistyä 

tänä keväänä.

HAAPAKOSKET NOUSUUN!
Ruukkikylässä touhutaan yhdessä koko kylän hyväksi.Kesällä järjestetään kahden päivän Korkkinat. Sivut 4-5

TIEDOTUSLEHTI 1/2013

Naapuririnki tarjoaa apua 
äkillisessä kriisissä  
Venetmäessä ja Vanajalla

Sivut 6-7

Sivu 3
Sivu 8

2. HANKEORGANISAATIO 3.1 TIEDOTTAMISEN TEHOSTAMINEN
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Kaikille suunnatuista yleisötilai-
suuksista ja teemailloista on tie-
dotettu median kautta lehti-ilmoi-
tuksin ja ennakkojutuin. Lisäksi 
tiedotusta on tehty sähköpostilla 
ja tarpeen tullen myös soittamalla. 
Tapahtumista on tiedotettu myös 
tapahtumakalentereissa ja Face-
bookissa.
 
Syksyllä 2013 Kyläkumppani-
hanke toteutti suuren Pieksä-
mäen kyläkyselyn ja sen toteut-
tamisessa yhteistyötä tehtiin 
Pieksämäen Lehden kanssa. Kyse-
ly lähti myös koulujen Wilma-jär-
jestelmän kautta kaikille oppilaille. 

Kyläkumppani-hanke käynnis-
ti uutena palveluna kyläkirjeen 
julkaisun. Kirjeitä tehtiin loppu-
vaiheessa lähes kuukausittain ja ne 
jaettiin pääsääntöisesti sähköisenä kirjeenä 
kylille, yhteistyökumppaneille ja medialle. 
Kyläkirjeet julkaistiin myös hankkeen verk-
kosivulla sekä kylien omilla verkkosivuilla tai 
Facebook-ryhmissä. Sähköpostin puuttuessa 
lähetettiin kylille perinteistä kirjepostia.
 

Ylh. Siikamäki-Peiposjärven tarinatupalaisia.

Viimeinen kyläkirje 10/2014 lähti vuodenvaihteessa 
2015. Kyläasiamies Vuokko Jaakkola tiedotti kylien 
asioista myös omalla Facebook-sivullaan ja edesaut-
toi tiedotusta myös sillä tavalla.
 
Tietoa Pieksämäen kyläkumppani-hankkeen toimista 
on kerrottu aktiivisesti myös erilaisille yhteistyötoimi-
joille. Pyynnöstä on käyty kertomassa kyläasiasioista 
esimerkiksi Siikamäki-Peiposjärven tarinatupalaisille, 
Jäppilän Eläkeliiton väelle ja Pieksämäen Keskuste-
lukerholle.

Säännöllisiä tapaamisia kaupungin organisaatios-
sa on ollut erityisesti elinkeinotoimiston ja sivistys-
toimen sekä niihin liittyvien kehittämishankkeiden 
kanssa. Kaupungin johtoryhmää ja poliittisia päättä-
jiä on myös pidetty ajan tasalla.

Hankkeen toimista on kerrottu Pieksämäen seura-
kunnan diakoniatoiminnalle sekä Yhteisvastuukerä-
yksen varoilla toteutetulle IkäArvokas-hankkeelle. 
 
Ajankohtaista tietoa on levitetty myös kylien omi-
en tiedostuslehtisten kautta (esimerkiksi Virtalähde 
– Virtasalmen paikallistiedote, julkaisija Virtasalmi-
yhdistys) ja ilmoitustauluilla.
 
Hankkeesta on tiedotettu aktiivisesti toimintaryhmä 
Veej´jakajaa, Etelä-Savon maakuntaliiton aluesuun-
nitteluosastoa sekä Maa- ja metsätalousministeriötä.
 
Ylitarkastaja Pekka Alhojärvi (MMM, ohjaus- ja tie-
tohallintoyksikkö) vieraili useaan otteeseen Pieksä-
mäellä perehtymässä Kyläkumppani-hankkeeseen.
 

Etelä-Savon ja Saksan Hessenin alueen leadertoimin-
nasta EU:lle raportoinut Wilhelm F. Hundsdörfer 
vieraili Pieksämäellä heinäkuussa.
 
Myös Etelä-Savon Maakuntaliiton aluesuunnittelu-
johtaja Jarmo Vauhkonen on hyvin perillä Piek-
sämäen kylien kehitystilanteesta ja suunnitelmista.
 
Kyläasiamies pyydettiin jäseneksi myös Etelä-Savon 
maakuntaliiton Pieksämäen hyvinvointialan Kumppa-
nuuspöytään (2014). Pöydässä tuotiin esiin ensim-
mäistä kertaa paikallisten lähikumppanuuspöytien 
tarve osallisuuden lisäämisessä ja palvelutuotannon 
monipuolistamisessa.

PERJANTAINA 11. LOKAKUUTA 2013 33TÄNÄÄN

Ikäni on   
�     alle 20v  �    alle 40v  
�     alle 65 v  �    yli 65 v

Asun  
�     maaseudulla
�     taajamassa
�     voisin muuttaa maaseudulle

Mitkä ovat tärkeimmät ja 
kiireisimmät kehittämiskohteet 
maaseudulla hyvien tietoliiken-
neyhteyksien ja tiestön jälkeen, 
valitse kolme tärkeintä.
�     yritys- ja elinkeinotoiminnan  
        edistäminen
�     viestinnän ja tiedottamisen  
        parantaminen
�     yhteistoiminnan, aktiivi-  
        suuden ja yhteisöllisyyden  
        lisääminen
�     siistit maisemat ja  
        tienvarsinäkymät
�     harrastusmahdollisuuksien  
        lisääminen (liikunta ja  
        kulttuuri)
�     järvien/luonnon tilasta  
        huolehtiminen
�     asukkaiden turvallisuus-  
        ohjeistus mm. hälytysringit 
�     kylien oma toiminta
�     liikenneyhteyksien ylläpitä-  
        minen/parantaminen
�     lähipalvelujen ylläpitäminen  
        ja kehittäminen

Millaista toimintaa haluaisit 
nuorille järjestettävän, valitse 
1-2 mieluisinta.
�     konsertti tai tapahtuma
�     kerhoja
�     liikunta harrasteita
�     retki tai seikkailupäivä  
�     ohjattaisiin kylätoimintaan  
        sekä kerhojen ohjaajiksi

Mikä mielestäsi saa nuoret 
jäämään/muuttamaan maaseu-
dulle?

