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TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

1. Yleistä  
Järvi-Suomen kylät ry (Jäsky) toimii Etelä-Savon maakunnan alueen paikalliskehittäjien, erityisesti 
kylä-, asukas- ja kaupunginosayhdistysten yhteistyöfoorumina sekä toiminnan kehittäjänä ja edun-
valvojana. Yhteistyössä näiden toimijoiden sekä alueen neljän Leader -toimintaryhmän (Rajupusu 
Leader ry:n, Piällysmies ry:n, Veej'jakaja ry:n ja Päijänne Leader ry:n) ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa Järvi-Suomen kylät ry edistää Etelä-Savon maakunnan maaseudun, kylien, asuinalueiden 
sekä kunta- ja kaupunkikeskusten asukaslähtöistä kehittämistä.  
 
Järvi-Suomen kylät ry:n jäsenenä oli toimintavuoden 2019 päättyessä 72 kyläyhdistystä, kylätoimi-
kuntaa tai kyläyhdistysten tehtäviä hoitavia muita yhdistyksiä, kaksi kyläyhdistysten alueellista 
(Pieksämäkeläiset ry ja Savonlinnan kylät ry) yhteenliittymää, kuusi muuta yhdistystä, neljä Leader 
-toimintaryhmää, 10 kuntaa, kaksi yritystä ja 76 henkilöjäsentä. Järvi-Suomen kylät ry:n kokonais-
jäsenmäärä toimintavuoden 2019 lopussa oli yhteensä 172 jäsentä. Vuoden aikana Etelä-Savon 
alueelle syntyi uusia kyläyhdistyksiä 4 kappaletta ja ”hiljaiseloa” eläneitä yhdistyksiä on aktivoitu-
nut toimintaan. 
 
Järvi-Suomen kylät ry:llä on ollut töissä osa-aikainen kyläasiamies toteuttamassa sovittuja maa-
seudun ja kylien kehittämistoimia. Työaika oli 12 h viikossa. Kyläasiamiehen tehtäviä on hoidettu 
ostopalvelusopimuksin. Vuoden 2019 aikana tehtäviä on hoitanut Pieksämäkeläiset ry:n palkkaa-
mana Mervi Lintunen. 
  
2. Tukea maakunnan kylätoiminnalle  
 
Järvi-Suomen kylät ry:n kyläasiamiehen tehtävän kulmakivi on ollut paikallistoiminnan aktivoimi-
nen, kehittäminen ja tähän työhön liittyvä neuvonta. Tätä tehtävää toteutettiin aktiivisella tiedo-
tuksella niin julkisuudessa kuin suoraan toimijoille sekä paikallistoimijoiden toiminnan ohjaamisel-
la ja neuvonnalla.  
 
Toimintavuoden 2019 aikana panostettiin erityisesti osallisuuteen. Melkein kaikissa Etelä-Savon 
kunnissa järjestettiin osallisuusilta (Puumalan ja Mikkelin tilaisuudet siirtyivät vuodelle 2020). Osal-
lisuusiltojen tarkoitus on lisätä vuoropuhelua asukkaiden, kuntapäättäjien sekä viranhaltijoiden 
kesken. Kunnan aktiiviset toimijat kokoontuvat yhteen kuulemaan kuntien terveisiä, keskustele-
maan tämän hetkisestä tilanteesta sekä suunnittelemaan tulevaa. Illan aikana esiteltiin Leader 
toimintaa, 4H yrittämisen mahdollisuuksia sekä kehityshankkeita (mm. ReissuEllu, Etelä-Savon 
liikunta, Asukasloikka). Osallisuusillat toteutettiin yhteistyössä Maaseudun nuoret StartUp yhteis-
työyrittäjyys hankkeen kanssa. Osallisuusiltoja järjestettiin yhteensä 11 kappaletta. Kunnat ottivat 
positiivisesti vastaan tämän uuden toimintamuodon. 
 
