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Täynnä mahdollisuuksia on jatkossa 
Täyttä höyryä

Uuden äärellä on hyvä katsoa taaksepäin
Takana alkaa olla Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) loppumetrit,
kun varsinaisesti vuonna 2015 käynnistynyt rahoituskausi päättyy 31.12.2022. Alkuvuosi valmisteltiin
uutta strategiaa, joka kantaa nimeä Täyttä höyryä. Lisäksi uusimme kotisivut, joissa lähtökohtana on
asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus. Kesän jälkeen on valmisteltu viimeisiä hankkeita sekä seurataan
käynnissä olevia hankkeita. 

Mitä Leader-rahoituksella saatiin aikaan
Ylä-Savon Veturi ry on toiminut alueella yli 20 vuotta. Puhekielessä termi "Veturi-hanke" riemastuttaa
meitä veturilaisia, sillä se osoittaa yhdistyksen saaneen vankan jalansijan alueella. Menneellä kaudella
edistimme yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä, palveluja ja hankkeiden kautta välillisesti
aluetaloutta. Työpaikkoja on syntynyt 10/2022 mennessä 55! Asiakkaina oli yli 50 eri toimialan yritystä ja
pienissä teemahankkeissa oli mukana 119 eri yhdistystä! Kaikkinensa rahoitusta sai lähes 250 eri
hanketoimijaa. Tämä kertoo alueen elinvoimasta: meillä on paljon erilaisia toimijoita, jotka panostavat
alueemme kehittymiseen. Olemme parhaillaan koostamassa Pohjois-Savon Leader-ryhmien yhteistä
vaikuttavuuslehteä. Lehti julkaistaan tammikuussa Kiuruvedellä järjestettävän MaaseutuGaalan
yhteydessä.

MDI:n tutkimus osoitti hankkeilla olevan monipuolisia vaikutuksia
MDI toteutti keväällä 2022 Veturin toimeksiannosta vaikuttavuustutkimuksen, jossa selvitettiin
ohjelmakauden 2014–2020 aikana päätöksen saaneiden hankkeiden tuloksia, vaikutuksia ja
vaikuttavuutta sekä niiden merkitystä alueen elinvoimaan. Tutkimuksessa tarkasteltujen
kehittämishankkeiden, yritystukien, yritysryhmähankkeiden ja teemahankkeiden aikaansaamia
vaikutuksia yhdisti aikaansaatujen vaikutusten monipuolisuus. Saadun tuen merkitys on ollut tuensaajille
suuri. Toimia ei olisi useinkaan toteutettu ilman saatua rahoitusta. Hankkeisiin käytettyä aikaa ja rahaa
pidetään myös yleisesti hyvänä hanketoteuttajien keskuudessa.  

Ylä-Savon Veturin ja rahoituksen merkitys on alueella keskeinen
MDI:n tutkimuksen mukaan Veturilla on ollut Ylä-Savon maaseutualueiden kehittämisessä keskeinen rooli
erityisesti monipuolisena matalan kynnyksen rahoittajana toimimisessa. Veturi tunnetaan alueellaan
hyvin ja verkostot kuntiin, yrityksiin ja yhteisöihin ovat hyvät. Sillä on myös tärkeä rooli kumppanuuksien
luojana ja kehittämiskumppanina. Vaikuttavuustutkimuksesta voit lukea lisää Veturin kotisivuilta Uutiset-
otsikon alta. Seuraavalle sivulle on koottu infograafiin kauden 2014-2020 tuloksia. 

Kuva: Maaseutuverkosto

Kiitos yläsavolaiset 
Syyskuun lopussa Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruokavirasto järjestivät
maaseutugaalan, jossa juhlistettiin kauden 2014-2022 parhaita hankkeita (kuvassa
toiminnanjohtaja maljan äärellä). Järjestimme Leader Pohjois-Savon yhteisen
opintomatkan Etelä-Pohjanmaalle syys-lokakuun vaihteessa. Tästä voit lukea lisää
myöhemmin tiedotteesta. 

Nyt on meidän aika kiittää yläsavolaisia toimijoita, sillä ilman teitä ei olisi näin hienoja
tuloksia ja toimintaa Ylä-Savossa. Kiitos myös asiakkaillemme, sidosryhmän ja verkoston
jäsenille, hallituksen jäsenille, työntekijöille sekä ihan meille kaikille yläsavolaisille. Meissä
on potkua ja sisua! Voimme olla Veturin sloganin mukaisesti ylpeästi yläsavolaisia nyt ja
tulevaisuudessa!  

Kaikkea hyvää loppuvuoteenne toivottaen Minna Partanen
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Veturin ajankohtaiset
Rahoituskausi päättyy - hakemuksia ei enää vastaanoteta
Maaseuturahaston pitkä rahoituskausi 2014-2022 päättyy 31.12.2022. Ylä-Savon Veturin Leader-
rahoituksen loppu sidotaan täysimääräisesti marraskuun hallituksessa. 

Uusi CAP-rahoituskausi alkaa 1.1.2023, mutta käytännössä uusia tukihakemuksia päästäneen
tekemään Hyrrä-asiointipalvelussa myöhemmin keväällä. Hakuaikataulusta ilmoitetaan Veturin
omissa viestintäkanavissa sekä paikallislehdissä. 