Voisin itse ostaa tuotteita / 
maksaa palvelusta, valitse 
kolme vaihtoehtoa.
�     kyläkauppa/kauppa-auto/  
       suoramyyntipiste
�     yhteiskyyditys
�     kirpputori/myynti- ja  
       kierrätyspiste
�     lastenhoito/lasten päiväkerho
�     siivousapu
�     vanhusten hoito/päivätoiminta

�     kiinteistöhuoltopalvelut/  
        talkkariapu, pihatyöt, poltto- 
        puiden teko
�     hieronta
�     parturi ja kampaamo
�     ateria/kotileipomo tuotteet

Mikä kannustaa/kannustaisi 
yrittäjyyteen maaseudulla?

 
Mikä on paras viestikanava 
kylätiedottamiseen?
�     kylätiedote
�     paikallislehti
�     kaupungin kotisivut
�     kylien omat kotisivut
�     facebook
�     sähköposti
�     tekstiviesti
�     kylän ilmoitustaulu

Vastanneiden kesken arvomme seuraavat palkinnot
1 kpl   100 € lahjakortti lihatuotteita Hyvätuuli Highland -myymälään             Jäppilään
1 kpl   50 € lahjakortti Hedelmätila Keijo Minkkiselle Halkokumpuun,             tulevan kauden satoa tai omenapuita
2 kpl   tuotepakettia Virtasalmen Viljatuote Oy:ltä
1 kpl   5 lipun sarja elokuvalippuja Kinomaniaan
1 kpl   50 € lahjakortti Lippupalveluun

nimi: 

osoite:

puhelinnumero:

sähköposti:

€     haluan osallistua arvontaan
€     olen kiinnostunut kylien toiminnasta, haluan lisätietoa

Leikkaa kysely 
lehdestä ja palauta se
PIEKSÄMÄEN LEHTI
Asiakaspalvelu
Keskuskatu 15, 76100 PIEKSÄMÄKI
tai täytä sama kysely Pieksämäen Kylät ry:n
verkkosivuilla osoitteessa: www.pieksamaenkylat.fi
31.10.2013 mennessä.
Voit myös antaa palautetta 
sivuillemme.

 
 

 
 

Leikkaa irti ja palauta

Keskisuomalaiset kylässä
Pieksämäen kylätoiminta kiinnostaa
Jaana Virtanen

HALKOKUMMUN Kumpu-
talo täyttyi ihmisistä ja pu-
heenporinasta viikko sitten 
lauantaina, jolloin Halko-
kummun kylätoimintaan saa-
pui tutustumaan bussilastilli-
nen vieraita Keuruun kyliltä.

– Keuruun kylien Kylävoi-
maa-hankkeen projektinvetä-
jä Kirsi Heiskanen otti yh-
teyttä ja kysyi, voivatko keu-
ruulaiset tulla tutustumaan 
toimintaamme, josta he olivat 
kuulleet hyvää. Se sopi meil-
le oikein hyvin, kertoo Hal-
kokummun kylätoimikun-
nan ja Toikkalan Urheilijoi-
den hallituksen puheenjohta-
ja Tarja Istolainen.

– Opintomatkat toisiin ky-
liin kuuluvat Kylävoimaa-
hankkeeseen. Hyviä toimin-
tatapoja monistetaan. Yksi 
esimerkki on Raija Vauhko-
sen ideoima Halkokummun 
entisen Toikkalan koulun 
muisteluluokka, Kirsi Heis-
kanen jatkaa.

Retkellä oli väkeä Keuruun 
eri kyliltä, joiden elinvoimaa 
ja hyvinvointia Kylävoimaa-
hankkeella halutaan ylläpi-
tää. Hankkeen puitteissa on 
lähtenyt käyntiin pienempiä 
kyläkohtaisia hankkeita, joi-

ta ovat muun muassa näkö-
tornin rakentaminen ja enti-
sen kyläkoulun rakentami-
nen kylätaloksi.

– Täällä keskustelemme 
siitä, mitä tällä alueella ta-
pahtuu ja millaista toimintaa 
on. Tutustumme myös maa-
seutuyrittäjyyteen. Yksi koh-
de on Minkkisen hedelmä- ja 
marjatila, jota yrittäjä Keijo 
Minkkinen vaimoineen pyö-
rittää.

KEURUULAISET vieraat 
saivat kuulla Halkokummun 
kyläläisten kertomana kylän 
selviytymistarinan. Kyläkou-
lun lopettamista ei jääty sure-
maan vaan alettiin luoda uut-
ta. Halkokummun kesäteat-
teri osti kahden kouluraken-
nuksen kompleksin. Toisesta 
rakennuksesta vuokrattiin ti-
loja asuinkäyttöön ja raken-
nuksen toiseen päähän luo-
tiin Muistojen luokka. Se 

kertoo koulunkäynnistä vuo-
sina 1937–2009.

Toisessa pihapiirin koulu-
käytöstä poistuneessa raken-
nuksessa järjestetään seutu-
opiston toimintaa, perhejuh-
lia ja kokouksia, jumppia ja 
kuorolaulua. Rakennuksessa 
on juhlasali ja keittiö sekä jo-
pa kuntosali ja bändin treeni-
huone. Halkokummun kesä-
teatteri toimii Kumputalossa 
ja rahoittaa esitysten lipputu-
loilla kylätoimintaa.

– Tilat alkavat käydä jo ah-
taiksi, Tarja Istolainen nau-
rahtaa.

RETKELÄISILLE tarjottu 
lounasruoka oli valmistettu 
kylällä. Kokkina oli toimi-
nut Mari Leppänen, vaaleat 
leivät leipoi Marketta Tak-
kinen ja tummat leivät Airi 
Reinikainen. 

Tiloihin tutustumisen ja 
ruokailun jälkeen Pieksämä-
en kylät ry:n puheenjohtaja 
Heikki Häkkinen ja sihtee-
ri Mervi Lintunen kertoivat 
vieraille Pieksämäen kylätoi-
minnasta.

Pieksämäkeläiset tekevät 
vastavierailun Keuruulle vielä 
tänä syksynä, lauantaina 9.11. 
Retkelle lähtijät voivat ilmoit-
tautua Tarja Istolaiselle.

Tarja Istolai-
nen esitte-
lee keuruu-
laisvieraille 
Kumputalon 
toimintaa.

Jaana  Virtanen

              

                                                                                                                                                                  
            Sivu 1 / 3 

 

 
Kyläkumppani-hanke   Kyläasiamies 

Pieksämäen kylät ry  Vuokko Jaakkola 

Pertinkuja 1  vuokko.jaakkola@pieksamaenkylat.fi  

76101 PIEKSÄMÄKI   045 845 6590 

 

Kyläasiamiehen heinäkuun 2014 kyläkirje  8.7.2014 

Kirje nro 6 

Jakelu: Kaikki Pieksämäen kylät 

Kirje löytyy myös www.pieksamenkylat.fi –sivulta kohdasta AJANKOHTAISTA 

Seuraava kyläkirje lähetetään elokuun puolessa välissä. 

