TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan
pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana. Harjoitamme
tiedotustoimintaa, teemme kannanottoja ja annamme lausuntoja kylätoimintaan liittyvistä asioista sekä
järjestämme kokous - ja seminaaritapahtumia. Toimimme koko Pohjois-Savon alueella.
Pohjois-Savon Kylät ry laatii vuoden 2014 aikana Pohjois-Savon kyläohjelman, jossa on koottuna
kylätoiminnan tarpeet ja suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä maakunnallisen kylätoiminnan
edistämiseksi. Kyläohjelman sisällössä huomioidaan Suomen Kylätoiminta ry:n paikallisen kehittämisen
ohjelma sekä maakunnan toimintaryhmien ohjelmien sisältö vuosille 2014 – 2020. Pidämme yhteydet
kunnossa niin maakunnallisiin kuin valtakunnallisiin kylätoiminnan kannalta merkittäviin organisaatioihin.
Aktivoimme jäsenistöä hyödyntämään julkisten rahoituslähteiden meille tarjoamia mahdollisuuksia.
Toimimme yhteistyössä toimintaryhmien kanssa.
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kyläyhdistys, asukasyhdistys tai muu vastaava
yhdistys tai henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Pohjois-Savon maakunnassa on valittu Vuoden kylä vuodesta 1987 alkaen. Yhdistyksemme perustamisen
jälkeen Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon kylät ry ovat päättäneet Vuoden kylän valinnasta
yhdessä. Pohjois-Savon kylät ry esittää Pohjois-Savon liitolle valintansa perusteluineen ja Pohjois-Savon liitto
palkitsee kyseisen kylän/kaupunginosan maakuntavaltuuston kokouksessa maakuntalintu-kuikka viirillä.

Pohjois-Savon Kylät ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
Painopisteet
⌂ Kylätoimintaa ja maaseudun asioita koskevan tiedon koostaminen ja välittäminen
⌂ Kylien turvallisuus
⌂ Lähidemokratia ja osallisuus
⌂ Maaseudun palvelut
⌂ Yhteistyö ja verkostoituminen

Viestintä ja tiedottaminen
Viestintä- ja tiedotustyö on keskeinen osa Pohjois-Savon Kylät ry:n toimintaa. Kootaan ja välitetään
ajankohtaista tietoa kyläasioista kyläyhdistyksille.

Verkkosivut
Verkkosivut ovat yhdistyksen viestinnän perusta ja kaikki muu viestintä linkittyy niihin. Sivuja
käytetään myös kylien viestintään. Kylät voivat mm. ilmoittaa järjestämiään tapahtumia
sivuston tapahtumakalenteriin sekä kylätalojensa tiedot kylätalorekisteriin ja verkkosivujensa
linkin julkaistavaksi sivuilla. Verkkosivujen kautta tiedotetaan laajasti kyliä koskevista asioista
maakunnan alueella. Tehostetaan nettisivujen päivityksiä ja niistä tiedottamista.
Maallemuutto.info
Pohjois-Savon Kylät ry jatkaa Uusyrityskeskusten ylläpitämän valtakunnallisen
Maallemutto.info –verkkopalvelun Pohjois-Savon maakunnallisen osion ylläpitämistä.
Sivustolle linkittyvät myös maakunnan seudulliset tontti- ja asuntopörssit. Haetaan PohjoisSavon liiton avustusta sivuston ylläpidosta aiheutuviin kuluihin. Tiedotetaan nettisivuista mm.
sähköisissä tiedotteissa aktiivisesti, jotta sivujen käyttöastetta saadaan nostetuksi.
Sähköiset kyläkirjeet ja facebook
Sähköisiä kyläkirjeitä lähetetään säännöllisesti edellisen vuoden tapaan kaikille kylille, joiden
yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet on ilmoitettu kylärekisteriin sekä sidosryhmätahoille.
Niitä lähetetään vähintään 1 kerta kuukaudessa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös
Pohjois-Savon Kylät ry:n facebook –sivun kautta. Kyläkirjeiden kautta tiedotetaan laajasti kyliä
koskevista asioista maakunnan alueella.
Jäsentiedotteet
Jatketaan jäsentiedote-lehden julkaisemista. Postitetaan kevätkaudella kaksi ja syyskaudella
kaksi jäsentiedotetta, jonka kohderyhminä ovat Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenet sekä
yhteistyötahot. Jäsentiedotteisiin yritetään saada kyläyhdistyksiltä ajankohtaisia juttuja.
MaaseutuPlus
Tavoitteena on, että lehden jokaisessa numerossa on jotakin juttua Pohjois-Savosta.

Yhdistyksen kokoukset ja hallitus
Pohjois-Savon Kylät ry:n vuosikokoukset pidetään keväällä ennen huhtikuun loppua ja syksyllä ennen
marraskuun loppua. Syyskokouksessa huomioidaan Vuoden Kylä ja järjestetään kokouksen lisäksi
oheisohjelmana koulutus- tms. tilaisuus.
Syyskokous valitsee hallituksen voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Hallitus kokoontuu tarvittaessa,
vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokousten välillä hallitus pitää yhteyttä sähköpostitse sekä järjestää
tarvittaessa sähköpostikokouksia päätöksentekoa varten. Syyskokouksen jälkeen uusi hallitus perehdytetään
hallitustyöskentelyyn. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Tarvittaessa
hallitus voi muodostaa työryhmiä eri teemojen ympärille.

