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1. Etsitään Etelä-Savon vuoden kylää 
Ilmianna aktiivinen kyläsi! 
Nosta esiin yhteiset saavutukset ja yhteistyö 
muiden toimijoiden sekä kunnan kanssa.  
Etelä-Savon Vuoden Kylän valinnalla halutaan 
nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja li-
sätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näky-
vyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tu-
loksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerk-
kejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Vuoden 
Kylän valinnassa painotetaan kylien kehittämisen 
suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta 
luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautu-
mista.  Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. 
Lisäksi toivomme esityksiä: 
- kylätoiminnan tiennäyttäjäksi (henkilö, joka on   
toiminut pitkäaikaisesti kylätoiminnan valtakun-
nallisen tai paikallisen toiminnan kehittämiseksi) 
- maaseututoimijaksi (henkilö, joka on ansioitu-
nut Leader-toiminnassa tai paikallisessa kylätoi-
minnassa) 
- maaseutukasvoksi (julkisuuden henkilö, joka 
toiminnallaan on tehnyt maaseutua tunnetuksi).  
Lisätietoa ja hakuohjeet löydät tästä linkistä. 
Hakemukset tulee lähettää 31.5. mennessä. 
 

 
 

2. Ilmoittaudu Avoimet kylät 12.6. 
Avoimet Kylät -päivää vietetään jälleen 12. kesä-
kuuta 2021 ja tapahtuma toteutetaan verkossa! 
Tapahtumassa kylät saavat esitellä vetovoimate-
kijöitään verkossa. Kylä voi julkaista Avoimet Ky-
lät -päivänä esimerkiksi aiemmin kuvattuja vide-
oita, vanhoja kuvia kuvagalleriana tai esimerkiksi 
kylähistoriikin, ulkoilureittejään ja retkikohtei-
taan. Sisältö on vapaa, kunhan aineisto on digi-
taalisena ja siihen on julkaisuluvat tekijältä. Tee-
moina tänä vuonna on maallemuutto ja lähimat-
kailu. Ilmoita kyläsi mukaan tämän linkin kautta 
30.5. mennessä. 
Jos koet olevasi epävarma tai tarvitset apua digi-
taalisen materiaalin tuottamisessa, ota rohkeasti 
yhteyttä kyläasiamieheen! Nostetaan Etelä-Sa-
von kylät kartalle! 

3. Kyläpostikortit 
Järvi-Suomen kylät ry tarjoaa myös tänä vuonna 
ilmaiseksi kyläpostikortteja kaikkien jäsenyhdis-
tysten käyttöön.  
Kysy lisätietoja sähköpostilla tai puhelimitse ky-
läasiamieheltä. Hän lähettää kiinnostuneille yh-
distyksille linkin sekä salasanan materiaalien toi-
mittamiseen. Toimi nyt! Tilaukset 30.5.  
 
 

https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/haussa-nyt/vuoden-kyla/
https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/haussa-nyt/
https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/kylat-nyt/avoimet-kylat/
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4. Matkaparkki – mahdollisuus kylille 
Onko kylällänne tilaa perustaa karavaanareille 
tarkoitettu matkaparkki. Matkaparkki.com on 
suomalainen alusta / sovellus, mistä karavaa-
nimatkailijat voivat varata itselleen matkaparkin 
ja yöpyä siinä luvallisesti sekä turvallisesti. Parkki 
ei vaadi mitään alkuinvestointeja. Paikat voivat 
olla sähköistettyjä tai sisältää muita palveluita 
kuten esimerkiksi WC tai juomavesi, mutta nämä 
eivät ole missään tapauksessa pakollisia. Mikäli 
näitä palveluita löytyy, ne voidaan lisätä paikan 
hintaan. Paikan haltijan vastuulle ei jää muuta 
kuin lähettämiemme parkkikylttien kiinnitys 
sekä luvatuista palveluista huolehtiminen. 
Yöpymisen tuloista 80% tilitetään kuukausittain 
parkin omistajalle.  
Lisätietoja https://www.matkaparkki.com/ 
Elias Poukkula, elias@matkaparkki.com   
puh. 044 9935693, info.matkaparkki.com 
 

