TOIMINTAKERTOMUS 2019
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 aktivoitui toimintaan vuonna 2018.
Yhdistys on kertomusvuoden aikana toiminut lähidemokratian toteuttamisen osalta Savonlinnan
kaupungin kumppanina sekä ajanut erittäin väkevästi kyläläisten ja kylätoiminnan käytössä olevien
kiinteistöjen avustamista Savonlinnan kaupungin suuntaan.
Kesäkuun alussa alkanut Kyliltä kylille hanke tuo tullessaan olemassa oleville reitistöille opasteet ja
viitoitukset vuoden 2020 aikana.
HALLINTO
Kertomusvuoden aikana on pidetty kaksitoista (12) hallituksen kokousta, joissa on käsitelty 165
asiakohtaa.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 4.3.2019 Kulennoisten, Lahtelassa, kokouksessa läsnä 8
henkilöä. Syyskokous järjestettiin Itikkanotkossa 8.10.2019. Kokouksessa oli läsnä 22 henkilöä.
Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2019 ovat kuuluneet:
Jukka Nokelainen, puheenjohtaja, Asko Koukkari, vpj. (27.5. saakka), Jaakko Kuikka
varapuheenjohtaja (28.5.-31.12.) sekä jäseninä Matti Järvisalo Terho Kaskinen, Saku Sallinen,
Anne Käyhkö, Tapani Lipsanen, Jyrki Huttunen (27.5. lähtien) ja Jesse Härkönen (27.5. lähtien).
Sihteerinä on toiminut Jaana Luostarinen ja apulaissihteerinä Kimmo Käärmelahti.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Markku Nousiainen ja Ulla Lindell.
Matti Järvisalo on toiminut Savonlinnan vapaa-ajanasukkaiden yhdyshenkilönä.
Yhdistys solmi työterveyshuollon sopimuksen Savonlinnan seudun työterveys ry:n kanssa.
Uusi logo otettiin käyttöön syyskuussa 2019. Logon suunnitteli Johanna Kärkkäinen.

JÄSENET
Yhdistyksessä on kertomusvuonna ollut 11 yhdistysjäsentä, jotka ovat:
Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry, Särkilahden Maa-ja Kotitalousseura ry, Varparannan
alueen kyläyhdistys ry, Kievarikierros Latu- ja Retkeily-yhdistys ry, Savonlinnan
kaupunkikeskustan asukasyhdistys ry, Laitaatsillan kyläyhdistys ry, Yläkuona-Luotojärvi
kyläyhdistys ry, Rönkönvaara-Lapinlahti Kyläyhdistys ry, Kerimäki-seura ry, Sääminki- Seura ry,
Tuohisaaren kyläyhdistys ry
TALOUS
Savonlinnan kylät ry:n taloudellinen toimintavuosi koostui pääsääntöisesti hanketoiminnasta.
Tilikauden alijäämä on 766,89 € ja tase 28341,79 €, joka johtuu Savonlinnan kaupungin
myöntämästä hankelainasta, jota on yhteensä 17000 €., joka maksetaan takaisin hankkeiden
päätyttyä, viimeistään helmikuussa 2021.
Taloudenhoitajan ja kirjanpidon tehtävistä on vastannut Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.
TIEDOTUS
Kotisivuilla www.savonlinnankylat.fi -sivustolla tiedotetaan kylä- ja kaupunginosayhdistyksille
sekä kylien kiinteistöjä omistaville tahoille ajankohtaisista aiheista.
Savonlinnan kylät ry on myös sosiaalisessa mediassa yhdistyksenä sekä hankkeiden omien fbsivuston kautta.
Merkittävä tiedotuskanava on myös Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n tuottama
kuukausijulkaisu, joka lähetetään noin 2200 osoitteeseen.
HANKKEET

Hanke jatkaa hyvin alkanutta Kumppanuuskaupunki Lähidemokratia lähteellä -hanketta ja toimii
edelleen vahvasti yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa, heidän toteuttaessaan
Kumppanuuspöytä - mallia kuntalaisten keskuudessa. Hankkeen päämääränä on varmistaa
Kumppanuuspöytä lähidemokratia mallin osallisuustavoitteiden toteutuminen kuntalaisten,
yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen osalta.
Hankeen rahoitus tulee 50% Asukasloikka Savonlinna seuraava askel ja 50% Piällysmies ry Leader
rahoituksesta. Hankkeiden omarahoitusosuudesta vastaa Savonlinnan kaupunki.
Lähde vaikuttaa -hanke on kirjannut vuonna 2019 kumppanuuspöydissä ja erilaisissa tilaisuuksissa
Kuntalaisten toiveita yhteensä 166 kpl. Tänä vuonna 10 toimenpide-esitystä on saanut rahoituksen
lähidemokratiarahasta. Lisäksi hanketyöntekijä on osallistunut Juhannuskoivujen koristelu kuntalaisaloitteeseen työpanoksellaan.
Kumppanuuspöytien puheenjohtajat ovat kokoontuneet vuoden aikana varsinaisten
Kumppanuuspöytien lisäksi 10 kertaa.
Osallistujia kymmeneen kumppanuuspöytään vuonna 2019 on ollut yhteensä 293 henkilöä.

