
 

TOIMINTASUUNNITELMA  2022 

 

Ydinprosessi 1. Edunvalvonta 

• Edistetään paikallista kehittämistä ja maakunnallista kylätoimintaa vaikuttamalla kuntiin, 

Pirkanmaan liittoon sekä maakunnallisiin ja valtakunnallisiin päättäjiin 

• Osallistutaan Suomen Kylät ry:n järjestämiin tapahtumiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin 

(erilaiset koulutukset, kevät- ja syyskokous, hallituksen kokoukset, kyläjaoston kokoukset, 

kevään ja syksyn Kyläpäivät, kyläasiamiesfoorumi, viestintäverkoston aamukahvitilaisuudet, 

pj-tapaamiset) 

• Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös muiden Pirkanmaan 

kehittäjäorganisaatioiden, muiden maakunnallisten kyläyhdistysten sekä 

maaseutuverkoston järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin 

• Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä Pirkanmaan kehittäjäorganisaatioiden ja erityisesti 

Pirkanmaan Leader-ryhmien kanssa 

• Vaikutetaan tarvittaessa erilaisiin ohjelma- ja strategiatöihin sekä lain valmisteluihin 

lausuntoja ja kommentteja antamalla 

 

Ydinprosessi 2. Kyläpalvelut 

• Kylien neuvonta: kontaktoidaan ja neuvotaan kyliä joko paikan päällä käyden tai 

etäyhteyksillä. Jatketaan hyvien käytäntöjen jakamista ja vertaistuen antamista kylille ja 

kylätoimijoille eri välineitä käyttäen. 

• Järjestetään kaksi maakunnallista teemallista tilaisuutta tai koulutusta kylien kehitystä 

edesauttavista aiheista joko fyysisesti tai etäyhteyksillä (ajankohdat kevät ja syksy) 

• Järjestetään Avoimet Kylät -tapahtuma 11.6.2022 maakunnallisen kylätoiminnan 

lippulaivatapahtumana. Pyritään olemaan yksi aktiivisimmista maakunnista. 

• Organisoidaan Pirkanmaan Vuoden Kylä, Vuoden Kyläteko ja Vuoden Kylätoimija -haut sekä 

julkistetaan tunnustusten saajat Pirkan päivänä 1.9.2022. Ollaan aktiivisesti mukana myös 

Suomen Kylät ry:n valtakunnallisissa Vuoden Kylä ym. hauissa. 

• Pirkan Kylät ry on perustettu vuonna 1992 ja täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Järjestetään 

syyskuussa ohjelmallinen 30-vuotisjuhla. 

• Aloitetaan Lokaali 2023 -tapahtuman valmistelut yhteistyössä Suomen Kylät ry:n ja 

Pirkanmaan Leader-ryhmien kanssa 

 

Ydinprosessi 3. Viestintä 

• Lähetetään vuoden aikana noin kuusi sähköistä kyläkirjettä. Pyritään viestimään 

tärkeimmistä asioista myös Suomen Kylät ry:n uutiskirjeissä sekä Pirkanmaan Leader-

ryhmien kautta. 

• Ylläpidetään ja kehitetään yhdistyksen kotisivuja 

• Kehitetään sosiaalisen median käytäntöjä (Facebook ja Instagram) 



 

• Kehitetään etäyhteyksillä (esim. Teams) työskentelemisen tapoja 

• Ollaan sidosryhmiin yhteydessä myös perinteisin keinoin (puhelin ja sähköposti) 

• Lähetetään mediatiedotteita merkittävimmistä tapahtumista ja kehitetään 

mediayhteistyötä 

 

Tukiprosessi 1. Hallinto 

• Järjestetään huhtikuun loppuun mennessä yhdistyksen vuosikokous, jonka yhteydessä on 

jokin kiinnostava esitys tai luento 

• Järjestetään tarpeen mukaan hallituksen kokouksia (joko fyysisesti, etäyhteydellä tai 

sähköpostitse). Hallituksen kokouksista ja hallituksen jäsenten matkakuluista maksetaan 

kohtuulliset kulukorvaukset. 

• Toimitetaan Suomen Kylät ry:lle valtionavun käyttösuunnitelma ja valtionavun 

käyttöselvitys, maakunnallisen kylätoiminnan indikaattoritiedot, tilin-/toiminnantarkastajan 

lausunto sekä allekirjoitettu tilinpäätösasiakirja määräaikoihin mennessä 

• Hoidetaan yhdistyksen taloutta asianmukaisesti (laskujen maksu, kirjanpito, tilintarkastus) 

• Pyritään kasvattamaan jäsenmäärää ja hoidetaan jäsenmaksulaskutus 

• Pidetään jäsen- ja kylärekisteri ajan tasalla 

• Pidetään yhdistyksen arkistosta ja muusta omaisuudesta huolta. Lahjoitetaan yhdistyksen 

hallussa olevat kyläkirjat valtakunnalliseen kyläkirjakirjastoon, joka toimii Kokkolan 

kaupunginkirjaston alaisuudessa Eskolan kylällä Keski-Pohjanmaalla. 

• Etsitään Heiskalta irrottautumiseen sopivia toiminnallisia ja taloudellisia järjestelyitä 

 

Hanketoiminta 

• Toteutetaan Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hanketta hankesuunnitelman 

mukaisesti 

• Toteutetaan Kestävän kehityksen viikko -hanketta yhteistyössä SLF:n (ruotsinkielisten 

maaseutukeskusten keskusjärjestö) ja kuuden muun maakunnan kanssa 

• Osallistutaan yhteistyökumppanina Pirkanmaan Leader-ryhmien hankkeisiin 