 
Kyläasiamies toivoo kesätapahtumien markkinointia torille 

 
Kesätapahtumien huippu on käsillä. Kyläasiamies toivoo, että kylätapahtumien edustajia tulisi 

Pieksämäen iltatorille ke 16.7. markkinoimaan tapahtumiaan. 

Torilta on varattu kylien käyttöön ruudut 81 ja 82. Mukaan tulo ei maksa mitään. 

Kyläasiamies on torilla ko. päivänä klo 15-19. Seuraksi on tulossa myös jätevesineuvoja Kaisa 

Helaakoski maaseudun asukkaiden ja kesäasukkaiden jätevesien kehittämishankkeesta. 

Mukaan iltatorille mahtuu vielä muitakin, ilmoittaudu kyläasiamiehelle puh. 045 845 6590. 

 

            
 
Savolaisen petäjän kimpussa Seppo Karjalainen ja Heikki Karjalainen. Puiden halaus liittyi Metsästä 

voimaa -tapahtumaan, joka kokosi kesäkuussa Ihalaiskylän metsästysseuran kodalle Koimäkeen 

mukavasti väkeä. Tämän kesätapahtuman järjesti Vanajan maa-ja kotitalousseura ry. 

 
 

Ylh. Pekka Alhojärvi, Wilhelm F. Hundsdörfer, Matti ja Anne Kauhanen sekä Peter Hartwig Jäppilän 
Kivikurussa.

Iltakahvit Jäppilässä, aamukahvit Kanttilassa.
Pieksämäen kylät kehittyvät, stay tuned!

- 11.04.2014 Kyläasiamies Vuokko 

Puuhapäivät käynnistyivät tänään Maaselän 
koululta ja kivaa oli! Pieksämäen kylät kehitty-
vät!

- 19.05.2014 Kyläasiamies Vuokko 
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Sähköinen viestintä ja sähköiset palvelut ovat kasva-
neet voimakkaasti hankkeen aikana ja heikot tietolii-
kenneyhteydet nousivat vahvasti esiin. Puhelinliiken-
teen katkokset esimerkiksi myrskyjen aikaan ovat 
aiheuttanut todellisia vaaratilanteita.
 
Hankkeen ensimmäinen tietoliikenneilta pidettiin 
kevättalvella 2013, alustajina olivat muun muassa 
asiantuntija Matti Koivisto Etelä-Savon maakunta-
liitosta ja Matti Katainen Rautavaaran tietoverkko-
osuuskunnasta. Teemailta lähetettiin myös verkkoon.
 
Maaliskuussa 2014 järjestettiin Maatila ICT-
hankkeen kanssa Tieto kulkemaan –teemailta. 
Paneelikeskustelussa olivat paikalla Savon Voima 
Verkko Oy:n toimitusjohtaja Matti Ryhänen, Pa-
lomestari Jukka Ylönen, myyntijohtaja Juha Put-
konen MPY:stä, account manager Antti Toukoaho 
Elisalta sekä kansanedustaja, maa- ja metsätalous-
valiokunnan puheenjohtaja Jari Leppä.
 

Pieksämäen kaupungin tekniselle johtajalle Tapani 
Mähöselle jätettiin huhtikuussa vähimmäisvaati-
mus maaseudun tietoliikenneyhteyksien parantami-
seksi. Vaatimuksesta tiedotettiin myös lehdistölle.

 

Maatila ICT:n ja Kyläkumppani-hankkeen mielestä 
kirkonkylille on rakennettava kiinteät laajakaistayh-
teydet, jotta langattoman verkon kapasiteetti riittäisi 
muille alueille. Lisäksi toivottiin, että kaupunki hank-
kisi tukiasemille varavoimaksi siirrettäviä aggregaat-
teja.
 
Operaattoreiden palvelut vaihtelevat alueella voi-
makkaasti ja siksi kesällä 2014 mitattiin verkkoyh-
teydet seuraavilla kylätaloilla:

• Haapakosken kylätalo, seurantalo
• Halkokummun kylätalo, Kumputalo
• Hällinmäen kylätalo, Eräkartano
• Jäppilän kylätalo, Jäppilä-talo
• Paltasen kylätalo, Paltasen Pysäkki

• Peiposjärven kylätalo, seurantalo
• Vehmaskylän koulu
• Venetmäen kylätalo, seurantalo
• Virtasalmen entinen kunnantalo

Mittaukset tehtiin Esedun Maatila 
ICT-hankkeen avulla. Mittaustulok-
set ovat nähtävillä kaikilla kylätaloilla. 
Kaikilla kylätaloilla on jonkinlainen, esi-
merkiksi Jäppilän ja Virtasalmen kirkon-
kylillä kirjaston läheisyyden vuoksi erin-
omainen verkkoyhteys. 

Oman apunsa tiedotuksen edistämiseen 
toi Pieksämäen Seutuopiston Tietotek-
niikkaa kylille –hanke. Sen avulla käyn-
nistettiin muun muassa kyläsuunnitel-
matyö Jäppilässä. 

Seutuopiston ATK:n perusopetus kylillä 
on myös tärkeä ja jatkuva apu tiedotuk-
sen ja palvelujen sähköistyessä.
 
Oik. Teemaillasta tiedotettiin mm. lehti-
ilmoituksella

Etelä-Savon ammattiopisto
Kuusitie 41, Pieksämäki
www.esedu.fi

Tieto kulkemaan! -teemailta
Sähköinen viestintä ja puhelinliikenne
ma 3.3.2014 klo 18 (Kahvitus klo 17.30 alkaen) 
ammattiopiston auditorio, Kuusitie 41, Pieksämäki

Miten taataan tiedon kulku maaseudulla?
Tule keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa. Paikalla 
tilaisuudessa mm. sähköyhtiön, teleoperaattoreiden ja 
pelastusviranomaisten lisäksi myös kansanedustaja  
Jari Leppä (kesk).
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Lisätietoja: Jarmo Pohjolainen, 
jarmo.pohjolainen@esedu.fi, puh. 040 305 6647

TERVETULOA
Tilaisuuden järjestävät Pieksämäen kylät ry:n  
Kyläkumppani-hanke ja Maatila ICT-hanke.

Langattomuus lisääntyy ja verkon kapasiteetti 
on suuri haaste. Kuitua tarvitaan! 

- Juha Putkonen, MPY

Tietoliikenteen suhteen on kolme tärkeää nä-
kökulmaa: Saavutettavuus, turvallisuus ja ta-
sapuolisuus. Tietoliikenneväylät on oltava kun-
nossa myös maaseudulla.