CAP27 painottaa ilmasto- ja ympäristövastuullisuutta sekä kumppanuutta
Seuraava 5-vuotinen rahoituskausi (2023-2027) on nimeltään CAP27, mikä tulee sanoista Common
agriculture policy, yhteinen maaseutupolitiikka. Maa- ja metsätalousministeriölle kesäkuussa jätetty
Täyttä höyryä-strategia sisälsi 3 miljoonan rahoituskehyksen hanke- ja yritystukiin sekä hallinnointiin
0,9 miljoonaa. Veturin toiminta-alue säilyy ennallaan eli mukana ovat kaikki seitsemän Ylä-Savon
kuntaa sisältäen myös kaupunkien keskusta-alueet. Alueen kunnat sitoutuivat rahoitukseen 20 %:n
kuntarahaosuudella. Ministeriön päätös Ylä-Savoon tulevasta Leader-rahoituksesta vahvistunee
vuodenvaihteessa. CAP-kauden rahoituksessa painottuvat paikalliset, älykkäät ja yhteisölliset
ratkaisut sekä ilmasto- ja ympäristövastuullisuus. Rahoituksen myöntämisessä painotetaan entistä
enemmän myös tulosten, vaikutusten ja vaikuttavuuden esittämistä. Lisää Veturin strategiasta voit
lukea sivuilta 8-9.
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Tarjoamme jäsenille, asiakkaille ja
sidosryhmäläisille joulukahvit maanantaina 19.
joulukuuta klo 14-18 Antinkadun
neuvotteluhuoneessa, os. Antinkatu 10, 74120
Iisalmi.
 
Tarjoilun lomassa kuullaan hanke-esittelyjä ja
jutellaan ajankohtaisista asioista.

Tule kanssamme joulukahville tai glögille

Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun – hae tukea 30.11.2022 mennessä
Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea, jolla voi kattaa kolmasosan
uusiutuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuksista. Tuella voi hankkia esimerkiksi
aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa. Maaseudulla toimiva,
maataloustuotteita jalostava yritys voi saada tukea 35 prosenttia investoinnin kustannuksista ja muu
maaseutuyritys 30 prosenttia. Haku päättyy 30.11.2022.

Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisvaroista. Investointi uusiutuvaan energiaan
ei edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet.
Lisätietoja: Pekka Stjerna, pekka.stjerna@ely-keskus.fi, p. 0295 026 625
Pohjois-Savon ELY-keskuksen yritystutkija 

mailto:pekka.stjerna@ely-keskus.fi


Tervetuloa syyskokoukseen 24.11.

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturin syyskokous järjestetään Kiuruvedellä 
Hotelli Peltohovin Rukajärvi-salissa torstaina 24. marraskuuta klo 13. Kokoukseen on mahdollista

osallistua myös Teamsilla. Kahvia on tarjolla 12.30 alkaen.
 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2023 sekä tehdään tarvittavat henkilövalinnat hallitukseen. Kokouksessa kuullaan

Kiuruveden KoiRan ry:n Leader-hanke-esittely sekä Veturin ajankohtaisia asioita. Kiuruveden
kaupungin tervehdyksen tuo yritysneuvoja Tuula Parkkonen-Suhonen.

 
Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumista 17.11. mennessä sähköpostilla

eveliina.markkanen@ylasavonveturi.fi tai 040-567 2760. 
Teams-linkki lähetetään edellisenä päivänä.

Tervetuloa!
 

Kokoukseen ovat tervetulleita Veturin jäsenet sekä kaikki maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet.
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Iisalmi: 
Keitele: 
Kiuruvesi:  
Lapinlahti: 
Pielavesi: 
Sonkajärvi: 
Vieremä:
kiertävä, Iisalmi
kiertävä, Vieremä

Eija Heilio
Mikko Jauhiainen
Henri Huttunen (puheenjohtaja)
Kati Lundgren
Harri-Pekka Luomi (varapuheenjohtaja)
Riitta Mustonen (31.12.2022 asti)
Tuula Kajaste
Eila Sirviö 
Tero Pirinen

varajäsen uusi yritysasiantuntija
Tuija Liunala
Pasi Hyytiäinen (31.12.2022 asti)
Terhi Puustijärvi
Mika Hartikainen
Päivi Laamanen (31.12.2022 asti)
Jarkko Juntunen
Kari Peltola
Ellen Kellberg
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Täyttä höyryä - Veturin uusi strategia
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Elon iloa -retkiltä oppia ja ideoita omaan toimintaan
Perjantaiaamu alkoi Elon iloa -retkillä. Retket oli osa Maaseutugaalan ohjelmaa ja tarkoituksena niissä oli
tutustua erilaisiin maaseuturahoitusta saaneisiin kohteisiin ympäri Pohjanmaata. Retkiä oli kaikkiaan 12
erilaista ja järjestäjänä toimi alueen Leader-ryhmät.

