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TOIMINTA-ALUEENA
POHJOIS-SAVO
- pinta-ala: 20 367 km2
- asukkaita: 248 000
- kuntia: 21 kpl
- kylätoimikuntia ja
yhdistyksiä: 288 kpl

Pohjois-Savon Kylät ry on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten
kylien yhteenliittymänä ja kylätoiminnan edistäjänä. Harjoitamme
tiedotustoimintaa jäsenille, järjestämme kokous - ja seminaaritapahtumia
sekä jokavuotisen maakunnallisen kylätoimintapäivän. Toimimme koko
Pohjois-Savon alueella.
Pohjois-Savon Kylät ry on laatinut Pohjois-Savon kyläohjelman, jossa on
koottuna kylätoiminnan tarpeet ja suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä
maakunnallisen kylätoiminnan edistämiseksi. 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,
kylätoimikunta,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.
Kylä on palkittu ansioistaan maakuntalintu-kuikka -viirillä syksyn
maakuntavaltuustossa. Yhdistyksemme perustamisen jälkeen Pohjois-Savon
liitto ja Pohjois-Savon kylät ry. ovat päättäneet Vuoden kylän valinnasta
yhdessä. Pohjois-Savon kylät ry. valitsee alueeltaan vuosittain Vuoden kylän
ja joka toinen vuosi Vuoden kaupunginosan. Pohjois-Savon kylät ry. esittää
Pohjois-Savon liitolle valintansa perusteluineen ja Pohjois-Savon liitto
palkitsee kyseisen kylän/kaupunginosan maakuntavaltuuston kokouksessa,
joka kokoontuu kesäkuun aikana.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011
Tiedottaminen
Tulemme panostamaan ulkoiseen tiedottamiseen niin jäsenille kuin muillekin
yhteistyötahoille.
Laadimme ja lähetämme tiedotteen kaikille toiminta-alueen kylille ja asukasyhdistyksille
3-4 kertaa vuodessa.
Toteuttamiseen tulemme käyttämään ostopalvelua.
Tulemme myös päivittämään nettisivujamme aktiivisesti ja mietimme myös, olisiko
aiheellista uusia nykyisten nettisivujemme runko uudenaikaisemmaksi.
Voimistuvat kylät-seminaari on tulossa maakuntaamme luultavasti loppuvuodesta 2011.
Olemme järjestelyissä mukana yhdessä toimintaryhmien kanssa. Seminaarin jälkeen
vierailemme yhdessä toimintaryhmien kanssa kunnissa tiedottamassa toiminnastamme.
Viemme samalla viestiä kuntatasolle, jotta alueemme kunnat ottaisivat enenevässä määrin
käyttöönsä kyläneuvostot ja muutoinkin paneutuisivat enemmän kylien ja kunnan väliseen
yhteistyöhön.
Hallitus
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen
huhtikuun loppua. Vuosikokous valitsee hallituksen voimassa olevien sääntöjen
mukaisesti.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa, vähintään neljä kertaa vuodessa.
Vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus perehdytetään ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa hallitustyöskentelyyn. Kokouksessa jaetaan kaikille tilinpäätös,
toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä keskustellaan avoimesti niiden
sisällöstä, jotta kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua kokouksiin tasavertaisina.
Samalla keskustellaan hallitusvastuusta sekä valitaan sihteeri, rahastonhoitaja ja
varapuheenjohtaja. Rahastonhoitajalle ja puheenjohtajalle maksetaan palkkiota
työtuntikirjanpidon mukaan, kuitenkin max. 150 €/hlö/kk.
Hallitus valitsee myös tarvittaessa työvaliokunnat.
Vuonna 2011 hallitus tulee käyttämään enemmän sähköpostitse tapahtuvaa yhteydenpitoa
saadaksemme huomattavia säästöjä kokouskuluihin.
Yhteistyö
Yhteistyötä toimintaryhmien (Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry, Ylä-Savon Veturi ry ja
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry) kanssa on elvytetty vuoden 2010 aikana merkittävästi.
Vuoden 2011 aikana tulemme jatkamaan hyvin alkanutta yhteistyötä. Olemme jatkossa
myös avoimempia asioidemme suhteen, tiedottaen osavuosikatsauksista niin toimintaryhmille kuin jäsenillemmekin.
Kyläasiamiesten projektit toimintaryhmissä ovat loppumassa ensi vuoden aikana. Vain
Maaseudun Sivistysliitolle jää yksi kokopäiväinen kyläasiamies, hänenkin työsuhteensa
päättyy 2012 alussa (käytännössä 2011 lopussa). Tämä on toiminta-aluettamme ajatellen
aivan liian vähän! Neuvottelemme Pohjois-Savon liiton kanssa kyläasiamiehen
palkkaamisesta toiminta-alueellemme. Mikäli suunnitelmamme toteutuvat, voisi
kyläasiamies aloittaa työnsä loppuvuodesta 2011 tai alkuvuodesta 2012.

Ideoimme yhdessä toimintaryhmien kanssa ensi vuodelle Kyläpuu -teeman. Tarkoituksena
on paitsi lisätä Pohjois-Savon kylien tunnettuvuutta myös yhdistää voimavarojamme.
Otamme keväällä yhteyttä kaikkiin toiminta-alueellamme toimiviin kyliin ja toivotamme
kaikki tervetulleiksi osallistumaan kyläpuun istuttamiseen. Kaikki istutetut puut kuvataan ja
puista kootaan ”näyttely” sopivaksi katsomaamme paikkaan. Kannustamme kyliä myös
haastamaan muut kylät mukaan. Jatkossa puuteeman ympärille voi kehitellä monenlaista,
esim. 10 vuoden kuluttua puille voisi teettää linnunpöntöt.
Pidämme yllä Pohjois-Savon liiton avustuksella Maallemuutto.info-nettisivuja.
Valtakunnalliset tapahtumat ja niihin osallistuminen
Hallitus valitsee 1-2 henkilöä, jotka osallistuvat SYTY:n kevään kylätoimijoiden
neuvottelupäiville ja syksyn LOKAALI-seminaariin. Hallitus nimeää myös edustajan, joka
osallistuu SYTY:n vuosikokoukseen valtakirjalla.
Lisäksi vuoden aikana osallistutaan 1-3 valtakunnalliseen tapahtumaan, jotka liittyvät
kylätoimintaan (seminaarit, koulutukset yms.). Myös niihin hallitus valitsee 1-2 henkilöä.
Osallistujat ovat velvollisisa tekemään raportin matkasta sekä toimittamaan tapahtumissa
jaettavan aineiston kaikille hallituksen jäsenille. Saaduista tiedoista kootaan Pohjois-Savon
kylät ry:n nettisivuille yhteenveto, josta saatavaa tietoa voivat hyödyntää kaikki alueen
kylätoimijat.
Vuoden kylän ja asukasyhdistyksen valitseminen
Aktivoimme tiedotteissamme alueemme kyliä ja asukasyhdistyksiä hakemaan Vuoden
kylä/ kaupunginosa -titteliä.
Mikäli katsomme aiheelliseksi, valitsemme Kylien sankarin yhdessä toimintaryhmien
kanssa sekä Vuoden kunnan.
Varainhankinta
Hallitus miettii 2011 aikana erilaisia keinoja omaehtoiseen varainhankintaan ja laatii siitä
suunnitelman toteuttamisajankohtineen.
Jäsenhankinta
Tavoitteenamme on vuoden 2011 aikana saada 90 jäsentä, 5 kannatusjäsentä sekä 5
yksityishenkilöjäsentä.

