POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016
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 kokous- ja seminaaritapahtumia. Toimimme koko Pohjois-Savon maakunnan alueella.
Toimintavuosi 2016
Pohjois-Savon Kylät ry toimintavuosi 2016 tuo mukanaan haasteita pienevien toimintaresurssien myötä
yhdistyksen perustoimintaan. 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 Pohjois-Savon Vuoden Kylä. Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminnassa huomioidaan Suomen
Kylätoiminta ry:n valtakunnallinen paikallisen kehittäminen ohjelma. Pohjois-Savon Kylät ry toteuttaa
Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hanketta koko Pohjois-Savon alueella. Hanke vahvistaa kuntien ja
kylien elinvoimaa kehittämällä uusia palvelutuotannonmalleja, kyläturvallisuutta ja osallisuutta.
Toiminnan painopisteet vuodelle 2016
 Kylätoiminnan edunvalvojana toimiminen
 Kylärekisterin ja kylätalorekisterin ylläpito
 Kylätoimintaa koskevan tiedon välittäminen kylille ja asuinalueille, verkostoille ja
yhteistyökumppaneille
 Kehittyvät kylät – Palveluita tuottamassa hankkeen hallinnointi ja toteuttaminen
Tiedottaminen
Viestintä- ja tiedotustyö on keskeinen osa Pohjois-Savon Kylät ry:n toimintaa. Kokoamme ja välitämme
ajankohtaista tietoa kyläasioista kyläyhdistyksille.
Kotisivut www.pohjois-savonkylat.fi
Kotisivut ovat yhdistyksen viestinnän perusta ja kaikki muu viestintä linkittyy niihin. Sivuja käytetään lisäksi
kylien viestintään ja sidosryhmiltä tulevan tiedon jakamiseen. Verkkosivujen kautta tiedotetaan laajasti
kyliä koskevista asioista maakunnan alueella. Nettisivut pidetään ajan tasalla.
Maallemuutto.info
Pohjois-Savon Kylät ry jatkaa Uusyrityskeskusten ylläpitämän valtakunnallisen Maallemuutto.info –
verkkopalvelun Pohjois-Savon maakunnallisen osion ylläpitämistä. Pohjois-Savon Liitto tukee

maallemuutto.info sivustosta aiheutuvia kuluja Pohjois-Savon Kylät ry:lle. Tiedotetaan maallemuutto.info
sivustosta mm. sähköisissä kyläkirjeissä, facebookissa. Kotisivuilta on linkki sivustoon.
Facebook ja Twitter
Facebookin kautta tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä linkitetään kylätoimintaan liittyvää tietoa ja
tapahtumia. Pohjois-Savon Kylät ry:n facebook sivu on julkinen, joten sivua pääsee katsomaan, ilman että
on kirjautunut Facebookkiin. Pohjois-Savon Kylät ry:llä on Twitter-tili, jonne linkittyy tiedot Facebookista.
Twitter tili @PSKylat.
Sähköiset kyläkirjeet
Sähköinen kyläkirje julkaistaan max. 4 kertaa vuoden aikana. Sähköinen kyläkirje toimitetaan edellisen
vuoden tapaan kaikille kylille, joiden yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet on ilmoitettu kylärekisteriin
sekä sidosryhmille. Sähköisen kyläkirjeen voi lisäksi tilata yhdistyksen kotisivujen kautta, kuka vain
kylätoiminnasta kiinnostunut.
Jäsenkirjeet
Jäsenkirjeet lähetetään kevät- ja syyskokous kutsujen mukana.
Toiminta ja tapahtumat
 Valtakunnalliseen Avoimet Kylät - tapahtumaan 11.6.2016 osallistetaan kyliä mukaan järjestämään
omia tapahtumia.
 Kyläpäällikkökoulutuksia pidetään maakunnan alueella 2 tilaisuutta.
 Osallistutaan Suomen Kylätoiminta ry:n kylätoimijoiden neuvottelupäiville ja kyläasiamiespäiville,
mikäli taloudellinen tilanne sen sallii. Hallitus nimeää Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajan Suomen
Kylätoiminta ry:n vuosikokouksiin.
 Valmistaudutaan Lokaaliin 2017 Leppävirralla sekä Suomi100-vuotta juhlavuoteen.
 Kyläturvallisuuskoulutus yhdessä SPEK:n kanssa.
