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Jäsenistö, hallitus ja kokoontuminen
Kyläyhdistyksellämme oli vuoden 2015 lopussa 94 perhejäsentä ja 13 kannatus-, yritys- tai
yhteisöjäsentä. Jäsenmaksut olivat 10 euroa perhejäseneltä ja 20 euroa muilta.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Laura Tossavainen. Esa Ruotsalaisesta tuli varapuheenjohtaja, Riina
Pirskasesta sihteeri ja Eija Savolaisesta rahastonhoitaja. Lisäksi hallituksessa jatkoivat Elisa Nuutinen, Ari
Savolainen ja Risto Toivanen. Piia Ursinius jatkoi nuorisovastaavana hallituksen ulkopuolella. Katja
Roivainen toimi yhdyshenkilönä mammoihin ja Kaisa Kukkonen vanhempainyhdistykseen. Hallitus
kokoontui vuoden aikana yhteensä 8 kertaa.
Kyläyhdistys on Kotiseutuliiton, Kalakukko ry:n ja Pohjois-Savon kylät ry:n jäsen. Lisäksi
yhdistyksellämme on edustus Siilinjärven kyläparlamentissa.

Tapahtumat
Tammikuu


10.1.2015 kokoonnuimme hallituksen porukalla harjoittelemaan uuden sähköposti- ja
pilvipalvelimemme käyttöä sekä viimeistelemään toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015.

Helmikuu



15.2.2015 Team Pöljä osallistui kyläkisoihin Kolmisopella.
17.2.2015 olleessa vuosikokouksessa muutimme sääntöjä, mm. puheenjohtajuuskausi
lyhennettiin kestämään vuoden kerrallaan.

Maaliskuu
 7.3.2015 hypähti kyläsuunnitelmamme hitusen eteenpäin Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies
Merja Kaijan johdolla. Saimme luotua "otsikot" kehityskohteille kyselyn vastauksien perustella.
Samalla saimme näkemystä siitä, millainen kyläsuunnitelman tulisi
 14.3.2015 vietimme perinteistä Kevättempausta Viitostuvalla. Säät ja jäät suosivat.
Pilkkikilpailuissa etsittiin "missinmittaista" kalaa ja samalla arvaltiin, montako kalaa yhteensä
kahden tunnin aikana nousee. Perhesarjan voitti perhe Savolainen pikku-Ellin onkimalla särjellä
ja yksilösarjan …. lahnallaan.
 17.3.2015 kyläläiset saivat keskustella menneen talven sähköongelmista Savon Voima Verkon
edustajan kanssa Eräveikkojen Seurantalolla. Tilaisuuden järjestäjänä/koollekutsujana toimi
Pöljän Kyläyhdistys ry ja tilojen järjestämisessä oli mukana Pöljän Eräveikot. Tilaisuudessa oli
mukana kymmenkunta kyläläistä.
Huhtikuu
 Siilinjärven Kyläparlamentin ehdotuksesta "Pöljän pysäkin avajaiset" valittiin vuoden kyläteoksi
Siilinjärvellä. Kyläyhdistys sai tästä hyvästä rahallisen palkinnon.
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18.4.2015 Liikuta pöljää -tapahtumassa kulttuurikäveltiin Pysäkiltä pohjoiseen. Aira Roivaisen
toimiessa oppaana halukkaat saivat kohottaa kuntoaan ja tutustua kylähistoriaan. Mukana
liikkumassa oli 28 aikuista, 2 lasta ja koira. Pysäkin "tankkauspisteellä" vieraili kävelyn
ulkopuolisia Nuutisen pariskunnan pitäessä sitä auki kävelyn ajan.
Kyläyhdistys sai kuulla Pöljän kylän voittaneen Pohjois-Savon vuoden kylä -tittelin. Asia täytyi
kuitenkin mennä vielä Maakuntahallitukselle vahvistettavaksi ennen virallistamista. Tämä tieto
sai kuitenkin aikaan sen, että muutaman päivän aikana kokosimme kyläyhdistyksen toimesta
hakemuksen valtakunnalliseen kisaan. Hakemuksen parissa vietettiin pitkiä tunteja yötä myöten.

