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TAVOITTEET 

 

Sastamalan Kylät ry:n tarkoituksena on mm. luoda edellytyksiä kyläyhteisöjen elin-

voimaisena, asuttuna ja viihtyisänä pitämiselle, toimia paikallisten palveluiden ja 

elinkeinojen kehittämiseksi, toimia jäsenyhdistystensä yhteistyöelimenä sekä sy-

ventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja yhteishenkeä. Erityisen tärkeänä ta-

voitteena on tuoda esille Sastamalan kyliä niin kunnan asukkaille, mutta erityisesti 

kunnan virkamiehille ja päättäjille. 

 

 
TAPAHTUMAT 

 

Sastamalan Kylät ry. järjestää Sastamalan Kylämarkkinat Vammalan torilla sunnun-

taina 4.8.2013 klo 12.00-16.00. Markkinoiden tarkoituksena on tuoda terveisiä eri 

kyläkunnilta, jotka esittäytyvät, markkinoivat tai myyvät tuotteitaan. Kylämarkki-

noilla on myös kyläyhdistysten yhdessä järjestämä puffet, jonka tuotto menee edel-

lisvuoden tapaan Sastamalan Kylät ry:n toimintaan. 

  

Sastamalan Kylät ry:n jäsenyhdistyksiä osallistuu ilmaiseen Kylänraitti-

tapahtumaan Tampereen Hämeenpuistoon lauantaina 8.6.2013 klo 11.00-20.00. 

Kylänraitti-tapahtuma on samantyyppinen tapahtuma kuin Sastamalan Kylämarkki-

nat, mutta koko Pirkanmaan laajuinen. 

 
 

KOKOUKSET 

 
Sastamalan Kylät ry:n vuosikokous pidetään Vammalan Kauppalantalolla torstaina 

14.3.2013 klo 18.00. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Suositeltavaa on, että hallitus 

kokoontuu vähintään kaksi kertaa sekä kevät- että syyskaudella sekä aina kun on 

ajankohtaisia asioita. Tarvittaessa järjestetään myös jaostojen ja järjestelytoimi-

kuntien kokouksia. 

 



TOIMIKUNNAT JA JAOSTOT 

 

Sastamalan Kylät ry:n sääntöjen 8 §:n mukaan ”Hallitus voi asettaa avukseen 

sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toi-

mikuntia ja jaostoja.” Sastamalan kylien esiselvityshankkeen aikana on ehdotettu, 

että Sastamalan Kylät ry. lisää aktiivisuutta Sastamalan kaupungin kanssa ni-

meämällä vastaavat henkilöt esim. matkailu- ja kouluasioihin, kulttuuriin ja tapah-

tumiin. Sastamalan Kylät ry:n hallitus tehostuttaa toimintaansa asettamalla eri asi-

oista vastaavat henkilöt, jotka tiedottavat muita jäseniä. Henkilövalinnoissa otetaan 

huomioon Sastamalan kylien maantieteellinen edustavuus. 

 

TIEDOTTAMINEN 

 
Hallitus tiedottaa tapahtumista ja toiminnasta edellisvuoden tapaan kirjeitse ky-

läyhdistyksien puheenjohtajia. Lisäksi tiedotetaan suurempaa joukkoa sähköpostit-

se. Tiedotuksessa hyödynnetään tarpeen mukaan myös Alueviestin ja Tyrvään Sa-

nomien järjestöpalstoja. Sastamalan Kylät ry:lle on valmistumassa myös kotisivut, 

jossa tullaan tiedottamaan yhdistyksen toiminnasta. 

 

MUUTA 

 

Sastamalan Kylät ry:n jäsenyhdistykset järjestävät toiminta-alueellaan erilaisia ta-

pahtumia sekä osallistuvat myös muiden kylien tapahtumiin. Sastamalan kaupungin 

virkamiehiin ja päättäjiin Sastamalan Kylät ry. jatkaa tiivistä yhteydenpitoa. 
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