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JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012
Hyväksytty kevätkokouksessa 23.4.2013

1 Yleistä
Kulunut vuosi oli Järvi-Suomen kylien (Jäsky) 14. toimintavuosi. Mikkelin läänin kyläasian neuvottelukunnan aika mukaan lukien toimintavuosi oli 21.

2 Etelä-Savon kylätoimijat
Jäskyn alueella on kylätoimintaa noin 190 alueella. Kyläosoitteistossa on 126 rekisteröityä kyläyhdistystä,
100 rekisteröitymätöntä kylätoimikuntaa ja 15 kaupunginosaseuraa, mutta kaikissa ei ole tällä hetkellä toimintaa. Kuntakohtaisia kylätoimintayhdistyksiä on kyläosoitteistossa 4 ja muita yhdistyksiä 11. Monet maakunnan kylistä ovat lisänneet toimintaansa viime vuosina ja myös saavuttaneet tuloksia, mm. onnistuneita
kehityshankkeita ja asukasmäärän kasvua.

3 Jäsenistö
Jäskyn jäsenmäärä on edelleen kasvanut. Jäsenet vuoden lopussa:
Yhdistyksiä
Henkilöjäseniä
Kannatusjäseniä
Yhteensä

2012
113
110
14
237

2011
110
108
14
232

2010
108
109
13
230

2009
102
102
13
217

2008
96
92
13
201

4 Hallitus ja kokoukset
Järvi-Suomen kylät ry:n hallitus vuonna 2012:
Ilkka Sutinen, Pieksämäki, puheenjohtaja
Leena Suhonen, Rantasalmi, varapj.,
Jouko Mälkiä, Enonkoski,
Eila Puhakainen, Juva,
Pentti Nieminen, Kangasniemi,
Veikko Simelius, Heinävesi,
Mikko Karinen, Savonlinna,
Mervi Kukkonen, Juva,
Tuula Eloranta, Pieksämäki,

varalla Anne Vänttinen, Joroinen,
varalla Esko Makkonen, Savonranta,
varalla Pia Niilo-Rämä, Mikkeli,
varalla Jukka Paatero, Ristiina,
varalla Leena Äärimaa, Hirvensalmi,
varalla Riikka Ruotsalainen, Savonlinna,
varalla Kari Mielonen, Kerimäki,
varalla Leo Sistonen, Sulkava.

Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi osa-aikainen kyläasiamies Henrik Hausen, Pertunmaa ja kirjanpitäjänä
Sari Vuorinen, Punkaharju. Vuoden 2012 tilejä ja toimintaa tarkastivat Eero Saramäki, Enonkoski (KHT) ja
Sirpa Vahvaselkä, Mikkeli, varalla Pekka Häkkinen, ProAgria Mikkeli ja Antti Toivakka, Kangasniemi.
Jäskyn kyläasiamiehenä on toiminut vuodesta 2003 alkaen Henrik Hausen. Kyläasiamies on Jäskyn toiminnanjohtaja ja kylien työrukkanen ja on toiminut myös Jäskyn hankkeiden vastuuhenkilönä ja vetäjänä. Osaaikaisen kyläasiamiehen lisäksi Jäskyn resursseihin kuuluu myös hallituksen ja jäsenten laaja talkootyö.
Kevätkokous järjestettiin 10.4 Juvalla ja syyskokous 17.11 Kerimäen Anttolassa.
Hallitus kokoontui 5 kertaa:
25.1. Juvalla, läsnä 9 + sihteeri, esillä muun muassa: järjestäytyminen, talous, kylätalopäivä ym.
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-215.3. Puumalassa, läsnä 10 + sihteeri, Puumalan kunnanjohtaja, kevätkokousasiat, Naapuriapuhanke
23.4. Heinävesi, Karvion koulu, läsnä 9 + sihteeri, Naapuriapuhanke, Vuoden kylä.
22.8. Heinola, kokoukset yhdessä ja erikseen Hämeen ja Päijät-Hämeen kylien kanssa. Läsnä 11 + sihteeri,
talouskatsaus, Kestävä kylä – avaimia muutoksiin -hankehakemuksen hyväksyminen.
31.10. Enonkoski, läsnä 9 + sihteeri, syyskokous, seminaari, 20-vuotisjuhlan valmistelu, varainhankinta.
Suomen kylätoiminta ry:n syyskokouksessa Helsingissä 17.11 Jäskyä edusti Eila Puhakainen. Kokoukseen
osallistuivat myös Jouko Mälkiä, Kari Mielonen ja Henrik Hausen.