Opintomatkan porukka jakautui tasaisesti eri retkille. Tutuiksi tulivat mm. Kuortaneen urheiluopisto,
Ähtärin matkailualue, Seinäjoen esteettömät luonto- ja virkistysalueet, kansallispuisto, kädentaitajat,
paikalliset yrittäjät, taiteiden reitti, valokuituhankkeet, vanhojen rakennusten uusimisprojektit jne.
Esittelyistä jäi mieleen rohkea yrittäjyys, ylpeys omasta kotiseudusta ja ennen kaikkea vahva talkoohenki,
jonka avulla on saatu aikaan upeita lopputuloksia. Näistä retkistä on hyvä ammentaa ideoita myös oman
seudun kehittämiseen. 
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Pohjois-Savon Leader-ryhmät yhteisellä
opintomatkalla Pohjanmaalla

Opintomatkalta ideoita oman seudun kehittämiseen
Syyskuun lopussa Pohjois-Savon Leader-ryhmät, Veturi, Kalakukko ja Mansikka suuntasivat kohti
Pohjanmaata ja Maaseutugaalaa yhteisen opintomatkan merkeissä. Henkilökuljetus Rissasen bussi nouti
torstaiaamuna yhteensä 25 hallituksen jäsentä ja työntekijää kyytiin Sonkajärveltä, Iisalmesta,
Siilinjärveltä, Keiteleeltä ja Viitasaarelta. Bussin jo taittaessa ruskansävyttämiä maisemia kohti lakeuksia,
käytiin läpi esittäytymiskierros. Mukana oli niin hallitustulokkaita kuin uusia työntekijöitäkin.

Idyllinen viinitila Alajärvellä
Opintomatkan ensimmäinen varsinainen etappi oli Punaisen Tuvan Viinitila Alajärvellä. Pieni perheyritys
on toiminut keskellä idyllistä talonpoikaismiljöötä 90-luvulta lähtien ja on yksi Suomen vanhimmista viinin
ja liköörin valmistajista. Tilalla on omat tuotantotilat ja viinien valmistukseen käytetään vain kotimaisia
marjoja. 

Tilan päärakennuksessa on suuri kokoontumistila, jossa on tilaa noin 200 hengelle. Kokoontumistilassa
järjestetään mm. esittelytilaisuuksia ja juhlia. 



  

Maaseutugaalassa palkittiin kauden onnistujia
Perjantai-ilta huipentui Maaseutugaalaan, jossa juhlittiin päättyvää ohjelmakautta sekä sen huikeimpia
onnistumisia. Juhla järjestettiin Kurikassa ja järjestäjänä oli maaseutuverkostopalvelut.

Tilaisuuden alkajaisiksi kampuksella oli hankenäyttely, jossa päästiin tutustumaan illan finalisteihin.
Pohjois-Savosta oli mukana yksi finalisti, ProAgria Itä-Suomen RuokaSavo -hanke, jossa edistettiin
merkittävästi Pohjois-Savon maaseutuvisiota olla vuonna 2020 kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta.

Kilpailun ansioituneet voittajat olivat: Hakolan Huonekalu Oy:n Hakolan uusi toimintakonsepti, Voimaa
Farmarille -hanke, Pessimismihanke Puolangalta, Mobiililuotsi Leader Ravakan alueelta sekä yleisön
suosikkina Koiraurheilukeskus Sievä. Palkitsemisten ohella saimme nauttia illan aikana herkullisesta
ruuasta, upeista esityksistä ja mukavasta juhlatunnelmasta.

Sadonkorjuutorilta paikallisia tuotteita
Lauantaiaamuna suunnattiin bussin nokka uudemman kerran kohti Kurikkaa, jossa Kurikan kaupunki ja
MTK järjestivät sadonkorjuutorin. Tarjolla oli monipuolinen kattaus kotimaista lähiruokaa, luonnontuotteita
sekä käsityötä. Opintomatkalaisten matkaan tarttui ainakin herkullisia savujuustoja sekä tietovisasta
voitettuja puulastoja.

Ennen kotimatkaa pysähdyttiin vielä yhteisellä lounaalla sekä Ideaparkin shoppailureissulla. Kotimatkalla
oli bussilastillinen tyytyväistä porukkaa. Oli mukava tutustua muihin Leader-porukoihin, kerätä oppia ja
ideoita rahoituskohteista, juhlia onnistumisia ja viettää aikaa hyvässä seurassa.
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Ylä-Savon Veturin syyskuun hallituskokous järjestettiin Hanhilammen ampumakeskuksessa Iisalmessa. 
 Aamupäivällä kokoustettiin ja iltapäivällä oli hanke-esittelyjen vuoro. Iisalmen Riistanhoitoyhdistyksen Asko
Kettunen ja Vilho Kaarakainen sekä Iisalmen Visan ampumahiihtojaostosta Ville Heikkinen olivat
esittelemässä hankkeitaan upeassa, seudullisessa ampumakeskuksessa.

Hirviradalla on nyt huippuolosuhteet harjoitella myös talviaikaan
Iisalmen Riistanhoitoyhdistyksen hirviratahankkeeseen sisältyivät 100 metrin ja 75 metrin liikkuvan maalin
radat sekä 50 metrin liikkuvan maalin rata pienoiskiväärille. Hankkeen aikana eli vuosina 2020-2021
Hirviradalle rakennettiin elektroniset tulosnäyttötaulut ja uudet odotustilat. Kiskoilla liikkuvat hirvitaulut
uusittiin ja ampumakopit remontoitiin. Samalla siistittiin ympäristöä, tasoitettiin maata ja lisättiin alueen
turvallisuutta aitaamalla alue siten, ettei pääsyä ole muualta kuin ampumakeskuksen ilmoittautumisen kautta. 

