
 

1 
 

 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
 
 
1. Yleistä 
Järvi-Suomen kylät ry (Jäsky) toimii Etelä-Savon paikalliskehittäjien, erityisesti kylä-, asukas- ja 
kaupunginosayhdistysten yhteistyöfoorumina sekä toiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana. Yh-
teistyössä näiden toimijoiden sekä alueen Leader -toimintaryhmien ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa Järvi-Suomen kylät ry edistää Etelä-Savon maakunnan maaseudun, kylien, asuinalueiden 
sekä kunta- ja kaupunkikeskusten asukaslähtöistä kehittämistä. 
 
Toimintavuosi 2020  
 
Vuonna 2020 valtionavustus säilyy vuoden 2019 tasolla. Vuoden aikana keskitytään palvelemaan 
Etelä-Savon kylä-, asukas- ja kaupunginosayhdistyksiä. Kyläasiamiehen tehtäviä hoidetaan osto-
palvelusopimuksena. 
Vuoden 2020 toiminnan painopisteitä ovat: 

- alueellisten koulutusten järjestäminen kylien tarpeiden pohjalta 

- maakunnalliseen ja alueelliseen osallisuustyön jatkaminen 

- alueellinen ja ylimaakunnallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 
2. Yhdistyksen hallinto 
Vuosittain järjestetään sääntöjen määräämät yhdistyksen varsinaiset kokoukset; kevät- ja syys-
kokous. Hallitus kokoontuu 4 - 6 kertaa vuodessa tai tarvittaessa.  
Hallitus valitsee työvaliokunnan, joka kokoontuu tarvittaessa.  
Lisäksi voidaan asettaa tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. 
 
3. Yhdistyksen henkilöstö 
Yhdistys ostaa kyläasiamiehen palvelut ostopalvelusopimuksena keskimäärin 12 tuntia/viikko. 
Lisäksi kyläasiamies työskentelee yhdistykselle palkattuna Etelä-Savon alueella toteutettavien 
yhteistyöhankkeiden suunnitelmien mukaisesti.  
Stea:n Kylät yhdessä hankerahoituksen varmistuttua palkataan yhdistykselle tarvittava määrä 
hanketyöntekijöitä.  
 
4. Yhdistyksen talous 
Järvi-Suomen kylät ry:n toiminta pohjautuu valtakunnalliseen kylätoiminnan valtionavustukseen, 
joka kanavoidaan Suomen kylätoiminta ry:n kautta maakunnallisiin kyläyhdistyksiin. Oman va-
rainhankinnan rungon muodostavat jäsenmaksutuotot. Talousarvion toteutumista seurataan hal-
lituksen kokouksissa kolmen kuukauden välein. 
Lisäksi yhdistykselle on haettu rahoitusta Kylät yhdessä -hankkeelle Stea:lta yhteistyössä maa-
kunnassa toimivien Leader ryhmien kanssa. 
 
5. Yhdistyksen jäsenet 
Yhdistyksellä on henkilö-, yhdistys- ja kuntajäseniä. 
Jäsenistöön pidetään yhteyttä kylä- ja jäsenkirjeiden avulla. 
 
6. Yhdistyksen toiminnan painopisteet 
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6. 1. Koulutustoiminta 
Alueellisia koulutustilaisuuksia järjestetään kylien tarpeiden pohjalta.  
 
6. 2.Tiedotus, viestintä ja markkinointi 
Järvi-Suomen kylät ry:n tiedottaa, viestittää ja markkinoi toimintaa kotisivujen, jäsenkirjeiden, 
Facebook-sivujen sekä lehdistötiedotteiden avulla.  
Selvitetään alueellisten radiokanavien kautta mahdollisuutta aloittaa Kyläradio-toiminta.  
 