5 Jäskyn järjestämät tilaisuudet


Kylätalopäivä Joroisissa yhteistyössä valtakunnallisen Bisneskeissit-hankkeen kanssa 10.3.2012.
Osallistujia on 39. Tilaisuudessa oli monipuolisesti alustuksia kylätalojen taloudesta, kunnostamisesta, juhlakäytöstä, sopimuksista, kesäteatteritoiminnasta ja avustuksista. Esimerkkejä oli sekä EteläSavosta että muualta ja kokemuksia vaihdettiin vilkkaasti keskustelussa.



Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella yhteistyössä valtakunnallisten järjestöjen ja Leaderryhmien kanssa 30.–31.3. Osanottajia oli yli 100, osa yhtenä osa kahtena päivänä. Monipuolisten
alustusten ja keskustelun pohjalta laadittiin kuuden kohdan tavoiteohjelma alueelliselle ja paikalliselle työskentelylle. Tilaisuus järjestettiin yhdessä toimintaryhmien ja Savonlinnan Seudun Kolomosen
kanssa.



Infoa Leaderista kevätkokouksen yhteydessä 10.4. Juvalla. Kokous otti kantaa maakunnan maaseutuohjelmien sisältöön. Kokouksessa oli mukana 10 henkilöjäsentä ja edustettuna 10 yhdistysjäsentä.



Vuoden kylän julkistamistilaisuus Kerimäen Anttolassa 21.5. Tilaisuudessa oli mukana kylien ja
lehdistön edustajien lisäksi Kerimäen kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Pekka Palm ja kunnanjohtaja Kari Rannanpiha, Piällysmies ry:n hallituksesta Maire Hämäläinen ja Järvi-Suomen kylät
ry:n edustajina hallituksesta Jouko Mälkiä, Mikko Karinen ja Kari Mielonen sekä kyläasiamies Henrik Hausen.



Etelä-Savon maaseudun kehittämisen toimenpideohjelman julkistamistilaisuus Mikkelissä 13.6. Jäsky oli mukana laatimassa ohjelmaa yhdessä muiden järjestöjen, Ely-keskuksen, maakuntaliiton ja
Ruralian kanssa.



Retki Lokaali 2012 -juhlaseminaariin Joensuuhun 1.-2.9. Etelä-Savosta oli mukana 16 osallistujaa –
taas kerran yksi suurimmista ryhmistä Sytyn juhlaseminaarissa. Ohjelmaan sisältyi retkiä pohjoiskarjalaisiin kyliin ja hienoa kulttuuriohjelmaa. Henki seminaarissa oli erittäin hyvä.



Naapuriapuseminaari yhdessä RAY -hankkeen kanssa ennen Jäskyn syyskokousta Kerimäen Anttolassa 17.11. Ennen naapuriapuseminaaria tutustuttiin Anttolan päiväkotiin ja kylään. Hyvän seminaarin osallistujia oli yli kolmekymmentä, alustajana muun muassa Sirpa Pekkarinen Sytystä. Kokouksessa 13 yhdistysjäsentä edustettuna ja 13 henkilöjäsentä.

Näistä ja muista tilaisuuksista on lisätietoja Jäskyn kotisivujen arkistosivulla osoitteessa
http://www.jasky.net/arkis12.html

