
 

 

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
 

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 
toteutamme hankkeita. Toimimme koko Pohjois-Savon maakunnan alueella. Pohjois-Savossa on reilut 300 kylää. 
 

Toimintavuosi 2019 
 
Pohjois-Savon Kylät ry toimintavuosi 2019 on toiminnan kannalta merkittävä vuosi. Kyliä pystymme palvelemaan 
kahden eri hankkeen voimin ja lisäksi aloitamme yhteistyön Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liiton kanssa. 
Perustoiminnan osalta pystymme pitämään edellisen vuoden tason, valtionavun ollessa samalla tasolla. 
Kyläturvallisuustyötä jatketaan osana kylätoiminnan perustyötä ja etsitään rahoitusmahdollisuuksia 
kyläturvallisuuden kehittämiseksi ja jatkamiseksi hanketoiminnan avulla. 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 Kylän. Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminnassa 
huomioidaan Suomen Kylätoiminta ry:n valtakunnallinen paikallisen kehittäminen ohjelma, joka ulottuu vuoteen 
2020. 
 
 

Toiminta vuonna 2019 

➢ Kylätoiminnan tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana toimiminen  
➢ Kylärekisterin ja kylätalorekisterin ylläpito 
➢ Pohjois-Savon Vuoden kylän 2019 valinta yhdessä Pohjois-Savon Liiton kanssa 
➢ Avoimet Kylät –päivä 
➢ Yhteistyön käynnistäminen Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton kanssa 
➢ Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hankkeen toteuttaminen 
➢ Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan –hankkeen toteuttaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pohjois-Savon Vuoden kylän 2019 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 2019 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 2019. Lisäksi ehdokkaiden joukosta 
valitaan kylä, joka lähetetään valtakunnallinen Vuoden Kylä –kilpailuun. Materiaalin ja hakemuksen valtakunnalliseen 
Vuoden Kylä –kilpailuun tekee valittu kylä esityksen perusteella. Lisäksi voidaan myöntää kunniakirja, jollakin kylälle 
erityisperustein. Pohjois-Savon Vuoden 2019 kylälle myönnetään rahapalkinto.  
 

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. 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. Vuoden 2019 aikana hankimme osaamista tehdä ja 
julkaista pieniä videoita, joita jaamme sosiaalisessa mediassa ja Youtubessa. Mediatiedotteita lähetetään tarpeen 
mukaan ja kutsutaan mediaa paikalla mm. hankkeiden tapahtumiin. Hyödynnetään yhteistyöverkostoa 
tiedottamisen tukea. 

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. Vuoden 2019 tavoitteena on lisätä kylätalojen määrää kylärekisterissä sekä 
kehittää kylätalorekisteriä siihen suuntaan, että se palvelee myös Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen tarpeita mm. 
hätätilanteissa ja varautumiskeskuksina. 

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. 

 

 

http://www.pohjois-savonkylat.fi/


 

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 ja Sakke-hankkeen kanssa jatketaan yhteistyötä. Kylä- ja asukasyhteisöjä palvelevien 
hankkeiden kanssa tehdään yhteistyötä. Jatketaan Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan –hankkeen myötä 
tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon Liikunnan kautta.  Muita yhteistyökumppaneita Sydän Savon maaseutupalvelut, 
Kirkonkylät palvelukeskuksina –hanke sekä Maaseudun turvaverkko-hanke. Tehdään kannanottoja ja lausuntoja 
kylätoimintaan liittyviin ajankohtaisiin asioihin liittyen. 

Uutta yhteistyötä Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton kanssa 

Syksyllä 2018 alulle laitettu yhteistyö Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton kanssa saadaan käyntiin vuoden 2019 
aikana. Tuetaan tiedottamista avustusten osalta Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liittoa ja lisäksi järjestetään yksi 
yhteinen tilaisuus syksyllä 2019.   

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. Lisäksi toimintaan haetaan erilaisia avustuksia ja hankerahoituksia. 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. Vuoden 2019 jäsenmäärä pyritään pitämään vuoden 2018 tasolla. 
 
