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Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Toimintaperiaate
Yhdistys edistää sääntöjensä edellyttämällä tavalla hyvinvointia Päijät-Hämeen kylissä ja
maaseudulla. Kylien asukkaita innostetaan toimimaan oman asuinympäristönsä kehittämiseksi. Yhdistys pyrkii vastaamaan ajankohtaisiin toimintaympäristön muutoksiin olemalla
mukana aktiivisena vaikuttajana, toimijana ja kylien kehittäjänä. Yhdistys verkostoituu toisten maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa.
Henkilöstö
Yhdistykselle palkataan osa-aikainen sihteeri. Maakunnallinen kyläasiamies palkataan uuden hankkeen kautta.
Hanketoiminta
Valmistellaan ja toteutetaan uutta hanketta ja uutta toimintakautta.
Kokoukset
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen määrääminä ajankohtina.
Hallituksen kokouksia pidetään kerran kuussa. Lisäksi järjestetään hallitustyöskentelyn
kehittämistilaisuuksia ja kokoustekniikkakoulutusta. Työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan ja niihin voidaan kutsua jäseniä hallituksen ulkopuolelta.
Yhdistyksen toiminta
Maakunnallinen kylätoimintapäivä järjestetään yhdessä Vuoden kylän kanssa.
Kyläpäällikkötapaaminen järjestetään ja yhdistetään siihen opintoretki sekä koulutusta.
Jäsenyhdistyksille järjestetään tarpeen mukaan koulutus- ja virkistystilaisuuksia. Kylien
aktiivista toimintaa pyritään palkitsemaan eri tavoin.
Osallistutaan messuille tai vastaaviin yleisötapahtumiin omilla osastoilla ja tehdään yhdistyksen toimintaa tunnetuksi.
Vuoden kylä 2015
Maakunnallinen Vuoden kylä 2015 -kilpailu järjestetään keväällä yhteistyökumppaneiden
kanssa. Kilpailun voittaja palkitaan Kylämarkkinoiden yhteydessä. Voittaja osallistuu valtakunnalliseen Vuoden kylä – kilpailuun.
Aiemmin valittujen Vuoden Kylien osalta suoritetaan vuoden 2015 aikana nykytilanteen
tarkastelu, jonka tulokset esitellään vuonna 2016.
Kylämarkkinat 2015
Kylämarkkinat 2015 järjestetään lauantaina 9.5. Lahden matkustajasatamassa. Kylämarkkinoita suunnittelemaan ja toteuttamaan perustetaan työryhmä. Kylämarkkinoille pyritään
löytämään teema sekä ulkopuolista rahoitusta.
Kyliä innostetaan osallistumaan kylämarkkinoille.
Seuraavien Kylämarkkinoiden suunnittelu aloitetaan vuodenvaihteessa.
Kesälehti 2015
Kesä Päijät-Hämeen kylissä – lehden sisältö saadaan pääosin kylistä. Lehti tulee painosta
kaksi viikkoa ennen Kylämarkkinoita. Lehteä jaetaan myös kylien kesätapahtumissa.
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Avoimet kylät – tapahtuma
järjestetään maakunnassa la 6.6. Siihen pyritään saamaan mukaan kyliä joka puolelta aluetta. Tapahtumaa esitellään näkyvästi Kylämarkkinoilla.
Lokaali 2016,
paikallistoiminnan valtakunnallinen juhla, järjestetään Päijät-Hämeessä. Valmistelu käynnistetään vuoden 2015 aikana.
Tiedottaminen ja yhteydenpito kyliin
Kerran kuussa lähetetään sähköinen kyläkirje eli bulletiini. Ylläpidetään sähköpostilistaa
(tavoittaa n. 400 henkilöä) sekä kyläyhdistysten sähköpostilistaa (n. 120 henkilöä), joiden
kautta lähetetään tietoa ajankohtaisista maaseudun kehittämiseen liittyvistä asioista. Sosiaalisen median käyttöä tiedottamisessa lisätään.
Yhdistyksen nettisivuja osoitteessa www.phkylat.fi uudistetaan. Sivuille lisätään tietoa meneillään olevista hankkeista sekä Vuoden kylästä.
Kyläportaali yhteistyössä Etelä-Suomen Sanomien kanssa käynnistetään.
Kerran vuodessa lähetetään kaikille maakunnan kunnanvaltuutetuille sähköinen tietopaketti yhdistyksestä ja uusin kyläkirje.
Yhteistyö
Maakunnalliset kyläyhdistykset ja alueen toimintaryhmät ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita, samoin alueen kunnat, oppilaitokset, keskeiset viranomaiset ja hankkeet, kuten
Kumppanuusverkosto. Kuntien kyläyhteyshenkilöverkostoa tarkistetaan.
Yhdistys pyrkii verkostoitumaan ja lisäämään yhteistyötä myös maakunnan yritysten kanssa.
Opintomatkat, neuvottelu-, koulutus- ja tiedotustilaisuudet
Yhdistys osallistuu uusien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Yhdistys järjestää
opintomatkoja maaseudun kehittämiskohteisiin ja toiminnan kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin.
Osallistutaan Suomen kylätoiminta ry:n valtakunnallisiin neuvottelu- ja koulutustilaisuuksiin. Yhteistyötahojen ja uusien hankkeiden koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin sekä
opintomatkoihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