- Jari Leppä, kansanedustaja

Ylh. Tuomo Rytkönen ja Kyösti Häkkinen mittaavat verkkoyhteyksiä Toukolassa Porsaskoskella.

Hip hei hurraa. Pari, kolme hommaa meni ihan 
nappiin viime viikolla. Terkkuja Syvänsiin, Veh-
maskylään, Paltaselle ja Seurakuntaopistolle! 
Pieksämäen kylät kehittyvät, stay tuned!

- 16.10.2014 Kyläasiamies Vuokko 

Onpahan ollut sydäntä pakahduttavan upea 
kyläpäivä mulla tänään. 
Aamulla Paltasella, minne kokoontui Järvi-Suo-
men kylät ry:n väki syyskokouksen merkeissä.
Siitä pyttipannun jälkeen Jäppilän jouluiseen 
lauantaihin. 
 
Pieksämäen kylillä on niin upeita ihmisiä, että 
vähänkö on hienoa saada tehdä töitä heidän 
kanssaan. 
Tästä ja kaikesta muusta kuulette vielä paljon, 
paljon lisää. 
Pysykää kanavalla, sillä Pieksämäen kylät ke-
hittyvät!

- 29.11.2014 Kyläasiamies Vuokko 

Netin toimivuuden ilosanomaa tänään sivuttiin. 
Vihdoin valoa näkyvissä, yes! Päivän päätteeksi 
pääsin perehtymään Pieksämäen 1/33 kylän 
suunnitelmiin. Ihan mahtavia aatoksia siellä on 
ja eikun vaan hihat heilumaan.
Pieksämäen kylät kehittyvät! Stay tuned.

- 16.01.2014 Kyläasiamies Vuokko 
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Kyläkumppani-hanke toteutti kesällä 2014 näyttä-
vän Kesä kylässä tiedotus-/markkinointioperaation. 
Painatimme postikortteja, joissa toivoimme ihmisten 
tutustuvan kylien kesätapahtumien tarjontaan.
 
Kyselyjen mukaan kylien kesätapahtumat vetivät 
ennätyksellisesti väkeä, varsinkin säiden paran-
tuessa heinäkuussa 2014. Kylien päätapahtumat 
ja kesäteatterit vetivät yli 12 000 hengen yleisön. 
Kortteja jaettiin kylien tapahtumissa ja matkailuin-
fossa.
 
Kyläkumppani-hanketta ja Pieksämäen kyliä tuotiin 
esille vuonna 2014 Pieksämäen torilla kesäkauden 
avauksessa toukokuussa, Pieksämäen Vilttikirppik-
sellä ja Pieksämäen iltatorilla heinäkuussa sekä toril-

la joulukauden avauksessa joulukuussa.

Tiedotusta teimme myös 2014 keväällä Pieksämä-
ki Pop up –messuilla Jäähallissa. Kylillä oli messuilla 
yhteisosasto ja Kyläkumppani-hankkeen osastolla 
tiedotimme kylien kesätapahtumista kortein ja ta-
pahtumatiedottein. Hiekkis Elämänkaarihankkeen 
kanssa kyselimme messuväeltä miksi he tykkäävät 
Pieksämäestä. Vastauksia tuli pitkälti toista sataa.

Vas. Kesä Kylässä -kampanjan juliste.

Alh. Mervi Lintunen, Tarja Pöntinen 
ja Heikki Häkkinen. Takana Sinikka Riipinen.

Aamulla kyläasiamies tapaa ministeriön ylitar-
kastajan. Yritän vakuuttaa, että kyläasiamiehille 
ON tarvetta nykymenossa.

- 18.06.2014 Kyläasiamies Vuokko 

Jäppilässä astutaan uuteen kyläaikakauteen 
huhtikuussa. Hienoa! Pieksämäen kylät kehitty-
vät, stay tuned!

- 14.03.2014 Kyläasiamies Vuokko 
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Täällä on help-
po harrastaa ja 
tarjontaa kyllä 

löytyy!

Ihan paras asuin-
paikka, paljon 

positiivista 
asennetta!

 

Palvelut lähellä on 
riittävästi. 

Sopivan suuruinen 
paikkakunta

 

lapsen-lapsetasuu täällä

KESÄTANSSIT 
SALMEN
LAVALLA!

 

Pieksämäki on 
ihmisläheinen 

kaupunki.

vähän kaikki tut-
tavat asuvat täällä 
ja junalla pääsee 

kaikkialle kivoja ihmisiä ja paljon ta-pahtumia

Ihan paras asuin-
paikka, paljon 

positiivista 
asennetta!

 

Pieksämäellä tun-
tee itsensä hy-

väksytyksi vaikka 
olisi kuinka outo ja 

erilainen!

todella mukava 
kaupunki, rauhalli-
nen, lapsiystäväl-

linen

voin jatkaa yli 
40-vuotista teat-
teriharrastustani, 
uutena pieksämä-

keläisenä…

se tun-tuu kodilta koko  
kaupunki!

Pieksämäki on so-
pivan kokoinen ja 
toimiva kaupunki. 

Kaikki on lähellä!

Palvelut lähellä on 
riittävästi. 

Sopivan suuruinen 
paikkakunta

 

Turvallinen kasvat-
taa lapsia, kaikki 

palvelut lähellä.
 

Täällä on help-
po harrastaa ja 
tarjontaa kyllä 

löytyy!

.... koska tämä on 
hyvä mökkikunta. 

Palvelut, ilmapiiri ja 

sijainti loistava.

 

täällä on mukava 
pienen kaupungin 
meininki ja lupsa-

kat ihmiset =)
 

...vain
paras on 

kyllin hyvää

kaikki on 
rauhallista ja 
kylillä paljon 

toimintaa

Kaunis luonto, rau-
hallista ja kaupunki 
kasvaa ja kehittyy 
koko ajan mielen-
kiintoisemmaksi

se on kotikau-punkini eikä muualla ole vastaavaa

täällä on luonto 
lähellä, 

eikä aika kulu 
ruuhkissa 

jonottaessa

Jäppilä on 
osa Piek-
sämäkeä

 

koska se on kol-
mas kotikuntani 

- pmk:n mlk, Piek-
sänmaa, Pieksämä-

ki. Kolmas kerta 
toden sanoo.

koska olen saa-
nut 37 vuotta 
leipäni täällä 

järvien rannoilla.
 

täällä on vah-vuus luonnossa 
ja ihmisissä

 

TYKKÄÄN
PIEKSÄMÄESTÄ

KOSKA ...

mieluinen ke-
säpaikka ja 

kesäkaupunki
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3.2. Kyläsuunnitelmien laatimisen 
käynnistämisen/päivittämisen 
aktivointi sekä niiden saaminen 
osaksi kuntasuunnittelua/mahdol-
lista maaseutuohjelmaa.

