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YLEISTÄ
Leppävirran kyläneuvoston 11. toimintavuoteen kuului paljon kyliimme ja niillä asujiin liittyviä
asioita, kuten päivitetty maaseutuohjelma, Maaseutuparlamentti Leppävirralla, uusi valtuusto ja
kansalaisopistopalveluiden muuttuminen Sisä-Savon opistoon vaativat vuoden aikana tavallista
enemmän kokoontumisia.
HALLINTO JA KOKOUKSET
Kyläneuvoston varsinaisia kokouksia pidettiin vuonna 2017 kuusi kertaa, lisäksi ajankohtaisia
asioita kokoonnuttiin miettimään eri ryhmissä ja eri kokoonpanoilla useita kertoja.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa, joka oli myös kyläneuvoston 10 -vuotisjuhlakokous, valittiin
kyläneuvoston puheenjohtajaksi Helena Alanne ja sihteeriksi Raija Ikonen. Varapuheenjohtajana
toimi edellinen puheenjohtaja Juri Jämsen.
TIEDOTTAMINEN
Kyläneuvoston toiminnasta tiedottaminen on tehty pääasiassa sähköisesti kylien tai kyläpäälliköitten
nettiosoitteitten kautta, jotka ovat jakaneet tiedotteet edelleen kyläläisille. Kokousilmoitukset ovat olleet
myös Soisalon Seutu -lehdessä. Kyläneuvoston kokoukset ovat olleet ajankohtaisten asioiden kattavia
tiedotustilaisuuksia.
Tiedottamisesta kuntaan ja kunnasta kylille päin on hyvänä yhteyshenkilönä ollut kulttuuri- ja vapaaaikajohtaja Ann-Mari Karvinen. Hän on ollut mukana kokouksissa ja koonnut kaikkien käyttöön kyliä ja
järjestöjä koskevaa monenlaista tietoa kunnan nettisivuille.
Kaikki kyläneuvoston kokouspöytäkirjat löytyvät Leppävirran kunnan nettisivuilta osoitteesta
http://www.leppavirta.fi/jarjestot-ja-kylat/leppavirran-kylaneuvosto/kokoukset-toiminta