Toukokuu
 2.5.2015 siivottiin 5-tien varsia puhtaaksi Roskat pois! -tapahtumassa. Mukana oli
toistakymmentä kyläläistä. Viitostupa tarjosi makkarat, kahvit ja mehut siivousurakan
päätteeksi. Roskien poisviennistä vastasi Savon Kuljetus.
 13.5.2015 luovutimme ELY-keskukselle "Turvallisempi 5-tie välillä Siilinjärvi-Pöljä" -adressin
Kolmisopen koululla. Adressissa oli yhteensä 215 nimeä. Tapahtuma ja nimienkeruu järjestettiin
yhdessä Kolmisopen ja Pyylammin - Panninniemen kyläyhdistysten kanssa.
 20.5.2015 siivosimme hallitusporukalla Pöljän kotiseutumuseon kotiseututaloa ja vaihdoimme
kuulumisia.
 25.5.2015 Pöljän kylä valittiin virallisesti Pohjois-Savon vuoden kyläksi. Kyläyhdistys sai antaa
lausuntoja eri lehdille ja radiokanaville. Samalla jäimme jännittämään, voittaako kylämme
valtakunnallisen Vuoden Kylä -kisan.
 28.5.2015 viimeistelimme edellisviikkoisen siivousurakan Pöljän kotiseutumuseolla haravoiden
pihalta enimmät lehdet pois.
Kesäkuu
 6.6.2015 osallistuimme Siilinjärven kunnan 90-vuotisjuhliin yhdessä Kolmisopen kyläyhdistyksen,
Siilinjärven kameraseuran ja Teatteri Vivateksen kanssa järjestämällä juhliin
onnittelukuvauspisteen. Valokuvat luovutettiin kunnalle.
 10.6. nuorten "Notski-ilta" Museon rannassa. Mukana Piia Ursinius Pöljältä ja Sari Kämäläinen
Kolmisopelta sekä muutama nuori. Tikkupullan paistoa ja yhdessäoloa.
 13.6. Pysäkin kesäkauden avaus oli yleisömenestys. Puheenjohtaja piti onnittelupuheen Pöljän
kylälle Pohjois-Savon vuoden kylä voitosta raparperimehumaljojen nostoin. Myytiin lettua ja
makkaraa ulkona ja sisältä löytyi perinteinen kahvio. Kesäkauden käynnistyessä avattiin Jouni
Kiimalaisen "Luonto lähellämme" -valokuvanäyttely pysäkin makasiinissa.
 24.6. Koko perheen ilta kesäkeskiviikon kahvilassa jäi epävakaisen sään vuoksi vain
kahvittelulinjalle.
 27.6. Avoimet kylät- tapahtumassa pidimme Pysäkillä kahvilaa. Myös kylän muut nähtävyydet ja
yrittäjät pitivät oviaan auki. Pöljän kylällä liikkui paljon ulkopuolisia ihmisiä.
Heinäkuu
 Kesäkeskiviikon kahvilaa pidettiin auki joka viikko. 8.7. kahvilan yhteydessä toimi Pöljä Spa ja
22.7 pysäkin pihan valtasi pihakirppis. Kävijöitä oli tasaisesti jokaisella viikolla keskimäärin n. 10
henkilöä/viikko. Pysäkin aukiolosta oli liikkunut huhuja kylämme ulkopuolellekin ja ihmiset
tulivat varta vasten katsomaan kunnostettua rakennusta.
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9.7. pysähtyi Pysäkillämme höyryjuna lastinaan eurooppalaisia junaharrastajia. Järjestimme
heille yllätyksen "Welcome to Pöljä" -kyltein ja satapäisen vilkuttajajoukon voimin. Samalla kun
junaa tankattiin paloautosta käsin vedellä ja puita kannettiin vaunusta veturiin, saivat turistit
tutustua pysäkkiimme ja nauttia kotitekoista raparperimehua. Lisäksi kahviomme palveli vieraita
ja vilkuttajia. 12.7. höyryjuna pysähtyi uudestaan tankille pysäkillemme.
18.7. Liikutimme Pöljää Pysäkiltä etelään. Oppaana toimi Aira Roivainen. Pysäkillä kahvila
avoinna. Mukana 10 kävelijää.