 

Hanketoiminta 

 

 

 

 

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hanke 

Yhdistys toimii hallinnoija Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hankkeessa. Hanke kestää 1.9.2018-30.6.2018. Hanke on 
osa Elämänoteverkostoa, jota hallinnoi Ikäinstituutti ja Valli ry. Hankkeen rahoitus tulee Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA). Hankkeessa on palkattuna kokoaikaisina projektipäällikkö Satu Iljo ja 
kyläpalveluohjaaja Eeva Hyytinen. Kyläasiamies Merja Kaija työskentelee hankkeelle osa-aikaisesti.  
Hankkeen toiminta-alueena ovat: Kaavi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Siilinjärvi, Pielavesi, Suonenjoki, Tervo, 
Tuusniemi, Rautavaara ja Iisalmi. 
 
Hankkeen tarkoituksena on järjestää maaseudun ikäihmisille matalankynnyksen palvelupäiviä. Palvelupäivien kautta 
ikäihmiset saavat mielekästä tekemistä ja yhteisöllisyyden kokemuksia, vertaistukea, tukea turvalliseen kotona 
asumiseen sekä tietoa ja ohjausta etäasiointiin ja kotiin tuotaviin palveluihin. Palvelupäivien kautta ikäihmiset saavat 
sisältöä arkeen. Palvelupäivien kautta ikäihmisten yksinäisyys vähenee, ikäihmiset saavat kontakteja lähiyhteisöön 
sekä osallistumisen mahdollisuuksia lähellä kotia. 
 
Hankkeen päätavoitteena on palvelupäivien kautta lisätä harvaanasutun maaseudun ikäihmisten kotona asumisen 
mahdollisuuksia ja turvallisuutta, sosiaalisten kontaktien määrää, osallisuutta sekä samalla vähentää ikäihmisten 
yksinäisyyttä. 
 



 

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savossa harvaanasutulla maaseutualueella asuvat ikäihmiset (kyläalueet, joissa 
toimintaa tullaan järjestämään) ja toissijaisena kohderyhmänä ovat näiden kylien alueella asuvat henkilöt, joilla olisi 
tarvetta saada tukea kotona asumiseen ja toimintakykyyn sekä saada sosiaalisia kontakteja (esim. työttömät, 
pitkäaikaissairaat). Lisäksi kohderyhmänä ovat kyläyhteisön muut toimijat ja asukkaat, jotka hyötyisivät kylätaloilla 
ikäihmisille järjestettävistä palvelupäivistä. Kylätoimijoille tulee samalla tietoa, oppia ja verkostoja palvelupäivien 
järjestämiseen omatoimisesti. 
 
Järjestetään ikäihmisille palvelupäiviä joko säännöllisesti (Kotalahti, Sorsakoski, Muuruvesi, Haluna, Etelä-Tuusniemi) 
tai pop up tyyppisesti (10 kylää mukaan) ikäihmisten tarpeiden pohjalta.  

 
 
 

 

 

 

 

Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan -hanke 

Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan hanke on alkanut syyskuun alussa 2018.Hankkeeseen on palkattu osa-
aikaiseksi (50%) koulutuskoordinaattoriksi Sari Vainikainen. Kyläasiamies Merja Kaija työskentelee hankkeelle osa-
aikaisesti.  Hanke käynnistyy Pohjois-Savon Kylien hallinnoimana ja Pohjois-Savon Liikunta on hankkeessa 
osatoteuttajana.  Toteutamme hankkeen yhdessä kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueella (Kaavi, 
Kuopion maaseutualueet, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi). Hankkeen toteutusaika 1.9.2018-31.10.2019. Hanke 
toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuelle ja on yksi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n rahoittamista Leader-
hankkeista. Hankkeen kustannusarvio on 101 173 €, josta EU:n osuus 38 243,39 €. 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki toteutusalueella toimivat yhdistykset ja yhdistyksissä mukana olevat 
vapaaehtoiset toimijat, hallituksen jäsenet, työntekijät sekä kaikki yhdistystoimintaan mukaan tulosta kiinnostuneet. 
Hankkeessa toteutetaan erilaisia koulutuksia ja työpajoja yhdistystoimijoille niin paikan päällä kuin etänä. Lisäksi 
yhdistyksille voidaan tarjota yhdistyskohtaisia teemoitettuja työpajoja.  
Lisäksi hankkeessa pilotoidaan matalan kynnyksen liikuntatoimintaa tai etäliikuntaa kahdella alueella.  
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