TAPAHTUMAT JA TOIMINTA
Kyläsuunnitelmat kaikkien kylien osalta saatiin päivitetyksi jo vuoden 2016 aikana ja ne löytyvät kunnan
sivuilta http://www.leppavirta.fi/kylat/kylasuunnitelmat
Leppävirran kunnan maaseutuohjelma kylien osalta koottiin näiden kyläsuunnitelmien pohjalta. Näissä
suunnittelukokouksissa sihteerinä toimi Ann-Mari Karvinen ja ohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa
19.4.2017. Suunnitelma tehtiin PowerPoint pohjalle, jotta se olisi mahdollisimman helposti päättäjien
luettavissa, ja toivotaan heidän käytettävän sitä apuna kuntastrategian teossa.
http://www.leppavirta.fi/365_upload/content_images/files/Maaseutuohjelma%20kylaneuvosto%202017%
20PDF.pdf
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Valtuutettujen kyläkierrokset
Vuoden alussa valittuja kunnanvaltuuston jäseniä haluttiin tutustuttaa kunnan kyliin kiertoajeluilla.
Neljä vuotta sitten vastaava kyläkierros tehtiin yhtenä päivänä ja siitä saadun kokemuksen perusteella se
jaettiin nyt kahdelle päivälle.
Soisalon saaren kylillä kierrettiin 20.5. lauantaina. Matkan aikana kylien ihmiset esittelivät kyliään ja
toimintaansa linja-autossa sekä pysähdyksien aikana kylätaloilla. Matka Riihirannan kautta aamukahveille
Sarkamäkeen, sieltä Niinimäen kautta Joensuun tietä Rusinvirralle, Kohmansaloon, Haapamäkeen,
Näädänmaahan, Soinilansalmelle, Moninmäkeen ja Mustinmäkeen ruokailemaan. Sitten Kurjalaan ja
mäkikylien Puponmäen, Leppämäen, Tuppurinmäen, Valkeamäen sekä Itä-Saamaisten tien, Piispalantien ja
Länsi-Saamaisten tien kautta Reinikkalaan päiväkahville. Lopuksi paluu kirkonkylälle Konnuslahden kautta
tutustutti myös uudet päättäjät asumiseen kylillä, kylien suomiin mahdollisuuksiin sekä kuntamme
laajuuteen. Se osoitti kyläkoulujen ja kylätalojen tarpeellisuuden, tieverkoston heikon kunnon ja asiointi- ja
harrastusmatkojen ajallisen ja matkallisen pituuden.
Samoin tavoittein ja tarkoituksin lauantaina 30.9. kierrettiin viitostien varren kylissä, ensin Timolassa,
Sorsakoskella ja Kotalahdessa, jossa ruokailtiin sekä Oravikoskella ja Paukarlahdessa jatkaen vielä
tutustumista välimatkaan Matkukseen. Molemmilla kerroilla mukana oli parikymmentä osallistujaa
34 hengen valtuustosta sekä runsaasti kylien ihmisiä.
Maaseutuparlamentti järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisella tasolla, Leppävirralla
1.–3.9.2017. Maaseutuparlamenttiin osallistui 800 henkilöä ympäri Suomen. Maaseutuparlamentin
Sadonkorjuutorilla oli yli 2000 kävijää.
Maaseutuparlamentin tavoitteena oli
- kiteyttää tahtotila suomalaisen maaseudun kehittämiselle,
- nostaa keskeiset kysymykset ja maaseudun mahdollisuudet päivän politiikan agendalle,
- tunnistaa maaseudun kasvusuunnat
- edistää yritys-, hanke- ja sosiaalisten innovaatioiden syntymistä maaseudulle
- edistää erilaisten toimijoiden verkostoitumista ja juhlistaa 100-vuotiaan Suomen maaseutua.
Tapahtuma oli tarkoitettu kaikille maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille, asukkaista päättäjiin,
yhdistyksistä yrittäjiin, tutkijoista kehittäjiin ja rahoittajiin, kylistä kaupunkeihin
Onnistunut Maaseutuparlamentti teetti Leppävirralla uskomattoman paljon työtä. Siihen osallistuivat
kylien ihmiset talkoolaisina, majoittajina, esiintyjinä, retkien järjestäjinä ja isäntinä, päivien aikataulujen
mahdollistajina, onnistuneena Sadonkorjuutorina sekä monin eri tavoin.
Kyläneuvostolla oli torilla oma arpajaispöytä, myimme arpoja, jaoimme esitteitä ja esittelimme kyliä.
Suuret kiitokset kaikille, jotka olitte mukana toteuttamassa mahdottomuuksista mahdollisuuksia ja
Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumaa!
Kyläneuvoston rooli ja mahdollinen rekisteröiminen ovat puhuttaneet kokouksissa pitkin vuotta.
Toistaiseksi on päädytty olemaan kylien avoin vaikutuskanava.
Vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa oli leppävirtalaisen vuoden kylän ja - kylätoimijan valitseminen,
se koettiin ongelmalliseksi, joten toistaiseksi edetään ilman näitä valintoja.
Muistamiset
Kyläneuvosto on osallistunut kutsuttuna MTK-Leppävirran 100-vuotis-, Näädänmaan kyläseuran
90-vuotis- ja Leppävirran Virin 80-vuotisjuhlaan, näihin on osoitettu 50 euron onnittelut.
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Sotaveteraaneille annettiin 50 euron avustus Leppävirran kirkkoon tulevien Sankarivainajien muistotaulujen
rakentamisrahastoon 31.12.2017, sen kirjaus jää op:n vuodenvaihteen kirjauskatkojen takia vuoden 2018
kirjanpitoon.

