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1. Yhteisöllistä elonvoimaa 

Savonlinnan kylät ry on vakiinnuttanut toimintansa savonlinnalaisten kylä- ja asukasyhdistysten 

sekä kylillä toimivien muiden yhdistysten välisessä yhteistoiminnassa sekä edistänyt yhteisöllistä 

kylien aktivoimista ja kehittämistä. Yhdistys toimii lisäksi jäsenyhdistystensä tuki- ja 

edunvalvontatahona. Yhdistys on laatinut toimintastrategian Yhteisöllistä elonvoimaa vuosille 

2022-2024. Vuodesta 2018 lähtien Savonlinnan kylät ry kehitti lähidemokratian 

kumppanuuspöytätoimintaa. Syksystä 2022 lähtien toiminnasta on vastannut Savonlinnan 

kaupunki. Savonlinnan kylät ry:n suuri haaste ja keskeinen tehtävä on saada kaikki Savonlinnassa 

aktiivisesti toimivat kylä- ja asukasyhdistykset toimimaan yhteisönsä hyväksi sekä aktiivisesti 

mukaan Savonlinnan kylät ry:n toimintaan. 

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 ole vielä käynnistetty 

ja organisoitu. Tähän toimintaan haetaan hanketta kevään 2023 aikana. Vuodesta 2019 lähtien 

nimettyä yhteisöllistä aktiivisuutta- huomionosoitusmuotoa, jolla korostetaan ihmisten ja 

yhteisöjen aktiivisuutta ja merkitystä elonvoimaiselle kylätoiminnalle. Kyläkaala järjestetään 

lokakuun viimeisenä perjantaina. Savonlinnan kylä ry on mukana toteuttamassa 

mahdollisuuksiensa mukaisesti tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

3. Hanketoiminta 

Laaja-alaisella hanketoimijakentän yhteistyöllä muodostetaan kaksivuotinen hanke, jolla 

aktivoidaan paikallisyhdistysten ja neljännen sektorin toimijoita järjestämään sellaista 

palvelutuotantoa, joka tähtää koulujen käytön lisäämiseen ja monipuolistamiseen kaiken ikäisille. 

Kouluja ei lakkauteta, vaan niille annetaan uusia funktioita ja siten mahdollisuus oikeuttaa 

olemassaolonsa tavallista laveammin perustein.  

Hankkeen tavoitteena on luoda jatkuvaa, aktiivista toimintaa kyläkoulujen varaan. Tämä lisää 

kouluihin sidottujen resurssien käytön tehokkuutta huomattavastikin – ja vieläpä tavoilla, jotka 

lisäksi edistävät muita olennaisen tärkeitä paikallispolitiikan pitkän aikavälin tavoitteita. Hankkeella 

tuetaan kylien asukkaiden halua ylläpitää kyläkouluja ja siten tukea perheiden elämää ja lasten 

juurtumista paikkaan. Tällä on myös suotuisia elinkeinopoliittisia vaikutuksia.  

4. Avoimet kylät 10.6.2023 

Avoimet kylä tapahtumaan 10.6.2023 yhdistys pyrkii saamaan mahdollisimman monta 

savonlinnalaista kylää ja asukasyhdistystä esittelemään omaa erinomaisuuttaan ja tuotteitaan 

omalla toiminta-alueellaan.  

 



5. Kylätalojen ja muiden kylillä olevien yhteisten toimitilojen aseman kehittäminen 

Yhdistysten omistamien ja kylätoiminnankäytössä olevien kiinteistöjen tukeminen Savonlinnan 

kumppanuuspöytien avustusten kautta. Savonlinnan kylät ry on aktiivinen asioiden eteenpäin 

viemisessä. Savonlinnan kylät ry on yhteistyössä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kanssa 

toteuttanut Parhaat paikat hankkeen, jossa on luotu yhteinen markkinointikanava kylien 

kiinteistöjen käytölle sekä tapahtumille. Kanava löytyy YhES -sivustolta. 

6. Tiedotustoiminta 

Savonlinnan kylät ry panostaa yhdistysten 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 yhteiseen toimintaan. Yhdistys julkaisee kerran 

vuodessa toukokuussa liitteen, jossa kerrotaan kylien toiminnasta. Liite tuotetaan yhteistyössä 

kylätoimijoiden kanssa. 

7. Tapahtumat 

Kevätkokous jossakin kylien kiinteistössä. Avoimet kylät 10.6.2023. Syyskokous ja Kyläkaala jossakin 

kylien kiinteistössä lokakuun viimeisenä perjantaina. 

8. Yhteistyö ja -toiminta 

Yhdistys on aktiivinen yhteistyöjärjestö kylä- ja asukasyhdistyksien, pitäjäseurojen, Savonlinnan 

kaupungin sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kanssa kumppanuussopimuksen mukaisesti. 
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