TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelma 1.1.2020 – 31.12.2020
SataKylät ry on maakunnallinen kylien yhteenliittymä, jonka toiminnan tarkoituksena on
Satakunnan maaseutumaisten alueiden kehittäminen ja elinvoimaisuuden vahvistaminen. Se
toimii maakunnallisena yhteistyöfoorumina maaseudun ja kaupunginosien kehittämiseen sekä
asukkaiden elinolojen edistämiseen liittyvissä asioissa, pyrkien myös vuorovaikutuksen
syventämiseen kaupunkilaisten ja maaseudun asukkaiden välillä.
SataKylien jatkaa yhteistyössä kuntien kanssa Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa hanketta. Hankkeessa toteutetaan kunnille yhdistysohjelmia tai kolmannen sektorin toimintaa
huomioivia osioita laajempiin ohjelmiin, kuten elinvoimaohjelmaan. Hanke työllistää 0,5 htv.
Lisäksi yhdistyksen muuhun toimintaa, kuten Avoimet Kylät -päivän järjestelyihin, Vuoden kylä kilpailuun ja viestintään tulee osoittaa työpanosta.
Lisäksi vuonna 2020 panostetaan Satakunnan uuden Järjestöjen neuvottelukunnan toimintaan
siten, että kyläasiamies Hanna Ruoholan työaikaa osoitetaan ko. toimintaan. Hanna Ruohola
valittiin neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi syksyllä 2019. Vaikka neuvottelukunnassa
ollaankin yhteisellä asialla, on tässä yhteydessä tärkeää nostaa esiin mahdollisimman paljon
maaseutu- ja kyläasiaa. Kannustetaan myös kyläyhdistyksiä osallistumaan alueellisten Jytryjen
toimintaan.
Kokoukset
Sääntömääräiset kokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa,
noin 8 kertaa vuodessa.
1-2 kertaa vuodessa pidetään hallituksen strategiapäivä, jossa toimintaa suunnitellaan tarkemmin.
Jäsenistö
Tulevan toimintakauden aikana pyritään saamaan uusia jäseniä. Myös kuntien kanssa
neuvotellaan mahdollisesta jäsenyydestä.
TALOUS
Yhdistyksen merkittävin tulonlähde on jäsenmaksut ja valtionapu. Yhdistyksen monipuolinen
kehittäminen ja hanketoiminnan lisääntyminen edellyttää kuitenkin, että yhdistyksellä on
käytettävissään muutakin pääomaa. Varainhankintaa pyritään tehostamaan ja taloudenhoidossa
noudatetaan tarkkaa harkintaa.
Taloudellinen tilanne kartoitetaan neljännesvuosittain hallituksessa ja seurataan talousarvion
toteutumista.
LAATUTYÖ
Yhdistyksessä on toteutettu laatutyöprosessi vuosien 2018 ja 2019 aikana. Laatutyön
tarkoituksena on yhdistyksen toiminnan tarkoituksen ja arvojen kirkastaminen ja vision ja
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strategian luominen näiden pohjalta. Lisäksi laatutyöllä selkeytetään yhdistyksen eri töitä ja
mietitään tavoitteita ja näiden saavuttamisten mittaamista. Laatutyö jatkuu koko ajan yhdistyksen
toiminnan tukena.
HENKILÖSTÖ
Tavoitteena vuonna 2020 on hallinnoida Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa –hanketta.
Hanke työllistää yhden puoliaikaisen henkilön (50%). Lisäksi valtionavun ja oman varainhankinnan
avulla hanketyöntekijä työskentelee yhdistykselle 50% työajastaan. Avoimet Kylät -päivän
organisoinnin avuksi olisi hyvä saada osa-aikaista apua alkuvuodelle.
TOIMINTA
Vuoden Kyläteko
Vuonna 2020 palkitaan jälleen Vuoden Kyläteko. Vuoden kyläteoksi valitaan teko, jolla on ollut
merkittävä positiivinen vaikutus koko kyläyhteisön kannalta. Kyläteko palkitaan SataKylien
syyskokouksessa 500 € palkintosummalla.
Maakunnalliset kyläpäivät
Vuonna 2020 maakunnalliset kyläpäivät järjestetään vuoden 2019 Maakuntakylässä, Eurajoen
Sydänmaassa. Ajankohta neuvotellaan yhdessä Sydänmaan pienviljelijä- ja kyläyhdistyksen kanssa.
