TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
1) YLEISTÄ
Hämeen Kylät on Kanta-Hämeen maakunnallinen kyläyhdistys, kylien ja asukastoiminnan tuki,
edunvalvoja sekä yhteistyöelin Kanta-Hämeessä. Yhdistyksen tavoitteena on elävät ja viihtyisät
paikallisyhteisöt, joissa on hyvä asua ja työskennellä, lähellä luontoa, kauniissa kylissämme. Yhdistys haluaa vastata ajan ja toimintaympäristön muutoksiin aktiivisena toimijana sekä yhteistyönrakentajana yhdistysten, yritysten, kuntien ja kylien välisessä kanssakäymisessä, aitona ja osaavana
asiantuntijana.
Hämeen kylät ry rohkaisee kylä- ja asukasyhdistysaktiiveja sekä asukkaita ja vapaa-ajanasukkaita
toimimaan oman lähiympäristönsä kehittämiseksi. Edelleen on tärkeää tukea lähidemokratian mahdollisuuksia ja aktivoida ihmisiä tekemiseen ja osallistumiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään myös
yhdistystoimijoiden ja kylien asukkaiden osaamisen vahvistamiseen.
Hämeen Kylät -strategiatalo tiivistää ja linjaa yhdistyksen toimintaa. Sitä tarkennetaan laatimalla
Kanta-Hämeen kyläohjelma 2020-luvulle erityisesti kylä- ja vaikuttamistyön tueksi. Kyläohjelma
määrittelee, mitä tarkoittavat elävät ja viihtyisät kyläyhteisöt tulevaisuudessa ja mitä sen eteen
voimme tehdä. Suomen Kylät ry:n valtakunnallinen paikallisen kehittämisen ohjelma ohjaa taustalla.

2) HALLINTO
Yhdistys toteuttaa hyvää hallintoa laatukäsikirjansa pohjalta.
JÄSENET
Hämeen Kylillä on 87 yhteisöjäsentä (maksaneita 61) ja 19 henkilöjäsentä (maksaneita 15). (tilanne
2.11.2021) Pyritään aktiivisesti hankkimaan uusia jäseniä. Käytössä on myös kannatusjäsenmaksu.
Tavoitteena: 85 yhteisöjäsentä, joista 60 muistaa maksaa jäsenmaksun ja henkilöjäsenistä 20.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen syys- ja kevätkokous järjestetään sääntöjen mukaisesti ja niiden yhteydessä järjestetään
tilaisuus ajankohtaisista aiheista tai tutustumiskäynti kyläkohteeseen. Selvitetään sääntömuutosta
etäosallistumisen näkökulmasta.
HALLITUS
Hallitus kokoontuu vuoden aikana 8-12 kertaa. Kokouksista noin puolet järjestetään etäyhteyksin,
myös sähköpostikokoukset ovat käytössä. Kokousten järjestäminen etäyhteyksin säästää aikaa ja
kilometrejä, kun jäseniä on eri puolilta maakuntaa. Kehitetään mahdollisuuksia myös osittaiseen
etäosallistumiseen.
Tavoitteena: hallituksen jäsenet ja varajäsenet osallistuvat kukin vähintään 2 kokoukseen vuodessa.
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Yhdistys osallistuu Suomen Kylät ry:n ja Leader-ryhmien vuosikokouksiin, neuvottelupäiviin, koulutuksiin ja seminaareihin.
HENKILÖSTÖ
Hämeen Kylät ry:llä on vakituisena työntekijöinä kyläasiamies Elina Leppänen (50 % valtionavulla)
ja Kirsi Koskue hoitaen osa-aikaisena talousasioita ja kirjanpidon. TriPla 3 -hankkeeseen palkataan
tarvittavat työntekijät hankesuunnitelman mukaisesti (Hämeen Kylille 2 työnvalmentajaa), jos jatkorahoitus saadaan. Tarvittaessa palkataan vuoden alusta työllistämistuilla avustavaa henkilöstöä.
Tavoitteena: riittävä työntekijämäärä ja motivoituneet työntekijät.
TOIMITILAT
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Tuuloksessa, Pannujärventie 7, jossa on vuokrattuna kaksi toimistohuonetta ja kokoustila yhteiskäytössä. TriPla 3 -hankkeen toimistohuone on Hämeenlinnassa Turuntiellä.
TALOUS
Toimintaa rahoitetaan Suomen Kylät ry:n kautta saatavalla valtionavulla, hankerahoituksella sekä
omalla varainhankinnalla. Varainhankinnan toteuttamiseksi ja taloudellisen tilanteen vahvistamiseksi jatketaan yhdistyksen palvelujen kehittämistä ja tuotteistamista mahdollisuuksien mukaan.
Hankkeiden kunta- ja omarahoitusosuudet hankitaan hankesuunnitelmien mukaisesti.
Tavoitteena: vakaa talous, että kassa kestää toteuttaa toimintaa ja hankkeita.