Elokuu
 1.8. Wanhan ajan Pysäkki -tapahtuma päätti Pysäkin kesäkauden. Lättähattu kuljetti vieraita
Siilinjärven ja Lapinlahden välillä pysähtyen yhteensä neljä kertaa Pöljän pysäkillä. Väliajoille oli
järjestetty ohjelmaa runovarteista yhteislauluun. Vihittiinpä pysäkin uudet huussitkin käyttöön
runomuodossa. Kahvio palveli vieraita päivän ajan. Lapsille oli ohjelmassa kasvomaalausta ja
kaikki halukkaat pääsivät osallistumaan tikanheittokisaan, joka ei suinkaan ollut se perinteisin
kisa.
 22.8. Peltokirppis ja Pöljän Ölympialaiset. Perinteinen Peltokirppis järjestettiin yhteistyössä
Wekkerin kanssa. Ölympialaisten lisäksi kyläläiset saivat osallistua Pöljin vihannes -kisaan, jossa
he saivat tuoda itsekasvattamiaan yksilöitä näytille. Kunnianarvoinen raati valitsi näistä
Pöljimmän.
 25.8. Seppo Kononen toimitti Pöljälle rahallisen palkinnon ja kunniakirjan Pöljän Muisti kyläkirjan voitosta vuoden 2014 kotiseutukirjaksi.
 28.-29.8. osalistuimme Kuopion torilla järjestettyyn Elonkorjuu-juhlaan Pohjois-Savon Kylät ry:n
ja Kalakukko ry:n kanssa esitellet Pohjois-Savon vuoden kylää.
Syyskuu
 Syyskuun Kodin Pellervo -lehdessä oli Jarmo Pasasen kirjoittama ja Jaakko Kilpeläisen kuvittama
artikkeli Pöljän kylästä. Myös kyläyhdistys oli artikkelissa edustettuna.
 4.-5.9. Osallistuimme Kolmisopen kylän Perinnepäivien talkoisiin.
 12.9.2015 Pysäkillä oli tarjolla Olli Happosen keittämää lohikeittoa, jolla kiitimme kyläläisiä
menneestä kesästä ja aktiivisesta toiminnasta.
 19.9. kokoonnuimme pienellä joukolla Pysäkille kokoamaan kyläsuunnitelmaamme kasaan.
Lokakuu
 Piia Ursinius oli mukana Pöljän koulun discossa yhdessä Kolmisopen kyläyhdistyksen Sari
Kämäläisen kanssa järjestämässä perinteisesti discoajille pientä kilpailua ja pelejä.
Marraskuu
 28.11. Lassilan joulukauden avajaiset. Kyläyhdistys keittämässä riisipuuroa sekä pitämässä
kanttiinia. Kyläyhdistyksen omalla pisteellä arpajaiset sekä perinteinen kinkkuarpajainen
jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten kesken.
Joulukuu
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1.-31.12 Tiensuun kaupalla on esillä Pöljän koulun 4.-6.-luokkalaisille järjestetyn "Minun jouluni"
-piirrustuskilpailun satoa. Jokaiselta luokkatasolta palkittiin yksi työ. Lisäksi yksi työ sai
kunniamaininnan.
2.12. Kauneimmat joululaulut Pöljän koululla. Kyläyhdistyksen kanssa yhteistyössä seurakunta,
joka lahjoitti kahvit ja tortut tapahtumaan. Pöljän koulun vanhempainyhdistys avustamassa
tarjoiluiden kanssa.
12.12 Ahmon koulun joulumyyjäisissä kyläyhdistys oli mukana jututtelemassa ihmisiä ja
myymässä sekä pysäkkituotteita että Rädyn ruista. Lisäksi pisteellä oli arpajaiset.
16.12 Pöljän koulun rehtorin muistaminen. Irma Juvosta kiitettiin koulun joulujuhlassa hänen
siirtyessä töihin toisaalle.

Varainhankinta ja avustukset
Kyläyhdistys on kerännyt toimintaansa varoja erilaisin keinoin. Pysäkin hyväksi olevaa listakeräystä on
jatkettu tapahtumissa. Pöljän Muisti -kyläkirjan tuotto on ohjattu lyhentämättömänä pysäkin hyväksi.
Lisäksi olemme myyneet Pysäkki-aiheisia postikortteja sekä kehitelleet uuden Pysäkillä-pinssin. Myös
näiden tuotto on ohjattu pysäkin kunnostukseen ja ylläpitoon. Tapahtumien yhteydessä kyläyhdistys on
pitänyt kahviota sekä järjestänyt arpajaisia.
Pöljän Kyläyhdistys ry haki Siilinjärven kunnan yleisavustusta 800 euroa tapahtumien järjestämiseen.
Avustusta myönnettiin 550 euroa. Lisäksi kunnalta haettiin avustusta latuprojektiin 200 euroa, jota ei
tänä vuonna myönnetty. Pöljän Mammojen toimintaan (tapaamispaikan vuokriin) kyläyhdistys haki Olvisäätiöltä 1300 euron avustusta, mutta tätä emme saaneet.
Kyläyhdistys haki Kalakukko ry:ltä Leader-rahaa Pöljän pysäkin ja kulttuuripolun viimeistelyyn yhteensä
9000 euroa, jonka Kalakukko ry:n hallitus myönsi.
Haimme Kalakukko ry:ltä pieninvestointituella (tuki 75%) ilmalämpöpumppua Pysäkille ja
kyläyhdistykselle lettu/paellapannua, grilliä ja tietokonetta. Nämä hyväksyttiin ja vuonna 2016
pääsemme vähitellen tekemään hankintoja. Kyläyhdistyksen osuudeksi kustannuksista jäi 1140 euroa.