ProAgrian Koti maalla –hankkeen myötä oli tehty 
2010-luvun alussa Pieksämäen 15 kylälle kyläesit-
teet. Muutamilla kylillä, kuten Jäppilän Kotamäes-
sä oli tehty kyläsuunnitelma jo 2000-luvun alussa. 
Siikamäki-Peiposjärvellä oli tehty vuonna 2008 hyvin 
yksityiskohtainen kyläsuunnitelma, joka päivitettiin 
loppuvuonna 2014.
 
Kyläkumppani-hankkeen myötä saatiin tehtyä tai 
päivitettyä kuusi kyläsuunnitelmaa ja käynnistys-
vaiheeseen kolme. Valmiiksi saivat Haapakoski, 
Paltanen, Siikamäki, Syvänsi, Vanaja ja Venetmäki. 
Työn alla ovat Halkokummun, Jäppilän ja Virtasal-
men kyläsuunnitelmat.
 
Kyläsuunnitelmiin hankkeen aikana pyrittiin saamaan 
kirjattua kaikki nykyiset palvelut ja toiminnat, suun-
nitelma tuleville vuosille kehittämistoimista ja visio. 
 
Kyläsuunnitelmatyöhön Kyläkumppani-hankkeessa 
käytettiin työryhmätyötä, atk-pohjaista työpajatyös-
kentelyä sekä suullisia ja kirjallisia kyselyjä.
 

 

 
 

Virtasalmi
 
Virtasalmella kyläsuunnitelmatyö käynnistyi koko en-
tisen itsenäisen kunnan alueella loppukesästä 2014.

Koko entisen kunnan kokoinen kyläyhdistys, Virta-
salmi-yhdistys kutsui koolle noin 20 jäsenen neuvot-
telukunnan, jossa oli edustus kattavasti eri toimialu-
eilta, ikäryhmistä ja kylistä.
 
Neuvottelukunta nimesi 5 työryhmää ja niihin pu-
heenjohtajat ja jäsenet. Kuhunkin ryhmään nimettiin 
myös Virtasalmi-yhdistyksen edustaja.
 
Suunnittelutyöryhmät:

• Lapset ja nuoriso
• Eläkeläiset ja vanhempi väki
• Elinkeinotoiminta ja matkailu
• Vapaa-aika ja harrastukset
• Kirkonkylän kokoiset palvelut ja niiden kehittä-

minen
 

Kyläkumppani-hankkeen myötä saatiin tehtyä 
tai päivitettyä kuusi kyläsuunnitelmaa ja käyn-
nistysvaiheeseen kolme.

Ylh.  Taina Suhonen, Leena Maaninen, Vuokko Jaakkola, Pekka Suhonen ja Raimo Piilo Jäppilän kesäpäivillä 
tekemässä kyläkyselyä.

Ylh. Virtasalmi-yhdistyksen Malla Nenonen kerää 
kyläkyselyn vastauksia Virtasalmen Salessa.

Valittujen teemojen myötä tehtiin suuri kyläkysely. 
Se postitettiin Virtasalmen kylätiedotteen, Virtaläh-
teen mukana taajamassa joka kotiin ja täsmäposti-
tuksena Montolaan.
 
Kyselyä oli jaossa myös asiointipaikoissa ja harras-
teryhmissä. Järvi-Suomen kylät ry järjesti mahdolli-
suuden vastata kyselyyn netissä.
 
Vastauksia saatiin viime metreillä myös kyläkaupan 
Sale Virtasalmen aulassa pidetyssä palautuspäiväs-
sä.

Kyselyyn saattoivat vastata kaikki asukkaat, kesä-
asukkaat ja entiset asukkaat sekä toimijat. Vastauk-
sia saatiin kaikkiaan 140 kappaletta.
 
Hankkeen päättyessä kyläkyselyn analysointi oli kes-
ken. Työryhmät käsittelevät tulokset osaltaan ja te-
kevät koosteen niin nykytilanteesta kuin kehittämis-
ehdotuksista. Työ jatkuu alkuvuonna 2015.
 
Virtasalmen kuten Jäppilänkin kyläsuunnitelmaan 
liittyvää inventointityötä edesauttoi keväällä 2014 
käynnissä ollut Tervis-hanke, joka teki perusteellisen 
selvityksen Pieksämäen sivuterveysasemien toimin-
noista.

Paltanen Etelä-Savon vuoden 2014 kylä
 
Pieksämäen kylät ovat kehittyneet Itä-Suomen ja 
Pieksämäen väestökadosta huolimatta.

Esimerkiksi Jäppilästä ei tahdo löytyä kiinnostuneil-
le mieluisia valmiita asuinpaikkoja. Valtakunnallinen 
vuoden 2008 kylä Siikamäki-Peiposjärvi on pystynyt 
kasvattamaan väkilukuaan, vaikka joutuukin taiste-
lemaan kyläkoulunsa olemassaolosta.
 
Pieni ja pippurinen läntisten kylien Paltanen valittiin 
Etelä-Savon vuoden 2014 kyläksi. Kyläsuunnitelman 
valmistumista vauhditti tieto, että maakunnallinen 
vuoden kylä on ehdolla myös valtakunnalliseen vuo-
den kylä -kilpailuun.

Ylh. Paltasen kyläyhdistyksen sihteeri Susanna Vauh-
konen ja puheenjohtaja Mervi Lintunen vastaanotti-
vat Etelä-Savon Vuoden 2014 kylä –tunnustuksen.
 

Kyläsuunnitelma

Suunnitelma on kylän tilanneanalyysi ja strate-
ginen suunnitelma tulevaan.
 
Se on oman kylän asukkaiden, kesäasukkaiden 
ja entisten asukkaiden lisäksi tärkeä viesti naa-
pureille ja koko kaupungille.
 
Monesti kyläsuunnitelma on myös hankerahoi-
tuksen edellytys. Kyläsuunnitelmaprosessilla on 
kylää virkistävä vaikutus.

3.2. KYLÄSUUNNITELMIEN LAATIMINEN / PÄIVITTÄMINEN 3.2. KYLÄSUUNNITELMIEN LAATIMINEN / PÄIVITTÄMINEN
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Yhteenveto kyläsuunnitelmien aktivointi-
työstä
 
Kyläsuunnitelmat tehdään talkootyönä ja monesti 
ne kaatuvat vain muutamien harvojen tehtäväksi. 
Oma vaikeutensa on ollut osin myös ajan ja tietotek-
nisen osaaminen puute.
 
Hankkeen tiimoilta on esitelty monenlaisia kyläsuunni-
telmavaihtoehtoja, hyvin kevyistä työläisiin versioihin. 
Jokaiselle kylälle löytyy sopiva tapa toteuttaa kylä-
suunnitelma.
 