6 Kylätoiminnan tuki
Jäskyn vahva alue on perustason kylätoiminnan neuvonta. Usein sähköposti- tai puhelinneuvonta riittää,
mutta tarvittaessa käydään paikan päällä. 4 kyläyhdistystä rekisteröitiin vuoden aikana Heinäveden Sarvikumpuun, Joroisten Kerisaloon, Pieksämäen Montolaan ja Savonlinnan Tuohisaarelle. Lisäksi Pieksämäen
kylät ry sai yhdistysrekisterin vahvistuksen rekisteröinnille. Sytyn mallisäännöillä rekisteröityminen maksaa
vain 30 euroa kun maksu ilman ennakkotarkastettuja mallisääntöjä on 100 euroa. Kyläsuunnitelmia valmistui
ainakin Ristiinan läntisiin kyliin ja Pohjois-Heinäveden kyliin. Kylätaloja korjattiin ahkerasti. Usealla kylällä
toimii kylätori ja kylien omia kesäteatteri toimii yli 30 kylässä.
Alustuksia, neuvontaa ja esittelyä maakunnan kylätoimijoille oli muun muassa seuraavissa tilaisuuksissa:
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-39.1. Voimistuvat kylät suunnittelukokous Juvalla.
11.1. Kyläpaja Pieksämäellä, maakunnan maaseudun kehittämisen toimenpideohjelmaan liittyen.
20.1. Voimistuvat kylät suunnittelupalaveri, Juva.
24.1. Laajakaistainfo Pertunmaalla.
26.1. Kyläpaja Mäntyharjulla, Mynttilän Tyllilä-Hovissa.
5.2. Mäntyharjun kirkonkylän kyläkokous koulussa. Henrikin alustus.
9.2. Kyläpaja Juvalla.
6.3. Voimistuvat kylät suunnittelu, Rantasalmi.
22.3. Mäntyharjun Enonkylien kyläkokous, alustus.
25.3. Mikkelin Ihastjärven uuden koulun avajaisjuhla.
17.4. Etelä-Savon maisemakartoitustilaisuus Pieksämäellä, Pöyhölän pappilassa. Henrikin alustus.
13.6. Pieksämäen kylät ry:n uuden kyläasiamiehen starttitilaisuus. Henrikin alustus.
4.7. Ulkomaiset vieraat tutustumassa Ihastjärven kouluun. Henrikin info kylätoiminnasta.
14.8. Kevyen liikenteen väylän vihkimistilaisuus Kerimäen Anttolasa.
23.8. Kylien lähipalveluilta Pieksämäen Kanttilassa.
14.10. Mäntyharjun Enonkylät, kylätalon uuden lämmitysjärjestelmän vihkiminen käyttöön.
21.11. Lahnaniemen kyläkokous, alustus naapuriavusta.
29.11. Setlementin neuvottelu kyläsentraaleista Mikkelissä.
3.12. Kestävä kylä ja lähipalvelut. Neuvottelukokous Lahdessa.

7 Osallistuminen muihin tilaisuuksiin
Lisäksi osallistuttiin muun muassa seuraaviin tilaisuuksiin:
12.1. Paikallisdemokratia-aloitteiden suunnittelukokous Helsingissä.
31.1. Manner-Suomen maaseutuohjelman tuloksien esittely ja arviointi Helsingissä Säätytalossa.
7.2. Maaseutuohjelman strategiapäivä Vantaan Heurekan salissa.
9.3. Paikallisdemokratia-työkokous Helsingissä. Vaikuttaminen kuntalakiin.
19.3. Maaseudun tulevaisuustyöpaja Lammilla.
26.3. Asuinmaaseutuseminaari Jyväskylässä, alustajana mm. kuntaministeri Henna Virkkunen.
12.–13.4 Bisneskeissit –hankkeen seminaari Tampereella. Kolme osallistujaa Jäskystä.
22.4. Alustus ja paneelikeskustelu Sosiaalifoorumissa Helsingissä, teemana lähidemokratia.
2.5. Viestintäseminaari, Lahti.
14.5. Etelä-Savon maakuntapäivä Savonlinnassa.
23.–24.5. Kylätoiminnan neuvottelupäivät Riihimäellä.
6.-7.6. Kyläasiamiesten tapaaminen Kainuussa.
8.6. Unkarilaiset vieraat Pertunmaan Kuortissa. Yritysvierailu, keskustelua.
3.8. Maaseudun nuoret -seminaari Heinolassa.
21.8. Maaseudun kehittämisohjelman Etelä-Savon aluetyöpaja Rantasalmella Kuus-Hukkalassa.
31.8. Vapaa-ajan asumisen seminaari Ruraliassa Mikkelissä.
4.-5.9. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman neuvottelupäivät Helsingin Finlandia-talossa.
19.9. Lähidemokratia-selvityksen esittely- ja neuvottelutilaisuus Porvoossa.
6.-7.10. Suomenruotsalaiset maaseutukäräjät Korppoossa.
10.10. Lähidemokratia-keskustelutilaisuus Lahdessa.
11.10. Yhteiskunnallinen yrittäjyys -seminaari. Osallistuminen verkon kautta.
26.–28.10. Maaseudun verkostoyksikön koulutusristeily Turusta.
5.11. Lähidemokratia-aloite neuvottelukokous Helsingissä.
6.11. Eduskuntavierailu, neuvottelu Johanna Karimäen kanssa kylätoiminnasta.
8.11. Eduskuntavierailu, neuvottelu Kari Uotilan kanssa kylätoiminnasta.
22.–23.11 Kylä välittää -hankkeen loppuseminaari Lahden Messilässä.
28.11. Sytyn syyskokous Helsingissä. Mukana neljä osallistujaa Jäskystä.
6.-9.12. Vaihtoehto-Nobel-juhlallisuudet ja seminaarit Tukholmassa.
10.–11.12. Kylätoiminnan neuvottelupäivät Riihimäellä.
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8 Naapuriapuhanke
Jäsky osallistui kolmen muun maakunnan kanssa Suomen kylätoiminta ry:n johtamaan Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä -hankkeeseen. Hankkeessa rakennetaan naapuriapurinkejä, jotka miettivät miten kylävaste ja
henkinen apu voivat olla asukkaiden ja viranomaistenkin tukena kriiseissä.
Asiasta järjestettiin seminaari syyskokouksen yhteydessä ja kylätilaisuuksia. Syksyllä 2012 oli vielä hankala
saada kokoon tavoitteena olevat 10 naapuriapurinkiä, mutta keväällä 2013 Etelä-Savon osahankkeessa saavutettiin ja ylitettiin tavoitteet. Kuitenkin: naapuriapu on niin itsestään selvä asia kylissä, että rinkityöskentely koettiin ehkä turhaksi. Hankkeen teemat arjen turvallisuus, omatoimisuus ja kriisiapu koettiin kyllä tarpeellisia ja tilaisuuksissa käytiin vilkkaita ja hyviä keskusteluja asiasta.
Hankkeen valtakunnallisena vetäjänä toimi Sirpa Pekkarinen ja Etelä-Savossa hankevetäjänä Henrik Hausen.

