Tämä on Järvi-Suomen kylät ry:n uutisviesti.

Vielä ehtii mukaan Lokaaliin!
Suomen kylätoiminta ry:n juhlaseminaari järjestetään tänä vuonna
Tammelassa 14.–15.9. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan tuo maa- ja
metsätalousministeri Jari Koskinen. Pirunpelto ja Maalaiskomedia sarjojen käsikirjoittaja, kirjailija Heikki Luoma puhuu otsikolla Maaseudun
puolustaminen komedian keinoin. Maakuntajohtaja Timo Reina ja
puheenjohtaja Eero Uusitalo keskustelevat siitä, onko paikallisuus
nousussa. Pääsemme taas myös kyläretkille.
Jäskyn, toimintaryhmien ja Maaseutukuriirin Lokaaliretkeen on
ilmoittautunut 16 henkeä, vielä mahtuu mukaan! Lisätietoja ja alustava
matkaohjelma: http://www.jasky.net/lokaali2013.html
Ilmoittautuminen Jäskyyn puh.0400-992 699, sähköposti
henhaus@gmail.com mahdollisimman pian, viimeistään keskiviikkoon
28.8. mennessä! Ilmoita myös mihin retkeen haluat osallistua lauantaina ja
mihin työryhmään sunnuntaina!

Lokaalin kyläretket:
1. Härkätieretki:
tutustutaan historialliseen Härkätien varrella oleviin kyliin, niiden
toimintaan ja kansallispuistoihin (Torro – Letku – Porras – Saari)
Torron kylä: Kyläkappeli/Kellotapuli – Torronsuon Sohkasen
lintutorni – Letkun kylä/Letkun pirtti (lounas) – Letkun Puoti –
Portaan kylä: Nahkurinverstas ja opastettu kävelykierros Portaan
raitilla (kahvit) – Saaren kansanpuisto ja Saarensalmen silta.
2. Koijärviretki:
tutustutaan Koijärven maisemiin ja aktiivisiin kyliin (Koijärvi – TeuroKuuslammi): Koijärvi/Koijärvitalo (lounas): Koijärvinäyttely – TeuroKuuslammi: Monitoimihalli ja Teuron kylätalolla (kahvit).
3. Loimijokiretki:
tutustutaan LounaPlussa ry:n rahoittamien Leader-hankkeiden
tuloksiin (Jokioinen-Ypäjä)

Lokaalin työryhmävaihtoehdot:
1. Yhteisöllisyyden mittarit: Miten seurataan ja mitataan yhteisöllisyyden
kehitystä?
2. Yhdistyksessä tekemätöntä työtä: Palkkatukityöllistäminen
käytännössä.
3. Tuunataan demokratia liikkeelle: Miten saadaan kylän ääni kuuluviin?
4. Kaupunginosat ja kylät - opitaan toisiltamme!
5. Kyläkaava ja maaseutuasuminen: Mitä tarkoittaa kyläyleiskaava?
6. Järvien ja vesistöjen kunnostus: Miten kunnostus on yhteisöllistä
toimintaa?
7. Arjen turvallisuutta: Kokemuksia kylän hyvinvointi- ja
turvallisuussuunnitelmista.
8. Innovaatioleiri: Liiketoiminnan kehittäminen yhdessä.
9. Hämäläinen kehonkieli: Teatteripaja, kesto 2 tuntia.
10. Kyläanimaatio: Tehdään pienet animaatioelokuvat, elokuvien kesto 1
min., pajan 2 tuntia.
11. Lisäksi avoimia ryhmiä ja mahdollisuus osallistua
jumalanpalvelukseen Tammelan kirkossa.