3) VARSINAINEN TOIMINTA – KYLÄTYÖ
Yhdistys auttaa ja innostaa kyliä toiminnan kehittämisessä. Työntekijät antavat asiantuntija-apua,
tukea ja neuvontaa paikallisyhteisöjen sekä myös kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden tarpeiden pohjalta. Tarvittaessa voidaan vetää tulevaisuusiltoja, kumppanuuspöytiä ja työpajoja osallistavin menetelmin. Jatketaan toimintaa kylien digivalmiuksien vahvistamiseksi. Edistetään myös Suomen Kylien kautta tulevia yhteisiä teemoja kuten kyläturvallisuutta.
Tavoitteena: toiminnassa on mukana vähintään 50 tyytyväistä paikallisyhteisöä.
VUODEN KYLÄ JA KYLÄPÄIVÄ
Hämeen Vuoden Kylä 2022 -kilpailu, Hämeen kylätoiminnan tiennäyttäjä - sekä Hämeen Nuori Kylätoimija -haku järjestetään talvella 2022. Vuoden Kylä -valintaraatiin kutsutaan mukaan myös Hämeen liiton edustaja. Voittajat julkistetaan Hämeen Kyläpäivänä. Hämeen Vuoden Kylä 2021, Pilpalan Kylät ry Lopelta osallistuu Valtakunnalliseen Vuoden Kylä -kilpailuun Kanta-Hämeen ehdokkaana. Hämeen Kylätoiminnan Tiennäyttäjä 2021 Anu Puranen Forssasta lähetetään ehdokkaaksi
valtakunnalliseen kylätoiminnan tiennäyttäjä 2022 -kisaan. Vuoden kylä saa järjestettäväkseen kyläpäivän Hämeen Kylien kanssa.
AVOIMET KYLÄT
Avoimet Kylät -päivä järjestetään kesäkuun toisena lauantaina 11.6.2022 osana valtakunnallista
päivää. Päivää koordinoi valtakunnallisesti Suomen Kylät ry ja Kanta-Hämeen maakunnassa Hämeen Kylät ry tiedottaen niistä eri medioissa. Päivän toteutuksessa tullaan mahdollisesti yhdistämään avoimia tapahtumia kylissä sekä verkkototeutusta.
Tavoitteena: Kanta-Hämeessä Avoimet Kylät -päivässä mukana 40 kylää omalla tapahtumallaan ja
joka vuosi tapahtumapäivän laatu paranee.
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KOULUTUS JA KOKEMUSTEN VAIHTO
Koulutusta, työpajoja ja mahdollisuuksia kokemusten vaihtoon järjestetään. Tiedotetaan myös
mahdollisuuksista osallistua yhteistyökumppaneiden koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Mahdollisuuksien
mukaan tarjotaan kylille ja kylätaloille innostavia toimintahetkiä kulttuurin ja osallisuuden keinoin.
Tavoitteena tyytyväiset osallistujat.

