
 

 

Itä-Uudenmaan Kylät ry. 

 

Toimintakertomus 2006 

 
 

Hallinto 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 8.4.2006 Pernajassa, Solbackan nuorisoseurantalolla Isnäsissä. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Viola Malmberg ja hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: 

 

Pirjo Stengård (3) (Paavo Kantele(1)) 2005-2006 

Birgitte Emeleus (3) (Nina Martikainen(0)) 2005-2006 

Ilkka Ceder (3) (Markku Rantanen(0)) 2005-2006 

Mikko Saloranta (6)  (Jukka Lehto (2)) 2005-2006 

Elsa Laine (7) (Seija Öhman (0)) 2006-2007 

Susanna Björkell (4) (Hannu Salminen (6)) 2006-2007 

Susann Mantere (3) (Ritva Pihlaja (7)) 2006-2007 

 

Hallituksen jäsenistä Björkell, Mantere ja Pihlaja ovat uusia. Suluissa osallistuminen kokouksiin. 

 

K.G. Gummerus valittiin tilintarkastajaksi ja hänen varatilintarkastajakseen Jan Andersson. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Elsa Laine valittiin varapuheenjohtajaksi ja Kaija Toivonen 

rahastonhoitajaksi. 

Alkuvuoden kokoukset vanhalla hallituksella varapj. 2005  Annika Björkin johdolla pidettiin 

seuraavasti: 

11.1 Porvoon uusyrityskeskus 

15.2 Porvoon uusyrityskeskus 

20.3 Tesjoki 

 

Uusi hallitus on kokoontunut seuraavasti: 

8.4  Solbacka, Isnäs Järjestäytymiskokous 

24.4 Hommansby skola  

29.5 Särkijärvi, Elsa Laineella 

14.8 Isnäs, Vildemansgård 

4.9 Myrskylän Kartanonmäki 

17.10 Hinthaara 

17.11 Rutumin kartano laatuseminaari ja jouluateria 

 

Hallituksen toiminta 

 

Hallituksen osallistuminen on ollut aktiivista ja keskustelu vilkasta. Erityyppiset kehittämisnäkymät 

ja uudet ideat ovat tuoneet hallitustyöskentelyyn pitkäjänteisyyttä ja innovatiivista otetta. 

Malmgårdin markkinat oli hallituksen voimainponnistus vuonna 2006. Markkinoista muodostui 

maakunnan suurin yksittäinen tapahtuma, jossa kävi n. 5000 kävijää. 

Itä-Uudenmaan Kylät ry. kuudentena toimintavuonna toiminta on vakiintumassa ja saavuttamassa 

jalansijaa maakunnassa. Yhdistyksen hallitus toimii määrätietoisesti ja sitoutuneesti sekä tietoisena 

vaikuttamisen mahdollisuuksistaan maakunnassa. 

 



 

Toiminta 

 

Itä-Uudenmaan Kylät ry. on selkeästi profiloitumassa maakunnalliseksi toimijaksi, jonka toiminta 

on vakavasti otettavaa ja tarpeellista paikallisen maaseudun kehittymisen kannalta. 

Yhdistys on osallistunut erilaisiin tapahtumiin aktiivisesti. Kyläasiamiehen palkkaaminen kesäkuun 

alussa johti myös yhdistyksen toiminnan uusille poluille. 

 

Kyläasiamies pääasiallisesti keskittyy kylien kehittämiseen ja yhdistyksen toiminnan 

pyörittämiseen. Kyläasiamies vastaa yhdistyksen käytännön työstä, auttaa kyläsuunnitelmien 

laatimisessa, toimii portaalin tukihenkilönä ja yhdistyksen sihteerinä. Lisäksi kyläasiamies edustaa 

paikallista kylätasoa erilaisissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. 

Kyläasiamies myös organisoi tapahtumia ja verkottaa yhdistyksen toimimaan yhteistyössä muiden 

paikallisorganisaatioiden kanssa. 

 

Yhdistys on osallistunut kolmeen erityyppiseen hankkeeseen: Maisemahanke, Opiskelijat kylään-

hanke ja Kyläportaali. 

 

Kyläportaali (www.itukylat.fi) 

 

Vuonna 2004 käynnistetyn yhteisen, kaikkien kylien käyttöön tarkoitetun kyläportaalin 

kehittäminen ja ylläpito kuuluu jo olennaisesti yhdistyksen toimintaan. Portaali on yhteishanke 

Idässä Itää ry:n kanssa ja siirtyy Idässä Itää ry:ltä yhdistyksen hallinnoitavaksi vuoden 2007 alusta. 

