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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
 
 
1. Yleistä 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten ja 
Etelä-Savon maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan kehittä-
jänä ja edunvalvojana Etelä-Savon maakunnan alueella. Toiminnan tavoitteena on parantaa Etelä-Savossa 
vakituisesti ja vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia, viihtyvyyttä, omatoimisuutta, kylien elinkel-
poisuutta sekä monipaikkaista asumista. Lisäksi edistetään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien 
yleisiä edellytyksiä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä palveluiden kehittymistä alueella. 
 
Toimintavuosi 2022  
Vuonna 2022 valtionavustus säilyy vuoden 2021 tasolla. Vuoden aikana keskitytään palvelemaan Etelä-Sa-
von kylä-, asukas- ja kaupunginosayhdistyksiä. Kyläasiamiehen tehtäviä hoidetaan ostopalvelusopimuk-
sena. 
Vuoden 2022 toiminnan painopisteitä ovat: 

- alueellisten koulutusten järjestäminen kylien tarpeiden pohjalta 

- kylätoimijoiden digitaalisten taitojen kehittäminen ja kylien uudenlainen markkinointi  

- nopeista verkkoyhteyksistä tiedottaminen ja valokuitu hankkeiden edistäminen maakunnassa 

- vahvistetaan paikallista yhteistyötä ja osallisuutta 

- monipaikkaisuuden edistäminen 

- alueellinen ja ylimaakunnallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 
2. Yhdistyksen hallinto 
Vuosittain järjestetään sääntöjen määräämät yhdistyksen varsinaiset kokoukset; kevät- ja syyskokous.  
Hallitus kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.  
Kaikkiin kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 
Hallitus valitsee työvaliokunnan, joka kokoontuu tarvittaessa.  
Lisäksi voidaan asettaa tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. 
 
3. Yhdistyksen henkilöstö 
Yhdistys ostaa kyläasiamiehen palvelut ostopalvelusopimuksena keskimäärin 15 tuntia/viikko. Lisäksi kylä-
asiamies työskentelee yhdistykselle palkattuna Etelä-Savon alueella toteutettavien mahdollisten hankkei-
den suunnitelmien mukaisesti.  
 
4. Yhdistyksen talous 
Järvi-Suomen kylät ry:n toiminta pohjautuu valtakunnalliseen kylätoiminnan valtionavustukseen, joka ka-
navoidaan Suomen Kylät ry:n kautta maakunnallisiin kyläyhdistyksiin. Oman varainhankinnan rungon muo-
dostavat jäsenmaksutuotot. Talousarvion toteutumista seurataan hallituksen kokouksissa kolmen kuukau-
den välein. 
Yhdistys hakee tarvittaessa hankerahoitusta kylätoimintaa kehittäviin maakunnallisiin hankkeisiin. 
 
5. Yhdistyksen jäsenet 
Yhdistyksellä on henkilö-, yhdistys- ja kannatusjäseniä. 
Jäsenistöön pidetään yhteyttä kylä- ja jäsenkirjeiden avulla. 
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6. Yhdistyksen toiminnan painopisteet 
6. 1. Koulutustoiminta 
Alueellisia koulutustilaisuuksia järjestetään kylien tarpeiden pohjalta.  
Aktivoidaan kyliä tekemään ja päivittämään kyläsuunnitelmia sekä kylän turvallisuussuunnitelmia. 
 
6. 2.Tiedotus, viestintä ja markkinointi 
Järvi-Suomen kylät ry:n tiedottaa, viestittää ja markkinoi toimintaa kotisivujen, jäsenkirjeiden, Facebook-
sivujen sekä lehdistötiedotteiden avulla. Yhdistys tuottaa myös omaa media sisältöä. 
Etelä-Savon alueen kylätoimijoita neuvotaan ja koulutetaan käyttämään tiedottamisessa sekä markkinoin-
nissa video- ja äänitallenteita. Lisäksi opastetaan esim. Canva ohjelman käytössä, jotta kylien mainokset ja 
julkaisut olisivat näyttäviä ja mielenkiintoisia. 
  