Uusittu ratalaitteisto helpottaa talvisin tapahtuvia ammuntoja, sillä kiskot ovat nyt noin 40 senttiä maanpinnan
yläpuolella, jolloin lumi ei muodostu esteeksi. Lisäksi remontoiduissa ammuntakopeissa on nyt lämmitys.
Elektroninen tulosnäyttöjärjestelmä kertoo ampumatuloksen välittömästi ampumisen jälkeen. Ennen piti
lähteä katsomaan taulusta tulos, mutta nyt tietokone kertoo puheäänellä tuloksen. Veturin puheenjohtaja
Henri Huttunen ampui pari kertaa ja elektroninen näyttö kertoi tulokseksi napakympin. Hankeneuvoja Eveliina
puolestaan osui juuri ja juuri tauluun, mutta oli siihenkin tulokseen tyytyväinen.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 34 000 euroa, josta Veturin Leader-tuen osuus oli 20 000 euroa.
Talkootyötä kertyi yhteensä lähes 1000 tuntia.

Ampumahiihtorata takaa lajinomaisen harjoittelemisen monen vuosikymmenen jälkeen
Iisalmen Visan ampumahiihtoratahankkeessa rakennettiin Hanhilammelle virallinen ampumahiihdon ja
ampumajuoksun harjoittelurata. Lajin harrastajat ovat treenanneet tähän asti yksityisillä harjoittelualueilla,
joiden haasteeksi muodostuivat latujen ylläpito, ympäristöasiat (haulien kerääminen) sekä melusta valittavat
naapurit. Nyt olosuhteet ovat hyvät, sillä ampumaradalla on ympäristöluvat kunnossa, radalta lähtee
hiihtolenkit ja valaistus takaa hyvät harjoitteluolosuhteet myös ilta-aikaan.

Hankkeen suunnittelu ei ollut helppoa, sillä ampumahiihtorata rakennettiin 150 metrin kivääriradan yhteyteen.
Iisalmen kaupungin ehtona oli, että ampumahiihtoradan taululaitteisto pitää olla poissa näkyvistä, kun
kiväärirataa käytetään. Visan puuhamiehet keksivät tiettävästi maailman ensimmäisen "hissillä" toimivan
taululaitteiston. Veturin hallituksen väki ja työntekijät ihailivat kekseliästä ja selvästi toimivaa systeemiä.
Toivottavasti radalle löytyy käyttäjiä ja Iisalmen Visa saa paljon nuoria innokkaita ampumahiihtoharrastajia!

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 25 000 euroa, josta tuen osuus 15 000 euroa. Talkootyötä kertyi noin
800 tuntia.
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Veturin hallitus tutustui Hanhilammen 
ampumakeskukseen

Hirviratahanke ja ampumahiihtoratahanke toteutettiin talkoovoimin 



Olen Marianna ja toimin Veturilla syyskuussa 2022 startanneessa yli kaksivuotisessa Elä nuku! -
hankkeessa nuorisoaktivaattorina. Olen ammatiltani sairaanhoitaja ja tein ennen hanketyöhön
hyppäämistä töitä pääasiassa mielenterveys- ja päihdehoitotyön parissa. Olen 28-vuotias umpisavolainen
maaseudun kasvatti, enkä ole Ylä-Savoa pidemmällä koko elämäni aikana asunutkaan.

Tällä hetkellä asun puolison sekä kahden koiramme kanssa Iisalmessa, joka tuntuu paikkakuntana
riittävän pieneltä, mutta omaa kuitenkin hyvät palvelut ympärillään. Luonto sekä liikkuminen ovat lähellä
sydäntä ja useasti viikkoon koppaankin koirat kyytiin ja suuntaamme kävelemään rauhallisemmille
metsäpoluille, missä ei useinkaan muita tule vastaan. Luontoa sekä polkuja täällä riittää!

Hanketyö on ollut täysin uusi maailma, johon on ollut mielenkiintoista perehtyä ja uppoutua Veturin
työntekijöiden hyvässä opastuksessa. On oikeastaan aika siistiä olla mukana kehittämässä yläsavolaisille
nuorille uusia oman asuinalueen vaikuttamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. 

Elä nuku! – hankkeessa päätavoitteena on kannustaa sekä aktivoida yläsavolaisia 13–25 vuotiaita nuoria
vaikuttamaan asuinympäristönsä asioihin. Lisäksi tavoitteena on lisätä Ylä-Savon alueen nuorten välistä
yhteistyötä, tukea nuorten kansainvälisyyttä ja mahdollistaa nuorten vaikuttamistoiminta sekä ehkä
siisteimpänä juttuna: käynnistää nuoriso-Leader toiminta Ylä-Savossa.

