
 
 

Itä-Uudenmaan Kylät ry. 
 
Toimintakertomus 2010 
 
Yhdistys 

 
Itä-Uudenmaan Kylät ry on vuonna 2000 perustettu kylien yhteenliittymä, joka toimii yhdeksän kunnan 
alueella Itä-Uudellamaalla ja lähiseudulla. Itä-Uudenmaan Kylät ry toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen 
Kylätoiminta ry:n ja Svensk Byaservicen kanssa. Yhdistys edistää Itä-Uudenmaan kylien kehitystä, toimii 
alueensa kylien yleisten ja yhteisten etujen valvojana, kehittää kylien välistä yhteistyötä sekä toimii 
puoluepoliittisesti sitoutumattomana kylien edunvalvojana. 
 
Hallinto 

 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 14.4.2010 Loviisassa, palvelutalo Esplanadissa. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin Esko Taanila ja hallituspohjaa laajennettiin siten, että hallituksen jäseniksi valittiin 
seuraavat henkilöt: 
 
 
Pirkko Brand, Valko  (Keijo Tähtinen, Tesjoki)          2009-2010 
Matti Puotila, Tarkkinen          (Annika Björk, Tarkkinen)  2009-2010 
Ilkka Ceder, Kimonkylä  (Marjut Ståhls, Kuninkaankylä) 2009-2010 
Olli-Pekka Eskelinen,Mäntsälän Kylät  (Veijo Peltola, M:län Kylät)   2009-2010 
Erja Sihlman, Pukkila  (Ritva Pihlaja, Peippola)  2010-2011 
Maija Ala-Nikkola, Myrskylä  (Hannu Salminen, Kartanonmäki) 2010-2011 
Rauno Silvennoinen, Tolkkinen (Juhani Mäenpää, Tolkkinen)  2010-2011 
Tora Markkula, Pitkäpää  (Brita Vuori, Porvoo)  2010-2011 
 
Hallituksen jäsenistä Ala-Nikkola, Silvennoinen, Mäenpää, Markkula ja Vuori ovat uusia.  
 
K.G. Gummerus valittiin tilintarkastajaksi ja hänen varatilintarkastajakseen Jan Andersson. Hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa 14.4.2010 Loviisassa Ilkka Ceder valittiin varapuheenjohtajaksi ja Anne Juujärvi 
kirjanpitäjäksi. 
Kyläasiamies Mia Aitokari jatkaa hallituksen sihteerinä. 
 
Alkuvuoden kokoukset vanhalla hallituksella pidettiin seuraavasti: 
 
3.3                  Loviisan maaseutuyksikkö, Liljendal 
29.3   Grand, Porvoo 
 
Uusi hallitus on kokoontunut seuraavasti: 
 

    14.4 Esplanadin palvelutalo, Loviisa 
1.6 Loviisan maaseutuyksikkö, Liljendal 
18.8 Ritva Pihlajan luona, Peippola 
9.11 Melamiehen kokouskellari, Loviisa 
 
 
Toiminta 
 
Yhdistyksellä on hallitus, joka päättää yhdistyksen toiminnasta vuosikokouksessa hyväksytyn 
toimintasuunnitelman puitteissa. Yhdistyksen toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja, jonka työsuhde on kunkin 
kuukauden työtehtävistä riippuen 50 – 100%. Toiminnanjohtajan tehtävänkuvauksen ja vastuualueet 
määrittelee hallitus.  Toiminnanjohtaja vastaa koko yhdistyksen taloudenhoidosta, raportoinnista 
sidosryhmille, yhteydenpidosta viranomaisiin ja kontakteista muihin toimijoihin. Toiminnanjohtaja toimii 



kyläasiamiehen esimiehenä, kuitenkin siten, että kyläasiamies raportoi myös hankkeensa puitteissa 
hallitukselle työtehtävistään. Kyläasiamiehen tuntikirjanpidon hyväksyy hallituksen puheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja yhdessä, kyläasiamiehen matkalaskut hyväksyy toiminnanjohtaja ja toiminnanjohtajan 
matkalaskut hyväksyy hallituksen puheenjohtaja.  
Kyläasiamies vastaa leader-rahoitetun hankkeensa puitteissa kyläsuunnitelmien laatimisesta ja 
kyläkontakteista. Toiminnanjohtaja toimii muiden tehtäviensä ohessa portaalin tukihenkilönä ja yhdistyksen 
sihteerinä. Lisäksi toiminnanjohtaja edustaa paikallista kylätasoa erilaisissa alueellisissa, kansallisissa ja 
kansainvälisissä yhteyksissä, tarvittaessa yhdessä kyläasiamiehen kanssa. Toiminnanjohtaja myös organisoi 
tapahtumia ja verkottaa yhdistyksen toimimaan yhteistyössä muiden paikallisorganisaatioiden kanssa. 
 
