
 

 

HUOMIOIDUT KYLÄAKTIIVIT JA – TAHOT 2020 

 

Pertti Hätinen Toimii Tuohisaaren ja lähialueiden hyväksi mallikkaasti, on siis 

myös tiehoitokunnan toimimies.  Puuhamies vailla vertaa, joka 

huolehtii jopa juhannuskoivut lauttaan ja on aktiivinen monella 

tapaa. Luo yhteishenkeä, auttaa muita ja tiedottaa 

asioista.  Huumoria löytyy myös ja vielä paikallisia yrittäjiä ja 

yrityksiä suosittaa käyttämään, jotta palveluita pysyisi täällä 

lähellä. 

 

Arto Pesonen On perheineen toiminut koko ikänsä kotikylänsä eteen 

yrittäjänä ja asukkaana. Hän osti tyhjilleen jääneen kyläkaupan ja 

järjesti siihen Säimen- Sönkkä kyläyhdistykselle uudet 

toimitilat pyyteettömästi, kun yhdistys ajautui talousongelmiin 

entisen kylätalon ylläpidossa, joka onnistuneesti myytiin 

yksityiselle.  

Entisestä kyläkaupan baarista on tullut koko kylän karaoke 

olohuone. Lisäksi hän sponsoroi kylän vapaa-ajan 

asukasta talviuintiharrastuksessa ja urakoi lähiseudulla hymyillen 

ja palvelualttiina koneurakoinnissa.  

 

Kulennoisten 

Nuorisoseura/ 

Nuorisoseuratalo Lahtela 

 

 

Kulennoisten nuorisoseura on yli 100- vuotias.  

Nuorisoseuran pääpaikka on ollut vuodesta 1923 lähtien 

Nuorisoseuran - talo Lahtela.   

Toimintaan on vuosikymmenten saatossa kuulunut 

hiihtoja, rantakala tilaisuuksia ja pilkki kisoja. Lahtelan 

seinien sisäpuolella on järjestetty aivan kaikkea mahdollista. 

Talossa on toiminut myös koulu lähitiloina. Vuodesta 2009 lähtien 

on järjestetty näytelmiä, jotka ovat olleet erittäin suosittuja. 

Talo on remontoitu täysin ja rahoituksessa käytetty Piällysmies 

rahoitusta sekä näytelmien tuottoja .  

Hyvä esimerkki siitä mitä kaikkea voi tehdä kun " pannaan 

toimeksi " riittävällä porukalla.  

 

 

 

 



Raija Hirvonen On ollut vuosikymmeniä mukana kylätoimikunnan ja sittemmin 

rekisteröidyn Kumpuranta - Rauvanniemi kyläyhdistyksen 

hallituksessa. Tänä aikana hän on ansiokkaasti ja tehokkaasti 

toiminut kyläyhdistyksen   

sihteerinä ja rahastonhoitajana.   

Hän toimii antaumuksella ja itseään säästämättä, eleettömästi ja 

tunnollisesti. Hän on monitaituri: häneltä onnistuu 

niin leivonnaisten paistaminen tapahtumiin kuin 

muurinpohjaletun kääntäminen tai näytteleminen kylän 

joulujuhlassa. Hän on yhteisöihminen ja kylätoimija henkeen ja 

vereen, hän on ollut mukana kaikessa kylän toiminnassa. Hän 

tekee varmasti sen minkä lupaa ja enemmänkin. Hän on edustanut 

kyläämme myös kunnan- sekä kirkkovaltuutettuna.   

Hän jättäytyi pari vuotta sitten pois hallituksesta, mutta 

on edelleen aina valmiina auttamaan, jos häneltä apua pyydämme. 

Hänelle menee myös tittelit kylän komein piha ja paras tanssija!   

 

 

Anssi Kostiainen 

 

Aloite StreetWorkout puiston rakentaminen oli peruste 

Laitaatsillan kyläyhdistyksen toiminnan jatkamiselle 6 vuoden 

hiljaiselon jälkeen vuonna 2014. Yhdistys olisi lakkautettu ilman 

aloitetta. Hän on toiminut itsenäisesti yhdistyksen 

"kenttävastaavana" ja ylläpitänyt entisen koulun kentän kuntoa ja 

hankkinut sinne tarpeistoa lasten liikuntaharrastuksia varten. 

Luistelukentän ylläpidosta yhdistys pääsi jopa alueuutisiin. 

Yhdistys haluaa huomioida hänet tinkimättömästä antautumisesta 

lasten harrastustoiminnan edistämiselle Laitaatsillassa.  

 

 

 Nätkin kyläyhdistys/ 

Nätkin koulun 

vanhempainyhdistys 

Nätkin koulun aktiivinen vanhempainyhdistys on ollut pontimena 

perustaa Nätkille kyläyhdistys, joka on rekisteröity toimimaan 

joulukuussa 2019. 

Nätki on esimerkki siitä, että alueen asukkaiden yhteisöllinen 

vaikuttaminen on ollut aktiivista ja tuloksia tuottavaa uuden 

koulun saamiseksi asuinalueen lapsille. 

Nätkin alueen vaikuttava toiminta alueen kaikkien asukkaiden 

hyväksi jatkuu Nätkin kyläyhdistyksen toimintana. 

 

 

Putikon kyläyhdistys 

 

Putikko on valittu valtakunnallisesti vuoden kyläksi 1992, 

sittemmin toiminta  hiipui -90 luvun lopulla.  

 Uusi Putikon alueen kyläyhdistys on 11.7.2020 perustettu 

Putikkolaisten turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten 

palveluiden ja viihtyisän ympäristön edistämiseksi. 

Kylän yhteinen uimaranta ja sen ylläpitäminen ja edelleen 

kehittäminen sekä kylähengen uudelleen herättäminen on 

yhdistyksen perustoimintoja.  

Putikon kyläyhdistys on ollut erittäin aloitteellinen Savonlinnan 

kumppanuuspöytään tekemillään toimenpide-esityksillä. 

 



 

 

Jukka Nokelainen Aktiivisesta työstä kyläyhteisöjen eteen 

seutukunnalla. Kolmannen sektorin pitkäaikainen toimija, 

priimusmoottori ja keulakuva. Kylät ry:n puheenjohtajana 

nostanut ansiokkaasti yhdistyksen toiminnan lentoon. 

Hankkeistanut kylille hyödyllisiä asioita ja toiminut 

edunvalvojana yhdistyskentässä. 

 