4) EDUNTEKO JA KUMPPANUUDET
Yhdistys kokoaa kylien tarpeita, tuo niitä esille ja pyrkii vaikuttamaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Vuonna 2022 osallistutaan ja vaikutetaan erityisesti EU:n uuden rahoituskauden strategioiden ja ohjelmien viimeistelyyn. Kyliä tuetaan paikallisessa vaikuttamisessa. Pyritään vahvistamaan ja edistämään kylien yhteistyötä sekä kylien ja kuntien välistä yhteistyötä sekä yhdistyksen
omaa roolia maakunnallisena kyläyhdistyksenä.
Lausuntoja annetaan, myös yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, asioista, jotka koskevat toiminta-aluettamme ja liittyvät erityisesti maaseudun ja kylien kehittämiseen.
Leader-ryhmät ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita. Yhdistyksen toiminta sovitetaan yhteen niiden
sekä kyliä palvelevien hankkeiden kanssa.
Kanta-Hämeen järjestöyhteistyössä Hämeen Kylät ry toimii aktiivisesti tuomalla esiin kylien, asukastoiminnan ja maaseudun tarpeita ja mahdollisuuksia sekä kannustaen paikallisyhdistyksiä osallistumaan järjestöyhteistyöhön, myös seutukuntatasolla. Hämeen Kylien kyläasiamies edustaa kyläverkostoa Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnassa ja on sen työvaliokunnan jäsen.
Tärkeitä kumppaneita ovat Hämeen liitto, alueen kunnat, oppilaitokset ja keskeiset viranomaiset.
Toimitaan osana Suomen Kylät ry:n valtakunnallista kylätoimintaverkostoa ja Maaseutupolitiikan
Neuvoston laajaa yhteistyöverkostoa.
Tavoitteina: Vähintään 15 yhteistyökumppanuutta Kanta-Hämeessä.
Yhdistys vahvistaa kyliä tai tuo niitä näkyväksi ylimaakunnallisesti /valtakunnallisesti vähintään 3
yhteistyökuvioin.
Hämäläisiä kansanedustajia ja maakuntatason vaikuttajia osallistuu tapahtumiimme.

5) HANKETOIMINTA
TRIPLA 3 -HANKE
LounaPlussa ry ja tuensiirtokumppaninsa Hämeen Kylät ry hakevat yhdessä rahoitusta TriPla3- välityömarkkinahankkeelle rahoituskaudeksi 2022–2024. Hankkeen toimialueena ovat Kanta-Hämeen
11 kuntaa, jotka kaikki ovat hankkeen rahoituksessa mukana omalla kuntaosuudellaan.
TriPla 3 -hankkeen tehtävänä on tukea pitkäaikaistyöttömiä työllistymään välityömarkkinoille.
Hanke rakentaa työpaikkoja ohjaamalla kyläyhdistyksiä ja muita yhdistyksiä sekä pienyrityksiä toimimaan työnantajina, auttamalla rekrytointiprosessissa sekä palkkatuen haussa. Lisäksi hankkeen
työvalmentajat tukevat yhdistykseen työllistyvän omaa työelämätavoitetta vahvistaen hänen valmiuksiaan työmarkkinoilla sekä etsimällä tavoitteen mukaisia jatkomahdollisuuksia. Lisäksi
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työllistyvälle kartoitetaan koulutusvaihtoehtoja työssä pysymisen tueksi. TriPla-hanke etsii myös
työkokeilupaikkoja ja pyrkii näistä jatkopoluttamaan asiakkaan palkkatukityöhön.
Yhdistyksen valtuuttamana hoidetaan hankkeessa työsuhteisiin liittyvät viranomaiskontaktit ja hallinnointityöt. Työllistämisen kautta yhdistystoiminaan saadaan kaivattua resurssia ja toimintaan
sekä palveluihin aukeaa uudenlaisia toteuttamismuotoja.
Hankkeelle palkataan neljä työvalmentajaa. Hämeen Kylät ry palkkaa kaksi työvalmentajaa ja LounaPlussa ry palkkaa kaksi, joista toinen toimii hankkeen vastaavana työvalmentajana.

