POHJOIS-SAVON KYLÄT RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Pohjois-Savon Kylät ry
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 tapahtumia, koulutuksia ja kokouksia. Toimimme koko Pohjois-Savon maakunnan alueella.
Pohjois-Savossa on reilut 300 kylää.
Toimintavuosi 2018
Pohjois-Savon Kylät ry toimintavuosi 2018 tuo mukanaan perustoiminnan lisää rahoitusta
valtionavustuksen osalta ja päästään perustoiminnan rahoituksessa muutaman vuoden takaiselle tasolle.
Pohjois-Savon Kylät ry:n rooli maakunnallisena kyläyhdistyksenä on toimia kylä- ja asukastoiminnan
edunvalvojana, tiedottaa ja viestiä sekä nostaa esille kylä- ja asukastoimintaa mm. valitsemalla PohjoisSavon Vuoden Kylän. Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminnassa huomioidaan Suomen Kylätoiminta ry:n
valtakunnallinen paikallisen kehittäminen ohjelma, joka ulottuu vuoteen 2020.
Vuonna 2018 jatketaan Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hankkeen toteuttamista alkuvuodesta ja
hanke päättyy virallisesti 30.5.2018, mutta toiminnallisesti hanketta viimeisellään tammi-helmikuussa.
Hanke vahvistaa kylien elinvoimaa kehittämällä uusia palvelutuotannonmalleja, kyläturvallisuutta ja
osallisuutta sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Vuodelle 2018 haetaan uusia hankkeita kylätoiminnan
kehittämisen tueksi.
Toiminta vuonna 2018







Kehittyvät kylät – Palveluita tuottamassa hankkeen loppuun toteuttaminen
Kylätoiminnan tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana toimiminen
Kylärekisterin ja kylätalorekisterin ylläpito
Avoimet Kylät –päivä 9.6.2018
Uusien hankkeiden käynnistäminen
Osallistutaan Suomen Kylätoiminta ry:n kylätoimijoiden neuvottelupäiville ja kyläasiamiespäiville
resurssien mukaan
 Valitaan Pohjois-Savon Vuoden kylä 2017 yhdessä Pohjois-Savon liiton kanssa ehdotusten perusteella
Pohjois-Savon Vuoden kylän valinta
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.
Vuonna 2018 jatketaan Pohjois-Savon Vuoden Kylän valintaa ehdotusten perusteella. Ehdotukset
käsitellään Pohjois-Savon Savon Kylät ry:n hallituksessa ja lisätietoa kysytään ehdotetuilta kyliltä tarpeen
mukaan. Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus esittää Pohjois-Savon Liitolle palkittavaksi Pohjois-Savon Vuoden
Kylän 2018. Lisäksi ehdokkaiden joukosta valitaan kylä, joka lähetetään valtakunnallinen Vuoden Kylä –
kilpailuun. Materiaalin ja hakemuksen valtakunnalliseen Vuoden Kylä –kilpailuun tekee valittu kylä
esityksen perusteella.

Jäsenyhdistysten muistaminen
Jäsenyhdistysten juhliessa merkkipäiviään, pyritään kutsusta osallistumaan tilaisuuksiin ja luovuttamaan
niissä Pohjois-Savon Kylät ry:n viiri juhlivalle yhdistykselle.
Tiedottaminen
Viestintä- ja tiedotustyö on keskeinen osa Pohjois-Savon Kylät ry:n toimintaa. Kokoamme ja välitämme
ajankohtaista tietoa kyläasioista kyläyhdistyksille. Ylläpidämme ja julkaisemme ajankohtaista tietoa
kotisivuilla www.pohjois-savonkylat.fi. Lisäksi käytössä on somekanavista Facebook, Twitter sekä
Instagram. Facebook Pohjois-Savon Kylät ry ja Twitter @PSKylat on linkitetty toimimaan yhdessä. Sähköisiä
kyläkirjeitä toimitetaan vuoden aikana tarpeen mukaan. Lisäksi Kehittyvät Kylät- palveluita tuottamassa
hanke toimittaa omia sähköisiä kyläkirjeitä. Sähköinen kyläkirje toimitetaan edellisten vuosien tapaan
kaikille kylille, joiden yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet on ilmoitettu kylärekisteriin sekä sidosryhmille.
Sähköisen kyläkirjeen voi lisäksi tilata yhdistyksen kotisivujen kautta, kuka vain kylätoiminnasta
kiinnostunut.
Paperiset jäsentiedotteet toimitetaan kevät- ja syyskokous kutsujen mukana kaksi kertaa vuoden aikana.
Kylärekisteri ja kylätalorekisteri
Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää maakunnallista kylärekisteriä, josta löytyvät kylien ja asukasyhdistysten
yhteyshenkilöt. Kyliä ja asukasyhteisöjä Pohjois-Savossa on noin 300. Kylätalorekisteriin kasataan
maakunnan alueelta kylätaloja, nuorisoseurantaloja tai muita kylän yhteiskäytössä olevia tiloja. Kylätalojen
tiedot julkaistaan Pohjois-Savon Kylät ry:n kotisivuilla.
Yhdistyksen kokoukset ja hallitus
Pohjois-Savon Kylät ry:n vuosikokoukset pidetään keväällä ennen huhtikuun loppua ja syksyllä ennen
marraskuun loppua. Syyskokous valitsee hallituksen voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Hallitus
kokoontuu tarvittaessa. Kokousten välillä hallitus pitää yhteyttä sähköpostitse sekä järjestää tarvittaessa
sähköpostikokouksia päätöksentekoa varten. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan. Puheenjohtaja valmistelee kokoukset yhdessä sihteerin ja varapuheenjohtajan kanssa.
Hallitus nimeää Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajan Suomen Kylätoiminta ry:n vuosikokouksiin.
Hallituksen jäsenet tiedottavat ja viestivät omalla alueella kylätoiminnasta ja ajankohtaisista kylätoimintaa
koskevista asioista. Hallituksen jäsenet vievät viestiä omiin taustaorganisaatioihinsa. Leader-ryhmän
edustaja tiedottaa muille Leader-ryhmille ja Leader-työntekijöille.
Yhteistyö
Yhteistyötä jatketaan Pohjois-Savon Leader -ryhmien (Kehittämisyhdistys Mansikka ry, Ylä-Savon Veturi ry
ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry) kanssa. Yhteistyötä tehdään Pohjois-Savon Liiton ja alueen kuntien
kanssa. Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa jatketaan yhteistyötä. Kylä- ja asukasyhteisöjä
palvelevien hankkeiden kanssa tehdään yhteistyötä. Tehdään kannanottoja ja lausuntoja kylätoimintaan
liittyviin ajankohtaisiin asioihin liittyen.
Talous ja varainhankinta
Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminta pohjautuu valtakunnalliseen kylätoiminnan valtionavustukseen, joka
kanavoidaan Suomen Kylätoiminta ry:n kautta maakunnallisiin kyläyhdistyksiin. Omaa varainhankintaa ovat
jäsenmaksutuotot, ilmoitustuotot sekä koulutustuotot. Talousarvion toteutumista seurataan hallituksen
kokouksissa (osavuosiraportit).