6. 3. Avoimet kylät Etelä-Savossa 
Avoimet kylät päivänä 11.6.2022 innostetaan Etelä-Savon alueen kylä- ja kaupunginosatoimijat esittele-
mään tämän päivän monimuotoista ja elinvoimaista eteläsavolaista maaseutukulttuuria. Etelä-Savon ta-
pahtumat ilmoitetaan mukaan valtakunnallisille Avoimet kylät -sivustoille. Kylille toimitetaan opasteita ta-
pahtumien näkyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi kyliä aktivoidaan tuottamaan mediasisältöä omille sivuilleen, 
jotka julkaistaan Avoimet kylät päivänä ja linkitetään Järvi-Suomen kylät ry:n Facebook-seinälle.  
 
6. 4. Kehittämishankkeet 
Järvi-Suomen kylät ry käynnistää vuonna 2022 Kylämedia hankeen, jonka avulla lisätä kylätoimijoiden ja 
kylillä toimivien yritysten digitaalisia taitoja. Hankkeen avulla lisätään valmiuksia etäpalavereihin osaan ot-
tamiseen ja niiden järjestämiseen. Lisäksi opetetaan video- ja äänitiedostojen tuottamista. Podcastien ja 
videoiden avulla tuodaan kylien elämää sekä tapahtumia tutuksi valtakunnallisesti. Hankkeen aikana luo-
daan yhteinen kanava julkaisuille. 
 
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 Kylät ry:n valtakunnallisissa kehittämishankkeissa sekä alueella 
toteutettavissa valtakunnallisissa hankkeissa. 
 
6. 5. Ohjelmatyö 
Osallistutaan Etelä-Savon maakuntaliiton osallisuustyöhön.  

Osallistutaan Yhdistykset Etelä-Savossa järjestöneuvottelukunnan (YhES) toimintaan ja tehdään yhteistyötä 

muiden järjestöjen kanssa. 

Yhdistykselle laadittua Laatutyön käsikirjaa päivitetään vuosittain. 

Yhdistykselle laaditaan Etelä-Savon paikallisen kehittämisen ohjelma vuosille 2022 – 2025. 

6. 6. Vuoden valinnat 
Järvi-Suomen kylät ry vastaa oman toimialueensa osalta perinteisten Vuoden kylän, kylätoiminnan tien-
näyttäjän ja maaseutukasvon -valintaprosessista.  Ehdotukset edellä mainittuihin valintoihin pyydetään toi-
mialueen kyläyhdistyksiltä ja muilta paikallistoimijoilta vuoden 2022 aikana. Etelä-Savon Vuoden 2022 ky-
län osalta ehdotus valinnasta tehdään Etelä-Savon maakuntaliitolle. Etelä-Savon Vuoden 2022 kylä on eh-
dolla Suomen Vuoden kyläksi vuonna 2023. 
 
6. 7. Tapahtumat 
Järjestetään retki pakalliskehittäjien valtakunnalliseen tapahtumaan Lokaaliin Lappeenrantaan 26. – 
28.8.2022. Retki toteutetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa esim. Leader -ryhmät. 
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Osallistutaan Farmari messuille Mikkelissä 30.6. – 2.7.2022 yhdessä Etelä-Savon Leader ryhmien kanssa. 
 
Retki eduskuntaan yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson Kylien kanssa. 
 
Järvi-Suomen kylät ry:n kyläasiamies sekä hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan alueen 
kylä- ja asukasyhdistysten järjestämään tapahtumatoimintaan. 
 
6. 8. Yhteistyö 
Järvi-Suomen kylät ry osallistuu aktiivisesti Suomen Kylät ry:n työskentelyyn ja toimintaan Suomen Kylät ry 
yleisten kokousten sekä sen järjestämien kylätoimijoiden neuvottelupäivien ja kyläasiamiespäivien kautta.  
Alueellisesti tehdään yhteistyötä Etelä-Karjalan Kylät ry:n, Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Kymenlaakson Kylät 
ry:n kanssa. 
 
Järvi-Suomen kylät ry tekee aktiivista yhteistyötä Etelä-Savon alueen Leader -ryhmien kanssa ja sillä on 
edustus eri yhteistyöelimissä.  
 
Yhteistyötä tehdään myös muiden maakunnallisten toimijoiden sekä järjestöjen kesken.  
 
Tehdään aktiivista yhteistyötä 4H järjestön paikallisten toimijoiden kanssa Etelä-Savon alueen nuorten toi-
mintamahdollisuuksien parantamiseksi. 
 
 


