
 

 

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2020  
 
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 sekä edistämme kyläturvallisuutta. 
Toimimme koko Pohjois-Savon maakunnan alueella. Pohjois-Savossa on 271 kylää, joista 170 
kyläyhdistystä ja 101 kylätoimikuntaa. Pohjois-Savossa on 18 kuntaa, jonka alueella Pohjois-Savon Kylät ry 
toimii.  
 
Toimintavuosi 2020 
 
Pohjois-Savon Kylät ry toimintavuosi 2020 jatkaa edellisten toimintavuosien tapaan toimintaa hankkeiden 
sekä perustoiminnan osalta. Perustoiminnan osalta pystymme pitämään edellisen vuoden tason, 
valtionavun pysyessä samalla tasolla. Kyläturvallisuustyöhön on haettu hankerahoitusta ja haetaan 
edelleen, jotta lisäresursseja saadaan 
kylien ja Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen tueksi. Pohjois-Savon Kylät ry:n rooli maakunnallisena 
kyläyhdistyksenä on toimia kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä sekä tiedottaa ja viestiä kylille 
ajankohtaisista asioista. Pohjois-Savon Kylät valitsee vuosittain Pohjois-Savon Liiton kanssa Pohjois-Savon 
Vuoden Kylän. Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminnassa huomioidaan Suomen Kylätoiminta ry:n 
valtakunnallinen paikallisen kehittäminen ohjelma, joka ulottuu vuoteen 2020. Osallistumme vuonna 2020 
uuden valtakunnallisen ohjelman luomiseen.  
 
 
Toiminta vuonna 2020 

➢ Kylätoiminnan tiedonvälittäjänä ja kehittäjänä toimiminen 
➢ Kylärekisterin ja kylätalorekisterin ylläpito 
➢ Pohjois-Savon Vuoden kylän 2020 valinta yhdessä Pohjois-

Savon Liiton kanssa 
➢ Avoimet Kylät –päivä 
➢ Palkkatuella lisäresurssin palkkaaminen 
Vuonna 2020 jatkuvat hankkeet 

➢ Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hankkeen toteuttaminen 
Haetut hankkeen vuodelle 2020 (päätöksiä odotetaan) 

➢ Arjen turvaa Pohjois-Savon kylissä -hanke (STEA)   
➢ Ikäihmiset kokoon kyliltä (Olvi-säätiö) 

Uudet hankeaihiot seuraaville vuosille 
➢ Haetaan uusia kumppaneita ja rahoitusmahdollisuuksia kylätoiminnan tarpeiden pohjalta 
➢ Kyläkortit kuntoon kylätietojen esittely sekä kylätalojen markkinointi  
➢ Somekampanja ja nuorten kesätyöllistäminen kylien arki esiin 
➢ Kestävä kehitys osana kylien toimintaa 
➢ Kaikkien kylä – asukkaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 

heikoimmassa asemassa olevien ja syrjäytyneiden mukaan saaminen asukaslähtöiseen toimintaan 
kylillä 

 
 



 

Pohjois-Savon Vuoden kylän 2020 valinta 
 
Pohjois-Savon maakunnassa on valittu Vuoden kylä vuodesta 1987 alkaen. Yhdistyksemme perustamisen 
jälkeen Pohjois-Savon Liitto ja Pohjois-Savon Kylät ry ovat päättäneet Pohjois-Savon Vuoden Kylän 
valinnasta yhdessä. Pohjois-Savon Kylät ry esittää Pohjois-Savon Liitolle valintansa perusteluineen ja 
Pohjois-Savon Liitto palkitsee kyseisen kylän/kaupunginosan maakuntavaltuuston kokouksessa kesäkuussa 
maakuntalintu kuikka -viirillä. 
Vuonna 2020 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 
2020. Lisäksi ehdokkaiden joukosta valitaan kylä, joka lähetetään valtakunnallinen Vuoden Kylä –kilpailuun 
vuonna 2021. Materiaalin ja hakemuksen valtakunnalliseen Vuoden Kylä –kilpailuun tekee valittu kylä 
esityksen perusteella. Lisäksi voidaan myöntää kunniakirja, jollakin kylälle / kylille erityisperustein. Pohjois-
Savon Vuoden 2020 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, Instagram ja 
Youtube kanava. 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, 
kaikille sähköisen kyläkirjeen tilanneille sekä sidosryhmille ja yhteiskumppaneille. Sähköisen kyläkirjeen voi 
lisäksi tilata yhdistyksen kotisivujen kautta, kuka vain kylätoiminnasta kiinnostunut. Paperiset 
jäsentiedotteet toimitetaan kevät- ja syyskokous kutsujen mukana kaksi kertaa vuoden aikana. 
Hyödynnämme tiedotuksessa www.pohjoissavolaiset.fi sivustoa sekä alueemme menoinfoa. 
Mediatiedotteita lähetetään tarpeen mukaan ja kutsutaan mediaa paikalla kylä- ja hanketapahtumiin. 
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 vuonna 2019 yhteensä 271. Kylätalorekisteriin 
kasataan maakunnan alueelta kylätaloja, nuorisoseurantaloja tai muita kylän yhteiskäytössä olevia tiloja. 
Kylätalojen tiedot julkaistaan Pohjois-Savon Kylät ry:n kotisivuilla. Vuoden 2020 aika pyritään tiedottamaan 
uusista kotisivuilta sekä saamaan sinne sekä kylien että kylätalojen ajantasaiset tiedot.  Hankkeiden myötä 
kehitämme kylätalorekisteriä siihen suuntaan, että se palvelisi tiedotuksellisesti laajaa joukkoa sekä 
Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen tarpeita arjen häiriötilanteissa. 