9 Kestävä kylä – avaimia muutoksiin hankesuunnitelma
Kestävä kylä – avaimia muutoksiin -hankkeeseen haettiin rahoitusta yhdessä Hämeen Kylät ry:n ja PäijätHämeen kylät ry:n kanssa. Hanke vahvistaisi kylät-yhdistykset-kunta -yhteistyötä sekä kansalaisyhteiskuntaa. Hankkeesta järjestettiin useita neuvotteluja ja hallitusten yhteiskokous Heinolassa. Hankkeen toiminta
jakautuu kolmeen osaan:
Asiantuntijaohjaus kylä-kunta vuoropuheluun: neuvottelukierroksia, kansalaisaktiivisuuta lisäävät
toimet erityisesti kirkonkylissä, Kestävä kylä -kyläsuunnittelumenetelmän mukaisten kyläsuunnitelmien
asiantuntijaohjaus ja paikallinen palveluohjaus.
Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelman toteuttaminen: toimenpiteiden edistäminen, paikallistoiminnan
yhteiskunnallisten vaikutusten esilletuominen, seminaarit, kärkihankkeiden suunnittelu ja
teemaryhmät.
Vertaisverkkojen luominen maakuntien välille: oppiminen, toimintamallien siirtäminen.
Hankkeelle ei saatu tukea Etelä-Savon Ely-keskuksesta. Hämeen ja Päijät-Hämeen kylien hanke käynnistyi
jo ja Etelä-Savoon yritetään uudestaan keväällä 2013 oman pienemmän hankkeen kanssa.

10 Toimenpideohjelma
Etelä-Savon järjestöt, viranomaiset ja tutkimuslaitokset laativat yhdessä vapaamuotoisen toimenpideohjelman maaseudun kehittämiseksi. Tulevaisuuteen katsovalla toimenpideohjelmalla vahvistetaan maaseudun
kehitystä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Savon maakuntaliitto, Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti, Järvi-Suomen kylät ry, MTK-Etelä-Savo sekä ProAgria Etelä-Savo, joka hallinnoi hanketta. Ohjausryhmä osallistui aktiivisesti ohjelman laatimiseen.
Toimenpideohjelma kirjoitettiin työpajoissa, joita järjestetään maatila- ja maaseutuyrittäjille sekä maaseudun
muille asukkaille. Ohjelma julkistettiin 13.6.2012. Jäsky ehdotti, että ohjelmalla pitäisi olla yhteistyöelin
valvomassa ohjelman toimeenpanoa, mutta tähän ei suostuttu. Ohjelma on kuitenkin muiden ohjelman pohjana tarpeellinen.