KOULUTUS
” Asukkaiden osallisuus ja osallistuminen – uusi kuntalaki” –koulutus
pidettiin 6.6.2017, jossa Seija Korhonen kertoi kansankielellä 1.6.2017 voimaan tulleesta uudesta
kuntalaista. Tilaisuuteen odotetiin mukaan runsaasti myös kunnan luottamushenkilöitä,
koulutusaineisto löytyy edelleen kunnan sivuilta:
http://www.leppavirta.fi/365_upload/content_images/files/Seija%20Korhonen%20Leppavirta%20060617.p
df
”Asukkaiden maakunta” – seminaariin 22.8.2017 Iso Valkeisella osallistui Janne Räsänen ja Helena Alanne.
Seminaari käsitteli maakuntauudistusta sekä kylien ja kuntien osuutta siinä.
Kyläneuvoston kokousten yhteyteen on pyritty kokoamaan tiedotettavia asioita ja koulutuksia mm:
Kyläturvallisuus ja kylätalojen turvasuunnitelmat, luennoitsijana Heli Haverinen Pohjois-Savon kylät ry:n
Kehittyvät kylät hankkeesta,
VAPEPA:n asioista oli esillä kylien yhteyshenkilöitten päivitys ja mikä joka kylän tulisi pikaisesti tehdä,
Yhteiset tilat kuntoon, Mansikka ry:n teemahankkeesta oli kertomassa Riikka Pehkonen (haku 28.2.2018
mennessä) ja
Sakke-hanke - Pohjois Savon järjestöyhteistyön kehittämiseksi on ollut myös tiedotettavia asioita.

VAIKUTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN
Ajankohtaisiin kyliä ja kuntalaisia koskeviin asioihin suoraa vaikuttamista on voitu tehdä kulttuuri- ja
vapaa-aikajohtajan Ann-Mari Karvisen välityksellä kasvoista kasvoihin.
Kunnan maapoliittisen ohjelman päivityksen maapoliittisen työryhmän kokoukseen kutsuttiin
kyläneuvoston edustajat kuultavaksi, mukana olivat Helena Alanne ja Raija Ikonen.
Alemman tieverkon kunnon parantamiseksi otettiin kantaa ja tehtiin aloite Pohjois-Savon Kylät ry:n
kautta.
Suomi 100 – teema
Kylämme olivat erittäin hienosti aktiivisia osallistuessaan Suomi 100-juhlavuoden ohjelmaan. Viralliseen
valtakunnalliseen Suomi 100-ohjelmaan Leppävirralta hyväksyttyjä olivat kaikki seuraavat:
- Rompetori ja Wanhat Wehkeet. Hevosista hevosvoimiin. Koko perheen tapahtuma Sorsakoskella.
- Valkeamäki ennen ja nyt -kylätapahtuma. Tapahtuma saattoi yhteen nykyiset ja entiset kyläläiset, lomaasukkaat ja koulun entiset oppilaat perheineen.
Lisäksi kyliin / koko kunnan alueeseen laajemmin liittyviä tapahtumia olivat kunnan yhteisen
itsenäisyyspäivätilaisuuden lisäksi:
- Elämän jälkiä paperilla: 1917 Leppävirran kunnanarkistossa Leppävirran kunnan arkisto on tallentanut
aineistoa 1870-luvulta alkaen. Vuoteen 1917 liittyvää aineistoa esitellään kuntalaisille näyttelyinä
kunnantalolla ja kirjastossa sekä verkossa.
- Leppävirran sotiemme 1939-1945 veteraanisukupolven perinteen tallentaminen - Leppävirran
veteraaniperinteen tallentaminen: Haastattelut ja niiden digitointi. Muistotaulut, johon kootaan kaikki
sotien 1939-1945 leppävirtalaiset kaatuneet. Valokuvien tallentaminen, valokuvanäyttely ja
multimediaesitys veteraaniperinteestä.
- Maaseutuparlamentti Leppävirralla (erityisesti kylillä tapahtuneet tilaisuudet ja retket)
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- MTK Leppävirta: 100 kasvun vuotta Vuonna 1917 perustettu MTK-Leppävirta on 100-vuotisjuhlansa
kunniaksi koonnut valokuvanäyttelyn, johon on voinut tutustua Leppävirran kunnankirjastossa helmikuussa
ja Leppävirran kunnantalolla maalis-huhtikuussa sekä verkossa
https://www.youtube.com/watch?v=6NAQYa7t3Mw&feature=em-share_video_user