Esimerkki koulun ja kylän yhteistyöstä
Mikkelin Hiirola on yksi niistä kyläkouluista, joissa koulun ja kylän
yhteistyö on laajaa.
Kylätoimikunta on monella tapaa auttanut koulua saamaan kouluun
kuntosali, grillikota, rantalentiskenttä, tenniskenttä. Nämä ovat vapaasti
myös koulun käytettävissä. Koulussa kokoontuu monia viikoittaisia kerhoja
ja järjestetään vuosittaisia tapahtumia yhteistyössä.
Kylän yhteisöllisyys hyötyy koulusta, ilman koulua ja kokoontumistilaa
kylän luonne muuttuisi kovasti.
Vaikuttava luettelo on laadittu kyläyhdistyksen ja koulun yhteistyönä
päättäjille tiedoksi (julkaistu kylätoimikunnan luvalla):
http://www.jasky.net/kouluyhteistyo.html

Löytyykö kylistä osallistujia?
Savonlinnan Tanhuvaaran urheiluopistolla on 13.–14.9. lasten
yleisurheiluohjaajakoulutus. Tulevien ohjaajien alaikäraja 15 vuotta. Kurssilta
puuttuu vielä pari kurssilaista. Innosta kyläsi nuoret mukaan!
http://lyhyt.net/nek

Mikkeli ja Etelä-Savo vetää puoleensa uusia asukkaita
Palvelut ja ympäristö vetää uusia asukkaita maaseudulle ja
maaseutukaupunkeihin. Suurin este on haastattelujen mukaan sisäänpäin
kääntyneisyys. Ainakin maaseutukylissä on tehty paljon avoimen
yhteisöllisyyden puolesta: hyvät nettisivut, kylätiedotteet, muuttajien
vastaanottaminen jne. on ollut meillä toiminnan kärjessä jo vuosia.
http://yle.fi/uutiset/mikkeli_vetaa_puoleensa_hyvatuloisia/6794344

Mukaan Tuu.Oo.Tee. -tapahtumaan
Tuu.Oo.Tee. -tapahtuma kirjasto Joelissa 12. 10. 2013 Tapahtumassa esitellään
lähes kaiken sen, mitä lasten, nuorten ja lapsiperheiden Savonlinnan
harrastustoiminnasta ja palveluista tulee tietää.
Näin tapahtuu, mikäli kohderyhmälle Savonlinnassa toimintaa, tapahtumia ja
palveluja järjestävät yhdistykset, yhteisöt ja yritykset sekä yhteiskunnallinen
sektori lähtevät innolla mukaan uudessa kirjastossa lauantaina 12. 10. klo 10–
15 järjestettävään tapahtumaan. Lisätietoja Kolomonen ry / Kimmo
Käärmelahti kolomonen@netti.fi .

Tervetuloa koulukyläravintolaan!
Etelä-Savon Vuoden kylän, Mikkelin Ihastjärven koulu avaa ovensa kaikille,
siellä voi käydä syömässä klo 10.30–11.30 tai 13.30–14. Koulu- ja
kyläravintola valmistaa ruokansa lähi/luomuruokaperiaatteella ja kyläläiset
voivat osallistua lahjoittamalla syksyn satoa. Mielenkiintoisesta kokeilusta
lisää kylän kotisivuilla:
http://www.ihastjarvi.fi/koulu/?p=4378
Koulukylähankkeen kokeiluja esitellään laajassa työpajassa 24.9. Lisätietoja
Hirvensalmen Lahnajärven kotisivuilla:
http://www.jasky.net/lahnaniemi/

Vehmaskylässä lasten taideleiri
Mikkelin Vehmaskylän entistä koulua kehitetään lasten ja nuorten
leiripaikaksi. Ensimmäinen monikulttuurinen taideleiri järjestettiin 6-10vuotiaille 15.–16.6.2013. Leiriin osallistui 13 lasta Vehmaskylästä, Rahulasta,
Ristiinasta ja kaupungista. Leiri sai tukea Etelä-Savon taidetoimikunnalta,
Hyvä kylä -projektilta.
http://lyhyt.net/5ah

Kylätalorekisteri
Suomen kylätoiminta ry kerää tietoja maan kylätaloista kylätaloportaaliin.
Tavoitteena on, että halukkaat löytäisivät vuokrattavia kylätaloja juhliin ja
kokouksiin. Laita siis mukaan kaikki sellaiset tiedot, jotka voisivat kiinnostaa
vuokraajia ja mahdollisesti kuva. Vähintään kylätalon sijainti, koko ja
vuokraustoiminnan yhteystiedot.
Tiedot voi laittaa Jäskylle sähköpostilla henhaus@gmail.com tai Suomen
kylätoiminta ry:lle pipsa.salolammi@kylatoiminta.fi tai mielellään
molemmille.