11 Muu maakunnallinen vaikuttaminen
Jäsky otti kevätkokouksessaan kantaa maaseutuohjelmiin. Tiedotuksessa tuotiin esille monia eri teemoja kuten maaseutuasumista, naapuriapua, kyläkouluja, laajakaistaa, lähidemokratiaa ja jätevesineuvontaa.
Lokakuussa otettiin kantaa maakuntastrategiaan.
Maaseutujärjestöjen foorumi ei kokoontunut vuonna 2013 koska samat järjestöt osallistuivat aktiivisesti toimenpideohjelman kirjoittamiseen ja tilaisuuksiin.
Jäsky osallistui aktiivisesti moneen maakunnalliseen työryhmään, muun muassa Laajakaista kaikille hankkeen ohjausryhmään, Ruralian neuvottelukuntaan, Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman seurantaryhmään, Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmään, Etelä-Savon suurpetoneuvottelukuntaan, EteläSavon hirvikannan suunnitteluryhmään, Yhteiskunnallinen yrittäjyys -hankkeen ohjausryhmässä jne. Työ-
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ajamaan monia tärkeitä asioita. Hyvä asema maakunnan valmistelutyössä on saavutettu monivuotisella työllä. Suuri puute on, että meillä ei ole Myr:n maaseutujaostoa tai vastaavaa eikä Jäsky tai toimintaryhmät ole
edustettuna Myr:ssä. Meillä oli suuret toiveet siitä, että yhteisen toimenpideohjelman kautta tämä olisi korjaantunut, mutta sekin ohjelma jäi ilman toimeenpanoelintä.
Jäskyn edustajat osallistuivat myös useisiin maakunnallisiin tilaisuuksiin.
Maakunnallinen vaikuttaminen vaatisi tiiviimpää yhteistyötä. Tähän on vain vaikea löytää muotoja. Leaderryhmien, MTK Etelä-Savon, neuvontajärjestöjen, vapaa-ajan asukkaiden toimikuntien ja tutkimuslaitosten
(erityisesti Ruralia, Juvenia ja Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos) kanssa on tiivistä, mutta jokaisella on
omat roolinsa ja esimerkiksi Leader-ryhmiä, MTK:ta ja Jäskyä on mahdotonta yhdistää. Uudelle järjestölle
olisi vaikea löytää resursseja. Maakuntaliiton työryhmissä Jäsky edustaa usein maaseutujärjestöjä mutta ohjelmien valmistelu on kovin virkamieskeskeinen.

12 Maallemuuttopalvelu
Etelä-Savon maallemuuttopalvelu käynnistettiin Jäskyn toimesta maakunnan kehittämisrahalla tuetussa
hankkeessa vuosina 2006–2007. Toiminta jatkui vuonna 2012. Kylissä oli 17 tonttipörssiä jotka saivat näkyvyyttä Jäskyn kotisivuilla. Maallemuutto.info:n vuosimaksu katsottiin liian suureksi Jäskylle ja palvelusta
luovuttiin toistaiseksi. Kylille välitettiin tietoa asunnonetsijöistä uutiskirjeissä.
Aktiivisissa kylissä saatiin erittäin hyvät tulokset: kampanjoiden ja tonttipörssien tuloksena saatiin uusia
tontteja ja kiinteistöjä myyntiin ja uusia asukkaita. Maallemuuton edistäminen edellyttää kokemusten mukaan sekä innostuksen nostattamista kylissä (halutaan uusia asukkaita, myydään tontteja) että maaseutuasumisen markkinointia (kampanjoimassa mielellään kyläläiset itse).
Maaseutualueille rakennetaan edelleen vilkkaasti. Maaseutu on tärkeä osa maakuntaa ja sen kehittämistä ei
saa laiminlyödä!

13 Kylien tiedotuksen tuki
Kylien kotisivut on näkyvästi linkitetty Jäskyn kotisivuilta. Jo 112 kylällä on omat kotisivut ja 40 facebooksivut: kylämme ovat ulospäin suuntautuneita ja haluavat tiedottaa toiminnastaan! Jäsky tarjoaa kylille ilmaista kotisivutilaa sekä auttaa uusien kotisivujen laatimisessa ja päivittämisessä. Tämä apu on ilmaista ja sitä
käytti vuoden aikana 8 kylää.
Kylien osoitteisto on tietyin edellytyksin myös muiden hankkeiden, tutkijoiden, kuntien ja esimerkiksi jätevesineuvojien käytössä. Jäskyn kyläkirjeessä ja uutisviesteissä pyrittiin tuomaan esille sekä maakunnallisia
että valtakunnallisia hyviä esimerkkejä, tutkimustuloksia ja mielipiteitä. Painotus oli selkeästi myönteisissä
asioissa.