Jäsenet
Yhdistyksen 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.
Uudet hankkeet ja toiminnat
Pohjois-Savon Kylät ry on hakenut rahoitusta Ikäihmisten pop up -palvelupäivät maaseudun kylillä
hankkeeseen Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä. Päätös saadaanko hanke vuodelle 2018 tulee
loppuvuoden 2017 aikana.
Koulutushanketta vuodelle 2018 haetaan Pohjois-Savon alueella toimivilta Leader-ryhmiltä
(Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, Kehittämisyhdistys Mansikka ry ja Ylä-Savon Veturi ry). Hankkeen nimi
Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan olisi suunnattu kaikille maaseudun yhdistystoimijoille.
Hankkeen toteutuminen vaatii Leader-ryhmiltä myönteisen hankepäätöksen.
Kehittyvät Kylät –Palveluita tuottamassa hanke
Pohjois-Savon Kylät ry on aloittanut Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa
yleishyödyllisen kehittämishankkeen keväällä 2016. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016-30.5.2018.
Hankkeeseen on palkattu projektipäälliköksi Merja Kaija (50% työajalla) sekä kaksi kyläkoordinaattoria Heli
Haverinen ja Tuula Palojärvi (100 % työajalla). Hanke toteutetaan maaseuturahaston tuella ja hanke
toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toimenpidettä 7.4 Paikallisten palvelujen
kehittäminen sekä tukee Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitetta
Maaseudun kestävä alue- rakenne.
Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa -hankkeen tavoitteena on kylien ja asuinalueiden kylä- ja
lähipalveluiden tarpeiden kartoittaminen, uusien palveluiden synnyttäminen, uusien monipalvelumallien
löytäminen kylätaloille, kyläpalveluiden tuotteistaminen ja tuottaminen sekä kyläturvallisuuden lisääminen,
joko itse toimintaa tuottaen tai kumppanuuksien kautta. Hankkeessa kokeillaan erilaisia palvelujen
järjestämisen malleja eri puolilla toiminta-aluetta. Hanke edistää kyläturvallisuutta lisäämällä asukkaiden
omatoimista varautumista ja yhteistyötä kyläturvallisuuden ja asukkaiden turvallisen arjen lisäämiseksi.
Maaseudun paikalliskeskuksissa ja kirkonkylillä synnytetään uutta asukastoimintaa. Maaseutuväestön
äänen kuuleminen lisääntyy kasvattamalla kylien yhteenliittymien määrää ja tukemalla jo olemassa olevien
yhteenliittymien toimintaa. Kylien yhteenliittymien kautta lisätään osallisuutta, kumppanuutta ja luodaan
verkostoilla ja yhteistyöllä pohjaa vahvemmalle kylä- ja asukastoiminnalle koko maakunnan alueella.
Kehittyvät Kylät –palveluta tuottamassa hanketta jatketaan vuonna 2018 hankesuunnitelman mukaisesti.
Alkuvuodesta tulossa vielä yhteisiä tilaisuuksia ja työpajoja. Kylien kanssa hanke päättää tekemiset
alkuvuodesta jonka jälkeen hoidetaan hankkeen raportoinnit ja maksatus.