Nuorisoaktivaattorina tehtäväni on todella monipuolinen. Verkostoitumista, suunnittelemista ja ennen
kaikkea nuorten kanssa yhdessä ideointia! Olen päässyt tähän mennessä jo jalkautumaan useamman
kunnan nuorisotiloille, tapaamaan nuorisotyöntekijöitä, opettajia, 4H-yhdistyksen toimijoita ja ennen
kaikkea nuoria! En malta odottaa mitä kaikkea mielenkiintoista esimerkiksi vaikuttajaryhmän nuorten
kanssa lähdetään suunnittelemaan!

Sen haluaisin vielä sanoa, että nyt jos koskaan on mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueen
viihtyvyyteen siellä taajaman ulkopuolella! Kannustaisinkin nyt jokaista maalla asuvaa nuorta pohtimaan,
mikä oikein lisäisi viihtyvyyttä siellä omilla kotikulmilla. Veturilta nimittäin saa toteutuskelpoisen idean
toteutukseen mukavan summan rahallista tukea! 
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Nuoriso-Leader uutisia

NUORISOAKTIVAATTORI MARIANNA IMMONEN &
ELÄ NUKU! -HANKE ESITTÄYTYY



Yhteystiedot
@nuorisoleader_ylasavo

040 190 5653

@nuoriso.ylasavo

marianna.immonen@ylasavonveturi.fi
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MIKÄ NUORISO-LEADER? MIKÄ NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ?

Tärkein tehtävä nuoriso-Leaderillä on olla alueen nuorten omien
ideoiden, projektien, tapahtumien ja nuorten yrittäjyyden mahdollistaja ja
rahoitusmahdollisuus. Nuoret pääsevät hakemaan nuoriso-Leader –
rahaa neljä kertaa vuodessa, ja ensimmäinen hakuaika on
marraskuussa! 

Nuorille myönnettävästä nuoriso-Leader rahoituksesta päättävät alueen
nuoret itse! Yläsavolaisista 13-25 vuotiaista nuorista kootaan oma
vaikuttajaryhmä, joka kokoustaa jokaisen rahoitushakujakson jälkeen ja
päättää rahoitettavat projektit ja ideat. 

Kokouksien lisäksi vaikuttajaryhmä voi itse ideoida ja järjestää omaa
toimintaa ja tapahtumaa ja osallistua valtakunnalliseen yhteistyöhön
muiden vaikuttajanuorten kanssa. Tämän lisäksi, jos nuorilla on aitoa
kiinnostusta kansainvälisyyteen, voidaan suunnitella yhdessä Erasmus+ -
hanke. 

Tämä nuorten vaikuttajaryhmä tarvitseekin nyt jäseniä, jotta toiminta
saadaan kunnolla käyntiin! Vaikuttajaryhmän kokouksista maksetaan
nuorelle 30 euron palkkio ja lisäksi matkakulut korvataan.

TUNNETKO TAI TIEDÄTKÖ VAIKUTTAJARYHMÄSTÄ MAHDOLLISESTI
KIINNOSTUNEEN NUOREN? OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!



Ylä-Savon Veturin ensimmäinen nuoriso-Leader-rahan hakuaika on 1.-25.11! Hae joulurahaa joko
vähintään kolmen hengen ryhmässä tai nuorena yrittäjänä yksin! 

Vähintään kolme 13-25-vuotiasta yläsavolaiskaverusta voivat yhdessä hakea nuoriso-Leader -rahaa
ideansa toteuttamiseen! Rahoituksen ajatuksena on, että toteutettava projekti on myös muiden
alueen nuorten käytössä ja se mahdollistaa uutta toimintaa nuorten asuinalueella. Rahoitettavan
kohde voi olla, vaikka yhteiskäyttöön tulevia jääkiekkomailoja tai mäenlaskuvälineitä! Nuoret voivat
myös saada nuoriso-Leader tukea vaikka oman tapahtuman järjestelykuluihin, kuten
tapahtumarekvisiittojen ostoon tai esiintyjäkuluihin. 

4H-yrittäjä tai muu nuori yrittäjä voi hakea itsenäisesti nuoriso-Leader -rahaa yritystoiminnan
perustamisvaiheessa tai kehittämisessä meneviin kuluihin. Rahoitusta voi saada mm.
yritystoiminnassa tarvittaviin laite- ja tarvikekuluihin, kuten työvaatteisiin, maksupäätteeseen, muihin
työssä tarvittaviin koneisiin tai yrityksen nettisivujen perustamiseen. Rahoitusta voi saada myös
oman osaamisen kehittämiseen tarkoitettuun koulutukseen. 

Että ei muuta kun ideoimaan miten nuoriso-Leader rahaa voisi hyödyntää teidän
asuinalueella! Kysy lisää nuorisoaktivaattori Mariannalta! 
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Hae nuoriso-Leader joulurahaa!

LISÄTIETOJA JA HAKULOMAKE WWW.YLASAVONVETURI.FI/
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Hankekuulumisia
LammenKIERTO-hanke selvittää ja kierrättää kotitaloustekstiilejä



Yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat TULOS on elokuun alussa käynnistynyt, Iisalmen 
kaupungin hallinnoima hanke. Hankkeen päätavoitteena on luoda ja saada vakiinnutettua Iisalmeen 
yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle niin, että hankkeen jälkeen 
Iisalmessa on yrittäjyyskasvatukselle malli ja resurssit jatkototeutusta varten.