14 Muu tiedotus
Uutisviesti lähti kylille 17 kertaa yli 700 sähköpostiosoitteeseen. Uutisviesti lähti myös kuntiin ja lehtiin ja
melko usein siitä nousi uutisaiheita maaseudusta lehtien palstoille.
Tapahtumista laadittiin 5 lehdistötiedotetta ja Jäsky oli esillä monen tapahtuman ja Vuoden kylän valinnan
yhteydessä. Lehdistötiedotteet lähtevät 35 eri lehteen yli 70 toimittajalle. Presidenttiparin vierailusta Juvan
Koikkalassa laadittiin lehdistötiedote ja asia sai laajasti julkisuutta.
Jäskyn kotisivujen suosio on pysynyt korkealla. Kuukausittain kävijöitä on 2 000 – 3 000 ja kävijät vierailevat keskimäärin kolmella sivulla. Kesäisin erityisesti toimintakalenteri lisää kävijämääriä ja kokonaiskävijämäärät nousevat usein yli 3 000.

Kotisivuja on pyritty kehittämään yhä monipuolisemmiksi. Niissä on muun muassa linkit kylien ja kuntien
kotisivuille, kylät lueteltu kunnittain, laaja linkkikokoelma, maallemuuttopalvelu ja tonttipörssien linkit, ky-
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alasivuja eri aiheista.
Jäskyn kotisivuilla on myös toimintakalenteri jossa mainostetaan kylien ja maakunnan tapahtumia. Vuonna
2012 oli toimintakalenterissa 296 tapahtumaa, 40 eri kesänäytelmää ja 13 viikoittaista tapahtumaa. Toimintakalenterin arkistosivu: http://www.jasky.net/arkis12k.html
Facebookissa on levitetty tietoa maakunnan kylätoiminnasta.
Kyläosoitteisto päivitettiin vuoden mittaan ja sitä käytti monet hankkeet, toimintaryhmät ja kunnat.

15 Vuoden kylä ja muut muistamiset
Etelä-Savon 23. Vuoden kyläksi valittiin Kerimäen Anttolan seutu. Perustelut valinnalle:
Anttolan seudun asukasmäärä (noin 1 000) on muihin maakunnan kyliin verrattuna suuri mutta tähänkin suhteutettuna toimintaa ja osallistujia on runsaasti.
1. Kylä on vaikuttanut pitkäjännitteisesti palvelujen ja infran puolesta. Uusi kevyen liikenteen väylä onkin
nyt rakenteilla. Väylän puolesta järjestettiin mielenosoitus vuonna 2005, sen jälkeen asiaa on viety eteenpäin
tilaisuuksilla ja pitämällä yhteyttä kuntaan ja tiehallintoon. Alue on kehittynyt suotuisasti, josta yhtenä osoituksena on kunnan uuden päiväkodin rakentaminen kylään vuonna 2011.
2. Viime vuonna valmistunut kyläsuunnitelma on laaja ja kunnianhimoinen. Kyläsuunnitelma on jo vaikuttanut laajasti: uusia yrityksiä on perustettu, yhdistysten välinen yhteistyö sekä kylän ja kunnan välinen yhteistyö on lisääntynyt ja myös nuoria on saatu mukaan toimintaan. Kyläkaavan laatiminen aloitetaan tänä vuonna ja kyläsuunnitelma voi toimia siinä yhtenä lähtökohtana.
3. Kylä tiedottaa aktiivisesti: laajat nettisivut sisältävät yrityshakemiston, tonttipörssin, tietoa aluesuunnittelusta, uutisia ja toimintakalenterin. Kylätiedote jaetaan kaikkiin talouksiin vähintään kolme kertaa vuodessa,
ja kylän näkyvyys lehdissä on ollut erittäin hyvä.
4. Tilaisuuksia järjestetään runsaasti kaiken ikäisille. Kylätalo Nousulan vilkas tanssitoiminta pitää yllä tanssiperinnettä ja lisäksi on järjestetty tapahtumia, retkiä ja talkoita.
5. Kylän toimijat osallistuvat maakunnalliseen kylätoimintaan sekä Kerimäen kylien yhteistoimintaan. Kylällä on edustaja myös Piällysmies Leaderin hallituksessa ja tulevaisuudessa myös laajennetun Savonlinnan
neuvottelukunnassa (Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna yhdistyvät vuoden 2013 alusta).
Samalla Vuoden kylän palkitsemisen yhteydessä muistettiin myös Jäskyn kunniakirjalla kaksi muuta
hakijaa: Mikkelin Ihastjärvi ja Mikkelin Korpijärvi:
Ihastjärvellä on kylän kehitys saatu kääntymään nousuun: koulun lakkautusuhka saatiin torjuttua, uuden
koulun oppilasmäärä on kasvussa ja koulusta kehitetään koko kylän kaikenikäisten monipalvelukeskusta.
Korpijärvelle valmistui kyläsuunnitelma kesällä 2010 ja suunnitelman toimenpiteitä on jo pantu käytäntöön.
Kylätalona toimivassa entisessä koulussa järjestetään runsaasti tapahtumia ja kylä osallistuu aktiivisesti myös
maakunnallisiin tapahtumiin.

