
   

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

YLEISTÄ 

Savonlinnan kylät ry on Savonlinnan alueella toimivien kyläyhdistysten ja kyläyhdistysten tehtäviä 

hoitavien muiden yhdistysten yhteisjärjestö, joka organisoi kyläyhdistysten välistä yhteistyötä, 

toteuttaa kylätoimintaa edistävää tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä toimii kylä- ja 

asukasyhdistysten edunvalvontajärjestönä. 

Savonlinnan kylät ry on aloittanut toimintansa aluksi vuonna 2010 kyläyhdistysten epävirallisena 

yhteistyöelimenä ja rekisteröitynä yhdistyksenä vuonna 2014. 

Parin hiljaisemman vuoden jälkeen Savonlinnan kylät ry on aktivoitunut toimintaan vuonna 2018. 

Yhdistys on kertomusvuoden aikana toiminut lähidemokratian toteuttamisen osalta Savonlinnan 

kaupungin kumppanina sekä ajanut erittäin väkevästi kyläläisten ja kylätoiminnan käytössä olevien 

kiinteistöjen kiinteistöveron poistoa Savonlinnan kaupungin suuntaan. 

Kertomusvuoden aikana jäädytettiin Savonlinnan kyläasiainneuvosto päällekkäisenä toimintona 

yhdistyksen ja Savonlinnan kumppanuspöydän kanssa. 

 

HALLINTO 

Savonlinnan kylät ry:n kevätkokous valitsi hallituksen vuodelle 2018, poikkeuksellisesti 

kevätkokouksessaan 4.4. 2018 järjestötalo Kolmosessa, johtuen alkukappaleessa mainitusta 

hiljaiselosta. 

Kertomusvuoden aikana on pidetty yhdeksän ( 9) hallituksen kokousta, joista yksi oli 

sähköpostikokous. Kokouksissa käsiteltiin 119 asiakohtaa. 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Nousulassa 12.11. 2018. Kokouksessa oli läsnä 12 henkilöä. 



Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2018 ovat kuuluneet: 

Jukka Nokelainen, puheenjohtaja, Matti Järvisalo, varapuheenjohtaja sekä jäseninä Terho Kaskinen, 

Saku Sallinen, Jaakko Kuikka, Anne Käyhkö, Asko Koukkari, Tapani Lipsanen ja Matti Laamanen. 

Sihteerinä on toiminut Jaana Luostarinen ja tiedottajana Kimmo Käärmelahti. 

Toiminnantarkastajina toimii Markku Nousiainen ja Katja Remes sekä heidän varallaan Pirkko 

Malmstedt ja Mervi Niiranen. 

TALOUS 

Savonlinnan kylät ry:n ensimmäinen taloudellinen toimintavuosi koostui pääsääntöisesti 

hanketoiminnasta. Tilikauden ylijäämä on501,94 € ja tase 11501,62 €, joka johtuu Savonlinnan 

kaupungin myöntämästä hankelainasta, jota on 10999,68 €. 

Taloudenhoitajan ja kirjanpidon tehtävistä on vastannut Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 

 

TIEDOTUS 

Savonlinnan kylät ry uusi kotisivunsa heinäkuussa 2018 hallituksen päätöksen mukaisesti. Kotisivut 

löytyvät osoitteesta savonlinnankylat.yhdistysavain.fi.  

Kotisivujen tiedotetaan kylä- ja kaupunginosayhdistyksille sekä kylien kiinteistöjä omistaville 

tahoille ajankohtaisista aiheista. 

Savonlinnan kylät ry on myös sosiaalisessa mediassa yhdistyksenä sekä hankkeen oman fb-sivuston 

kautta. 

Merkittävä tiedotuskanava on myös tiedottajamme Kimmo Käärmelahden toimittama Savonlinnan 

Seudun Kolomonen ry:n tuottama kuukausijulkaisu, joka lähetetään noin 1500 osoitteeseen.  

 

HANKKEET 

Savonlinnan kylät ry on hallinnoinut kertomusvuoden aikana kahta Savonlinnan kaupungin 

lähidemokratian toteuttamiseen kohdennettua hanketta 15.3. - 31.10. 2018 välisellä ajalla. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n Asukasloikka Savonlinna ESR-hankkeen tuensiirtohankkeena 

toteutettiin kaupungin keskusta-alueelle kohdistunut lähidemokratiahanke. 