Päätavoitetta tukevia osatavoitteita ovat:
1.    Jokainen iisalmelainen oppilas osallistuu ainakin yhteen yritysesittelyyn/ vierailuun hankkeen aikana.
2.    Jokaiselle koululle nimetään ainakin yksi kummiyritys
3.    Yrittäjyysopintojen valitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa
4.    Yrittäjyysasenne kasvaa niin oppilaiden kuin opettajien keskuudessa

Hankeaika 1.8.2022-31.7.2024

Hankkeen rahoittajat ovat: Ylä- Savon Veturi Ry ja OLVI- säätiö
Hankkeessa ovat mukana kaikki Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköt, alakoulut, yläkoulu ja 
lukio. Elinkeinoelämän puolelta hankkeeseen ovat aiesopimuksella lähteneet mukaan paikalliset 
yrittäjäjärjestöt, mutta hankkeen toimenpiteisiin ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön tarvitaan 
mukaan runsain joukoin paikallisia yrityksiä. 

Mitä on yrittäjyyskasvatus?
Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, joka edistää positiivista suhtautumista 
opiskeluun, työhön, yrittäjyyteen ja elämässä menestymiseen sekä opettaa niihin liittyviä taitoja. 
Yrittäjyyskasvatus voi sisältää myös työelämätaitojen vahvistamista ja oman taloudenhallinnan oppimista. 
Yrittäjyyskasvatuksen ytimessä on elämänhallinnan, vuorovaikutuksen, itsensä johtamisen taidot, kyky
innovaatioihin ja muutosten kohtaamiseen sekä toimiminen yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. 
Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on kokeileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, projektimaiset 
työtavat, yritysyhteistyö sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset. 
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Hankekuulumisia

Yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat, TULOS luo 
yrittäjyyskasvatuspolkua Iisalmeen

Kuva: Hankkeessa 
työskentelevät projektipäällikkö 

Satu Suominen (oik.) ja 
yrittäjyysope Kaisa Aalto



Keiteletalolla on takanaan aktiivinen kesä. Yhdistykset järjestivät kaikkien iloksi torilauantaita, joiden myötä
saimme latauksen muurinpohjalettuja, kahvia, musiikin ja rupattelun iloa. Talolla toimi myös pienimuotoinen
kahvila kunnan kesänuoren toimesta ja nautittiin taidenäyttelystä. Elokuussa talon valtasivat vapaaehtoiset
Meksikosta, Suomesta ja Italiasta. KVT Finlandin leiriläiset poimivat Keiteletalon herukoita, tervasivat SM-
moottorisahausveistoksia (joita on ilmestynyt Keiteletalonkin pihaan), kokkasivat oman maansa ruokaa, opettivat
tansseja, kertoivat kulttuureistaan koululla ja päiväkodissa. Ja opettelivat saunomaan! Leiritoiminta onkin mainio
tapa vaalia kotikansainvälistymistä ja tutustua kulttuurien rikkauteen. Keiteletalon Kekri- ja halloweenbileisiin
saadaankin koululla yhdessä toteutettuja somistuksia muistoksi mukavista kesäpäivistä. Leiriläisemme pääsivät
toden teolla tutustumaan tavalliseen elämänmenoon pikkupaikkakunnalla; eli elämyksiä, jollaisista
turistimatkalaiset voivat vain haaveilla. Myös yhdistys voi toimia kansainvälisen leirin järjestäjänä. Rohkaisenkin
tekemään niin.

Elokuussa Keiteleellä järjestettiin ensimmäinen Puutori, jossa paikalliset ja lähialueen nuoret pääsivät
tutustumaan metsäalan työpaikkoihin ja koulutukseen. 

Opintomatkoilta ideoita ja oppia yhdistystentalolle
Keiteleen yhdistystoimintaa on kehitetty myös opintomatkoilla. Kesäkuussa käytiin Kiuruvedellä, missä saimme
tutustua sekä Varapäre ry:n että Työttömät ry:n matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan. Vierailimme
myös Rukajärvikeskuksessa, jossa esittelyä hoiti Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. Elokuussa osallistuttiin
Keitele-Seuran järjestämälle Into-opintomatkalle Pirkanmaalle. Koettiin Mäntän kuvataideviikot ja paluumatkalla
tutuksi tuli Järjestöjen talo Orivedellä. Kunta tarjoaa kodinomaiset tilat maksutta yhdistysten kokous- ja muuhun
käyttöön, eli käytössä on sama malli kuin Keiteleellä. Kuultiin vinkkejä myös hankkeen jälkeiseen toiminnan
järjestämiseen, joka onkin ajankohtaista Keiteletalolla nyt, kun hanketta on jäljellä alle puoli vuotta. Syysmatka
suuntautui Vieremälle, missä katto oli korkealla niin Einarin puistossa kuin Rientolassakin. Aamutulet teki
vaikutuksen siinä määrin, että Keiteletalollekin toivottiin tulistelupaikkaa. Eipä ihme, sillä pelkkä elävän tulen
ääreen kokoontuminen puhuttelee meitä jollain arkaaisella tavalla. Keiteletalon takassa on syksytapahtumissa
paistettu makkaraa puusaunan löylyjen päälle ja saatu näin kuin itsestään asioita eteenpäin. Vierailimme vielä
Varpaisjärvitalollakin. Myös sillä on takanaan Leader-hanke, ja toimimme hyvin samaan tapaan. Keiteletalo-
hankkeessa tehdään vielä muutama opintomatka lähialueelle nimenomaan mielessämme jatkotoimintamalli.  