Yksi syy kyläsuunnitelmien hitaaseen edistyminen 
on myös niiden merkityksen jääminen epäselväksi.
 
Suunnitelmatyö voi myös poikia paljon hyvää. Mu-
kaan saadaan uusia ihmisiä tekemään yhteistä hy-
vää.
 
Esimerkiksi Venetmäen kylällä käytiin jokaisessa ta-
loudessa vierailulla ja käyntien lomassa syntyi kylän 
turvallisuutta lisäävä hälylista ja tiedotusta helpot-
tamaan viestintärinki. Venetmäen kyläsuunnitelman 
pohjalla oli myös maatalousyritysten näkökulmasta 
hankekaudella tehty turvallisuussuunnitelma.
 

Entisessä itsenäisessä kunnassa Jäppilässä on kylä-
suunnitelman työstöön saatu mukaan myös kaupun-
gin toimijoita ja seurakunta.
 
Tällä hetkellä kyläsuunnitelmien suhteen Pieksämä-
en tilanne on hyvä. Erinomaiseksi se muuttuu, kun 
Jäppilä ja Virtasalmi saavat isot suunnitelmansa teh-
tyä.

Kunhan isommat suunnitelmat saadaan toivon mu-
kaan vuoden 2015 aikana valmiiksi, saadaan muo-
dostettua ajantasainen kuva Pieksämäen maaseutu-
alueista. 
 
Pieksämäen kaupungin edustajien tavoite Kyläkump-
pani-hankkeen jatkoajalle oli kyläsuunnitelmien te-
keminen. 

Vaikka Pieksämäen maaseutuohjelma ei vielä ole 
suunnitelmissa, koetaan hallintokunnissa tärkeäksi 
tietää kylien asettamien tavoitteiden, resurssien ja 
toimintatapojen tunteminen.

Ylh. Vanajan kyläsuunnitelman tekoporukka yhteiskuvassa.

3.3  Kylien kehittämishankkeiden 
neuvonta ja toimintataryhmärahoi-
tuksen hakemisen aktivointi
 
Leader-rahoituksen suhteen elettiin hankkeen aika-
na ohjelmakauden murrosvaihetta. Pienistä inves-
tointihankkeista oltiin kiinnostuneita ja isompiakin 
hankkeita käynnisteltiin, vaikka loppumassa olevan 
ohjelmakauden rahoitusmahdollisuudet olivat vähis-
sä.

Esimerkiksi Vilhulan Seurapirtin, Peiposjärven Seuro-
jentalon ja Porsaskosken Toukolan peruskorjaustöitä 
on toteutettu toimintaryhmärahoituksen turvin.
 
Pienempiä laitehankintoja toteutettiin toimintaryh-
män Katiska-hankkeen kautta muun muassa Palta-
sen Pysäkille ja Haapakosken Seurantalolle.
 
Kyläkumppani-hanke järjesti isompia investointipro-
jekteja varten palavereita kylien, kaupungin sekä 
toimintaryhmän edustajien kesken. Lisäksi hanke on 
auttanut kylätoimijoita avustusten hakuprosesseis-
sa. Myös Montolan vesiosuuskunnan patohankkee-
seen annettiin hakemuksen tekoapua.

Ylh. Vilhulan Seurapirtin korjaustyöt käynnissä.

Viimeisenä hankevuonna maaliskuussa 2014 toteu-
tettiin maaseuturahoituksen teemailta. Valitettavasti 
kevättalvellakaan ei ollut vielä tietoa uuden ohjelma-
kauden aikatauluista. Kylätoimijoita ja yrityksiä kui-
tenkin rohkaistiin suunnittelemaan hankkeita, sillä 
rahoituskanavan jatkumista pidettiin varmana.
 
Toimintaryhmä Veej´jakajan julkaisemaa hankkei-
den uutta (2014) esitettä on jaettu kaikissa kyläko-
kouksissa ja erityisesti kylien yritysilloissa.
 
 
 

Kyläasiamiehen sähköpostiin tupsahti hieno 
kyläsuunnitelma. Jo toinen tällä viikolla. Kiitos 
Vanaja ja Syvänsi, oon aikas lailla ylpeä teis-
tä!!!!

- 04.12.2014  kyläasiamies Vuokko Jaakkola 
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3.4. Kylien lähipalvelujen kehittämi-
nen
 
Kylien lähipalveluja lähdettiin kehittämään heti 
hankkeen alussa. Yhteistyökumppaniksi löytyi Yh-
teiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa –hanke, jota 
hallinnoi Diak.
 
Kehittämistyö aloitettiin hakemalla kylää / kyläryh-
mittymää mukaan lähipalvelukartoitukseen. Kartoi-
tukseen valittiin Läntisten kylien alue (Paltanen, La-
hanen, Vanaja, Venetmäki). 
 
Alueen asukkaille lähetettiin lähipalvelukysely, jossa 
kysyttiin tyytyväisyyttä nykyisiin palveluihin, haluk-
kuutta käyttää mahdollisia uusia palveluita sekä tar-
jota niitä.
 
Kyselyn merkeissä järjestettiin lähipalveluillat, joista 
toisessa informoitiin kartoituksesta ja jälkimmäises-
sä kerrottiin tuloksista. 

Lähipalveluiden toteuttamisen malleja lähdettiin ke-
hittämään ja viemään eteenpäin kyselyn tulosten 
pohjalta. Vastuunjako tehtiin niin, että Kyläkump-
pani-hankkeen työksi jäivät infrastruktuuriin liittyvät 
asia. Kotipalveluasiasta otti kopin puolestaan Yhteis-
kunnallinen yrittäjyys  -hanke. 

Kuntalaisiltojen myötä ratkaisuksi valikoitui yhteisen 
lähipalveluosuuskunnan perustaminen palvelujen 
tuottajaksi.  
 
Kyselyn tuloksista tehtiin julkaisu ja siitä otettiin 100 
kappaleen painos. Julkaisu jaettiin kaupunginhal-
lituksen jäsenille, eri hallintokuntien johtajille sekä 
kylille ja yhteistyökumppaneille.
 
Kyselyn seurauksina toteutettiin myös kaksi kaikil-
le suunnattua tieiltaa, kaksi tietoliikenneiltaa ja in-
nostettiin asukkaita käyttämään Tienkäyttäjän linja 
–puhelinpalvelua. Kehittämistoimien, keskustelun ja 
julkisuuden vauhdittamana yleisten teiden kunnos-
sapitäjä vaihtui vuonna 2013.
 
Lähipalvelujen kehittämistyössä Pieksämäelle syntyi 
Lähipalveluosuuskunta Jeesi ja sittemmin syksyllä 
2014 osuuskunta Siikamäen Suoramyynti.
 
