Järvi-Suomen kylät ry
UUTISVIESTI joulu 2013
Hyvät Etelä-Savon kylät ja yhteistyökumppanit
Vuoden 2013 huipennuttua ja hiljennyttyä joulun aikaan Järvi-Suomen kylät ry:n vilkas
toimintavuosi on myös päättymässä. Tässä uutisviestissä on tärkeää asiaa kylille: Vuodenvaihteessa
ehtii vielä tilata Suomea kiertävän Landepakun ensi kesän kylätapahtumaan ja välittää oman kylän
näkemyksiä tekeillä olevasta Paikallisen kehittämisen valtakunnallisesta ohjelmasta 2014 - 2020.
Uusia jäseniä Jäskyn hallitukseen kokeneiden konkareiden rinnalle
Järvi-Suomen kylät ry linjasi ensi vuoden toimintaa ja valitsi hallitukseensa uusia jäseniä
kokeneiden konkareiden rinnalle lauantaina 14.12.2013 Juvalla pidetyssä syyskokouksessaan.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa ensi vuonna nykyinen puheenjohtaja Ilkka Sutinen
Pieksämäeltä. Hallituksen erovuoroiset jäsenet juvalainen Eila Puhakainen, kangasniemeläinen
Pentti Nieminen, heinäveteläinen Veikko Simelius ja rantasalmelainen Leena Suhonen valittiin
jatkamaan vuosiksi 2014 - 2015. Varajäseniksi valittiin edelleen Jukka Paatero Ristiinasta ja Anne
Vänttinen Joroisista sekä uusina Inna Kopoteva Mikkelistä ja Tuomas Laitinen Kangasniemeltä.
Hallitukseen nousi vuodeksi 2014 Heikki Häkkinen Pieksämäeltä. Ensi vuoden ajan hallituksessa
jatkavat myös Mikko Karinen Savonlinnasta varajäsenenään Viljo Hokkanen Kangasniemeltä,
Jouko Mälkiä Enonkoskelta varajäsenenään Esko Makkonen Savonrannalta, Mervi Kukkonen
Juvalta varajäsenenään Kari Mielonen Kerimäeltä ja Häkkisen varajäsenenä Leo Sistonen
Sulkavalta. Maakunnallisen edustavuuden lisäämiseksi myös varajäsenet voivat osallistua
hallituksen kokouksiin.
Jäskyn toiminta jatkuu ensi vuonna pitkälti samoilla linjoilla kuin perinteisesti on hyväksi havaittu.
Jäsky jatkaa vahvasti eteläsavolaisen maaseudun ja kylien edunvalvojana sekä alueen
kyläyhdistysten ja -toimikuntien yhteistyöelimenä. Kuitenkin toiminnassa keskitytään erityisesti
kylien elämään ja tulevaisuuteen vaikuttaviin ajankohtaisiin haasteisiin.
Kyläasiamiehet vaihtaneet viestikapulaa
Järvi-Suomen kylien pitkäaikainen kyläasiamies Henrik Hausen on siirtynyt marraskuun alussa
uusiin tehtäviin ja muuttanut perheineen Varsinais-Suomeen. Järvi-Suomen kylät ry kiittää Henkkaa
pitkästä ja ansiokkaasta työstä eteläsavolaisten kylien kanssa ja hyväksi sekä toivottaa menestystä
Salon kylien parissa.
Järvi-Suomen kylien uudeksi, osa-aikaiseksi kyläasiamieheksi on valittu kauppatieteiden maisteri,
metsätalousinsinööri (AMK) Tuula Eloranta Pieksämäeltä. Hän on aloittanut kyläasiamiehen
tehtäviin perehtymisen sekä siirtymävaiheeseen ja vuodenvaihteeseen ajoittuvien hallinto- ja
taloustöiden teon. Kylien palvelu ja yhteistyö eri tahojen kanssa maakunnassa alkaa taas tammikuun
puolen välin jälkeen. Uudelle kyläasiamiehelle voi lähettää jo viestiä sähköpostitse osoitteeseen
kylaasiamies.tuula.eloranta@gmail.com. Puhelinnumero ilmoitetaan myöhemmin.

Landepaku lähtee taas kesäkierrokselle kylille ja maaseudun kesätapahtumiin
Maaseutuverkostoyksikön viesti ei ole ilmeisesti tavoittanut kaikkia eteläsavolaisia kyliämme. Vielä
ehtii mukaan, mutta ILMOITTAUTUA PITÄÄ KIIRUUSTI, viimeistään vuodenvaihteeseen
mennessä oheisen linkin kautta
https://www.webropolsurveys.com/S/840111696F077807.par .

Järjestäjät aloittavat reittisuunnittelun heti vuoden vaihteen jälkeen. Mukaan pääsevät logistisesti
hyvin reittien varrelle sijoittuvat kohteet ja tapahtumat. Landepakuun, joka ensi kesänä on
oikeammin myymäläauto, otetaan mukaan myös pilaantumattomia maaseututuotteita, joten
eteläsavolaiset tuottajat ja maaseutuyrittäjät voivat tiedustella asiaa Maaseutuverkostoyksiköstä
esimerkiksi vastaamalla oheiseen Landepaku-kyselyyn.