16 Valtionapu ja varainhankinta
Jäsky sai valtion toiminta-avustusta 35 280 euroa vuonna 2012, lisäksi oli käytettävissä edellisen vuoden
käyttämättä jäänyttä valtionapua 2 432 euroa. Jäsenmaksut tuottivat 2 995 euroa. Suurimpia kuluja oli kyläasiamiehen palkka, matkakulut ja tiedotustoiminta.
Vuoden alijäämä oli 2 905 euroa. Tulos edellisinä vuosina: 2011 +3 752, 2010 -852, 2009 - 5 023, 2008 - 3
537, 2007 - 5 822, 2006 + 4 337, 2005 - 1 380, 2004 + 4 242, 2003 + 6 685, 2002 - 110 euroa.

17 Yhteistyö ja verkostoituminen laajeni
Yhteistyötä tehtiin vuoden varrella erityisesti seuraavien tahojen kanssa:
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-7Piällysmies, Rajupusu ja Veej’jakaja Leader-ryhmät. Hanketoiminnasta tiedotettiin kylille ja monet hankkeet
käyttivät Jäskyn kyläosoitteistoa.
MTK-Etelä-Savon, ProAgrian, Ruralian, maakuntaliiton ja Ely-keskuksen kanssa laadittiin maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma.
Ristiinan ja Mikkelin vapaa-ajan asukkaiden toimikuntien kanssa vaihdettiin tietoja.
Maakuntaliitto, Ely-keskus ja ympäristökeskus: osallistuttiin tilaisuuksiin, neuvoteltiin hankkeista ja ohjelmista.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman arviointi Makea. Henrik Hausen jäsen ohjausryhmässä.
Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman seurantaryhmä, Henrik Hausen.
Alueen kunnat: kuntien kylätilaisuudet, kyläsuunnitteluseminaarit.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, osallistuttiin seminaareihin, Henrik Hausen jäsen instituutin Mikkelin yksikön neuvottelukunnassa.
Mikkelin ammattikorkeakoulu, yhteistyötä eri hankkeiden kanssa.
Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa: Henrik Hausen hankkeen ohjausryhmässä.
Maa- ja kotitalousnaisten Kylävillitys-hanke: Henrik Hausen ohjausryhmän puheenjohtaja.
Omavesi-hanke: osallistuttiin tiedotukseen ja hankkeen edustaja oli Jäskyn tilaisuuksissa.
Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmä: Jäskyn edustajana Eila Puhakainen, varalla Henrik Hausen.
Etelä-Savon suurpetoneuvottelukunta: Jouko Mälkiä.
Hirvikannan hoitosuunnitelmatyö: Henrik Hausen.
Suomen kylätoiminta ry:n kyläjaosto: Henrik Hausen jäsen ja jaoston tiedottaja.
Mikkelin kylien neuvottelukunta, Pieksämäen kylät ry, Savonlinnan kylät ry, Savonlinnan seudun Kolomonen, Etelä-Savon liikunta ry: osallistuttiin tilaisuuksiin, kutsuttiin seminaareihin ja tiedotettiin kylille yhteistyökumppaneiden toiminnasta.
Suomen kylätoiminta ry: osallistuttiin moniin tilaisuuksiin.
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