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. Tarvittaessa hallitus voi muodostaa työryhmiä eri teemojen ympärille. Puheenjohtaja
valmistelee kokoukset yhdessä sihteerin ja varapuheenjohtajan kanssa.

Hallituksen rooli
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 (Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry, YläSavon Veturi ry ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry) kanssa. Yhteistyötä tehdään Pohjois-Savon Liiton ja
kuntien kanssa. Kylä- ja asukasyhteisöjä palvelevien hankkeiden kanssa tehdään yhteistyötä. Tehdään
kannanottoja ja lausuntoja kylätoimintaan liittyviin ajankohtaisiin asioihin liittyen.
Vuoden Kylä ja Vuoden Kylämyönteisin kunta
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 valitsee maakunnan vuoden 2016 kylän ja esittää sen Pohjois-Savon Liitolle
palkittavaksi. Vuonna 2016 jatketaan Pohjois-Savon Vuoden Kylän valintaa ehdotusten perusteella.
Ehdotuksen käsittelee Pohjois-Savon Savon Kylät ry:n hallitus ja lisätietoa kysytään ehdotetuilta kyliltä
tarpeen mukaan. Raati valitsee ehdotusten ja lisätietojen perusteella kylän, joka esitetään Pohjois-Savon
Liitolle palkittavaksi. Lisäksi ehdokkaiden joukosta valitaan kylä, joka lähetetään valtakunnallinen Vuoden
Kylä –kilpailuun. Materiaalin ja hakemuksen valtakunnalliseen Vuoden Kylä –kilpailuun tekee valittu kylä
esityksen perusteella.
Vuosittain valitaan lisäksi Pohjois-Savon vuoden kylämyönteisin kunta. Kriteerit ovat samat kuin Kuntaliiton
ja Suomen Kylätoiminta ry:n valtakunnallisessa vuoden kylän valinnassa. Pohjois-Savon Kylät ry valitsee
ehdokkaan, joka lähetetään valtakunnalliseen kilpailuun Vuoden kylämyönteisemmäksi kunnaksi.
Jäsenyhdistysten muistaminen
Jäsenyhdistysten juhliessa merkkipäiviään, pyritään kutsusta osallistumaan tilaisuuksiin ja luovuttamaan
niissä Pohjois-Savon Kylät ry:n viiri juhlivalle yhdistykselle.
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. Talousarvion toteutumista seurataan hallituksen kokouksissa (osavuosiraportit).
Rahastonhoitaja huolehtii maksuista ja kyläasiamies tekee laskut. Säätiöille tehdään hakemuksia
kylätoiminnan perustehtävän tukemiseksi.
Jäsenet
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. Tavoitteena säilyttää vuoden
2015 jäsenmaksun maksaneiden taso.
Hanketoiminta
Pohjois-Savon Kylät ry on hakenut Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa yleishyödyllistä
kehittämishanketta. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016-28.2.2018. Hankkeeseen palkataan yksi
projektipäällikkö (50% työajalla) sekä kaksi kyläkoordinaattoria (100 % työajalla). Hankkeen
toteuttamiseen haetaan tukea maaseuturahastosta 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.
Hankkeen kohderyhmänä ovat paikallistasolla kylä- ja asukasyhteisöissä toimivat yhdistykset.
Hankkeen pilottikohteiksi valitaan 22 kylää tai kylien yhteenliittymää Pohjois-Savon 19 kunnan
alueelta. Kohteiksi valitaan erilaisia kyliä, jotka edustavat harvaan asuttua -, ydin- ja kaupungin
läheistä maaseutua sekä maaseudun paikalliskeskuksia. Toisena kohderyhmänä kumppanuuksien
osalta ovat paikalliset yrittäjät, muut yhdistykset ja kunnat. Kolmantena kohderyhmänä ovat
kunta- ja maakuntatasolla viranomaiset, päättäjät ja viranhaltijat.
Hankkeen myötä pohjoissavolaiset kylät ja asuinalueet toimivat tiiviimmin yhdessä
verkostomaisesti, jolloin Pohjois-Savon maaseudun kestävä aluerakenne turvataan. Hankkeen
avulla luodaan kylä- ja lähipalvelumalleja, joilla pidetään Pohjois-Savon maaseutu jatkossakin
asuttuna ja elinvoimaisena. Hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan uusia asukkaita ja toimijoita
mukaan kylien ja asuinalueiden kehittämistyöhön ja palvelutuotantoon.

