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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 2015 
 
Pohjois-Savon Kylät ry:n rooli maakunnallisena kyläyhdistyksenä on toimia kylä- ja 
asukasyhdistysten ja kylien yhteenliittymien asioiden eteenpäin viejänä sekä tukea asuinalueiden, 
kylien kuin kaupunginosien elinvoimaisuutta, arjen turvallisuutta, sosiaalista hyvinvointia ja 
lähipalveluita. Pohjois-Savon Kylät ry toimii yhteyksien rakentajana sekä tiedon välittäjänä eri 
toimijoille. Pohjois-Savon Kylät ry haluaa nostaa kylä- ja asukastoiminnan arvostusta sekä 
edesauttaa toimijoita hyödyntämään erilaisten rahoituslähteiden mahdollisuudet kylä- ja 
asukastoiminnan kehittämisessä.  Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminnassa huomioidaan Suomen 
Kylätoiminta ry:n paikallisen kehittäminen ohjelma sekä maakunnan Leader -ryhmien ohjelmien 
sisällöt.  
 
Vuoden 2015 alussa jatketaan maakunnallisen Kyläohjelman laatimista, johon on koottuna 
kylätoiminnan tarpeet, haasteet sekä konkreettiset toimenpiteet maakunnallisen kylätoiminnan 
edistämiseksi.   

 

Toiminnan painopisteet vuodelle 2015 

 Kylä- ja asukastoiminnan tukeminen ja arvostuksen nostaminen, kylien toimintaa 
kehittävien hankkeiden saaminen maakuntaan 

 Kylätoiminnan edunvalvojana toimiminen 
 Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen kylä- ja asukastoiminnan edistämiseksi 
 Kylätoimintaa koskevan tiedon välittäminen kylille ja asuinalueille, verkostoille ja 

yhteistyökumppaneille 
 Maaseudun lähipalveluiden turvaaminen, tuetaan lähipalveluiden säilymistä ja kylien omaa 

lähipalvelutoimintaa  
 Lähidemokratia, asukkaiden äänen ja osallisuuden esille nostaminen ja aktivointi 

 
Tavoitteet vuodelle 2015 

 Jäsenmäärä tavoite on: 80 yhdistysjäsentä, 25 henkilöjäsentä, 4 kannattajajäsentä sekä 
yhteisöjäseniksi kuntia.  

 Kylätalorekisterin esille tuominen ja kylätalojen tietojen kasaaminen 
 Kylärekisterin ylläpito 
 Kylätoimijoille ja yhteistyökumppaneille tiedottaminen 

 

 

 



 

 

Viestintä ja tiedottaminen 

Viestintä- ja tiedotustyö on keskeinen osa Pohjois-Savon Kylät ry:n toimintaa.  Kootaan ja 
välitetään ajankohtaista tietoa kyläasioista kyläyhdistyksille. Kyläasiamies vastaa viestinnästä ja 
tiedottamisesta. 

Kotisivut www.pohjois-savonkylat.fi 
Kotisivut ovat yhdistyksen viestinnän perusta ja kaikki muu viestintä linkittyy niihin. Sivuja 
käytetään myös kylien viestintään. Kylät voivat mm. ilmoittaa järjestämiään tapahtumia sivuston 
tapahtumakalenteriin sekä kylätalojensa tiedot kylätalorekisteriin ja verkkosivujensa linkin 
julkaistavaksi sivuilla. Verkkosivujen kautta tiedotetaan laajasti kyliä koskevista asioista 
maakunnan alueella. Pidetään vuoden aikana nettisivut ajan tasalla ja jatketaan sivuista 
tiedottamista.  

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. 

Sähköiset kyläkirjeet  
Sähköinen kyläkirje toimii Pohjois-Savon Kylät ry:n sähköisenä uutiskirjeenä, joka julkaistaan 
noin 1 kerran kuukaudessa. Sähköinen kyläkirje toimitetaan edellisen vuoden tapaan kaikille 
kylille, joiden yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet on ilmoitettu kylärekisteriin sekä 
sidosryhmätahoille. Sähköisen kyläkirjeen voi lisäksi tilata yhdistyksen kotisivujen kautta, kuka 
vain kylätoiminnasta kiinnostunut.  Kyläkirjeiden kautta tiedotetaan laajasti kyliä koskevista 
asioista maakunnan alueella, nostetaan kylätoimintaa koskettavia tärkeitä asioita esille sekä 
tarvittaessa viestitään valtakunnan tasolla tapahtuvista kylätoimintaa koskevista asioista. 

