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TOIMINTASUUNNITELMA 2019
TOIMINTAPERIAATE
Yhdistys edistää sääntöjensä edellyttämällä tavalla hyvinvointia Päijät-Hämeessä paikallisesti. Asukkaita
innostetaan toimimaan oman asuinympäristönsä kehittämiseksi. Yhdistys pyrkii vastaamaan ajankohtaisiin
toimintaympäristön muutoksiin olemalla mukana aktiivisena vaikuttajana, toimijana ja kehittäjänä. Yhdistys
verkostoituu toisten maakunnallisten paikallistoimijoiden kanssa.
HENKILÖSTÖ
Yhdistyksellä jatkaa palkattuna osa-aikainen kyläaktivaattori, joka hoitaa sihteerin ja kyläasiamiehen tehtäviä.
HANKETOIMINTA
Päijät-Hämeen kylät tulee olemaan vahvasti mukana Päijänne-Leader ry:n hallinnoimassa ja Hämeen ELY:n
rahoittamassa kylähankkeessa ”Maaseudun nykyaika ja tulevaisuuden kansalaistoiminta Päijät-Hämeessä”.
Hanke kestää kolme vuotta. Hankealueena Päijät-Häme, Pertunmaa ja Iitti.
KOKOUKSET
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen määrääminä ajankohtina. Hallituksen kokouksia
pidetään tarpeen mukaan, noin 5-10 kertaa vuodessa. Työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan ja niihin
voidaan kutsua jäseniä hallituksen ulkopuolelta.
YHDISTYKSEN TOIMINTA
Maakunnallinen kylätoimintapäivä eli Kyläkalaasi järjestetään yhdessä Päijät-Hämeen Vuoden Kylän kanssa.
Kyläpäällikkötapaaminen järjestetään ja yhdistetään siihen opintoretki sekä koulutusta. Alueen eri
yhdistyksille järjestetään tarpeen mukaan koulutus- ja virkistystilaisuuksia. Kylien aktiivista toimintaa pyritään
tukemaan eri tavoin. Osallistutaan messuille tai vastaaviin yleisötapahtumiin omilla osastoilla ja tehdään
yhdistyksen toimintaa tunnetuksi.
AVOIMET KYLÄT-tapahtuma
Järjestetään maakunnassa la 8.6.2019. Tapahtumaan pyritään saamaan mukaan kyliä joka puolelta aluetta.
Päijät-Hämeen alueen tapahtumien koonti tehdään nettisivuille ja somessa tuodaan esimerkkejä esiin.
VUODEN KYLÄ 2019
Maakunnallinen Päijät-Hämeen Vuoden Kylä 2019 -kilpailu järjestetään keväällä yhteistyökumppaneiden
kanssa. Voittaja osallistuu valtakunnalliseen Vuoden Kylä -kilpailuun.
KYLÄKAHVIT 2019
Päijäthämäläisiin kyliin tutustutaan ja jalkaudutaan 2018 aloitetun perinteen mukaisesti. Kyläkahvien myötä
tutustutaan erilaisiin kyliin ja kylätaloihin, paikalliseen toimintaan ja mahdollisuuksiin. Pyritään tuomaan
kylien monimuotoisuutta esiin mahdollisimman hyvin ja esittelemään päijäthämäläisiä kyliä monipuolisesti.
Kyläkahvit ovat kaikille avoimia, matalan kynnyksen tapahtumia, joissa on aina paikkaan ja/tai aikaan sopiva
aihe.
KYLÄKALAASI 2019
Kyläkalaasissa juhlitaan päijäthämäläisiä kyliä ja tuodaan kylien ansioita sekä ansiokkaita tekijöitä esiin. Juhlaa
vietetään mahdollisuuksien mukaan päijäthämäläisessä Vuoden Kylässä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden
ja Vuoden Kylän kanssa. Yleisöäänin valittava Päijät-Hämeen Vuoden Kylätapahtuma julkistetaan ja palkitaan
Kyläkalaasissa. Yleisöäänestys on auki n.3kk ennen juhlaa.

Päijät-Hämeen kylät ry
c/o Päijänne-Leader ry
Meijeritie 1, 17200 Vääksy
www.phkylat.fi / phkylat@phnet.fi
Sihteeri: henna.pirkonen@paijanne-leader.fi / 044 712 4208

Päijät-Hämeen kylät ry
Toimintasuunnitelma 2019

2 (2)

TIEDOTTAMINEN JA YHTEYDENPITO KYLIIN
Sähköinen kyläkirje lähetetään tarpeen mukaan. Ylläpidetään sähköpostilistaa (tavoittaa n.400 henkilöä),
sekä kylien sähköpostilistaa (n.120 henkilöä), joiden kautta lähetetään tietoa ajankohtaisista kylien,
maaseudun ja kaupunginosien kehittämiseen liittyvistä asioista. Lisäksi tiedotetaan kaikkia
yhteistyökumppaneita sekä paikallista mediaa yhdistyksen koulutuksista ja muista tempauksista.
Facebookin ja instagramin käyttöä tiedottamisessa hyödynnetään mahdollisimman hyvin.
Yhdistyksen nettisivuja www.phkylat.fi kehitetään.
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.
Lisäksi tehdään yhteistyötä Päijät-Hämeen Sosiaali ja terveysturva ry:n hankkeessa Yhteinen Päijät-Häme
(alue: Päijät-Häme ja Iitti). Kyseessä on jatkohanke Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia, joka toimi Lahdessa
ja Hollolassa 2016-2017.
OPINTOMATKAT, NEUVOTTELU-, KOULUTUS- JA TIEDOTUSTILAISUUDET
Yhdistys osallistuu uusien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Yhdistys järjestää opintomatkoja
maaseudun kehittämiskohteisiin ja toiminnan kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin. Yhdistys osallistuu Suomen
Kylätoiminta ry:n valtakunnallisiin neuvottelu- ja koulutustilaisuuksiin sekä yhteistyötahojen ja uusien
hankkeiden koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.
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