Järvi-Suomen kylät ry:n päätti uusia internetsivut kokonaan. Vanha kotisivupohja oli jäykkä ja sivu-
jen ilme vanhanaikainen. Joulukuussa uudet kotisivut otettiin käyttöön ja niiden sisältöä tullaan 
lisäämään vuoden 2020 aikana. Sivun tärkeimpiä uudistuksia on uusi raikkaampi visuaalinen ilme 
sekä helpon osallistumisen mahdollistavat eri lomakkeet. 
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Leader toimintaryhmien kanssa pidettiin yksi yhteistyöpalaveria vuoden 2019 aikana, mutta muu-
ten yhteyttä pidettiin aktiivisesti. Yhteistyöpalaverin tuloksena Piällysmies ry anoi ELY -keskukselta 
hankerahoitusta yhteisen koko Etelä-Savon kattavan STEA hankehakemuksen kirjoittamiseen. Ky-
läkirjeissä markkinoimme Leader ryhmien järjestämiä tilaisuuksia ja osallisuusilloissa oli edustaja 
Leader ryhmästä esittelemässä toimintaa. Päijänne Leader ry toimii Etelä-Savon alueella vain Per-
tunmaalla. Leader ryhmän edustajat osallistuivat Pertunmaan osallisuusiltaan.  
 
STEA:lta haettiin rahoitusta Kylät yhessä –hankkeelle. Hankeen käyttötarkoituksena oli maa-
seudun nuorten sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia 
lisäämällä. Valitettavasti hanke ei saanut rahoitusta.  
 
Suomen Kylät ry ja Järvi-Suomen Kylät ry tekivät aiesopimuksen yhteistyöstä Paikallisyhteisö 
ikäihmisten kotona asumisen tukena ja turvana –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää 
matalan kynnyksen palveluita ja hyviä käytäntöjä ikäihmisten kotona asumisen tueksi ja turvak-
si Suomessa erityisesti maaseudulla. Valitettavasti tämäkään hanke ei saanut rahoitusta. 

Yhdistyksen edustajat osallistuivat Etelä-Savon ELY -keskuksen toteuttamiin vesienhoidon yleis-
suunnitelmien laatimiseen tähtääviin tilaisuuksiin. Edustajat osallistuivat alueellisesti järjestet-
tyihin tilaisuuksiin viidellä eri alueella ja kolmeen valmistelutyöryhmään valittiin yhdistyksemme 
edustaja; Olavi Kietäväinen, Lassi Kousa ja Anne Käyhkö. 

3. Osallistuminen maaseudun kehittämistoimintaan 
 
Järvi-Suomen kylät ry:n teki tiivistä yhteistyötä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa. Yhdistyksemme 
edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti maakunnalliseen osallisuustyöhön. Etelä-Savossa valmistel-
tiin maakunnallista osallisuusohjelmaa vuoden 2019 aikana. Kyläasiamies Mervi Lintunen oli kut-
suttu puheenjohtajaksi osallisuustyöryhmään, jonka tehtävänä on luoda malleja asukkaiden osal-
listamiseksi maakunnan kehittämiseen. Osallisuusohjelma viimeisteltiin loppuvuodesta ja se on 
tarkoitus julkaista helmikuussa 2020. 
 
Järjestöt yhdessä –hanke on kutsunut yhdistyksemme edustajana Mervi Lintusen maakunnallista 
järjestöneuvottelukuntaa valmistelevaan työryhmään. Työryhmän työn tuloksena Etelä-Savon 
maakuntahallitus päätti helmikuussa perustaa maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan. Järjes-
töneuvottelukuntaan järjestettiin avoin haku kaikille järjestöille. Yhdistyksemme puheenjohtaja 
Anne Käyhkö nimettiin elokuussa järjestöneuvottelukunnan jäseneksi. Loppuvuoden aikana järjes-
töneuvottelukunta ennätti pitää kolme kokousta. 
 
Yhteistyötä SPEK:n kanssa on jatkettu ja turvallisuushankkeita on markkinoitu kyläkirjeissä. Yhdis-
tyksemme on nimennyt edustajansa Vapepan maakunnallisen työryhmän jäseneksi Mervi Lintusen 
ja varalle Pekka Relanderin.  
 
