Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry
• Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu
v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,
kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana sekä kylätoiminnan toiminta
edellytysten kehittäjänä.
• Tiedotamme, viestimme, teemme lausuntoja ja kannanottoja, järjestämme
koulutuksia, seminaareja ja osallistumme tapahtumiin.
• Toimimme koko Pohjois-Savon maakunnan alueella
• (18 kuntaa ja noin 300 kylää vuonna 2016)
• Tavoitteena on edistää kylien kykyä hyödyntää omia vahvuuksiaan, sekä
vahvistaa niiden yhteisöllistä toimintaa ja tätä kautta edistää ihmisten ja
yritysten hyvän elämisen edellytyksiä maakunnan joka kolkassa.
www.pohjois-savonkylat.fi

Pohjois-Savon Kylät ry toiminta ja tarkoitus
• kylien etujärjestönä osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii
vaikuttamaan kylien kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri
organisaatioissa, tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja
viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän
kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
• toteuttaa kylien elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja
hyvinvointia sekä lähipalveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä
edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
• pitää kylärekisteriä Pohjois-Savossa toimivista kylätoimikunnista,
kyläyhdistyksistä, asukasyhdistyksistä sekä muista kyläyhdistyksen tavoin
toimivista yhdistyksistä
• Kokoaa kylätalorekisteriä(Kylätalorekisteri)
• ylläpitää www.pohjois-savonkylat.fi ja maallemuutto.info sivuston PohjoisSavon osiota
www.pohjois-savonkylat.fi

Hallitus ja resurssit
• Pohjois-Savon Kylät ry hallitus, koottu edustamaan koko Pohjois-Savoa, hallituksessa
lisäksi Leader-ryhmien edustus kiertävästi ja Pohjois-Savon Liiton edustus.
• Hallitus vastaa toiminnasta ja taloudesta
• Puheenjohtajana Minna Makkonen, Kauppilanmäki, Vieremä
• Varapuheenjohtaja Auvo Hirvonen, Kosula, Tuusniemi (2016)
• Palkattuna osa-aikainen työntekijänä, kyläasiamies Merja Kaija (työaika 75-80 tuntia
kuussa vuonna 2015).
• Toiminta pohjautuu Suomen Kylätoiminta ry:n kautta saatavaan valtionavustukseen sekä
omaan varainhankintaan
• Vuosikokouksissa päätetään mm. hallituksesta, jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta
ja talousarvioista, jäsenillä vaikutus- ja päätösvalta kokouksissa.

Jäsenet ja jäsenyys
• Jäsenet: paikallisia yhdistyksiä 65, henkilöjäseniä 16 ja kannattajajäseniä 1.
• 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, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
• Jäsenmaksut 2016
Yhdistysjäsen 30 €
Henkilöjäsen 20 €
Kannattajajäsen 100 €
Yhteisöjäsen/ Kuntajäsen 50-200 € kunnan koon ja rekisteröityjen kylätoimijoiden
määrän mukaan, hallitus täsmentää jäsenmaksut kuntakohtaisesti tarkemmin

Kylätoimijoiden määrä Pohjois-Savossa
(sisältää kyläyhdistykset, muut yhdistykset, kunnalliset kyläyhdistykset .. Kaikki eivät ole aktiivisia
toimijoita)

• Iisalmi 16
• Kaavi 10
• Keitele 6
• Kiuruvesi 28
• Kuopio 104*
• Lapinlahti 18
• Leppävirta 20
• Pielavesi 15

• Rautalampi 11
• Rautavaara 8
• Siilinjärvi 16
• Suonenjoki 15
• Sonkajärvi 15
• Tervo 4
• Tuusniemi 9
• Varkaus 8
www.pohjois-savonkylat.fi

• Vesanto 7
• Vieremä 12
Tiedot Pohjois-Savon Kylät ry
kylärekisteristä, johon on merkitty
kyläyhdistykset, kylätoimikunnat,
asukasyhdistykset sekä muut
kyläyhdistyksen tavoin toimivat
yhdistykset.
Yhteensä 322
*Kuopion luku sisältää liitoskuntien myötä
liittyneet kyläyhdistykset (Juankoski, Nilsiä,
Maaninka, Karttula, Vehmersalmi, Riistavesi)

Toiminta
• Tiedottaminen kylätoiminnasta ja ajankohtaisista asioista: jäsenille, kylille sekä
yhteistyötahoille ja verkostoille sekä suurelle yleisölle
• Lausuntojen, aloitteiden ja kannanottojen tekeminen (soratie Kansalaisaloite,
kylätalo kiinteistövero, häirikkösusien poistaminen, ekopisteverkosto)

•
•
•
•
•

Vuoden Kylän valinta yhdessä Pohjois-Savon Liiton kanssa (Pöljä 2015)
Vuoden Kylämyönteisin kunta
Avoimet kylät (2014, 2015, 11.6.2016 seuraava)
Kylärekisterin ja kylätalorekisterin ylläpito
Kylätoimijoille tiedotus: jäsentiedote paperinen, sähköiset kyläkirjeet, nettisivut,
facebook, twitter, maallemuutto.info Pohjois-Savo, tapahtumakalenteri, linkit
kylien sivuille, kylätalot, kylätoiminnan työkalut materiaalit kylien käyttöön
• Kylätoiminnan kehittäminen
www.pohjois-savonkylat.fi