Resurssit  

Kyläasiamies palkattuna kylätoimintaan valtionavulla 0,5 htv / vuosi 2020. Lisäksi hankkeiden kautta 
työntekijäresurssit Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke projektipäällikkö (1 htv)  ja kyläpalveluohjaaja (1 
htv) sekä kyläasiamies (0,5 htv). Vuoden 2019 lopussa haettu palkkatuki työntekijää toimistotyöhön, joka 
mahdollistaa lisäresurssia vuodelle 2020. Uudet myönteiset hankepäätökset voivat tuoda lisäresurssia 
Pohjois-Savon Kylät ry:lle vuonna 2020.  

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 noin 9-10 kertaa vuoden aikana. Kokousten välillä hallitus pitää yhteyttä 
sähköpostitse sekä järjestää tarvittaessa sähköpostikokouksia päätöksentekoa varten. Hallitus valitsee 

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


 

varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Puheenjohtaja valmistelee kokoukset yhdessä 
kyläasiamiehen (sihteeri) kanssa.  

Hallitus nimeää Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajan Suomen Kylät 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 Pohjois-Savon Leader-ryhmille ja Leader-työntekijöille. 

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.  Muita yhteistyökumppaneita Sydän 
Savon maaseutupalvelut sekä Maaseudun turvaverkko-hanke.  Yhteistyö Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen 
kanssa. Tehdään kannanottoja ja lausuntoja kylätoimintaan liittyviin ajankohtaisiin asioihin liittyen, joiden 
tarve nousee esiin kylätoimintakentältä. 

Talous ja varainhankinta 

Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminta pohjautuu valtakunnalliseen kylätoiminnan valtionavustukseen, joka 
kanavoidaan Suomen Kylät 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.  
 
 
Toteutettavat hankkeet 2020  

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hanke 

Yhdistys toimii hallinnoija ja toteuttajana Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hankkeessa. Hanke kestää 
1.9.2018-30.6.2021. Hanke on osa STEA:n rahoittamaan Elämänoteverkostoa, jota hallinnoi Ikäinstituutti ja 
Valli ry. Hankkeen rahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA). Hankkeessa on 
palkattuna kokoaikaisina projektipäällikkö Satu Iljo (1 htv / vuosi 2020) ja kyläpalveluohjaaja Eeva Hyytinen 
(1 htv / vuosi 2020). Kyläasiamies Merja Kaija työskentelee hankkeelle osa-aikaisesti (0,5 htv / vuosi 2020).  
 
Hankkeen toiminta-alueena ovat seuraavat kunnat: Kaavi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Siilinjärvi, 
Pielavesi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Rautavaara ja Iisalmi.  
Viisi kylää saa hankkeen aikana oman virkistyspäivän kerran kuussa (Etelä-Tuusniemi / Kosula (Tuusniemi), 
Haluna (Kuopio), Kotalahti (Leppävirta), Muuruvesi (Kuopio) ja Sorsakoski (Leppävirta). Pop up -kylät 
saavat hankkeen aikana 2-3 virkistyspäivää omalle kylälleen: Hautolahti (Tervo), Kangaslahti / Palonurmi 
(Kuopio / Rautavaara), Koillis-Tuusniemi / Paakkila (Tuusniemi), Kolmisoppi (Siilinjärvi), Korpijoki-
Ohenmäki (Kiuruvesi), Kärkkäälä (Suonenjoki), Laukka-aho (Tuusniemi), Paisua (Sonkajärvi), Pohjois-
Pielavesi (Pielavesi), Puponmäki (Leppävirta), Pörsänmäki (Iisalmi) ja Ruotaanlahti (Iisalmi). 
 