Työpajat Maaseudun Sivistysliiton johdolla on saatu onnistuneesti käyntiin ja vapaaehtoisia kummeja on löytynyt
mukaan toimintaan. On ollut hyödyllistä pohtia, mitkä tekijät auttavat juurtumaan. Yksi niistä on henkilö, joka on
käytettävissä tutustumiseen, eli kuntakummi. Yhteisessä Valojen ilta -tapahtumassa on mahdollisuus
kohtaamiseen, nuotiotulilla ja vähän ledlamppujenkin valossa. Valaisua on luvassa myös lasten
sähkökaappitaideteoksille! Nämä kuntataajaman ilopillerit maalattiin vuoden valoisimpaan aikaan ja ovat yksi
osanen Euroopan kulttuuriympäristöpalkittua Mestari ja kisällit -toimintaa.

Tarjolla hankkeessa on opintomatkojen lisäksi vielä koulutusta yhdistyksille. Hankkeen loppuajan tavoitteena on
lisätä yhdistysten välistä toimintaa ja saatella Keiteletalo kuntalaisten yhteiseksi olohuoneeksi.

Leena Mulari, Keiteletalon emäntä ja Keiteleen Yhdistysten talo –hankkeen projektipäällikkö
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Hankekuulumisia
Keiteletalon kesä täyttyi ohjelmasta, kansainvälisyydestä ja opintomatkoista



Pohjois-Savon Järjestöfoorumin teemana 
rahoitus ja hyvinvointi
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Pohjois-Savon Järjestöfoorumi järjestetään tänä vuonna Iisalmessa. Foorumiin
ovat tervetulleita kaikki pohjoissavolaiset järjestö- ja yhdistystoimijat. 



Aamupäivän aikana Pohjois-Savon ELY-keskus kertoo uuden 
rahoituskauden ajankohtaisia asioita. Mikä muuttuu ja miten? 

Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus. Tule kuuntelemaan!
 

Iltapäivällä mielenkiintoisia puheenvuoroja huomisen ruoasta ja
tapahtumaa juontamassa on myös tuttu yläsavolainen näyttelijä 

Jussi Vatanen.
 

Ohjelmassa myös viisasten kerho ja vuoden Leader-teko palkitsemiset. 
Nautimme tietenkin myös lähiruokaa. 

MaaseutuGaalaan on pääsymaksu. Tarkempi ohjelma ja 
ilmoittautumislinkki julkaistaan pian, seuraa kanaviamme.

 
Päivän järjestävät yhteistyössä Maaseutuammattiin ry, Pohjois-Savon 

Leader-ryhmät, Pohjois-Savon ELY-keskus, Kiuruveden kaupunki sekä 
muut yhteistyökumppanit.
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MaaseutuGaala ke 25.1.2023 

Tule mukaan juhlistamaan yhteistä ruokamaakuntaa Pohjois-Savoa
MaaseutuGaala-tapahtumaan Kiuruveden Kulttuuritalolle!

 
Teemana on huomisen ruoka. Varaa päivä kalenteriisi, 

ilmoittautuminen avautuu pian! 

Puhujana mm.

Olga Temonen

Jussi Vatanen 

juontaa
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Avoimet Joulukylät kokoaa jouluiset tapahtumat

Järjestääkö yhdistyksenne joulutapahtuman 1.–24.12. välisenä aikana? Tapahtuma voi olla markkinat,
myyjäiset, laulu- tai glögitilaisuus, konsertti, tonttupolku tms. Ilmoittautukaa mukaan Avoimet
Joulukylät-tapahtumaan. Avoimet Joulukylät on tarkoitettu kyläyhdistysten tai vastaavien yhdistysten
järjestämille tapahtumille.

Suomen Kylät toteuttaa yhteistyössä maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa Avoimet Joulukylät-konseptin.
Tavoitteena on tarjota kylille mahdollisuus valtakunnalliseen ja paikalliseen näkyvyyteen. Kylät saavat
käyttöönsä Avoimet Joulukylät -markkinointimateriaalia joulutapahtumien markkinoinnin tueksi. Lisäksi Avoimiin
Joulukyliin osallistuvat kylät pääsevät mukaan yhteiselle tapahtumakartalle. Kaikki ohjeet ja materiaalit löytyvät
osoitteesta www.suomenkylat.fi/joulukylat/.

Ilmoita tapahtumanne Avoimiin Joulukyliin 21.11.2022 mennessä lomakkeella:
https://forms.office.com/r/hT20fr9HE6 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: marianne.liitela@suomenkylat.fi ja lisätietoja viestintämateriaalista
anssi.ketonen@suomenkylat.fi.

Jokaisesta ilmoitetusta kylästä Suomen Kylät lahjoittaa 24 senttiä Hyvä Joulumieli -keräykseen.