Facebook               
Facebookin kautta tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä linkitetään kylätoimintaa liittyvää 
tietoa ja tapahtumia. Pohjois-Savon Kylät ry:n facebook sivu on julkinen, joten sivua pääsee 
katsomaan, ilman että on kirjautunut Facebookkiin. 

Jäsentiedotteet (paperiset, postin kautta) 
Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsentiedotteita julkaistaan 4 kertaan vuodessa, kaksi keväällä ja kaksi 
syksyllä. Paperiset jäsentiedotteet toimitetaan Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenille, 
yhteistyötahoille sekä maakunnan kansanedustajille. Jäsentiedotteisiin kootaan ajankohtaisia 
juttuja niin maakunnan tasolta ja kyliltä. 

MaaseutuPlus 
Suomen Kylätoiminta ry toimittaa Maaseutuplus lehteä, joka tilataan lisämaksusta halukkaille 
Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenyhdistyksille. 

 

 



 

 

Toiminta ja tapahtumat 

Järjestetään tapahtumia yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n, maakunnassa toimivien muiden 
tahojen, yhteistyökumppanien sekä kylien asukkaita ja toimijoita palvelevien hankkeiden kanssa. 
Tarvittaessa osallistuminen sidosryhmien järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin, mikäli hallitus 
katsoo tarpeelliseksi. 

Avoimet Kylät ja Leader-tapahtuma järjestetään yhteistyössä Leader-ryhmien kanssa kesäkuussa. 

Valtakunnalliset tapahtumat ja niihin osallistuminen 

Osallistutaan Suomen Kylätoiminta ry:n kylätoimijoiden neuvottelupäiville ja kyläasiamiespäiville 
sekä resurssien ja tarpeiden mukaan myös muihin valtakunnallisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. 
Hallitus valitsee Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajat ja sen lisäksi kannustetaan kylien edustajia 
osallistumaan myös em. tapahtumiin. Hallitus nimeää Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajan Suomen 
Kylätoiminta ry:n vuosikokouksiin. Muihin valtakunnallisiin tapahtumiin osallistumisesta päättää 
hallitus käytössä olevien resurssien mukaan. 

Kylärekisteri ja kylätalorekisteri 

Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää maakunnallista kylärekisteriä, josta löytyvät kylien yhteyshenkilöt. 
Kyliä Pohjois-Savossa on noin 300. Sähköisen kyläkirjeen ja jäsentiedotteen kautta muistutetaan 
kyliä ilmoittamaan muuttuneet yhteystiedot kyläasiamiehelle. Kylätalorekisteriin kasataan 
maakunnan alueelta kylätaloja, nuorisoseurantaloja tai muita kylän yhteiskäytössä olevia tiloja. 
Kylätalojen tietoja 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, vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokousten välillä hallitus pitää yhteyttä 
sähköpostitse sekä järjestää tarvittaessa sähköpostikokouksia päätöksentekoa varten. 
Syyskokouksen jälkeen uusi hallitus perehdytetään hallitustyöskentelyyn. Hallitus valitsee 
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Tarvittaessa hallitus voi muodostaa työryhmiä 
eri teemojen ympärille. 

Puheenjohtaja valmistelee kokoukset yhdessä sihteerin ja varapuheenjohtajan kanssa. 

Yhteistyö 

Vuoden aikana panostetaan sidosryhmäyhteistyöhön ja luodaan verkostoja eri toimijoiden kanssa. 
Jatketaan ja lähennetään yhteistyötä toimintaryhmien (Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry, 
Ylä-Savon Veturi ry ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry) kanssa. Roolijakoa selkeytetään 
entisestään ja päällekkäistä työtä pyritään välttämään. 