Hankkeemme haluaa olla turvaamassa harvaanasutuilla maaseutualueilla asuvien ikäihmisten 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia asua ja elää omissa kodeissaan maaseudulla sekä saada osallistumisen 
mahdollisuuksia.  Me hankkeena viemme toimintaa kylille virkistys– ja palvelupäivien kautta. Näiden päivien 
sisällön suunnittelemme yhdessä ikäihmisten, kylän toimijoiden ja yhteistyöverkoston kanssa ikäihmisten 
tarpeita ja toiveita kuunnellen.  
Toiminnan kautta kiinnitämme ikäihmiset osaksi paikallisyhteisöä ja lisäämme kylän yhteisöllisyyttä. 
 



 

Yhteisöllisyyden lisäksi tarjoamme päivissä tietoa ikäihmisten kotona asumisen tueksi, kodin ja arjen 
turvallisuudesta, digitaidoista ja etäosallistumisesta sekä liikunnasta ja ravitsemuksesta.  
 
Haluamme vahvistaa osallisuutta mahdollistamalla ikäihmisten ja kylätoimijoiden kohtaamista. Päivissä 
keskustellaan, tehdään yhdessä, syödään ja kahvitellaan. Ja välillä tanssitaan, lauletaan, nautitaan 
kulttuurista ja yhdessä olosta. 
 
Pohjois-Savon Kulttuurirahastolta saatu vuosille 2019-2020 avustusta kulttuurielämyksien toteuttamiseen 
maaseudun ikäihmisille H.J. Aminoffin rahastosta. Avustus tukee Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen 
toteuttamista.  
 
Haetut hankkeet vuodelle 2020 
 
Arjen turvaa Pohjois-Savon kylissä -hanke 
 
”Arjen turvaa Pohjois-Savon kylissä” -hanke edistäisi Pohjois-Savon maaseudun asukkaiden ja 
kesäasukkaiden arjen turvallisuutta, antaisi asukkaille valmiuksia toimia arjen häiriötilanteissa sekä lisäisi 
turvallisuuden tunnetta ja varautumista Pohjois-Savon maaseudulla. Hankkeen myötä perustettaisiin 
Pohjois-Savoon 20 kyläturvaryhmää toimimaan arjen häiriötilanteissa. Kyläturvaryhmät toimisivat 
tarvittaessa niin kyläläisten, kesäasukkaiden kuin Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja / tai kuntien apuna 
arjen häiriötilanteissa. Lisäksi hankkeessa järjestettäisiin turvallisuuttaa lisäävä koulutusta.  
Hanke on jätetty toukokuussa 2019 STEAlle ja päätöstä odotellaan joulukuussa 2019. Hanketta on haettu 
ajalle 1.1.2020- 31.12.2022. Kokonaisbudjetti kolmelle vuodelle 303 725 €.  
 
Ikäihmiset kokoon kyliltä (Olvi-säätiö) 
 
Hankkeessa järjestettäisiin maaseudun ikäihmisille virkistyspäiviä kylätaloilla tai muilla yhteisillä 

kokoontumispaikoilla. Apurahaa käytettäisiin toimintaa koordinoivan työntekijän kuluihin ja matkoihin, 

toimintakuluihin, yleiskuluihin, vuokriin sekä tiedotukseen. Apurahalla pystyisimme toteuttamaan vuodessa 

noin 40-50 virkistyspäivää seuraavilla kylillä, joille ikäihmisten toimintaa ei vielä ole voitu tarjota. Apurahaa 

haettu ajalle 1.1.2020-31.12.2021 Vuodelle 2020 on haettu apurahaa 75120 €. Päätöstä apurahan 

saamisesta odotetaan joulukuussa 2019.  

 

Uudet hankeaihiot seuraaville vuosille 
 

Pohjois-Savon Kylät ry hakee uusia kumppaneita ja rahoitusmahdollisuuksia kylätoiminnan tarpeiden 
pohjalta uusien hankkeiden saamiseksi kylätoiminnan tueksi. Hankeideoihin haetaan vahvistusta kylien 
tarpeista-   

➢ Kyläkortit kuntoon kylätietojen esittely sekä kylätalojen markkinointi  
➢ Somekampanja ja nuorten kesätyöllistäminen kylien arki esiin 
➢ Kestävä kehitys osana kylien toimintaa 
➢ Kaikkien kylä – asukkaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 

heikoimmassa asemassa olevien ja syrjäytyneiden mukaan saaminen asukaslähtöiseen toimintaan 
kylillä 

 

Somesta meidät löytää 

Pohjois-Savon Kylät ry  

@pohjoissavonkylat 

Pohjois-Savon Kylät ry 

@PSKylat 

Pohjois-Savon Kylät ry 

@pskylat 