Hanke on esitellyt kumppanuuspöytämallia vuoden aikana 51:ssa eri tilaisuudessa. Kohtaamisia
tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vuoden aikana ollut 2248. Hankkeen esittelytilaisuuksissa on
kerätty kuntalaisilta toimenpide-esityksiä Ideoiden keruu -katiskaan. Hankeen Pop Up piste on ollut
viikoittain avoinna Järjestötalo Kolomosella KE-TO klo 12-14. Pop Up pisteellä on ollut
satunnaisia asiakaskohtaamisia. Hanke on ollut toteuttamassa Elävä kylä Ossoo ja osallistaa koulutusta.

Tori- ja tapahtumatoiminta
Kyliltä kylille käynnisty vauhdikkaasti, vain muutama päivä Avoimet kylät -tapahtuman alla.
Pikavauhdilla pystytetty Kylätorimiljöö jatkoi aloitustapahtuman jälkeen toimintaansa Citymarket kauppiaan suosituksen mukaisesti torstaisin ja perjantaisin. Asiakaskäyttäytymistä tunnusteleva
torin aukiolo tuotti tulosta ja ammattimaiseksi laajentuvan toiminnan suunniteltu käynnistyi.
Lopulta toritoiminnan suunnittelu piti keskeyttää, sillä hygienia- ja ympäristövaatimusten
aiheuttamat kustannuspaineet nousivat liian suuriksi. Toritoiminta päätettiin Kylätorin sijaan
keskittää suurempiin tapahtumiin, joissa Savonlinnan kylät ry olisi osatoteuttajana, joissa
taloudellinen riski jää pienemmäksi. Tällaisia tapahtumia vuonna 2019 olivat Savonlinnan Syystulet
ja Joulutori. Syystulet tapahtuman syystoriosuudesta muodostui erinomainen kokemus, joka ylitti
kaikki odotukset. Myönteistä julkisuutta on tarkoitus hyödyntää myös 2020 tapahtumassa. Joulutori
järjestettiin Asukasloikka -hankkeen rahoittamana ja sen kohderyhmä oli vähävaraiset ja yksinäiset
ihmiset. Tapahtuma saavutti kohderyhmänsä hyvin. Toritoiminnan yhteydessä tuotiin esille myös
reittihanketta ja Savonlinnan kylät ry:n toimintaa.
Reittiselvitystyö sekä opasteiden ja viittojen tarvekartoitus
Kyliltä kylille hanketta tuotiin esille niin toritoiminnoissa kuin lehtijutuissa sekä lukuisissa
yhteydenotoissa paitsi jo tunnettujen reittien ylläpitäjiin, myös kaikkiin Savonlinnan
kyläyhdistyksiin. Vinkkejä eri reiteistä tuli useilta tahoilta yksityisistä ihmisistä erä- ja
luontomatkailun parissa toimiviin yrityksiin. Reittien kartoittaminen ja yhdistystahojen saaminen
mukaan hankkeeseen on vaatinut paljon aikaa yhdistysten päätöksentekoprosessien hitauden vuoksi.
Hanketyöntekijä keräsi reittitiedon ohessa myös tietoa opastetarpeista reiteille. Jo hankkeen
valmisteluvaiheessa tehty jako aktivointi- ja investointihankkeisiin kulkivat näin rinnatusten. Reitit
on tallennettu lipas.fi -sivustoon.
Reiteillä ja palvelupaikoilla opastavien kylttien graafinen ilmiasu ja valmistaminen kilpailutettiin
paikallisilla mainostoimistoilla. Näissä yhteistyökumppaniksi valikoitui Savonlinnan Mainospalvelu
Oy. Kylttien pystytystarvikkeiden kilpailutuksen voitti niin ikään savonlinnalainen Uittokalusto Oy.
Hankkeella merkittävässä roolissa oleva paikallisoppaitten koulutus käynnistyi elokuussa. Keväällä
2020 valmistuu Savonlinnan oppaat ry:n ja Savonlinnan kesäyliopiston kouluttamana seitsemän
paikallisopasta, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet toimimaan erityisesti oman vastuualueensa

oppaana. Kyliltä kylille hanke on sitoutunut maksamaan opaskoulutuksen kurssi- ja tutkintomaksut
e.m. sitoutumista vastaan. Vastuualueiksi on määritelty Sääminki pohjoinen ja eteläinen,
Savonranta, Kerimäki ja Punkaharju. Näistä alueista Kerimäki ja Sääminki pohjoinen saavat kaksi
opasta.
Hankkeen kehittämisosaan kuuluvat koulutustoiminnot toteutettiin viiden tapahtuman
koulutussarjana yhteistyössä Lähde vaikuttaa -hankkeen kanssa. Koulutussarjan nimeksi valikoitui
”Elävä kylä – Ossoo ja osallistaa”. Koulutuskierroksella olivat mukana myös Piällysmies ry,
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Järvisuomen kylät ry Savonrannan VPK. Koulutussarjassa
keskityttiin tapahtumajärjestelyihin, hankerahoitukseen, yhteisöjen sähköisen palvelualustan
esittelyyn ja Savonlinnan kylät ry:n hanketoimintaan.
Hanketta on ohjannut paitsi Savonlinnan kylät ry:n hallitus, myös erikseen hankkeelle asetettu
ohjausryhmä. Ryhmän jäsenet ovat Simo Räty (pj) Savonlinnan kaupunki/vapaa-aikapäällikkö,
Jaana Komi (vpj) Savonlinnan seudun matkailu Oy/toimitusjohtaja, Teppo Leppänen Piällysmies
ry/toiminnanjohtaja, Kimmo Käärmelahti Savonlinnan Seudun Kolomonen
ry/yhdistyskoordinaattori sekä Savonlinnan kylät ry:n hallituksesta puheenjohtaja Jukka Nokelainen
ja jäsen Terho Kaskinen.
KYLTILTÄ KYLTILLE
Kyliltä kylille hankkeen tuotoksena, valmisteltiin syksyn aikana investointihanke Kyltiltä kyltille
hanke, joka jätettiin joulukuussa HYRRÄ-järjestelmään käsiteltäväksi paikallisessa Leaderryhmässä Piällysmies ry:ssa.
KYLÄTALOJEN AVUSTUS
Kyläläisten ja kylätoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen avustusprosessi työllisti niin
yhdistyksen hallitusta kuin kumppanuuspöytien puheenjohtajistoa ja heidän sihteeriään vuoden
aikana. Selkeiden esitysten pohjalta Savonlinnan kaupunki ei saanut maksuun avustuksia kuin vasta
vuoden viimeisenä päivänä.
Ongelmaksi koettiin tiedonkulun riittämättömyys kaupungin organisaatioiden välillä sekä
tietämättömyys kaupunginjohtosäännöistä, liittyen kiinteistöveron käsittelyyn.
KYLÄKAALA
Savonlinnan kylät ry järjesti ihkaensimmäisen kyläkaalan perjantaina 8.10. 2019 Moinsalmen
Itikkanotkossa. Kyläkaalan tarkoituksena oli tuoda eri kylätoimijoita yhteen sekä huomioida heitä
rennossa kaalatapahtumassa hyvän ohjelman ja tarjoilun siivittäminä.
Huomiota Kyläkaalassa osoitettiin Sanna Kauppiselle Ilta Kepessä- tapahtuman järjestelystä.
Kyläaktiiveistä huomioitiin Saku Sallista Ahvensalmelta, Tapani Lipsasta Nojamaasta, Matti
Järvisaloa Tuohisaaresta ja Ulla Lindelliä Rönkönvaarasta. Yhdistyksistä huomionosituksen
kohteeksi pääsi Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry.
SALLI- KYLÄLUUTA
Vuonna 2018 lanseerattiin käyttöön SALLI- kyläluuta toiminnan, jolla kannustetaan kylienväkeä
kyläilemään, tapa, joka on jäänyt nykyään lähes kokonaan pois.
SALLI- kyläluuta luovutettiin Makkolan kylälle.

MUUTA TOIMINTAA
Savonlinnan kylät ry tuotti Oravin kalapäivien ohjelman tuottaminen ja juontotehtävät 27.7. 2019.
Bussikatosten kartoitus kylille Pohjois- Savon ELY-keskukselle.
Kumppanina Naurutalakoiden järjestelyissä 23.3. 2019
Avoimet kylät tapahtuma 8.6. 2019 Kyltorilla.
MTK:n toritapahtumassa mukana 31.8. 2019
LOPUKSI
Kulunut kertomusvuosi on ollut yhdistyksessä vilkas ja toimelias. Hanketoiminta on laajentunut ja
kattaa koko Savonlinnan alueen lähidemokratian toteuttamisesta kylien, alueiden ja matkailun
kehittämiseen.
Tulevaisuuden haasteena on pystyä luomaan uskoa paikallisiin järjestöihin paikallisesta kylä- ja
asukasyhdistysten yhteistyön voimasta, joka näkyy jäsenyhdistysten määrässä.
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