Etelä-Savon alueelta valtakunnalliseen Avoimet kylät tapahtumaan 10.6. ilmoittautui mukaan 19 
kylää, joilla tapahtumia oli aamuvarhaisesta iltamyöhään. Samaa aikaan järjestettiin valtakunnalli-
nen kyläkauppapäivä, johon alueeltamme osallistui kyläkauppoja. Osallistuneiden kauppojen mää-
rää emme tiedä. Kylille toimitettiin Suomen kylät ry:n esitteitä ja opasteita. Monipuoliset ja kylien 
oman toiminnan näköiset tapahtumat saivat huomiota lehdistössä.  
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4H-liitto ry:n kanssa aloitettiin vuoden alusta yhteinen Maaseudun nuorten StartUp yrittäjyysyh-
teistyöhanke, joka kestää 30.6.2020 saakka. Hankkeessa tuotetaan ja rakennetaan työkaluja maa-
seudun nuorten yrittäjyyden ja työllistämisen toimintamalleja maaseutuyrityksille, maaseudun 
asukkaille sekä kylätoimijoille. Hanke toteutetaan yhteistyössä 4H:n sekä hankkeen yhteistyöver-
koston (Luke, Järvi-Suomen Kylät ry. ja MTK Etelä-Savo) asiantuntijoiden sekä ammattilaisten oh-
jauksessa.  
 
Maaseudun nuorten StartUp yrittäjyysyhteistyöhanke tukee nuorten osaamista, vahvistaa heidän 
työelämävalmiuksia ja avaa nuorille maaseudun työllistymisen mahdollisuuksia. Lisäksi hanke tu-
kee nuorten yrittäjyysosaamista sekä tuottaa nuorten yrittäjyyttä vahvistavia vertaisverkko -
toimintamalleja. Hankkeella edistetään ihmisten hyvinvointia ja kehitetään maaseudun arkea, kyli-
en vireyttä sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksia, työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä. Hankkeella 
lisätään maaseudun yhdessä tekemisen meininkiä. Järvi-Suomen kylät ry järjestää kylätoimijoille 
yhteisiä kyläinfoja ja tapahtumia, joissa innostetaan kylätoimijoita ideoimaan tulevaisuuden palve-
lutarpeita.  
 
Järvi-Suomen kylät ry:n edustajat ovat osallistuneet seuraaviin tapahtumiin, koulutuksiin ja koko-
uksiin:  
- Etelä-Savon maakuntaohjelman seurantaryhmän kokous Mikkeli 19.2. edustaja Mervi Lintunen 
- Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelu- ja koulutuspäivät 22.- 23.5. Tampere edustajat Mervi  
  Lintunen ja Anne Käyhkö 
- Veej’jakaja ry:n kevätkokous 21.3. Mikkeli edustajana Mervi Lintunen 
- Piällysmies ry:n kevätkokous 27. 5. Savonlinna edustajana Tauno Mustonen 
- Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan kokous 3.10. Mikkeli edustaja Anne Käyhkö 
- Puruveden kalatalousalueiden vesienhoito 31.10. Punkaharju edustaja Anne Käyhkö 
- Itä-Suomen järjestöneuvottelukuntien vertaisoppiminen 11.11. Kuopio edustaja Anne Käyhkö 
- Heinäveden reitin ja Pihlajaveden kalatalousalueiden vesienhoito 14.11. Savonlinna edustaja  
  Anne Käyhkö 
- Veej’jakaja ry:n syyskokous 19. 11. Ristiina edustajana Mervi Lintunen  
- Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan kokous 21.11. Mikkeli edustaja Anne Käyhkö 
- Piällysmies ry:n syyskokous 23.11. Savonlinna edustajana Anne Käyhkö  
- Puumalan kalatalousalueen vesienhoito 29.11. Puumala edustaja Olavi Kietäväinen 
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät. 11. - 12.12.2019, Tampere edustajina Mervi  
  Lintunen ja Anne Käyhkö 
 