Satakunnan Vuoden Kylän valinta
Vuoden 2020 kylä valitaan jälleen yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa. Vuoden 2020 kylä on
järjestyksessä 26. Pari vuotta hyvin menestynyttä yleisöäänestystä jatketaan tänäkin vuonna.
Kilpailun käytännön järjestelyistä keskustellaan Satakuntaliiton kanssa. Kuten aiempinakin vuosina,
SataKylät ry vastaa kilpailun käytännön toteutuksesta ja Satakuntaliitto maksaa voittajakylälle
palkintorahan 3400 euroa.
Satakunnan ehdokas osallistuu valtakunnalliseen Vuoden kylät -kilpailuun Suomen Kylien
ohjeistuksen mukaan.
Avoimet kylät – päivä
Jo kuusi kertaa järjestetty Avoimet Kylät -päivä järjestetään jälleen 13.6.2020. Päivän
tarkoituksena on lisätä kylätoiminnan näkyvyyttä, edistää maallemuuttoa ja positiivista mielikuvaa
kylässä asumisesta sekä toimia matalan kynnyksen tapahtumana tutustua lähikyliin. Avoimet Kylät
-päivän bussikierrokset ovat aiempina vuosina onnistuneet hyvin ja kierroksia on toivottu myös
jatkossa. Pyritään järjestämään vähintään yksi bussikierros tulevanakin kesänä. Bussikierrosten
kulujen kattamiseksi peritään osallistujilta ruokailumaksun lisäksi pieni osallistumismaksu.
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YHTEISTYÖ
Yhteistyö on yhdistyksen toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Myös vuonna 2020 jatketaan
hyvin toimivaa yhteistyötä sekä kylien, kuntien ja kylien että maakunnallisten ja seutukunnallisten
toimijoiden kesken.
Tärkein valtakunnallinen yhteistyökumppani on luonnollisesti Suomen Kylät ry. Yhteistyötä muiden
maakunnallisten kylien yhteenliittymien kanssa edistetään pääsääntöisesti yhteisillä Suomen
Kylien järjestämillä koulutuspäivillä. Muiden maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa voidaan
tehdä myös yhteistyötä hankesuunnittelussa ja –toteutuksessa.
Hyvää yhteistyötä Leader - ryhmien kanssa edelleen tiivistetään mm. säännöllisillä yhteisillä
tapaamisilla sekä tiedon vaihdolla. Esiinnymme yhtenäisenä rintamana mm. kyläilloissa. Lisäksi
jatkamme menestyksekästä yhteistyötä Satakuntaliiton kanssa.
Kuntayhteistyötä pyritään syventämään sitouttamalla kuntia toimintaamme mm. jäsenyyden
kautta. Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa -hanke on hyvä keino viedä osaamista ja
toimintaa kuntiin.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksen ajankohtaisista asioista lähetetään aktiivisesti tiedotteita alueen paikallisille medioille.
SataKylien kotisivut ovat myös hyvänä apuna tiedon välittämisessä. Kotisivut päivitettiin
loppuvuonna 2018 uudelle alustalle, jolloin niiden käytettävyys ja turvallisuus paranivat ja ne
skaalautuvat mobiililaitteille vanhoja sivuja paremmin. Facebook ja Instagram tukevat yhdistyksen
viestintää.
Näkyvyyttä toiminnalle saadaan myös osallistumalla valtakunnallisiin (mm. Avoimet Kylät -päivä),
alueellisiin ja paikallisiin tapahtumiin sekä koulutus- ja seminaaripäiviin. Vuoden kylä- ja vuoden
kyläteko-kilpailut kiinnostavat mediaa aina ja näistä pyritään myös aktiivisesti tiedottamaan.
Ajankohtaisia asioita tiedotetaan myös kyläilloissa.
Sisäinen tiedottaminen
Jäsenkirje ilmestyy vuonna 2020 tiedotustarpeen mukaan, noin 2 kertaa. Se postitetaan
paperipostina jäsenistölle. Lisäksi jäsenistöä tiedotetaan tapahtumista ja muista ajankohtaisista
aiheista uutiskirjeellä (noin 12 vuodessa) sekä Facebook – sivuilla ja Instagramissa.
Sääntömääräisten kokousten kutsut lähetetään kirjeitse ja ilmoitetaan tilaisuuksista sanomalehti
Länsi-Suomessa ja/tai Satakunnan Kansassa.
SataKylät ry, Hallitus
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