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1. Kyläpostikortit 
 
Järvi-Suomen kylät ry tarjoaa kaikille jäsenkylille 
500 kpl postikortteja ilmaiseksi. Kylä saa valita 
kortin kuvat sekä suunnitella teksti. Ota yhteyttä 
kyläasiamieheen, jotta saatte tunnukset korttien 
tilausta varten. Toimi nyt – viimeistään 30.10. 
mennessä! 
 
2. Vuoden kylä - hae nyt! 

Etelä-Savon Vuoden Kylän hakuaika on nyt lop-
pusuoralla – toimi nyt. Valittavan kylän tulee 
täyttää Suomen Kylät ry:n valintaperusteita: 
– toiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys 
– uutta luova toiminta 
– tulevaisuuteen suuntautuminen. 

Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen 
laaja-alaisesti, avoin tiedottaminen, yhteistyön 
sujuminen muun muassa kunnan kanssa sekä 
elinkeinojen edistäminen ja panos kylän palvelu-
jen järjestämiseksi ja elinkeinojen edistämiseksi. 

Etelä-Savon Vuoden Kyläksi hakea voi kaikki 
kylät. Hakuaikaa päättyy 30.9. Lähetä vuoden 
kylähakemuksesi (tästä linkistä)  

Valittu kylä on ehdolla valtakunnalliseksi vuoden 
kyläksi vuonna 2021. 

 
3. Korona-avustusta seurojentaloille 

Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käy-
tössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja sää-
tiöiden tukemiseen koronapandemian aiheutta-
massa tilanteessa. Korona-avustus koskee myös 
kylätaloja. Avustusta myönnetään kohdennettu-
na yleisavustuksena seurantalojen ylläpidosta ja 
huoltokorjauksista aiheutuviin kustannuksiin, 
jotka ovat syntyneet 13.3.2020 jälkeen. Avustus-
ta voidaan käyttää 31.3.2021 saakka. 

Lisätietoja ja hakuohjeet löydät tästä linkis-
tä. Jos tarvitset apua hakemuksen tekemi-
sessä, ota yhteyttä kyläasiamieheen. 

4. Kotiseudulle-apuraha ja seurantaloavus-
tus Kotiseutuliitto 

Kotiseudulle-apuraha 

Hakuaika elokuu 2020 
Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luo-
vaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. 
Apurahojen hakuaika on elokuu. Apurahat ovat 
suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 
jaetaan noin 15 000 euron edestä apurahoja.  

https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/haussa-nyt/vuoden-kyla/
https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille?fbclid=IwAR0s4ZRXG9EkaoM6YpDbiTmp1U61xLVrMZ_WH_6TNU5Bu2HNE-DM_X70NE8
https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille?fbclid=IwAR0s4ZRXG9EkaoM6YpDbiTmp1U61xLVrMZ_WH_6TNU5Bu2HNE-DM_X70NE8
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Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luo-
vaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. 
Hanke voi olla paikallinen tai alueellinen. Etusi-
jalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistyk-
set voivat ottaa käyttöön. Avustettavien kohtei-
den valinnassa painotetaan hankkeita, jotka 
vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös 

muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään. 
Lisää tietoa ja hakuohjeet: 
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/k
otiseudulle-apurahat/  

Seurantalon korjausavustus 
Hakuaika syyskuu 2020 
Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus 
säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden 
erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettä-
vyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. 
Avustus on valtionavustus, joka on tarkoitettu 
ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytös-
sä olevien seurantalojen välttämättömiin korja-
ustöihin. 

Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. 
Hakijan omarahoituksen tulisi olla n. 20 %. Valti-
onavustus ei voi kattaa kaikkia hankkeen kus-
tannuksia. Talkootyön voi laskea omarahoituk-
seksi. Asianmukaiset korjaussuunnitelmat ja 
kustannusarvio ovat avustuksen saamisen edel-
lytys. 
Lisää tietoa ja hakuohjeet: 
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantaloj
en-korjausavustus/  

 
5. Ruohonjuuritason kestävyysratkaisut –
seminaari 

Tervetuloa pohtimaan, kuinka edistämme kestä-
vää arkea, asumista ja hyvinvointia maaseutu- 
alueilla! Maaseutupolitiikan neuvoston Kansa-
laistoiminta ja hyvinvointi –verkoston (KAHVEE) 
koordinoima ”Arki, asuminen ja hyvinvointi”- 
työryhmä järjestää  
Ruohonjuuritason kestävyysratkaisut –
seminaarin tiistaina 08.09.2020 klo 10.00 - 
12.00, Teams- etäyhteydellä. 

 
Kuulemme muutoskestävyydestä ja ruohonjuuri-
tason ratkaisuista. Työpajaosiossa pureksimme 
päivän antia, ja mietimme yhdessä konkreettisia 
toimenpide-ehdotuksia: mitä politiikka- ja kehit-
tämistoimia tarvitaan. Työpaja on jatkoa marras-
kuussa järjestetylle kestävän hyvinvoinnin työpa-
jalle, ja se on osa Maaseutupolitiikan neuvoston 
käynnistämää kestävän kehityksen maaseutupo-
liittista tarkastelua. 

Lisätietoja ja ohjelma:  
https://suomenkylat.fi/kutsu-ruohonjuuritason-
kestavyysratkaisut-seminaariin-ja-tyopajaan/  

6. Vastaa nyt palvelutarvekyselyyn 

Viimeinen tilaisuus vastata kylien palvelutarve-
kyselyyn. Millaisia palveluita kylälläsi on nyt ja 
millaisena sen haluat nähdä tulevaisuudessa? 
Maaseudun nuorten StartUp-
yrittäjyysyhteistyöhankkeella halutaan selvittää 
kylien palvelujen, nuorten työllistymisen ja yrit-
tämisen mahdollisuuksia. Kylien palvelutarve-
kyselyllä tehdään näkyväksi maaseudun asukkai-
den, yritäjien ja vapaa-ajan asukkaiden oman 
kylän palvelut sekä kylän kehittymistarpeet. Ha-
luamme innostaa Teidät ideoimaan miltä tule-
vaisuuden kylät näyttävät. 

Vastaa kyselyyn viimeistään 20.9. mennessä 
tästä linkistä. 

7. Biotalous tutuksi – Luovaa kiertotaloutta 

Luovaa kiertotaloutta tilaisuus järjestetään Juvan 
Partalan Kuninkaankartanossa 29.9. klo 16:30 
alkaen. 
Annakaisa Kilpinen, Tuunaajamutsi, joka on mo-
nille tuttu myös TV:n ja lehtien kautta. 
Tutustu koulutuspäivään ja ilmoittaudu mukaan 
tästä linkistä. 
 
Tilaisuus on osa Biotalous tutuksi Rajupusu Lea-
der –alueen kunnissa –hanketta, joka tiedottaa 
alueella toimivia yrityksiä ja yhdistyksiä, sekä 
alueen asukkaita siitä, mitä biotalous voi pitää 
sisällään ja innostaa ideoimaan ja tunnistamaan 

alueen mahdollisuuksia. 

https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahat/
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahat/
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/
https://suomenkylat.fi/kutsu-ruohonjuuritason-kestavyysratkaisut-seminaariin-ja-tyopajaan/
https://suomenkylat.fi/kutsu-ruohonjuuritason-kestavyysratkaisut-seminaariin-ja-tyopajaan/
https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/jarvi-suomen-kylat-ry-jasky/kylien-palvelutarvekysely/
https://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2020/07/Luova-kiertotalous-syyskuu-Juvan-Partala.pdf