Jo nyt on kaikista Itä-Uudenmaan rekisteröidyistä kylistä (n. 50 kpl) 18 kpl eli 36% liittynyt 

mukaan kyläportaaliin. Koko Itä-Uudenmaan Kylät ryn. toimialueelta on mukana yhteensä 21 

kylää. Nyt on luotu kyläportaalin peruspilarit eli järjestelmä. Jatkossa pitää paneutua sisällön 

kehittämiseen, avustaa kyliä hyödyntämään sitä operatiivisena ja jatkuvana 

kommunikointikanavana. Kyläportaalista tulisi myös luoda informaatio- ja näyteikkuna 

itäuusmaalaiseen kylätoimintaan, kulttuuriin ja perinteeseen. 

Kyläportaalihankkeen palkattuna kylätoimijana vuonna 2006 on ollut Anne-Christina Jäntti. 

 

Muu hanketoiminta 

 

Kv- hanke ”Opiskelijat kylään Itä-Uudellemaalle” on yhteistyöhanke Helsingin Yliopiston kanssa, 

jonka avulla pyritään ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille luomaan luonnollinen 

kontaktimahdollisuus muuhunkin kuin kampusalueeseen. Itäuusmaalaiset perheet ja yritykset 

ottavat opiskelijat kyläilemään ja tutustumaan paikalliseen elämänmenoon. Vierailut kestävät 1 -2 

vuorokautta.  

Maisemahanketta hallinnoi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Hankkeen avulla pyritään entistämään 

kylien keskeisiä kulttuurimaisemia ja -kohteita, sekä luomaan uusia kylien toiminta- ja 

harrastuskohteita, kuten grillipaikkoja ja melontareittejä. Maisemahankkeen koordinaattorina toimii 

Itä-Uudenmaan Kylät ry:n kyläasiamies, joka hankkeen avulla saa vahvan kosketuspinnan koko 

alueen aktiivisiin kylätoimijoihin. Hanke on nk. sateenvarjohanke, jonka avulla hankkeen 

hallinnointi keskittyy yhdelle toimijalle. Täten itse toteuttamiseen jää enemmän voimavaroja. 

Maisemahanke on osoittautunut hyvin suosituksi. Hankkeelle on haettu jo kaksi kertaa 

jatkorahoitusta. Itä-Uudenmaan Kylät ry. osallistuu hankkeen hallinnointikustannuksiin. 

 

 

 



 

 

 

Muu toiminta 

 

Itä-Uudenmaan Kylät ry. pyrkii toimimaan aktiivisesti eri alueilla maaseudun ja kylien aktiivisen 

otteen säilyttämiseksi. Markkinoiden ja kyläportaalin lisäksi kyläsuunnitelmien luominen ja 

päivittäminen on eräs kyläasiamiehen jatkuvista keskeisistä tehtävistä. Myös uusien yhdistysten 

perustaminen ja olemassa olevien aktivoiminen kuuluu keskeisesti yhdistyksen ja kyläasiamiehen 

tehtäväkenttään. Koko toiminnalle haasteellisuutta luo toimintakentän vahva kaksikielisyys, joka 

usein vaikuttaa myös työmäärän lisääntymiseen kääntämistarpeesta johtuen. Kaksi uutta 

kyläsuunnitelmaa on kirjoitettu ja kolme päivitetty. Kuuden kylän kanssa on aloitettu 

kyläsuunnitteluprosessi. Kaksi uutta kyläyhdistystä on rekisteröity. 

 

Vuosittain järjestetään myös maakunnallinen kyläpäivä, joka eri vuosina profiloituu eri tavoin. 

Vuonna 2006 Isnäs järjesti kyläpäivän, johon osallistui yli 2000 kävijää. Osittain kyläpäivän 

johdosta Isnäs valittiin maakunnan vuoden kyläksi 2006.  

 

 

 

Yhteistyötahot 

 

Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Idässä Itää ry, Sampo ry ja maakuntaliitto. Idässä Itää ry:n kanssa    

yhteistyö on saumatonta ja rattoisaa. Ristikkäisedustus hallituksissa pitää molemmat ajan tasalla ja 

linjaukset yhteneväisinä.  

 

Itä-Uudenmaan Kylät ry osallistuu myös Idässä Itää ry:n lailla maakunnan kuntien PARAS-

selvitysten arviointiin, huomioi palvelujen toimivuuden ja saatavuuden myös tulevaisuudessa 

julkisen sektorin rahoituksen kiristyessä. Yhdistys on myös ottanut kantaa tulevan PALVE-

hankkeen alueellisiin vaikutuksiin.  