Kylätaloavustusten hakeminen
Seurantalojen vuosittaiset korjausavustukset ovat taas haettavana
Kotiseutuliiton kautta. Etelä-Savon tämän vuoden avustukset menivät
Savonlinnan Kerimäen Anttolaan, Heinäveden Sarvikumpuun ja Pieksämäen
Savon Killalle ja vaihtelivat 3 000.. 20 000 euroon.
http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantalojen-korjausavustusten-2014-haku-alkoi
http://www.jasky.net/SeurantalojenKorjausavustuksetVuosittain.pdf

Kansalaisvaikuttamisen webinaari
Luentosarja netissä alkaa 25.9. lähidemokratia-asiantuntija Ritva Pihlajan
luennolla. Luentojen seuraaminen edellyttää ilmoittautumisen 20.9. mennessä:
http://lyhyt.net/nmj
Tästä ja muista tapahtumista tietoa myös Jäskyn toimintakalenterissa:
http://www.jasky.net/kalent.html

Asukas- tai kylätoiminta entisissä kuntakeskuksissa
Seuraavaan uutisviestiin kokoan tietoja kylätoiminnasta entisissä
kuntakeskuksissa. Jos sinulla on tietoa esimerkiksi Haukivuoren, Punkaharjun
tai Ristiinan kirkonkylien kylä- tai asukastoiminnasta niin laita tietoja minulle.
Anttolaan on viime vuonna perustettu asukasyhdistys, joka maaliskuussa otti
kantaa terveyskeskuspäivystykseen. Punkaharjulle on perustettu
Punkaharjulaiset -facebook-ryhmä ja Anttolaan Anttola, satamasi Saimaalla ryhmä. Jos sinulla on aktiivisia tuttuja entisissä (tai nykyisissä)
kuntakeskuksissa, niin laita tietoa minulle. Yritetään saattaa aktiivit yhteen.
Savonlinnan seudulla Kolomonen ry:llä on tarkoitus koota toimijoita ja
mahdollisesti perustaa paikallistoimistoja Punkaharjun, Kerimäen ja
Savonrannan keskuksiin.

Muutoksia Jäskyn toiminnassa
Tiedoksi teille kaikille. Olen muuttamassa täältä Pertunmaalta Saloon.
Vaimoni on jo aloittanut työt Turussa, mutta oma muuttoaikatauluni on vielä

auki.
25 vuotta tuli meillä täyteen täällä Pertunmaalla ja lapset ovat muuttaneet
muualle opiskelemaan ja töihin. Työskentelin ensin yli kymmenen vuotta
maatalouslomittajana, sitten opiskelin kauppatieteiden kandidaatiksi ja loput
aika onkin mennyt eri kylähankkeissa ja maaseudun kehittämisessä. Olemme
viihtyneet Pertunmaalla ja Etelä-Savossa todella hyvin mutta varmasti on
Jäskynkin kannalta hyvä, että kehitystä tapahtuu.
Muutto tapahtuu vähitellen tässä syksyn aikana. On myös mahdollista, että
ainakin jonkun aikaa muuton jälkeen jatkan Jäskyn sähköisen tiedotuksen
hoitajana.
Henrik

Maallemuutto:
Tarjolla ekologisesti remontoitu omakotitalo Pertunmaalla. Remontoitu
läpikotaisin 25 vuotta sitten. Hyvin eristetty, puukeskuslämmitys, hyvin
toimiva kompostikäymälä, 2 ha tontti, kasvimaata, perennoja. Kuitulaajakaista
mahdollistaa etätyön.
http://asunnot.oikotie.fi/myytavat-loma-asunnot/7984163
Lisää kuvia: http://lyhyt.net/fd7
Terveisiä kyliin, toivotaan että kaunis sadonkorjuu-, sienestys- ja
marjastusilma jatkuu!
Henrik

Henrik Hausen, kyläasiamies
Järvi-Suomen kylät ry
Os. Uusimäentie 157, 19460 RUORASMÄKI
Puh. 0400-992 699
Sähköposti: henhaus@gmail.com
Kotisivu: www.jasky.net
Ilmoita kylän osoitteiden muutoksista kyläasiamiehelle!
Mikäli et halua näitä viestejä jatkossa niin ilmoita siitäkin sähköpostilla tai puhelimitse!