5. Haussa muuttajia etsivä kylä  
Onko Teidän kylällänne myytäviä tai vuokrattavia 
asuntoja/tontteja? Haluatteko markkinoida ky-
läänne virtuaalisesti? Etsimme Etelä-Savosta 3-4 
kylää, jotka pääsevät kertomaan aktiviteeteis-
tään, palveluistaan ja vetovoimatekijöistään vir-
tuaalisessa Kylälle asumaan illassa. Iltaa varten 
Suomen Kylät toimittaa valmiin materiaalipake-
tin, joka toimii kylän esittelyn pohjana. Mukaan 
lähtevien kylien kanssa suunnitellaan yhdessä il-
lan esittelyn sisältä. Käy tutustumassa aiempien 
iltojen kyläesittelyihin täältä. 
Jos kiinnostaa, ottakaa yhteys kyläasiamieheen. 
Tulkaa rohkeasti mukaan ja toteutetaan Etelä-
Savon virtuaalinen Kylälle asumaan ilta syksyn 
2021 aikana.  
 

6. Oravin kylälle kunniamaininta 
Valtakunnallisessa vuoden 2021 kylässä Oravin 
Seudun kylä Savonlinnasta sijoittui kolmen par-
haan joukkoon saaden kunniamaininnan. Vuo-
den kyläksi valittiin Lantulan kylä Pirkanmaalta. 

Oravin kylää valintaraati piti esimerkillisenä siitä, 
että kylällä panostetaan viestintään ja näin hou-
kutellaan uusia asukkaita ja pidetään nykyiset 
asukkaat perillä ajankohtaisista asioista.  

 

Oravissa on myös toteutettu esimerkillisen pal-
jon hankkeita, joilla on parannettu asukkaiden 
viihtymistä kylässä. 
— Tuntuu hyvältä, että kylällä tehty pitkäjäntei-
nen kehitystyö saa tunnustusta. Kylän toiminta 
perustuu alueen asukkaiden, yhdistysten ja yri-
tysten toimivaan yhteistyöhön, jota ylläpidetään 
suunnitelmallisella ja monipuolisella tiedottami-
sella, kertoo Oravin Seudun Kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Sakari Sallinen. 
Valtavasti Onnea hienosta saavutuksesta. Etelä-
Savon alueelle on valtakunnallisia valintoja tullut 
seuraavasti (jaettu vuodesta 1985 alkaen): 
Vuoden kylä  
2008 Siikamäki – Peiposjärvi, Pieksämäki 
1992 Putikko, Savonlinnan 
Kunniamaininta 
2021 Oravin Seudun kylät, Savonlinna 
2011 Hokka, Kangasniemi 

7. Miten voi kylänne kyläsuunnitelma 
Onko kylällenne tehty kyläsuunnitelmaa? Onko 
tehtyä suunnitelmaa päivitetty milloin viimeksi? 
Olisiko tarve tehdä kokonaan uusi kyläsuunni-
telma tai päivittää vanhaa?  
Kyläsuunnitelma ja sen päivittäminen tehdään 
juuri Teidän kyläänne varte. Suunnitelma toimii 
hyvänä tietopakettina uusille asukkaille ja mökki-
läisille. Kyläsuunnitelma toimii myös kylän kehit-
tämisen ohjenuoran, päämäärien kirkastajana ja 
hankerahoituksen hakemisen tukena. 
Lähdetään yhdessä suuntaamaan kylänne toi-
mintaa kohti tulevaisuutta. Työnne tueksi saatte 
kyläasiamiehen – ottakaa siis rohkeasti yhteyttä! 

8. VEKU-teemahanke Veej’jakaja ry 
VEKU-teemahankkeesta voivat maaseudulla toi-
mivat yhdistykset hakea rahoitusta pieniin yleis-
hyödyllisiin investointeihin. Investoinnit voivat 
olla kone-, laite- ja välinehankintoja, joilla paran-
netaan kylien kokoontumis- ja harrastuspaikko-
jen tasoa, toiminnallisuutta, energiatehokkuutta 
tai kierrätystä. Hakuaika 12.5. – 3.8.2021. 
Nyt ideoimaan ja kehittämään tilojen toiminnalli-
suutta sekä kylän kierrätystä. Tutustu teemahan-
kehakuun tämän linkin kautta. 

mailto:elias@matkaparkki.com
http://info.matkaparkki.com/
https://suomenkylat.fi/maalleasumaan-fi/
https://www.veejjakaja.fi/teemat/veku-teemahanke/