Kyläasiamies toimii myös usean paikallisen yhdistyksen hallituksessa ja on täten aktiivisesti 

vaikuttamassa maakunnan eri tahojen jatkosuunnitelmiin ja näkemyksiin. Näistä yhdistyksistä 

mainittakoon FÖN (Forum Östra Nyland rf.), joka on avoin kansalaisfoorumi, joka järjestää 

seminaareja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, sekä Itä-Uudenmaan museoiden 

yhteistyöryhmä (40 museota), jossa kyläasiamies Mia Aitokari on toiminut puheenjohtajana. 

 

Hallituksen jäsenet luovat laajan kontaktipinnan toimintaamme osallistumalla muiden alueen 

yhdistysten toimintaan. 

 

Kansainvälisen toiminnan käynnistäminen on ollut ajankohtaista vuonna 2006, jolloin kontaktit 

eteläiseen naapuriimme Viroon on luotu ja yhteistyöneuvotteluita jatkoyhteistyöstä käyty. Usealla 

kyläyhdistyksellä on omat toimivat kummikyläverkostot Viroon.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Yhdistys on järjestänyt yhdessä muiden tahojen kanssa 2006 seuraavat tapahtumat ja tilaisuudet: 

 

8.4  Byskoleseminarium   Isnäs, Pernå  40 osallistujaa 

5.8 Isnäsin kyläpäivä  Isnäs, Pernaja n. 2000 kävijää 

24.9 Malmgårdin markkinat  Pernaja  n. 5000 kävijää 

9-11.11 Lapin Luoma-hankkeen vierailu Itä-Uusimaa / Isnäs 20 os. 

 

 

Yhdistys tai sen edustaja on osallistunut 2006 seuraaviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin:  

 

10.3 Tutustuminen kylätoimintaan P-H:ssä Päijät-Häme  15 os. 

27.3 Tulevaisuusseminaari  Tampere  40 osallistujaa 

5.4 Matkailuparlamentti  Porvoo  120 os. 

7.4 Kesämökkiläisten seminaari Helsinki  100 os. 

20 – 21.4 Kylätoimijoiden neuvottelupäivät Hämeenlinna  150 os. 

6.5 Vuoden Kylä-juhla  Kerkkoo  200 os. 

30.5 Eduskunnan lähikouluseminaari  Helsinki  200 os. 

6.6 Liv i byn-päätöskeskustelu  Kuggom, Pernaja 10 os. 

30.6 – 2.7 Myrskylän kylämarkkinat  Myrskylä  n. 800 kävijää 

3.8 Länsi-Uudenmaan Kylät ry:n vierailu Pernaja, Sarvisalo 10 henkilöä 

5.9 Maaseutuasumisen tiedotustilaisuus Porvoo, I-U Liitto 10 henk. 

15-17.9 Valtakunnalliset kyläpäivät Jämijärvi  300 os. 

28.9 Skärgårdsseminarium  Helsinki  150 os. 

13.10 Museoyhdistysten tapaaminen Tampere  120 os.  

16.10 Ruotsinkielisten kyläaktiivien tap. Tampere  20 os. 

2.11 Maaseutupoliittinen erityisohjelma Helsinki  150 os. 

8.11 Idässä Itää ja Sampo ry. yhd. keskustelu Mäntsälä  15 os.  

24-25.11 Landsbygdsriksdagen  Karjaa  150 os. 

29.11 SYTY:n syyskokous  Helsinki  100 os. 

 

 

Kaikki paikallislehdet ja molemmat paikallisradiot ovat aktiivisesti tiedottaneet Itä-Uudenmaan 

Kylien toiminnasta. Östra Nyland haastatteli keväällä vastavalittua puheenjohtajaa, Viola 

Malmbergiä. Kyläasiamiehen haastattelu julkaistiin Ilta-Uusimaassa viikolla 30. Radio Yle 1 

haastatteli itäuusmaalaisia kyläaktiiveja radio-ohjelmaansa lokakuussa 2006. Radio Vega on tehnyt 

kyläkierroksia Itä-Uudellamaalla toimittaja Johnny Holmbergin johdolla.  

 

Yllä lueteltujen tapahtumien lisäksi yhdistys on kyläasiamiehen kautta osallistunut Forum Östra 

Nyland yhteistyöhön. FÖN järjestää seminaareja ajankohtaisista aiheista. 

 

Yhdistys on osallistunut aktiivisesti kyläkoulu-, kuntaliitos- ja palvelurakennekeskusteluun sekä 

julkistanut kannanoton kuntauudistuksen vaikutuksista kylin ja syrjäisiin alueisiin. 

 

 


