
IRENE MAKKONEN, Oravin seutu                                                                                                                                         

Irene on luja ja luova henkilö, joka positiivisella tavalla päämäärätietoisesti on jaksanut arkisen työn ohella 

osallistua kylän toimintaan. Irene on vahvasti ollut vuosia mukana Kanavan varrelta, Oravin seudun 

kylälehden ja historiikkien kirjoittamisprosesseissa. Irene harrastaa puutöitä, pitää kotileipomoa ja rakastaa 

onkimista. 

JORMA MATTINEN 
Jorma on harvinaisella tavalla jatkanut koko Savonlinnan seudun kehittämistyötä pitkän virkamiesuran 
jälkeenkin. Hänen sammumaton intonsa on tuottanut kymmeniä kuntalaisaloitteita niin pieniin, paikallista 
iloa tuottaviin asioihin, kuin laajempiin kehittämislinjauksiin. Jorma on osoittanut sellaista suurta 
yhteisöllistä aktiivisuutta, josta Kyläkaalassa palkitsemisessa on kyse. Pyyteettömästä antautumisesta 
alueen hyvinvoinnin kehittämiseen. 
 

ALISA TYNKKYNEN                                                                                                                                                                    

Alisa on aktiivinen toimija monessa Moinsalmentien alueen kylien yhdistyksissä. Martat, Pitkälän Ponsi, 

Moinsalmentien alueen kyläyhdistys sekä Ritosaaren tiekunta ovat saaneet Alisalta pyyteettömän 

työpanoksen. Jokaisessa yhdistyksessä on myös vierähtänyt jo useampi vuosi toiminnassa mukana. Alisa on 

aina valmiina lähtemään mukaan toimintaan, vaikka joutuisi muuttamaan omaa aikatauluaan. 

Hän on joustava ja positiivinen toimija sekä saa toisetkin motivoitua mukaan yhteisiin projekteihin. 

Päivätyönsä Alisa tekee Pelastakaa Lapset ry:ssä mutta jääköhän sekään aina siihen 8 tuntiin päivässä. Joten 

Iso Kiitos Alisa työpanoksestasi kyliemme yhdistyksissä ja toivottavasti 

yhteistyömme jatkuu vielä vuosia!!! 

 
SAARA LAUKKANEN 
Saara on nuorisovaltuuston puheenjohtajana tehnyt periksiantamattomasti töitä nuorten hyvinvoinnin ja 
nuorten aseman huomioinnin edestä. Hän on näkemyksellisesti ottanut asioita esiin eri foorumeissa ja 
tehnyt rohkeita esiintuloja myös vallassa olevia vanhentuneita asenteita vastaan.  
Saaran johtamana nuorisovaltuusto on ollut näkyvästi esillä, näkyvänä vaikuttajana. Pitänyt nuorten puolia 
ja järjestänyt menestyksekkäästi nuorille tapahtumia.  
 
RAIJA JA KARI JÄÄSKELÄINEN 
Jääskeläiset ovat antaneet itsensä kyläturvallisuuden kehittämiseen monitahoisesti. Savonrannan VPK:n 
nimissä he ovat luoneet kyläturvallisuudesta käsitteen, josta ovat muutkin kyläkunnat saaneet nauttia 
hankerahoituksella tehtyjen kyläturvallisuussuunnitelmien muodossa. Aktiivinen ote Savonrannalla näkyy 
laaja-alaisesti, mm. maahan sotaa pakoon tulleiden ukrainalaisten tukemisessa. Raija on lisäksi toiminut 
pitkään Hengitysliiton liittovaltuustossa ja Kari sopimuspalokuntien edunvalvojana ja toimii edelleen 
sopimuspalokuntien hallituksen jäsenenä.  
 
NUORISOSEURA RUUSU                                                                                                                                           

Nuorisoseura Ruusun omistama kylätalo Ruusula Kiviapajalla täyttää vuonna 2025 100-vuotta.          

Ruusulan kylätalon hirret huokuvat historiaa ja vilkasta toimintaa ajan saatossa.                                                

Ruusula on pidetty talkoilla erittäin hyvässä kunnossa nuorisoseura Ruusun toimesta. Talkootyöllä 

hankitaan myös rahaa talon ylläpitämiseen mm. piirakan paistamisilla ja kahvituksia järjestämällä.           

Ruusulan väki kertoo talon olleen heille "henki ja elämä" jo nuoresta pitäen. He ovat ansainneet 

yhteisöllistä aktiivisuutta huomionosoituksen sinkeydestä ja uskosta omaan tekemiseen. 