Venetmäen kylälle tehtiin poikkeustilanteiden varalle 
hälylista ja Kyläkumppani-hanke järjesti yhden tur-
vallisuusillan innostamaan kyliä turvallisuussuunni-
telmien tekoon.

Ympäristöasioissa Kyläkumppani-hankkeen projekti-
päällikkö kuului Etelä-Savon Elinkeino,- liikenne- ja 
ympäristökeskuksen Pieksämäen seudun vesienhoi-
don toimintaryhmään (pintavedet).

Ylh. Hanna Moilanen ja Saara Patokoski

 
Ylh. Infraa kylille ja palveluja kotiin -julkaisu.
Alh. Ajankohtaista asiaa paikallislehden blogissa.
 

Säästöpaineet konkretisoituivat
 
Hankkeen jatkoajan alussa talvella 2014 nousi vah-
vasti esiin kaupungin palvelujen uudelleen järjestelyt. 
Säästöjä haluttiin kohdistaa muun muassa sivuter-
veysasemiin.
 
Pieksämäellä toteutunut Terveempi Itä-Suomi ja sen 
Tervis-hanke järjesti asukkaiden kuulemistilaisuudet 
Jäppilässä, Virtasalmella ja Naarajärvellä.
 
Naarajärvellä vastaavan keskustelutilaisuuden jär-
jestivät naarajärveläiset yhdessä kyläasiamiehen 
kanssa. Virtasalmella kyläyhdistys oli kutsunut pai-
kalle edustajat kaikista poliittisista puolueista kes-
kustelemaan terveysaseman merkityksestä ja pal-
veluista jo aiemmin syksyllä. Sivuterveysasemien 
lakkautusuhan vuoksi kyläläiset keräsivät adresseja 
terveyspalvelujen turvaamiseksi. 
 
Myös Peiposjärven kyläkoulun ja Nenonpellon päivä-
kodin lakkauttamiset olivat ajankohtaisia. Sivukirjas-
tojen aukiolojen supistukset ja Naarajärven kirjaston 
osittainen alasajo olivat myös esillä kaupungin sääs-
tölistoilla.
 
Lopputuloksena vuonna 2014 terveysasemien toi-
mintoja supistettiin Jäppilässä ja Virtasalmella, mut-
ta Naarajärven terveysasema lakkautettiin. Nenon-
pellon päiväkoti ja Peiposjärven kyläkoulu saivat 
molemmat jatkoajan asukkaiden ja kylätoimijoiden 
väkevän taistelun myötä.
 
Jotain uutta lähipalvelua kaupungin suunnastakin 
tuli. Kaupunki rakensi 2014 läntisen alueen asukkail-
le Naarajärvelle koulun yhteyteen nykyaikaisen lähi-
liikuntapaikan. 
 

Yhteisyritys tarjoaa  
palveluja ja työtä

Kartoituksessa kotitalkkaripalvelut 
ja kotiapu nostettiin tärkeimpien 
kehitettävien palvelujen joukkoon. 
Noin kymmenen aktiivista ihmistä eri 
puolilta Pieksämäkeä on tarttunut 
heitettyyn haasteeseen ja lähtee 
tuottamaan mm. kylätalkkaripalvelu-
ja ja kotiapua yhteisvoimin. Taustaor-
ganisaatioksi perustetaan lähipalve-
luosuuskunta vuoden 2013 aikana.

Osuuskunta tarjoaa palveluja ja 
toisaalta työmahdollisuuksia sekä 
taajamissa että haja-asutusalueella. 
Yhteisyrityksen kautta on helppo työl-
listyä myös osa-aikaisesti ilman että 
tarvitsee ottaa yksinyrittäjän riskiä. 

Kun tekijä löytyy suhteellisen lähel-
tä palvelun tarvitsijaa, matkakulut ja 
siten palvelun kokonaishinta jäävät 
maltilliseksi. Yhdessä tekemisen voi-
ma näkyy esimerkiksi siinä, että työtä 
voidaan suunnitella ja kehittää 
yhdessä. Markkinointikulut ja muut 
kiinteät kustannukset voidaan jakaa. 
Lisäksi tekijät voivat tuurata toisiaan 
loma-aikoina ja sairauden yllättäessä.

Tietopaketti  
lähipalvelumalleista

Pieksämäen kyläkumppani ja Yhteis-
kunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa 
-hankkeet tuottavat tiiviin tietopa-
ketin erilaisista lähipalvelumalleis-
ta ja niiden tuottamisen tavoista 
vuoden 2013 aikana. 

Opas on tarkoitettu paitsi tiedon 
myös ideoiden lähteeksi paikallisten 
lähipalveluratkaisujen suunnitteluun 
ja toteutukseen. Tietopaketin poh-
jana käytetään Pieksämäen lähipal-
velukartoituksen tuloksia, johtopää-
töksiä sekä laajempia kokemuksia 
erilaisista lähipalvelumalleista. 

Tavoitteena on, että oppaan tu-
loksia voidaan soveltaa muuallakin. 
Opas julkaistaan myös sähköisessä 
muodossa.

Tiedote on  
Pieksämäen kyläkumppani ja  

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa  
–hankkeiden yhteisjulkaisu. 

Teksti: Saara Patokoski ja Hanna Moilanen.  
Kuvat: Saara Patokoski ja Raimo Piilo.  
Ulkoasu: Viestintätoimisto Prodictum.  

Paino: PieksänPrint Oy 2013

Infraa kylille ja 
palveluja kotiin

Pieksämäen kyläkumppani -hanke 
kyläasiamies Saara Patokoski 

puh. 045 845 6590 
saara.patokoski@pieksamaenkylat.fi

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa -hanke
projektipäällikkö Hanna Moilanen 

puh. 040 509 6095
hanna.moilanen@diak.fi

Kyläasiamies alkaa turhautua, kaupunginjoh-
tajan säästölistalla nyt: Peiposjärven kyläkou-
lun lakkautus, sivukirjastojen toiminta, kolmen 
päiväkodin lakkautus, nuorisotilat jne. Jos vielä 
katuvalojen sammutus kyliltä laitettais tuohon, 
menköön vielä sekin. Tee tässä sit kylien kanssa 
kyläsuunnitelmia.

- 18.06.2014 Kyläasiamies Vuokko 
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Lähidemokratia ei toimi
 
Säästöjen kohdistuminen aktiivisille 
kylille ja entisiin kuntakeskuksiin nosti 
keskusteluun Pieksämäen lähidemo-
kratian tilanteen.
 
Pieksämäen kuntaliitosten aikaan 
2004 ja 2007 ei toteutettu aluejohto-
kuntia entisiin kuntakeskuksiin, joten 
vaikuttamismahdollisuudet nähtiin nyt 
heikkoina.
 