6. 3. Avoimet kylät Etelä-Savossa 
Avoimet kylät Etelä-Savossa -päivällä 13.6.2019 innostetaan maaseudun, kylien ja kirkonkylien 
asukkaat ja toimijat esittelemään tämän päivän monimuotoista ja elinvoimaista eteläsavolaista 
maaseutua. Etelä-Savon tapahtumat ilmoitetaan mukaan valtakunnallisille Avoimet kylät -
sivustoille. Kylille toimitetaan opasteita tapahtumien näkyvyyden lisäämiseksi. 
 
6. 4. Kehittämishankkeet 
Järvi-Suomen kylät ry toteuttaa yhteistyössä 4H Liiton, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja MTK 
Etelä-Savon kanssa Maaseudun nuorten StartUp –yrittäjyysyhteistyöhanketta. Kyläasiamiehen 
työaikaa käytetään hankeen toimenpiteiden toteuttamiseen kylätoimijoiden aktivointiin ja 
osallistamiseen sekä hankkeesta tiedottamiseen. Hankkeen kesto on 1.10.2018 – 30.6.2020. 
 
Tarvittaessa haetaan rahoitusta omiin hankkeisiin. Järvi-Suomen kylät ry osallistuu 
yhteistyökumppaneiden hankesuunnitteluun ja –toteutukseen tarpeen sekä hallituksen harkinnan 
mukaan.  
 
Järvi-Suomen kylät ry on mukana Suomen Kylätoiminta ry:n valtakunnallisissa 
kehittämishankkeissa sekä alueella toteutettavissa valtakunnallisissa hankkeissa. 
 
6. 5. Ohjelmatyö 

Osallistutaan Etelä-Savon maakuntaliiton osallisuustyöhön.  

Lisäksi työskennellään yhteistyössä eri järjestöjen kanssa maakunnallisen järjestöneuvottelu-

kunnassa. 

6. 6. Vuoden valinnat 
Järvi-Suomen kylät ry vastaa oman toimialueensa osalta perinteisten Vuoden kylän, kylätoimin-
nan tiennäyttäjän, maaseutukasvon ja kylämyönteisen kunta -valintaprosessista.  Ehdotukset 
edellä mainittuihin valintoihin pyydetään toimialueen kyläyhdistyksiltä ja muilta paikallistoimi-
joilta maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Etelä-Savon vuoden 2020 kylän osalta ehdotus valin-
nasta tehdään Etelä-Savon maakuntaliitolle huhtikuun 2020 puoleen väliin mennessä.  
 
6. 7. Tapahtumat 
Järjestetään retki Maaseutuparlamentti 2020 tapahtumaan Kurikkaan. Retki toteutetaan yhteis-
työssä alueen muiden toimijoiden kanssa esim. Leader ryhmät. 
 
Järvi-Suomen kylät ry:n kyläasiamies ja hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mu-
kaan alueen kylä- ja asukasyhdistysten järjestämään tapahtumatoimintaan. 
 
6. 8. Yhteistyö 
Järvi-Suomen kylät ry osallistuu aktiivisesti Suomen kylätoiminta ry:n työskentelyyn ja toimin-
taan SyTy:n yleisten kokousten sekä sen järjestämien kylätoimijoiden neuvottelupäivien ja kylä-
asiamiespäivien kautta.  
 
Järvi-Suomen kylät ry tekee aktiivista yhteistyötä Etelä-Savon alueen Leader ryhmien kanssa ja 
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sillä on edustus eri yhteistyöelimissä.  
 
Yhteistyötä tehdään myös muiden maakunnallisten toimijoiden sekä järjestöjen kesken.  
 
Tehdään aktiivista yhteistyötä 4H Liiton kanssa Etelä-Savon alueen nuorten toimintamahdolli-
suuksien parantamiseksi. 
 
Järvi-Suomen kylät ry jatkaa yhteistyötä lähialueiden maakunnallisten kylätoimijoiden kanssa. 
 
6.9. Muu toiminta 
Yhdistys osallistuu Farmari –maatalousnäyttelyyn Mikkelissä 2. – 4.7.2020. 
 