 
 
 
 



KERIMÄKI-SEURA 
Kerimäki-seura on jo pitkään tehnyt menestyksekkäästi ja näkyvästi töitä Kerimäen alueen 
elinvoimaisuuden, siellä asuvien ihmisten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin, sekä kotiseutuhengen ylläpitämisen 
eteen. Vuonna 1963 perustetulla seuralla on jo reilusti yli 500 jäsentä. 
Kerimäki-seuran ahkerat talkoolaiset ovat tuttu näky useissa Kerimäen alueella järjestettävissä 
tapahtumissa, ja moni tapahtuma ei olisikaan oma itsensä ilman heitä. Seura pitää huolta siitä, että 
tietoisuutta Kerimäen alueen historiasta ja kotiseutuperinteestä pidetään yllä ja siirretään tuleville 
sukupolville. Tämän puitteissa on järjestetty esimerkiksi erilaisia kotiseutupäiviä ja retkiä. Toiminnan 
monipuolisuutta esille tuodakseen, mainittakoon myös seuran Kerimäen alueella organisoimat siivous- ja 
raivaustalkoot, joilla on pidetty huolta kerimäkeläisten asuinseudun viihtymisestä, silloinkin kun kaupungin 
resurssit eivät siihen tunnu riittävän. Tässä seurassa siis todella on voimaa! 
Viime vuosina seura on edellä mainittujen tehtävien lisäksi ottanut aktiivisen roolin Kerimäen alueen 
kehittämisessä, ja se onkin ollut yhtenä keskeisimpänä toimijana tuomassa ehdotuksia ja ideoita oman 
alueensa lähidemokratiafoorumiin, eli Kerimäen kumppanuuspöytään. Eivätkä nämä aloitteet ole jääneet 
pelkästään ajatuksen tasolle, vaan Kerimäki-seura on pitänyt huolta siitä, että aloitteet viedään käytäntöön 
asti. Moni kumppanuuspöydissä esiin noussut idea olisikin jäänyt ilman Kerimäki-seuraa toteuttamatta. 
Seuran aktiivisuudesta kertoo hyvin sen Pääkannassa toissakesänä järjestämä ideointitilaisuus, jossa 
kerättiin lähemmäs kaksisataa ehdotusta Kerimäen kehittämiseksi, joita seura on sittemmin työstänyt ja 
jalostanut toteuttamiskelpoisiksi, pitäen huolta siitä, etteivät ideat jää pöytälaatikkoon pölyyntymään, vaan 
ne todella viedään toteutettaviksi kerimäkeläisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia parantamaan ja alueen 
vetovoimaisuutta lisäämään. 
 
KAUKO PIIRONEN 
Kauko, Kake on ehtinyt toimia yhdistyskentässä jo liki 60 vuotta. Nelikymmenvuotinen työurakin sijoittui 
yhdistyskenttään metsäalalla. Kake on metsäurheilumies, jonka intohimona on ollut toimia niin ammattiin 
liittyvän harrastusyhdistyksen kuin muiden metsäalaa sivuavien yhdistysten voimahahmona. Olavin Rastin 
puitteissa Kake on ollut järjestämässä SM suunnistuksia Savonlinnassa sekä tehnyt pitkän, aktiivisen 
hallitusuran Olavin Retkeilijöiden ja Itä-Savon Metsäammattilaiset ry:n toiminnassa. Nytkin Kake on ollut 
mukana ideoimassa Pihlajaniemen retkeilyreitistön laajentamista ja Tervastuvan terassin rakentamista. Eikä 
Kaken kohdalla hommat ole koskaan ideoimisen tasolle jääneet. Mies on yleensä ensimmäisenä talkoissa 
näyttämässä toiminnan mallia ja myös viimeisenä varmistamassa, että asiat tulevat tehdyksi sovitusti. 
Nämä näkyvän työn näkymätön puurtaja on ansainnut tulla nyt näkyväksi tunnustuksemme myötä. 
 
ANNE KÄYHKÖ 
Anne Käyhkö on tehnyt pyyteettömästi vapaaehtoistyötä kylätoiminnan hyväksi. Järvi-Suomen kylät ry:n 
puheenjohtajana ja Savonlinnan kylät ry:n hallituksen jäsenenä hänellä on aitiopaikka kehittää 
kylätoimintoja. 
Anne, jos kuka on ansainnut Yhteisöllistä aktiivisuutta – plaketin.  