Vuoden 2019 aikana Järvi-Suomen kylät jatkoi laatutyötä ja yhdistyksen laatukäsikirja hyväksyttiin 
hallituksessa elokuussa. Etelä-Karjalan kylät ry järjesti oman laatukäsikirjansa auditointitilaisuuden 
Lappeenrannassa 9.5. Järvi-Suomen kylät ry:n auditointitilaisuus järjestettiin Savonlinnassa 26.9. 
Molempiin tilaisuuksiin osallistui edustajia Etelä-Karjalasta, Etelä-Savosta, Kymistä ja Pohjois-
Karjalasta. Auditoinnit koettiin hyviksi tilaisuuksiksi oppia tuntemaan eri alueiden toimintaa pa-
remmin. Lisäksi alueiden välinen yhteistyö lisääntyy. Auditointeja on tarkoitus jatkaa vuoden 2020 
aikana. 
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4. Tiedotuskanavat  
 
Kyläasiamies tiedotti kyläkirjein, lehdistötiedottein, puhelimella, Facebookia ja sähköpostia apuna 
käyttäen. Lisäksi kotisivut uudistettiin ja niiden kautta tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Tiedo-
tuksessa käytettiin yhdistyksen uutta logoa. Ilmoitusten ja muun tiedotuksen ulkoisen uudistuneen 
ilmeen avulla tehtiin uutta logoa tunnetuksi. Yhdistykselle suunnitellaan käyntikortti ja rollup uu-
della logolla viimeistään vuoden 2020 alussa. 
 
Internetsivujen ilmettä ei voitu käytetyn pohjan takia uudistaa kaikille kanaville toimiviksi. Hallitus 
otti uudet sivut käyttöön vuoden lopussa.  
 
5. Yhdistyksen hallinto ja talous  
 
Hallitustyöskentelyyn aktivoitiin uusia jäseniä ja vuonna 2019 hallituksen jäsenet edustivat katta-
vasti koko Järvi-Suomen kylien toiminta-aluetta. 
 
Järvi-Suomen kylät ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi Anne Käyhkö.  
Varapuheenjohtajana toimi Pekka Relander. 
Sihteerinä toimi hallituksen ulkopuolinen henkilö Mervi Lintunen. 
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä vuonna 2019 olivat (sul-
keissa osallistumiskerrat kokouksiin):  
Anne Käyhkö, Savonranta  (9/9) 
Varsinainen jäsen  Varajäsen  
Arja Hokkanen Kangasniemi (7/9) Jukka Nokelainen, Savonlinna (0/9) 
Olavi Kietäväinen, Puumala (7/9) Lassi Kousa, Mäntyharju (6/9) 
Eija Laamanen, Juva (8/9)  Inna Kopoteva, Mikkeli (0/9) 
Tauno Mustonen, Enonkoski (4/9) Sakari Sallinen, Savonlinna (1/9) 
Anneli Pulkka, Savonlinna (2/9) Juha Intke, Joroinen (5/9) 
Pekka Relander, Mäntyharju (5/9) Pekka Eronen, Heinävesi (0/9) 
Jaakko Rosengren, Pieksämäki (2/9) Markku Nironen, Ristiina (0/9) 
Mervi Tiainen, Sulkava (2/9) Toni Pikkusilta, Sulkava (0/9) 
Kaija Väisänen, Mikkeli (6/9) Viljo Hokkanen, Kangasniemi (0/9) 
 
Muut osallistujat: 
Mervi Lintunen (9/9) (sihteeri, Kyläasiamies) 
 
Yhdistyksen työvaliokunta, jonka tehtävänä oli selvittää ja valmistella hallitukselle esityksiä erilai-
sista yhdistyksen toimintaan vaikuttavista asioista, kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Työva-
liokuntaan kuuluivat Anne Käyhkö, Olavi Kietäväinen, Pekka Relander, Kaija Väisänen ja Mervi Lin-
tunen. Henkilökohtaiset varajäsenet Jaakko Rosengren, Lassi Kousa ja Mervi Tiainen. 
 
Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtäviä hoiti Punkaharjun Tilitoimisto Oy.  
 
Vuoden 2019 kevätkokous pidettiin Ravintola Niinipuu Puumala 16.3.2019.  
Vuoden 2019 syyskokous pidettiin Toimintakeskus Metsätähti Suomenniemi 23.11.2019. 
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Kyläasiamiehen tehtävää hoiti vuoden 2019 ajan:  
Mervi Lintunen Pieksämäkeläiset ry   
 
Vuoden 2019 tilejä ja hallintoa tarkastavat syyskokouksessa 2018 valitut: 
Tilintarkastaja HTM Mauno Korpelainen ja varalla KS Tilintarkastus Oy 
Toiminnantarkastaja Akseli Turtiainen ja varalla Jouko Mälkiä. 
 
Yhdistyksen edustajina eri yhteistyötahojen kokouksissa ovat toimineet:  
Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmässä varsinaisena Markku Nironen ja varalla Lassi Kousa.  
Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman seurantaryhmässä varsinaisena Mervi Lintunen ja 
varalla Anne Käyhkö.  
Maaseudun nuorten StartUp yhteistyöyrittäjyyshankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Mervi Lin-
tunen 
 
Leader ryhmät yhdistyksen edustajat:  
Piällysmies ry:n hallituksessa Pekka Eronen, Anneli Pulkka ja Sakari Sallinen 
Veej’jakaja ry:n hallituksessa Mervi Lintunen 
Rajupusu Leader ry hallituksen varajäsen Mervi Tiainen 
 
Talous 
Järvi-Suomen kylät sai vuonna 2019 valtion toiminta-avustusta 39.735,00 € ja jäsenmaksutulot  
2 995,00 €.  
 
Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2019 ovat olleet henkilöjäsen 15 €, yhteisöjäsen 35 € ja  
kuntajäsen 100 €.  
 
Suurimmat menoerät olivat kyläasiamiehen ostopalvelukulut 18.870,00 € ja matkakulut  
11.558,43 €. 
 
6. Yhteistyö  
 
Laatukäsikirjatyön prosessin aikana Itä-Suomen alueen (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymi, Pohjois-
Karjala) maakunnalliset kyläyhdistykset ovat lisänneet yhteistyötä ja löytäneet uusia yhteistyön 
muotoja. Kyläasiamies Mervi Lintunen on toiminut 1.10. alkaen myös Etelä-Karjalan kyläasiamie-
henä. Työaika hänellä on 12 h/viikko. 
 
Vuoden aikana yhdistyksemme teki tiivistä yhteistyöt Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa maakun-
nallisen osallisuusohjelman valmistelussa. Maakunnallinen kylätoiminta tuli työskentelyssä muka-
na olleille eri toimijoille tutummaksi ja malleja asukkaan äänen kuulemiseksi maakunnallisessa 
päätöksenteossa hahmoteltiin. 
 
Yhteistyö Suomen 4H-liiton StartUp hankkeen kanssa on alkanut aktiivisesti tämän vuoden alusta. 
Yhteistyö tuo lisäarvoa kylätoiminnalle nostaen nuoret ja heidän toimintansa kylätoiminnan keski-
öön. Nuorten yrittäjätoiminnan avulla mahdollistetaan harvaan asutun maaseudun nuorten työllis-
tyminen. 
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7. Vuoden valinnat  
 
Etelä-Savon vuoden kyläksi 2019 valittiin Lohilahden kyläyhdistys Sulkavalta. Lohilahti on aktiivinen 
kylä, joka tekee monipuolisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi kylällä on talkootyöllä 
saatu aikaan paljon ja tämä yhdessä tekeminen jatkuu. Lohilahden kylää esitettiin Suomen kylät 
ry:lle valtakunnalliseksi Vuoden kyläksi – ei johtanut valintaan. 
 
Yhdistyksemme ehdotti valtakunnalliseksi maaseutukasvoksi sekä Ville Haapasaloa että Saimi Ho-

yeria – ei johtanut valintaan. 