Hankkeet
Pöljän pysäkin remontointi alkaa olla loppusuoralla. Pientä laittamista löytyy vielä jatkoonkin, mutta
suurimmat investoinnit on nyt tehty.
Kesäkuussa pihalla oleva aita homepestiin ja maalattiin uudestaan. Yhtenä päivänä apunamme oli
Siilinjärven kunnan erityisnuorisotyöstä ohjaaja ja nuoria. Pysäkin pihavaraston seinäpaneelit uusittiin.
Lisätöitä tuli yllättäen huussi-varastorakennuksen katosta, joka täytyi uusia rakenteitaan myöten.
Varastorakennuksen toiseen päätyyn valmistui biokäymälät sekä miehille että naisille.
Pysäkkirakennuksen takaseinän viimeinen huono hirsikerta korjattiin.
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Pysäkin sisällä on takahuoneen seinään uusittu pinkopahvit ja puolipaneelit. Samalla huoneen seinät ja
komero maalattiin. Odotushuoneen pönttöuunin maalipinta uusittiin. Pysäkillä olleita huonekaluja on
kunnostettu.
Huussin sisäosaremontin suoritti paikallinen yrittäjä Arto Hirvonen. Muutoin työt on tehty talkootöinä.
Kulttuuripolku sai Leader-avusteisesti viitoituksen. Viitoituksen avulla löytäminen kulttuuripolun
kohteisiin helpottuu entisestään. Kulttuuripolkua on hyödynnetty muun muassa Liikuta Pöljää tapahtumissa.
Kyläsuunnitelmaa on työstetty viime vuoden lopulla tehdyn kyselyn vastausten perusteella. Kylällemme
on löydetty nyt kolme pääkehityskohdetta, joita ovat turvallisuus, matkailu ja palvelut sekä vapaa-aika ja
harrastukset. Lisäksi huomioimme Pöljä-imagon omana kohtanaan. Kyläsuunnitelma julkaistiin
kyläläisten kommentoitavaksi ja täydennettäväksi joulukuussa.
Kyläyhdistyksemme on toiminut aktiivisesti kyläparlamentissa sekä läheisemmässä yhteistyössä
Kolmisopen ja Pyylammen-Panninniemen kyläyhdistysten kanssa. Vuoden aikana "Kylienvälisiä
kokouksia" on ollut 4. Kyläparlamentti on kokoontunut kahdesti.

Muu toiminta
Pöljän mammat ovat kokoontuneet tiistaisin toistensa kodeissa. Vuoden aikana etsinnöissä on ollut
pysyvämmät tilat kokoontumisille, sillä joukkio on kasvanut suhteellisen suureksi. Kyläyhdistys on
avustanut mammojen kokoontumisia maksamalla Seurantalon vuokran koko perheen vappupirskeisiin
30.4.2015 ja pikkujouluihin 13.12.2015.
Kyläyhdistys ja Siilinjärven kunta ovat jatkaneet sopimusta koskien Kotiseututalon käyttöä. Kyläyhdistys
siivoaa taloa saadessaan käyttää sitä kokoontumisessaan ilmaiseksi. Pöljän mammat kokoontuivat
joulukuussa museolla.
Perheiden salivuorot ovat pyörineet Pöljän koululla perjantaisin klo 17-18.15.

Tiedottaminen
Kyläyhdistys uudisti vuoden aikana kotisivujensa ulkomuodon. Sivut löytyvät edelleen osoitteesta
www.poljankyla.com. Lisäksi Facebookiin avattiin Pöljän Kyläyhdistys ry:lle omat sivut. Entinen
Facebookissa kyläyhdistyksen nimellä toiminut ryhmä muutettiin kyläyhdistyksen ylläpitämäksi Pöljän
kyläläisten porinapalstaksi.
Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan jäsenkirjeitse. Vuoden aikana ilmestyi suunnitelmien mukaisesti 4
kirjettä, joista 3 jaettiin jokaiseen talouteen. Lisäksi kyläyhdistys on lähestynyt jäseniään sähköpostitse.
Kyläyhdistyksen postilaatikko on edelleen Tiensuun kaupan seinässä.
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Tapahtumista olemme laittaneet tiedotteita Uutis-Jousen pieniin kuulumisiin sekä jakaneet mainoksia
kylämme ilmoitustauluille ja kuntakeskuksen kauppoihin.
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