Kylärekisteri
Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää maakunnallista kylärekisteriä, josta löytyvät kylien yhteyshenkilöt.
Tiedotetaan kyliä ja kannustetaan ilmoittamaan muutoksista kylärekisteriin.

Tapahtumat
Järjestetään tapahtumia yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n, maakunnassa toimivien muiden tahojen,
yhteistyökumppanien sekä kylien asukkaita ja toimijoita palvelevien hankkeiden kanssa. Tarvittaessa
osallistuminen sidosryhmien järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin, mikäli hallitus katsoo tarpeelliseksi.

Valtakunnalliset tapahtumat ja niihin osallistuminen
Osallistutaan Suomen Kylätoiminta ry:n kylätoimijoiden neuvottelupäiville sekä syksyn LOKAALI-seminaariin.
Hallitus valitsee Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajat ja sen lisäksi kannustetaan kylien edustajia osallistumaan
myös em. tapahtumiin. Hallitus nimeää Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajan Suomen Kylätoiminta ry:n
vuosikokouksiin.

Yhteistyö
Panostetaan sidosryhmäyhteistyöhön ja yhteistyösopimuksiin eri tahojen kanssa.
Jatketaan ja lähennetään yhteistyötä toimintaryhmien (Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry, YläSavon Veturi ry ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry) kanssa.
Pohjois-Savon Kylät ry on tehnyt yhteistyötä Kaista Savoon sekä muiden kyliä ja maaseudun asukkaita
palvelevien hankkeiden kanssa. Jatketaan yhteistyötä edelleen hankkeen kanssa ja ollaan mukana
tiedotuksen keinoin edesauttamassa valokuituverkon laajentumista maakunnan alueella. Pohjois-Savon
Kylät ry välittää tietoa myös muista maaseudun ja kylien kehittämiseen liittyvistä hankkeista ja aktivoi
jäseniään tarvittaessa hankeyhteistyöhön.
Tehdään yhteistyötä muiden maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa. Välitetään tietoa maakunnan kylien
asioista ja haasteista myös valtakunnantasolle (SYTY, Kuntaliitto, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, muut
valtakunnalliset organisaatiot).

Huomionosoitukset ja palkitsemiset
Pohjois-Savon Kylät ry valitsee maakunnan vuoden 2014 kylän ja esittää sen Pohjois-Savon Liitolle
palkittavaksi. Pohjois-Savon Kylät ry. valitsee kylän valtakunnalliseen Vuoden Kylä -arviointiin. Lisäksi
valitaan lähetettäväksi valtakunnalliseen kilpailuun Vuoden kylämyönteisin kunta. Jos aiheelliseksi
katsotaan, voidaan esittää Suomen Kylätoiminta ry:lle kylätoiminnan tiennäyttäjää ja valita yhdessä
toimintaryhmien kanssa Kylien Sankari.

Jäsenyhdistysten juhliessa merkkipäiviään, pyritään kutsusta osallistumaan tilaisuuksiin ja luovuttamaan
niissä Pohjois-Savon Kylät ry:n viiri juhlivalle yhdistykselle.

Talous ja varainhankinta
Valtaosa Pohjois-Savon Kylät ry:n rahoituksesta tulee Suomen Kylätoiminta ry:n kanavoiman valtionavun
kautta. Omaa varainhankintaa ovat jäsenmaksutuotot sekä viestintäyhteistyöstä ja ilmoitusmyynnistä
saatavat tuotot. Talousarvio vuodelle 2014 on tämän toimintasuunnitelman liitteenä. Etsitään ja kehitetään
uusia varanhankinnan keinoja, sekä tehdään varainhankinnan toimenpidesuunnitelma. Yritetään saada
kunnat mukaan tukemaan toimintaamme, jotta jatkossa saataisiin palkattua kyläasiamies kokoaikaiseksi.

Jäsenhankinta
Jäsenhankintaan pitää panostaa enemmän! Mukaan halutaan myös kaupunginosayhdistykset. Vuoden 2014
jäsentavoite on 100 yhdistysjäsentä, 5 kannatusjäsentä sekä 30 yksityishenkilöjäsentä. Jäsenmäärän
kasvattamiseksi varainhankinnan toimenpidesuunnitelmassa oma kohtansa.

Hanketoiminta
Mahdollisuutta hankkeen hakemiseen selvitellään.

Tavoitteet
-

jäsentavoite 100 yhdistystä, 5 kannatusjäsentä, 30 henkilöjäsentä
kuntarahoitus kuntoon, kunnat tukemaan toimintaamme
kaksi uutta yhteistyökumppania (taloudellinen sopimus, joka hyödyttää molempia osapuolia)
koko maakunnan alueella kylien aktivointi paikallisvaikuttamisen ja lähidemokratian edistämisessä
sekä mahdollisesti syksyllä 2014 Lähidemokratia -seminaarin järjestäminen
kuntaliitosalueilla aktivoidaan tekemään maaseutuvaikutusten arviointi
kylätalorekisteriin pitää saada lisää kylätaloja
etsitään ja kehitetään varainhankintakeinoja
uuden hallituksen tulee tehdä toimenpidesuunnitelma jäsenhankinnasta

Liite: Talousarvio 2014