UUSIA ASUMISRATKAISUJA HÄMÄLÄISIIN KYLÄIDYLLEIHIN
Hämeen Kylät ry toteuttaa selvityshanketta Uusia asumisratkaisuja hämäläisiin kyläidylleihin ajalla 1.6.2021-31.5.2022. Siinä kartoitetaan maaseutuasumisen haasteita ja kylien kiinnostusta uusiin asumisratkaisuihin Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Hankkeessa toimitaan viiden pilottikylän kanssa: Alvettulan seutu Hämeenlinnan Hauholta, Lepaa ja Tyrvännön
niemi Hattulasta, Pilpalan kylät Lopelta, Vähikkälä Janakkalasta sekä Päijät-Hämeestä Kalkkinen Asikkalasta. Hankkeessa haastatellaan eri alojen asiantuntijoita sekä kootaan kumppanuuspöytä löytämään askelmerkit, kuinka haasteet voitetaan kiinnostuneista valittavilla pilottikylillä.
Selvityshanke kokoaa kehittämishankkeen/-hankkeita, joiden avulla tullaan edistämään uusien
asumisratkaisujen käynnistymistä ja toteuttamista hämäläisissä kylissä käytännön toimenpiteillä
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen EU:n maaseutuohjelmasta. Selvityshanke
toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen kylien kanssa. Hankkeen työntekijänä toimii Hämeen Kylät
ry:n kyläasiamies Elina Leppänen. Kustannusarvio 25 000 e.

MUU HANKETOIMINTA
Yhdistys valmistelee ja hakee laajemman kehittämishankkeen paikallisyhteisöjen tarpeiden pohjalta. Se saattaa syntyä Maalle asumisen edistämiseen liittyen. Lisäksi yhdistys osallistuu myös yhteistyökumppaneiden hankesuunnitteluun ja -toteutukseen tarpeen ja hallituksen harkinnan mukaan.
Ollaan avoimia myös kansainväliselle toiminnalle. Lähdetään tarvittaessa yhteistyökumppaniksi kyliä palveleviin kansainvälisiin hankkeisiin, jotta opitaan kansainvälisistä kokemuksista.
Tavoitteina: Hankkeita on käynnissä 1-2 kylien hyväksi ja kunnat toimivat tarvittaessa niissä yhteistyökumppaneina. Hankkeiden tavoitteet toteuttavat ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

6) VIESTINTÄ
hameenkylat.fi-sivusto toimii maakunnallisen kyläverkoston tietopankkina ja tarjoaa hyödyllistä tietoa niin kylien toimijoille kuin yhteistyökumppaneille. Sivut ovat wordpress-pohjaiset Digiteekki
Oy:n palvelimella. Hämeen Kylät Facebook- ja Instagram-sivuja käytetään tiedottamis- ja verkostoitumisfoorumina kylien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Hämeen Kylät uutiskirjeellä viestitään sähköisesti ajankohtaisista asioista noin kerran kuussa sekä
lisäksi 1-2 kertaa vuodessa postitettavalla kyläkirjeellä. Tiedottaminen hoidetaan yhdistyksen hankkeiden kanssa yhteistyössä. Viestintää toteutetaan yhteistyössä myös Leader-ryhmien kanssa. Yhdistyksen esite päivitetään. Alueen tiedotusvälineiden kanssa tehdään yhteistyötä. Yhdistys jatkaa
uudistumistaan viestinnässä ja ottaa käyttöön mahdollisuuksien mukaan uusia työkaluja ja tiedotuskanavia kuten Youtube.
Vuoden aikana osallistutaan tarvittaessa kylätoimintaan liittyville messuille ja tapahtumiin.
Tavoitteina: Myönteinen mediajulkisuus vähintään 40 juttua /medianostoa. Nettisivujen kävijämäärä ja facebook-sivun seuraajien määrä nousee vähintään 10 %.
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