Pohjois-Savon Kylät ry on tehnyt yhteistyötä Kaista Savoon sekä muiden kyliä ja maaseudun 
asukkaita palvelevien hankkeiden kanssa. Jatketaan yhteistyötä edelleen hankkeiden kanssa ja 



 

ollaan mukana tiedotuksen keinoin edesauttamassa valokuituverkon laajentumista maakunnan 
alueella. Pohjois-Savon Kylät ry välittää tietoa myös muista maaseudun ja kylien kehittämiseen 
liittyvistä hankkeista ja aktivoi jäseniään tarvittaessa hankeyhteistyöhön. 

Tehdään yhteistyötä muiden maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa. Välitetään tietoa maakunnan 
kylien asioista ja haasteista myös valtakunnantasolle (SYTY, Kuntaliitto, Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmä, muut valtakunnalliset organisaatiot). 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 2015 kylän ja esittää sen Pohjois-Savon Liitolle 
palkittavaksi. Vuonna 2015 muutetaan Pohjois-Savon vuoden kylän valintaa siten, että kylä valitaan 
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 kylämyönteisin 
kunta. 

Muut palkitsemiset 

Jos aiheelliseksi katsotaan, voidaan esittää Suomen Kylätoiminta ry:lle kylätoiminnan tiennäyttäjää 
ja vuoden maaseututoimija.  Yhdessä toimintaryhmien kanssa valitaan Kylien Sankari, joka 
palkitaan Pohjois-Savon omassa maaseutugaalassa. 

Jäsenyhdistysten juhliessa merkkipäiviään, pyritään kutsusta osallistumaan tilaisuuksiin ja 
luovuttamaan niissä Pohjois-Savon Kylät ry:n viiri juhlivalle yhdistykselle. 

Talous ja varainhankinta 

Valtaosa Pohjois-Savon Kylät ry:n rahoituksesta tulee Suomen Kylätoiminta ry:n kanavoiman 
valtionavun kautta. Omaa varainhankintaa ovat jäsenmaksutuotot sekä viestintäyhteistyöstä ja 
ilmoitusmyynnistä saatavat tuotot. Talousarvio vuodelle 2015 on tämän toimintasuunnitelman 
liitteenä.  Talousarvion toteutumista käsitellään vähintään 4 kertaa vuodessa hallituksen 
kokouksissa (osavuosiraportit) ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Rahastonhoitaja huolehtii maksuista ja kyläasiamies tekee laskut. Varainhankintaa ja omaehtoista 
varainhankintaa tehdään säätiöiden suuntaan sekä hakemalla yhteistyökumppaneita ja myymällä 



 

mainostilaa jäsentiedotteeseen. Kyläasiamiehen työpanosta myydään ostopalveluna 
yhteistyötahoille tarpeen mukaan.  

Jäsenet ja jäsenhankinta 

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. 
 
Jäsenhankintaa tehdään jalkautumalla kylätoimijoiden yhteisiin tilaisuuksiin, joita järjestävät kylien 
yhteenliittymät. Tuodaan Pohjois-Savon Kylät ry:n roolia näkyväksi vuoden aikana, jonka kautta 
saadaan uusia jäseniä mukaan toimintaan. Päätetään kannatusjäsenmaksun lisäksi 
yhteisöjäsenmaksu, jotta kuntia voidaan saada jäseneksi. Tavoitteena on saada kaikki Pohjois-
Savon kunnat jäseniksi. Jäsenmäärä tavoite: 80 yhdistysjäsentä, 25 henkilöjäsentä, 4 
kannattajajäsentä. 

Hanketoiminta 

Edistetään maakunnallista kylätoimintaa tukevaa hanketoimintaa sekä haetaan mahdollisuuksien 
mukaan Leader -ryhmiltä hanketta, jonka tarve lähtee kylätoimijoiden tarpeista. Lisäksi haetaan 
säätiöiden rahoitusta kylätoiminnan tukemiseen sekä Avoimet Kylät ja Leader -tapahtuman 
markkinointiin. Edistetään Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminnalla maakunnallista hanketoimintaa sekä 
kylä- ja asukastoimintaan liittyviä hankkeita.  

 
 

Liite: Talousarvio 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