Kumppanuuskaupunki koko kaupunki lähidemokratian lähteellä -hanke toteutettiin Piällysmies ry:n 

toiminta-alueelle pitäjille ja haja-asutusalueelle. 

Hankkeet kokosivat kuntalaisten toiveet ja toimenpide-esitykset. Vastaavaan aloitteiden ideoiden ja 

toiveiden keruuseen kaupungin resurssit eivät riittäneet ja esitykset olisivat jääneet lähinnä 

kumppanuuspöytäilloissa (10) nousseisiin esityksiin. Ideoita koottiin kaiken kaikkiaan 

Kumppanuus-pöydissä, tapahtumissa ja sähköpostilla vajaa 330, joita kumppanuuspöytien 

puheenjohtajat seuloivat kaupungin toimielimiin työstettäviksi ja toteutettaviksi. 

Seitsemän toimintakuukautta toimi hyvin sisäänajovaiheena aitoon lähidemokratiatoimintaan, jota 

hiottiin loppuvuodesta entistä toimivammaksi Savonlinnan kylät ry:n, kumppanuuspöytien 

puheenjohtajien ja elinkeinotoimen kesken. 

Hanketyöntekijänä molemmissa hankkeissa 50 % osuudella teki työtään Jaana Luostarinen. 

 

Syksyn aikana valmisteltiin lähidemokratiaan liittyen jatkohankkeita vuodelle 2019- 2020 samalla 

sapluunalla kuin kertomusvuonna. 

Savonlinnan kylät valmisteli myös Kyliltä kylille- hanketta, joka kohdistuu olemassa oleviin 

reittien, nähtävyyksien sekä matkailijoille suunnattujen palvelujen opasteisiin ja viitoituksiin sekä 

kylien toimintojen kehittämiseen ja aktivointiin. 



Hankevalmistelun yhteydessä kokoustettiin niin kaupunginjohdon ja Savonlinnan Hankekehitys 

Oy:n kanssa, joista näytettiin vihreää valoa hankkeen jatkovalmisteluun. 

 

KYLÄTALOJEN KIINTEISTÖVERO 

Vuosikausia esillä pidetty kylätalojen kiinteistöveron poistaminen nousi esille lähes jokaisessa 

kymmenessä kumppanuuspöytätapahtumassa. 

Savonlinnan kylät ry otti asiasta kopin ja pyysi audienssia kaupunginjohdolta asian suhteen. 

Palaverissa sovittiin, että Savonlinnan kylät ry kartoittaa kiinteistöt ja yhdistyksen hallitus tekee 

kaupunginjohdolle esityksen asiasta. 

Savonlinnan kylät ry esitti, että Savonlinnan kaupunki myöntää avustuksen yhdistykselle, joka 

jakaa ne edelleen kyläläisten ja kylätoiminnan käytössä oleville kiinteistöille kiinteistöveron verran 

avustusta. 

Valtuusto päätti, että kumppanuuspöydän rahoihin lisätään 15.000 € ko. tarkoitusta varten.  

 

SALLI- KYLÄLUUTA 

Kertomusvuoden aikana yhdistys lanseerasi käyttöön SALLI- kyläluuta toiminnan, jolla 

kannustetaan kylienväkeä kyläilemään, tapa, joka on jäänyt nykyään lähes kokonaan pois. 

SALLI- kyläluudat luovutettiin Moinsalmentien alueen kyläyhdistykselle, Varparannan alueen 

kyläyhdistykselle sekä Laitaatsillan kyläyhdistykselle. 

 

MUUTA TOIMINTAA 

Yhdistys toimi Järvi-Suomen kylät ry:n apuna heidän järjestäessään valtakunnallisen LOKAALI 

2019 - tapahtuman Savonlinnassa 1.-2.9. 2018. Tapahtuma-apu koostui pääasiassa toritapahtumaan 

kohdistuen. 

Savonlinnan kylät ry tuotti Oravin kalapäivien ohjelman ja juontotehtävät 28.7. 2018. 

Savonlinnan kylät ry:n toimintaa esiteltiin 14:ssa tapahtumassa eri puolilla Savonlinnaa. 

 

   JÄSENYYDET 

 

Savonlinnan kylät ry on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Järvisuomen kylät ry, Suomen kylät ry, Piällysmies ry 
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