Suomen Kylien joulukalenteri
Suomen Kylät julkaisee somekanavissaan valtakunnallisen Joulukalenterin, jossa jokaisena päivänä julkaistaan
yhden kylän joulutervehdys. Ilmoittautumisen yhteydessä voit jättää oman kyläsi joulutervehdyksen, joka
arvonnan kautta voi päästä joulukalenteriin. Joulutervehdyksessänne voit kertoa esimerkiksi kylänne
jouluperinteestä ja se voisi olla esimerkiksi näin: ”Jaskalan joulun tärkein asia on suuren kuusen jouluvalot. Ne
loistavat marraskuun lopusta aina uuteen vuoteen. Hyvää joulunodotusta toivottaa Jaskalan punanuttuiset
tontut." 

Tapahtumia

http://www.suomenkylat.fi/joulukylat/
https://pohjois-savonkylat.us7.list-manage.com/track/click?u=3f8691f4d8c90c464a5a7008e&id=9be082c309&e=a3e8213814
mailto:marianne.liitela@suomenkylat.fi
mailto:anssi.ketonen@suomenkylat.fi


Ylpeydellä Kylästä -webinaarisarjan viimeisessä osassa puhutaan maaseutuasumisen
kehittämisestä.

Maaliskuun 2022 lopulla alkaneen neljäosaisen webinaarisarjan viimeisessä tilaisuudessa aiheena on
Kyläasumisen kehittäminen – uudet tuulet ja toimivat esimerkit.
8.11. klo 17.30–19.30 järjestettävän webinaarin puheenvuoroissa kuullaan, kuinka maallemuuton
edistäminen ei ole vain tonttien ja talojen myymistä, vaan myös uusien asumismuotojen mahdollistamista
ja yhteisöllisyyden esiin tuomista. Illan aikana kuulemme, miten asumista maaseudulla voisi vielä uudistaa
ja millaisia toimivia esimerkkejä löytyy uudenlaisesta kyläasumisesta.

Ilmoittautumaan pääset osoitteesta https://forms.office.com/r/ruX6ceWNna

Ylpeydellä Kylästä -webinaarisarja on tarkoitettu kaikille kylien kehittäjille: maallemuuton edistäjille, kylille,
kunnille, päättäjille kaikilla tasoilla sekä potentiaalisille maallemuuttajille. Kaikki osat järjestetään
etäyhteydellä Teamsin välityksellä ja niistä tehdään tallenne.

Webinaarisarjan toteuttaa yhteistyössä Suomen Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät sekä Vierumäen
Kyläyhdistyksen Vetovoimainen Vierumäki -hanke.

LISÄTIETOA: www.phkylat.fi/ylpeydellakylasta 
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Tapahtumia

https://pohjois-savonkylat.us7.list-manage.com/track/click?u=3f8691f4d8c90c464a5a7008e&id=da2284b0e6&e=a3e8213814
http://www.phkylat.fi/ylpeydellakylasta


Oletko joskus miettinyt, miten voisit kysyä muilta kylätoimijoilta neuvoa? Pohjois-Savon
Kylät ry on perustanut Facebook-ryhmän sitä varten, että kylätoimijat voivat kysyä neuvoa
toisiltaan tai jakaa hyviä omia kokemuksia muille. Neuvoa voi kysyä myös Pohjois-Savon
Kylät ry:ltä, joka pyrkii edelleen vastaamaan kysymyksiin.

Ryhmä on siis Facebook-ryhmä ja löytyy nimellä Pohjois-Savon kylä- ja asukasyhdistysten
verkosto.  Suora osoite ryhmään:
https://www.facebook.com/groups/pohjoissavonkyljaasukasyhdistystenverkosto

Ryhmän tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä muille, sekä antaa vastaus kysymyksiin, joita
mahdollisesti useat miettivät samanaikaisesti. Kaikki ryhmän jäsenet voivat vapaasti jakaa
aiheeseen liittyviä julkaisuja, linkkivinkkejä, kommentteja ym.

Matalalla kynnyksellä siis kysymään mieltä askarruttavista asioista!

Ryhmä on suljettu toimimaan pelkästään asianosaisille. Ylläpitäjä hyväksyy kaikki ryhmään
saapuvat. Ryhmää ylläpitää Pohjois-Savon Kylät ry. Epäasialliset kommentit, julkaisut ja niiden
lähettäjät voidaan poistaa ylläpitäjän toimesta. 
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Verkostoja

https://pohjois-savonkylat.us7.list-manage.com/track/click?u=3f8691f4d8c90c464a5a7008e&id=bca20f5e7e&e=a3e8213814


Antinkatu 10 - 74120 IISALMI
 

Tavoitat meidät parhaiten puhelimitse tai sähköpostilla.
 

p. 040 760 7173 / toiminnanjohtaja Minna Partanen
p. 040 567 2760/ hankeneuvoja Eveliina Markkanen

        p. 040 190 5653/ nuorisoaktivaattori Marianna Immonen
p. 040 163 4605/ hanketyöntekijä Päivi Koivuluoma

Puheenjohtaja Henri Huttunen p. 050 304 9406
 

info@ylasavonveturi.fi tai
etunimi.sukunimi@ylasavonveturi.fi

Ylä-Savon Veturi

ylasavonveturi

www.ylasavonveturi.fi
www.highwaysavo.fi
www.maaseutu.fi

 

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry


