
 

 
Savonlinnan kylät ry   Toimintasuunnitelma  2020 
 
 
1. Yleistä 
Savonlinnan kylät ry on vakiinnuttanut toimintaansa savonlinnalaisten kylä- ja asukasyhdistysten sekä kylillä 
toimivien muiden yhdistysten välisessä yhteistoiminnassa sekä edistänyt yhteisöllistä kylien aktivoimista ja 
kehittämistä. Yhdistys toimii lisäksi jäsenyhdistyksiensä tuki- ja edunvalvontatahona.  
Vuoden 2020 suurponnistuksena on Kyliltä kylille hankkeen sekä siihen liittyvän Kyltiltä kyltille investointihankkeen 
loppuunsaattaminen, joilla kohennetaan merkittävästi Savonlinnan kuntalaisten sekä matkailijoiden mahdollisuuksia 
nauttia kauniista luontomaisemasta hyvin opastetuilla ja hoidetuilla reitistöillä. 
Lähidemokratiatoiminnan jatkuvuuden neuvotteleminen ja toteuttaminen Savonlinnan kaupungin kanssa, nykyisen 
Lähde vaikuttaa – hankkeen päättyessä 31.12. 2020.  
Savonlinnan kylät ry:n suuri haaste ja keskeinen tehtävä on saada kaikki Savonlinnassa toimivat kylä- ja 
asukasyhdistykset aktiivisesti mukaan sekä Savonlinnan kylät ry:n toimintaan että Savonlinnan lähidemokratiamallin 
toteutukseen. 
 
2. Toiminta kylä- ja asukastoiminnan kehittämiseksi 

Savonlinnan kylät ry toimii aktiivisesti savonlinnalaisen kylä- ja asukastoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. 
Toiminnan tavoitteena on toisaalta aktivoida jo toimivien kylä- ja asukasyhdistysten toimintaa, tarjota näille 
yhdistyksille erilaista toiminta-, tiedotus- ja markkinointiapua sekä käynnistää asukas- ja kylätoimintaa niiden 
Savonlinnan kaupungin kirkonkylien, kylien ja asuinalueiden kanssa, joissa tätä toimintaa ei vielä ole käynnistetty ja 
organisoitu. 
Vuodesta 2019 lähtien nimettyä yhteisöllistä aktiivisuutta - huomionosoitus, jolla korostetaan ihmisten aktiivisuutta 
ja merkitystä elinvoimaiselle kylätoiminnalle. 
Salli- kyläluutatoimintaa jatketaan kylissä naapureiden vierailuja toistensa luona. 
Savonlinnan kylät ry on mukana toteuttamassa mahdollisuuksiensa mukaisesti tapahtumia yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. 
 
3. Hanketoiminta 
3.1.Lähde vaikuttaa- hanke 
Savonlinnan kylät ry toteuttaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n Asukasloikka Savonlinna – seuraava askel 2019-
20 hankkeen tuensiirtohankkeena rahoitusta Savonlinnan kaupunkikeskustan lähidemokratiatyön toteuttamiseksi 
sekä muiden neljän lähidemokratiakumppanuuspöydän (Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja ”Säämingin” 
lähidemokratiakumppanuuspöydät) osalta Piällysmies ry:n leader-rahoitusta vastaavaan toimintaan. 
Hanke päättyy Asukasloikan rahoituksen osalta 31.10. 2020 ja Piällysmies ry:n rahoituksen osalta 31.12. 2020. 

Savonlinnan kumppanuuspöytä-lähidemokratiamallin jatkuminen edellyttää joko uuden hankerahoituksen 

hakemista ja saamista sekä neuvottelua Savonlinnan kaupungin kanssa jatkotoimista lähidemokratian toteuttamisen 

muodosta. Neuvottelut asiasta käydään kevään 2020 aikana. Savonlinnan kylät ry on halukas jatkamaan toimintaa 

ostopalveluna, mikäli hankerahoitusta toiminnalle ei ole saatavissa. Lähidemokratiamallin juurruttaminen ja edelleen 

kehittämisen kannalta ensiarvoista on se, että nimenomaan työn jatkuminen kannustaa ja innostaa osallistumaan 

yhteiseen kehittämistyöhön.   

3.2. Kyliltä kylille -hanke 
Kyliltä kylille hanke on Savonlinnan kirkonkylät, kylät ja maaseudun kattava reitti- ja opastehanke, reittien ja kylien 

opasteisiin liittyvine palveluineen, aktiviteetteineen ja oheistoimintoineen erityisesti alueella vapaa-aikaansa 

viettävien, lomailevien ja alueen mahdollisuuksista kiinnostuneiden savonlinnalaisten käyttöön, lisäksi hanke pitää 

sisällään kylien aktivoimiseen liittyviä tapahtumia ja niiden järjestelyä. Kyliltä kylille hankkeeseen liittyy myös 

merkittävä koulutusosuus, jossa tuetaan opasverkostoa. Hankkeelle on saatu rahoitusta Piällymies ry:n kautta. 



Savonlinnan kaupunki sekä yrittäjät osallistuvat rahoitukseen omilla osuuksillaan. Kyläyhdistykset osallistuvat 

hankkeeseen tekemällä vastikkeetonta talkootyötä osallistumalla järjestettyihin alueellisiin työpajoihin ja 

koulutuksiin. 

 

3.3. Kyltiltä kyltille – hanke                                                                                                                                                               

Kyltiltä kyltille hanke on edellisen Kyliltä kylille hankkeen investointiosuus, jossa toteutetaan konkreettisesti 

selvitettyjen reitistöjen opaste-, viitoitus- ja kuvaustoiminnot. Rahoitus hankkeeseen tulee 70% Piällysmies ry:n 

kautta. Loput rahoituksesta tulevat hankkeesta hyötyvistä yrityksistä (15-20%)  sekä kylien talkootyöstä. 

4. Avoimet kylät 6.6. 2020 
Savonlinnan kylät ry tulee toiminnassaan aktivoimaan Savonlinnan alueen kylä- ja asukasyhdistyksiä yhteisiin toimiin 
omien toimialueidensa kehittämiseen mm. esittelemällä kylien suomia mahdollisuuksia eri tilaisuuksissa, 
tapahtumissa ja mahdollisesti myös messuilla. Tämän toiminnan suurin näkyvä tilaisuus on valtakunnallinen Avoimet 
Kylät- tapahtuma 6.6.2020, johon yhdistys pyrkii saamaan mahdollisimman monta savonlinnalaista kylää 
esittelemään omaa erinomaisuuttaan ja tuotteitaan omalla toiminta-alueellaan. Tapahtuma järjestetään 
Kauppatorilla yhdistysten torin yhteydessä. 
 
5. Kylätalojen ja muiden kylillä olevien yhteisten toimitilojen aseman kehittäminen 
Kiinteistövero otsakkeen mukaisilta ja kartoituksessa hyväksytyiltä kiinteistöiltä nollataan Savonlinnan kaupungin 
kanssa neuvotellen siten, että Savonlinnan kaupunki avustaa em. tahoja kiinteistön ylläpidosta ja hoidosta. 
Yhteinen markkinointi 
Tehdään yhteistyötä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kanssa YSSI-sivustoille luotavaan yhteiselle 
markkinointikanavalle kylien kiinteistöjen käytölle sekä tapahtumille.  
 
6. Koulutustoiminta 
Savonlinnan kylät ry järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa koulutustapahtumia, liittyen kylien toimintaan ja 
kehittämiseen.  
 
7. Tiedotustoiminta 
Savonlinnan kylät ry panostaa edelleen yhdistyksen tunnetuksi tekemiseen ja uusien jäsenjärjestöjen hankkimiseen 
erityisesti ulkoisella tiedottamisella sekä jäsenjärjestöjen ja koko kylätoiminnan yhteenkuuluvuuden lisäämiseen 
sisäisellä tiedottamisella. 
Yhdistys markkinoi kotisivujaan kylä- ja asukasyhdistyksille oleellisen tiedon tuottajana yhteistoimintaan. 
 
8.  Tapahtumat 
- Kevätkokous, jossakin kylien kiinteistössä. 
- Avoimet kylät 6.6. Kauppatori – tapahtuma kesän avauksen yhteydessä 
Markkinoidaan kylä - ja asukasyhdistyksille sekä kylien tuottajille toimintojensa ja tuotteidensa esittelyyn ja myyntiin. 
-Syystori Syystuli tapahtuman yhteydessä. 
- Syyskokous, jossakin kylien kiinteistössä. 
- Järjestetään Kyläkaala , jossain kylätalossa marraskuussa, jossa syödään hyvin, kyliltä ohjelmaa  sekä nimetään 
vuoden yhteisöllisesti aktiiviset henkilöt ja kyläyhteisöt Savonlinnasta. Nimettävistä ehdokkaista järjestetään kysely 
sekä äänestys sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä. 
 
9. Yhteistyö ja - toiminta 
Yhdistys on aktiivinen yhteistyöjärjestö kylä- ja asukasyhdistyksien, pitäjäseurojen, Savonlinnan kaupungin sekä 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kanssa kumppanuussopimusten mukaisesti. 
 
10. Taloudellinen toiminta  
Yhdistyksen omaa varainhankintaa suoritetaan seuraavin toimenpitein: 
- Kylä- ja asukasyhdistyksille 20 €:n jäsenmaksu 
- Tuotetaan ohjelmapalvelua kylien tapahtumiin. 
- Järjestetään maalaishenkistä toritoimintaa eri tapahtumien yhteyteen. 



Muistettavaa on, että yhdistyksellä on Savonlinnan kaupungin myöntämää korotonta hankelainaa yhteensä 17.000 
€, kolmelle hankkeelle (Lähde- vaikuttaa 2 ja Kyliltä kylille). 
Lisäksi rahoitusjärjestelyjä vaatii tuleva Kyltiltä kyltille investointihanke. 
 
 
    Hallitus 4.11. 2019 
 
 

 

 


