
Savonlinnan kylät ry Toimintasuunnitelma 2022

1. Yhteisöllistä elonvoimaa
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.
Yhdistys on laatinut toimintastrategian Yhteisöllistä elonvoimaa vuosille 2022-2024.
Lähidemokratiatoiminnan käytännön toteuttaminen Savonlinnan kaupungin kanssa.
Elonvoimaattori hanke sparraa kylätoimijoita yhteisölliseen toimintaan ja tapahtumiin sekä toteuttaa
lähidemokratiaa kuntalaisille vuoden 2022 aikana.
Savonlinnan kylät ry:n suuri haaste ja keskeinen tehtävä on saada kaikki Savonlinnassa toimivat kylä- ja
asukasyhdistykset toimimaan yhteisönsä hyväksi sekä 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 taajamien, maaseudun kylien ja asuinalueiden
kanssa, joissa tätä toimintaa ei vielä ole käynnistetty ja organisoitu. Tähän toimintaan haetaan
Elonvoimaattori -hanketta.
Vuodesta 2019 lähtien nimettyä yhteisöllistä aktiivisuutta – huomionosoitusmuotoa jatketaan, jolla
korostetaan ihmisten aktiivisuutta ja merkitystä elonvoimaiselle kylätoiminnalle.
Kyläkaala järjestetään lokakuun viimeisenä perjantaina.
Salli-kyläluutatoimintaa jatketaan kylissä naapureiden vierailuja toistensa luona.
Savonlinnan kylät ry on mukana toteuttamassa mahdollisuuksiensa mukaisesti tapahtumia yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa.

3. Hanketoiminta
Elonvoimaattori
Lähes kaksi vuotta kestäneen pandemian jälkeen, rokotuskattavuuden lisäännyttyä ihmiset kaipaavat
yhteisöllisyyttä. Yhdistystoiminta ja näinollen yhteiset kokoontumiset ja tapahtumat ovat olleet pannassa tai
niitä on toteutettu etäyhteyksin. Elonvoimaattoorin tehtävänä on "herätellä" ja "sparrata" kylien yhteisöjä
yhteisöllisiin toimintoihin, järjestämään tapahtumia omalle kylälleen ja edesauttaa kylien yhteisten
tapahtumien toteuttamista koordinoimalla niitä. Elonvoimaattoori kannustaa ja innostaa kylien yhteisöjä
sekä kylillä asuvia osallisuuteen mm. Savonlinnan kumppanuuspöytien kautta, jonka käytännön järjestelyjä
hän hoitaa. Hankkeen tavoitteet Selvityshankkeen tavoitteena on saada kylät ja niiden asukkaat innostutettua
yhteisölliseen ja osallistavaan toimintaan turvallisena ajankohtana. Tavoitteen asetannan saavuttamista
edesauttaa ihmisten suuri kaipuu yhteisölliseen ja osallistavaan toimintaan. Edesauttaa kylien iässään
varttuneita asukkaita digisyrjäytymisestä, järjestäen kylätaloilla perehdytystapahtumia aiheen tiimoilta.
Tavoitteena on Suomen kylät ry:n organisoima Avoimet kylät tapahtumapäivä 11.6.2022, jolloin ympäri
Savonlinnaa kylät esittäytyvät ja hakevat toimintaansa uusia toimijoita niin kylien kanta-asukkaista kuin
monipaikkaisista- sekä vapaa-ajan asukkaista.

4. Avoimet kylät 11.6.2022



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 11.6.2022, johon yhdistys pyrkii saamaan mahdollisimman
monta savonlinnalaista kylää esittelemään omaa erinomaisuuttaan ja tuotteitaan omalla toiminta-alueellaan.
Tapahtuma järjestetään Savonlinnan kesänavaustapahtuman yhteydessä.

5. Kylätalojen ja muiden kylillä olevien yhteisten toimitilojen aseman kehittäminen
Yhdistysten omistamien ja kylätoiminnankäytössä olevien kiinteistöjen tukeminen Savonlinnan
kumppanuuspöytäavustusten kautta. Savonlinnan kylät ry on aktiivinen asian eteenpäin viemisessä.
Yhteinen markkinointi
Tehdään yhteistyötä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kanssa YHES-sivustoille luotavaan yhteiselle
markkinointikanavalle kylien kiinteistöjen käytölle sekä tapahtumille.

6. Perehdytystoiminta
Savonlinnan kylät ry järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa perehdytystapahtumia, liittyen
kylätoimintojen kehittämiseen ja elonvoimaan

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 järjestää jäsentahoilleen erityisetuja erilaisten toimintojen yhteydessä.
Yhdistys markkinoi kotisivujaan kylä- ja asukasyhdistyksille oleellisen tiedon tuottajana yhteistoimintaan.
Tuotetaan youtube – videoita yhdistyksen markkinointiin ja tiedottamiseen.
Yhdistys julkaisee kerran vuodessa toukokuussa liitteen, jossa kerrotaan kylien toiminnasta. Liite tuotetaan
yhteistyössä kylätoimijoiden kanssa

8.  Tapahtumat
- Kevätkokous, jossakin kylien kiinteistössä.
- Avoimet kylät 11.6. Kauppatori – tapahtuma kesän avauksen yhteydessä
Markkinoidaan kylä - ja asukasyhdistyksille sekä kylien tuottajille toimintojensa ja tuotteidensa esittelyyn ja
myyntiin.
- Syyskokous, jossakin kylien kiinteistössä.
- Järjestetään Kyläkaala , jossain kylätalossa lokakuun viimeisenä perjantaina, jossa syödään hyvin, kyliltä
ohjelmaa  sekä nimetään vuoden yhteisöllisesti aktiiviset henkilöt ja kyläyhteisöt Savonlinnasta.
Nimettävistä ehdokkaista järjestetään kysely.

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 yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa.
- Kyläavustajan tehtäviä järjestetään yhteistyössä kylätoimijoiden kanssa sosiaalisin perustein iässään
varttuneemmalle väelle kohtuulliseen tuntihintaan.
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