Landepaku-kiertueen järjestää maa- ja metsätalousministeriön Maaseutuverkostoyksikkö, joka
viestittää: "Landepaku bongattiin viimeksi kesällä 2012 pitkin kesäisiä maanteitä ja kiertue toi niin
paljon iloa maaseudun kesätapahtumiin, että se toteutetaan uudelleen kesällä 2014. Landepaku on
hauskannäköinen ja sen yhteyteen toteutetaan mahdollisesti pienimuotoinen kauppa-auto. Pakun
sisälle ja ympärille on helppo järjestää omaa ohjelmaa ja kilpailuja. Landepakun kalenteri varmasti
täyttyy nopeasti, vaikka se kiertäneekin 4 kk ympäri maaseutua, alustavat pyynnöt kannattaa esittää
jo tässä vaiheessa".

Viime kiertueesta kerrottua: "Landepaku starttaa mittavan kesäkiertueensa Suomeen. Maaseudun
nuorten aikuisten asialla liikkuva maaseutuilmiö suuntaa nokkansa paikallistoimijoiden
kesätapahtumiin eri puolelle maamme niemiä ja notkelmia. Paikalliskehittäjät täyttivät Landepakun
varauskalenterin kesätapahtumillaan viimeistä ajopäivää myöten.-- Landepakuun on lastattu
runsaasti tietoa ja tarinoita elämästä nykyajan maaseudulla. --- Landepakussa pääsee tutustumaan
maaseudun monipuolisiin kehittämis- ja yritysmahdollisuuksiin aina Pellosta Helsinkiin asti. Pakun
kuljettajina ovat maaseudun kehittämisen asiantuntijat paikallisista Leader-toimintaryhmistä ja
ELY-keskuksista".

Lasten maaseutuparlamentti tulossa
Etelä-Savossa halutaan kuunnella maaseudun lapsia ja nuoria. Kuuleminen halutaan viedä lähelle
lasten ja nuorten arkea ja samalla tarjota mielekäs tapa tutustua maaseudun mahdollisuuksiin.
Lasten maaseutuparlamentti järjestetään syksyllä 2014. Jäskyn lisäksi mukana on muun muassa
ELY-keskus, Maaseutukuriiri, 4H, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja MTK.
Ensimmäiseen pilottiparlamenttiin valitaan mukaan 8-10 koulua ympäri maakuntaa. Kouluilla
järjestetään teemapäiviä ja loppuhuipennuksena kootaan koulujen edustajia yhteiseen tapaamiseen
jossakin Etelä-Savon maaseudulla. Nyt kylätkin voivat ilmoittautua mukaan ja näin tukea oman
lähikoulunsa pääsemistä mukaan maaseutuparlamenttiin. Teemapäivät järjestetään kyläkohtaisesti,
mutta työryhmä valmistelee kouluille sapluunan, jota sovelletaan eri puolille.

Kutsu kouluille lähtee tammikuussa 2014. Tapahtuma toteutetaan yhteistyöverkostona ilman
erillistä rahoitusta, joten rahallista korvausta osallistumisesta ei saa. Kiinnostuneet kylät, erityisesti
ne, joilla on oma kyläkoulu, voivat alustavasti ilmoittautua Tuulalle sähköpostitse
kylaasiamies.tuula.eloranta@gmail.com.
Suomen kylätoiminta ry:n valmistelema Paikallisen kehittämisen ohjelma valmistumassa Etelä-Savo ottaa myös kantaa
Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 - 2020 on nyt kasassa. Se lähetettiin
SYTY:n syyskokouksen jälkeen 5.12.2013 lausuntokierrokselle maakuntiin ja jäsenjärjestöille.
Valmisteluryhmä valmisteli normaalikommentoinnin varmistamiseksi kysymyksiä ja lausunnot on
pyydetty toimittamaan ryhmälle 21.1.2014. Syyskokous valitsi enemmistöllä Eero Uusitalon
jatkamaan puheenjohtajana.
Ohjelmaluonnos: http://lyhyt.net/vn6
Sytyn uutiskirje: http://www.kylatoiminta.fi/fi/uutiskirje.html
Järvi-Suomen kylien hallitus valmistelee myös oman maakunnallisen lausuntonsa tammikuun alkupuolella.
Otamme mielellään vastaan myös kylien kommentteja lausunnon pohjaksi.
Parannusehdotustenne ohella toivomme vastauksianne seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitkä ovat mielestänne ohjelman tärkeimmät esiin nostetut asiat?
2. Mitkä ovat ohjelman suurimmat puutteet?
3. Mitkä ohjelman toimenpiteet vastaavat parhaiten oman alueenne paikallisen
kehittämistyön tarpeita?
4. Mitkä ovat tärkeimmät paikalliskehittäjien omiksi tunnustetut yhteiskunnalliset tehtävät
vuonna 2020?
5. Mikä tärkeä toimenpide mahdollisesti puuttuu ohjelmasta?
6. Minkä toimenpiteen voisi poistaa?
7. Mikä on oman organisaationne rooli paikallisessa kehittämisessä vuonna 2020?

Lähetä näkemyksenne 8.1.2014 mennessä sähköpostitse Tuulalle
(kylaasiamies.tuula.eloranta@gmail.com).

Oikein hyvää joulun ja uuden vuoden aikaa kyliin ja kuntiin - tehdään yhdessä ensi vuodesta EteläSavon kylien vuosi!
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kyläasiamies
kylaasiamies.tuula.eloranta@gmail.com
www.jasky.net