 
 
Kyläpäällikköpäivät 
 
Yhdistys järjesti kyläpäällikköpäivän perinnepurjelaiva Alexandralla 17.9.2010. Päivään osallistui n. 50 
kyläaktiivia sekä sidosryhmien edustajaa, mm. Posintra Oy:stä ja maakuntaliitosta. Päivän aikana käsiteltiin 
mm. kylätoiminnan tulevaisuudenkuvia, hankerahoitusta, ja muita yhdistyksen tarjoamia palveluita. 
Kyläpäällikköpäivä oli kaksikielinen.  
 
Hanketyöryhmä 
 
Seudullisten oppilaitosten ja Posintra Oy:n hallinnoima hanketyöryhmä on osoittautunut jatkanut 
toimintaansa ja kokoontunut säännöllisesti, myös kerran Itä-Uudenmaan Kylät ry:n koolle kutsumana. 
Työryhmä jakaa tietoa alueellisista kehittämis- ja koulutushankkeista ja niiden toteutumisesta. 
Toiminnanjohtaja tai kyläasiamies osallistuu hankeryhmän kokouksiin. Ryhmän toimintaan osallistuvat 
oppilaitokset, toimintaryhmä, kehittämisyhtiöt sekä kylien yhteenliittymä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti eri 
puolilla toimialuetta. 
 
Landsbygdsriksdagen 
 
Landsbygdsriksdagen järjestettiin yhteistyössä SSC:n, Svensk Byaservicen ja  SILMU ry:n kanssa Haikossa 
25-26.9.2010. Kyseinen tapahtuma oli koko tapahtuman historiassa suurin yksittäinen ruotsinkielinen 
maaseutuparlamentti, joka kokosi n. 120 kuntien, kylien ja organisaatioiden edustajaa eri puolilta Suomea ja 
Pohjoismaita Haikon kartanoon, Porvooseen. Pohjoismainen kylätoimintajärjestö Hela Norden Ska Leva piti 
tapahtuman yhteydessä oman seminaarinsa ja parlamentin aikana kuultiin yli neljäkymmentä alustusta sekä 
valiokunnissa että täysistunnossa. Parlamentin julkilausuma ja valiokuntamietinnöt ovat luettavissa 
osoitteessa www.landsbygdsriksdagen.fi  
 
Hyvinvointi- ja yhteistyöfoorumit 
 
KOKO-ohjelmaan kuuluvaa palveluyrittäjyyttä on edistetty kokoamalla yrityksiä verkostotoimintaan ja 
tarjoamalla niille työkaluja kasvuun ja tuotekehitykseen sekä yhteistyöhön muiden yritysten, kolmannen 
sektorin ja julkisen sektorin kanssa. Itä-Uudenmaan Kylät ry on osallistunut alueellisten hyvinvointi- ja 
yhteistyöfoorumeiden järjestelyihin aluetuntijana ja organisaattorina.  
 
Kyläportaali (www.itukylat.fi) 
 
Vuonna 2004 käynnistetyn yhteisen, kaikkien kylien käyttöön tarkoitetun kyläportaalin kehittäminen ja ylläpito 
kuuluu olennaisesti yhdistyksen toimintaan. Portaali on aloitettu yhteishankkeena Idässä Itää ry:n kanssa ja 
siirtyi Idässä Itää ry:ltä yhdistyksen hallinnoitavaksi vuoden 2007 alusta. Jo nyt on kaikista Itä-Uudenmaan 
Kylät ry:n toimialueen rekisteröidyistä kylistä yli 40 kpl liittynyt mukaan kyläportaaliin. Itä-Uudenmaan Kylät 
ry:n kyläportaali on ehdottomasti Suomen suurin. Kyläportaalin järjestelmä on toimiva ja helppokäyttöinen. 
Keväällä 2010 järjestettiin koulutustilaisuus Myrskylässä. Uusia kyliä on avustettu hyödyntämään portaalia 
operatiivisena ja jatkuvana kommunikointikanavana sekä aktivoitu uusia kyliä mukaan hankkeeseen myös 
kyläasiamiehen toimesta. Kyläportaaliin on luotu oma kokonaisuus kyläsuunnittelulle. Sitä ylläpitää 
kyläasiamies, jonka hankkeen puitteissa sivustolle pyritään luomaan kattava tietopaketti kyläsuunnittelusta ja 
paikallisten kylien suunnitteluesimerkeistä. 
 Kyläportaalista on luotu informaatio- ja näyteikkuna itäuusmaalaiseen kylätoimintaan, kulttuuriin ja 
perinteeseen. 