Näiden suurempien juttujen lisäksi oli paljon pienempiä tpaahtumia ja hankkeita jotka näkyivät
mm. kunnan ohjelmasivulla mutta johon järjestäjä ei hakenut tuota virallista Suomi 100-statusta.
Kunnan avustuksissa huomioitiin viime vuonna erityisesti Suomi 100-teema ja sitä kautta tuettiin
eri kylien tähän liittyviä hankkeita.
Pohjois- Savon kylien hallituksessa Leppävirralta kylämandaatilla on edustajana ollut vuoden 2016
valtakunnan XIII virallinen kylähullu Arja Huovinen. Arja kutsuttiin myös valtakunnalliseen vuoden 2016
Maaseutuakatemian kumppanuustyöryhmään, jota kautta hänellä on ollut vaikutusmahdollisuutta kylien
asioihin valtakunnallisestikin.
Kuntaliiton kuntamarkkinoilla Helsingissä Leppävirran kyläneuvosto on ollut esillä: ”Kohti
kumppanuuspohjaista PED-lähikehittämistä” -seminaarissa oli osana / case: Leppävirran kyläneuvosto,
johon Kuntaliitosta pyydettiin lisätietoja.
( PED =palvelut ja hyvinvointi – elinkeinot ja työpaikat – demokratia ja osallistuminen)

YHTEISTYÖN TEKEMINEN
Kyläneuvoston kokouksissa on mukana ollut kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen.
Hänen kauttaan on saatu ajankohtaista tietoa kunnassa tekeillä olevista kyliä koskevista asioista ja voitu
välittää tietoa kyliltä kuntaan päin. Toivottavasti se on Leppävirralla vähentänyt turhaa byrokratiaa.
Latujen ja jääkiekkokaukaloiden ym. huollosta ovat kylät sopineet Leppäkerttu Oy:n kanssa.
Menettelynä ovat olleet ostopalvelusopimukset.
Kansalaisopistoasiat ovat puhuttaneet pitkin vuotta opistopalveluiden muuttuessa Soisalo-opistolta
Sisä-Savon kansalaisopiston tuottamiksi. Tiedotusta ja ohjeita opistotoiveista ja niistä äänestämisistä on
saatu Sisä-Savon kansalaisopiston rehtorilta ja muulta henkilöstöltä kyläneuvoston kokouksissa monta
kertaa.
Kunnan järjestämiin yhdistysfoorumeihin on osallistuttu kukin kylä tilanteensa mukaan. Ne ovat olleet
hyviä yhteistyö- ja tiedotuskanavia.
Pohjois- Savon Kylät ry:n toimintaan on osallistuttu maaseutuparlamentin ja kokousten kautta.

TALOUS
Kunnalta ei viime vuonna ole haettu avustusta, vaan on pärjätty vielä vuonna 2014 saadun
demokratiapalkinnon rippeillä ja Maaseutuparlamentissä järjestettyjen arpajaisten tuotolla.
Kyläneuvostolle hankittiin mainostaulu käytettäväksi esittelyä tarvitsevissa tilaisuuksissa sekä
T-paitoja kyläneuvoston logolla. Niitä käytettiin arpajaispalkintoina ja annettiin arpoja myyneille
talkoolaisille ”työpaidaksi”, paitoja on vielä jäljellä myytäväksi tai myöhempää käyttöä varten.

Helena Alanne
puheenjohtaja

Raija Ikonen
sihteeri

