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MISSÄ?



FAKTAA

• Yhdeksän kuntaa

• Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo

• Joista kaksi ovat  kaupunkeja

• Porvoo ja Loviisa

• Asukkaita 121 000 (+ Porvoon keskusta-alue 29 000)

• Kyläyhdistyksiä noin 50 kpl

• Kyliä reilut 200 kpl

• Kaksikielisiä kuntia viisi, suomenkielisiä neljä

• saaristo pääosin ruotsinkielistä aluetta



SILMU-KYLÄT – SILMU-BYAR

• SILMU-kylät on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos

• Toimii alueellisena ”kyläyhdistyksenä”, vuodesta 2015, kaksikielinen 

• Yhdistyksellä on myös Leader-toimintaa sekä kaupunki- ja nuorisojaos 
www.silmu.info

• Vuonna 2018 jäseniä yhteensä 610 kpl (henkilöt, yhteisöt ja yritykset)

• Kyläyhdistysten lisäksi SILMU-kylät tekee yhteistyötä esim. nuorisoseurojen ja 
kotiseutuyhdistysten kanssa

• Yhteensä neljä työntekijää (uusi toiminnanjohtaja aloittaa tammikuussa)

• Kyläneuvojan työaika n. 60% valtionavulla, on osa-aika lomautettuna 2020 

http://www.silmu.info/


KYLÄNEUVOJA TEHTÄVÄT 
VIIKOITTAIN/KUUKAUSITTAIN

Mm.

• Toimistorutiinit/talousseuranta,  toimintasuunnitelman/vuosikellon toteuttaminen 

• Monipuolinen viestintä (uutiskirje, verkkosivut, some, tapahtumat, tapaamiset)

• Kylien neuvonta ja aktivointi, kyläillat, koulutusta kylätoimijoille

• Toimii ”webbmasterina” kyläsivustolle www.itukylat.fi

• Hallinnoi verkkosivua www.kylatilat.fi (kylien juhla- ja kokouspaikkojen 

markkinointikanava)

• Kyläneuvoja osallistuu työ- ja ohjausryhmiin sekä seminaareihin ja työpajoihin

• Toimistopalaverit, jaoksen ja hallituksen kokoukset

• Uuden oppiminen, maaseutu- ja kylätoiminnan seuraaminen alueellisesti ja 

valtakunnallisesti

http://www.itukylat.fi/
http://www.kylatilat.fi/


ONNISTUMISIA

• Kyläjaoksen ja koko yhdistyksen taloustilanne on hyvä

• Laatukäsikirja hyvällä mallilla (käytössä ja täydennetään)

• Uusi ilme otettu käyttöön 100%

• Avoimet Kylät –tapahtumaan joka vuosi yli 20 kylää/tapahtumaa

• Kyläneuvoja edustaa kyliä Itäisen Uudenmaan sekä Porvoon kaupungin 
turvallisuustyöryhmissä

• Uusi naapuriyhteistyö:

• SILMU-kylät, Uudenmaan Kylät, Päijät-Hämeen kylät ja Kymenlaakson kylät 
(työntekijät)



KEHITETTÄVÄÄ

• Kaikki oman alueen kyläyhdistykset jäseniksi

• Enemmän kyläiltoja

• yhteistyössä kuntien kanssa

• Kylätoimijakoulutukset

• valmiita paketteja joista kylät voivat valita

• Kyläsuunnitelmat

• yksinkertaiset taulukot 5-10 vuodeksi

• Yhteistyö Uudenmaan liiton kanssa

• Kyläjaoksen jäsenten tehtävät tarkennettava



YHDESSÄ OSAAMME –HANKE

• Tapahtumajärjestäjän opas

• Kylätilasivusto www.kylatilat.fi

• Koulutukset/työpajat/luennot 2020

• Joukkorahoitus & mesenaatti.me 15.1.

• Yhdistysten tietosuoja & tietoturva 4.3. 

• Järjestöjen tulevaisuus – työpaja 17.3.

• Rahoitustori syyskuussa

http://www.kylatilat.fi/


DEN FINLANDSSVENSKA
LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2020



SVENSKFINLAND

Nyland (kustremsan)

Åboland

Svenska Österbotten

Åland

289 052 finlandssvenskar i januari 2019



LANDSBYGDSRIKSDAGEN LYHYESTI

• Suomenruotsalainen ”maaseutuparlamentti”

• Joka toinen vuosi vuodesta 1990, eli 16. kerta Loviisassa ensi vuonna

• Toimii kylien ja maaseudun, organisaatioiden ja asukkaiden äänenä

• maaseutuparlamentin päätöslauselma

• Luentoja, työpajoja, näytteilleasettajia, juhlaillallinen, palkitsemisia

• Uusi konsepti ”lounaasta lounaaseen” 2020

• Pääteemat: monipaikkaisuus ja kestävyys

• www.landsbygdsriksdagen.fi

http://www.landsbygdsriksdagen.fi/


VÄLKOMMEN!
TERVETULOA!



Li-Marie Santala

kyläneuvoja / byarådgivare

040 158 8038

li-marie.santala@silmu.info

www.itukylat.fi / www.kylatilat.fi

Veckjärventie 1, 06400 Porvoo / Veckjärvivägen 1, 06400 Borgå