Kyläkumppani-hanke järjesti kaikille 
avoimen lähidemokratian teemaillan 
kevättalvella 2014. Yhteistyökump-
panina Asukkaan ääni ratkaisee –il-
lassa oli Hiekkis elämänkaarihanke.
 
Kyläkumppani-hanke toteutti opinto-
matkan valtakunnalliseen lähidemo-
kratiapäivään Nilsiään keväällä 2014. 
Lisäksi järjestettiin työpaja, jossa ky-
lätoimijat pohtivat Pieksämäen lähi-
demokratian kehitystapoja.

 
Pyrkimyksenä on saada Pieksämäel-
le budjettivaltaisia palvelualueita ja 
lisää lähikumppanuuspöytiä. Työpa-
jassa tehtiin esitys myös kaupungin palvelustrategi-
an tekemisestä.
 
Lähidemokratian kehitystyön tiimoilta Virtasalmi-yh-
distys oli aktiivinen ja hankki kaikille avoimen koulu-
tuksen. Pieksämäen Seutuopisto järjesti syys-loka-
kuussa 2014 Internetpalvelut kansalaisdemokratian 
apuna –kurssin.
 
Lähidemokratian työpajassa kylien väki sopi uudistu-
neesta Pieksämäen kyläorganisaatiosta. Organisaa-
tio on nähtävissä loppuraportin kohdassa 3.6.

Säästöpaineiden lisääntyessä kyläasiamies lä-
hestyi kaupungin hallintokuntia ennen kesälomia 
2014. Toiveena oli päästä etsimään yhdessä uu-
sia toimintatapoja juustohöyläleikkausten sijaan. 
Kutsuun vastasi vain lasten ja nuorten hyvinvoin-
tikoordinaattori. Mietimme yhdessä kaupungin ja 
kyläläisten kanssa miten Jäppilän ja Virtasalmen 
nuorisotilojen valvonta ja ohjaus voitaisiin järjestää 
uudella tavalla. 
 

Pyrkimyksenä on saada Pieksämäelle budjet-
tivaltaisia palvelualueita ja lisää lähikumppa-
nuuspöytiä.

Työpajassa tehtiin myös esitys 
kaupungin palvelustrategian 
tekemisestä.

Ääni ratkaisee! Tulossa ilta lähidemokratialle. 
Pieksämäen kylät kehittyvät. Stay tuned.

- 22.01.2014 Kyläasiamies Vuokko 

Kylätalojen merkitys
 
Pieksämäen kylätalojen ja yhtä lailla kyläkoulujen 
toiminta on vilkasta. Taloja on kunnostettu hanke-
varoin ja niiden käyttöä pyritään lisäämään kehittä-
mistoimilla.
 
Harrastetoimintaa kylätaloihin tuottavat kyläseuro-
jen lisäksi seurakunta ja Pieksämäen Seutuopisto. 
Hyviä esimerkkejä hyvän käyttöasteen kylätaloista 
ovat Halkokummun kylätalo Kumputalo, Haapakos-
ken Seurantalo ja Paltasen Pysäkki. 
 
Pieksämäen kaupunki tarjosi Montolan kyläläi-
sille mahdollisuutta ostaa entinen kylän koulu-
rakennus kylätaloksi. Kyläkumppani-hanke kut-
sui kyläläiset koolle, mutta parin kuukauden 
miettimisen jälkeen he totesivat, etteivät ky-
läläisten rahkeet riitä talon vaatimiin toimiin. 
Montolan koulu myytiin keväällä 2014 ulkopaikka-
kuntalaiselle lapsiperheelle.
 
Jäppilän entisestä kunnantalosta on puolestaan 
muodostunut iso kylätalo, joka toimii kaikkien seu-
rojen järjestötalona. Vuonna 2014 perustettu uusi 
Jäppilän kylät ry löysi myös tukikohtansa talosta. 
Jäppilä-talo on ainut kylätalo koko entisen Jäppilän 
alueella. Rakennuksen omistaa Pieksämäen kaupun-
ki.
 

Virtasalmen entisellä kunnantalolla Virtasalmi-yhdis-
tys on ottanut vahvan jalansijan. Yhteistyössä kir-
jaston kanssa talosta on tullut kyläläisten olohuone, 
missä järjestetään urheilukilpailujen aikaan kisa-
studioita, keskustelutilaisuuksia ja kokouksia. Talon 
käytön ja laajemmin lähipalvelujen ja lähidemokrati-
an suhteen Virtasalmi-yhdistys tehnyt kuntalaisaloit-
teen yhteisökeskuksesta Pieksämäen kaupungille.
 
Vas. Timo Tapio, Peter Hartwig, Malla Nenonen ja 
Pekka Alhojärvi tutustumassa virtasalmelaisten yh-
teisökeskussuunnitelmiin.

Vehmaskylässä kyläkoulun liikuntatilojen ja kokoon-
tumistilojen puute nosti keskusteluun uuden elä-
mänkaarellisen kylätalon rakentamisen kyläkoulun 
läheisyyteen. Suunnittelutyötä tehtiin kevät 2014 
mutta päätöksiä uudisrakennuksen rakentamisesta 
ei tehty hankkeen aikana. Idean taustalla oli sata-
vuotias Vehmaskylän Maa- ja kotitalousseura ry.
 
Peiposjärvellä kyläkoulu on tärkeä Siikamäki-Peipos-
järven kylän kivijalka. Koulussa vietettiin hankkeen 
aikana 105-vuotisjuhlia. Se on Pieksämäen vanhin 
toiminnassa oleva koulu.
 
Yhteistyö kylän ja alueen toimijoiden kans-
sa on vilkasta ja koulun tilat ovat kovas-
sa käytössä aamuvarhaisesta iltamyöhään. 
Siikamäki-Peiposjärven kylällä on siis kaksi kyläläis-
ten kokoontumistilaa, Seurantalo ja kyläkoulu.
 

Pieksämäen kylätalot

• Haapakoski: Seurantalo
• Halkokumpu: Kumputalo
• Hällinmäki: Eräkartano
• Jäppilä: Jäppilä-talo 
• Paltanen: Paltasen Pysäkki
• Porsaskoski: Toukola
• Siikamäki-Peiposjärvi: Seurantalo
• Vanaja: Seurojentalo
• Venetmäki: Seurojentalo
• Vilhula: Seurapirtti
• Virtasalmi: entinen kunnantalo
• Valkeamäki: entinen kyläkoulu

Osa kylätaloista on vain kesäkäytössä. Myös 
omistussuhteet ovat erilaisia, esimerkiksi Erä-
kartanon omistaa metsästysseura.
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