http://www.landsbygdsriksdagen.fi/


Maallemuutto.infon sulauttaminen kyläportaaliin todettiin olevan luonteva osa Itä-Uudenmaan Kylät ry:n 
toimintaa. www.maallemuutto.info on Itä-Uudenmaan alueen kuntien yhteinen maaseutuasumisen 
markkinointikanava. Alueellinen www.maallemuutto.info päättyy vuoden 2010 lopussa kun Itä-Uudenmaan 
liitto ja Uudenmaan liitto yhdistyvät.  
Portaaliin tarjotaan myös mahdollisuus liittää ja luoda muiden kuin kyläyhdistysten sivuja. Neljä yhdistystä on 
luonut oman sivunsa Itä-Uudenmaan Kylät ry:n portaaliin. Portaaliin avattiin myös Landsbygdsriksdagenin 
oma sivusto www.landsbygdsriksdagen.fi  
Toiminnanjohtaja päivittää portaalia oman työnsä ohella ja osallistuu kouluttajana koulutustilaisuuksiin. 
 
 
 
 
 
 
”Itä-Uudenmaan Kylät toimii”-hanke 
 
Vuoden 2007 alusta Itä-Uudenmaan Liitto myönsi kolmivuotisen rahoituksen hankkeelle Itä-Uudenmaan 
Kylät toimii. Sen avulla Itä-Uudenmaan Kylät ry:n toiminta vakiinnutetaan ja yhdistyksen tehtäväkenttää 
monipuolistetaan. Seuraavat osa-alueet ovat kuuluneet hankkeeseen: 
 

- Malmgårdin markkinat , jonka järjestämiseen vuonna 2008 Malmgårdin kartanolla ei ollut 
mahdollisuutta. Korvaavaa tapahtumaa on etsitty ja vihdoin vuonna 2010 yhteistyökuvio aukeni 
Loviisan Wanhat Talot -tapahtuman yhteydessä. Vuonna 2010 toteutettu tuottajatori ITU-tori 
toteutettiin uuden hankkeen, Kylät kunnossa kunnassa (KKK), puitteissa. 
 

- Kyläportaali: Vuonna 2004 käynnistetyn yhteisen, kaikkien kylien käyttöön tarkoitetun kyläportaalin 
kehittäminen ja ylläpito. Kyläportaalin käyttö laajenee jatkuvasti ja portaalin tarve on osoitettu 
selvästi.  

 
- Kyläsuunnitelmat: Pitkän aikavälin tavoite on se, että suuri enemmistö kaikista kylistä saa oman 

kyläsuunnitelman laadittua. Kyläsuunnittelutyötä on jatkettu resurssien puitteissa kylien omaa 
aktiivisuutta hyödyntäen. Uusi leader-rahoitettu kyläsuunnitteluhanke vastaa jatkossa näihin 
tarpeisiin.  

 
- verkosto- ja yhteistoiminta ylös- ja alaspäin, tiedottaminen ja mukanaolo maakunnallisissa ja 

valtakunnallisissa keskusteluissa: Suomessa kylätoiminta ja maakunnallinen vaikuttaminen 
lisääntyy tulevina vuosina. Tämä johtuu mm kuntauudistuksesta ja  palvelurakenteen muutoksista. 
Tämän johdosta on myös valtakunnallinen, maakunnallinen ja paikallinen keskustelu ja verkosto-
yhteistyö vahvistunut. Yhteistyötasoja on sekä paikallisissa, kunnallisissa, alueellisissa, 
valtakunnallisissa että kansainvälisissä yhteyksissä. 

 
- seminaarien järjestäminen: Omassa maakunnassa järjestetään seminaareja ja tiedotustilaisuuksia 

erilaisista ajankohtaisista kyliä koskevista asioista. Kts. luettelo alla. 
 

 
-  kyläidentiteetin vahvistaminen: Avustetaan kylien omien yhdistysten aktiivi- ja vastuuhenkilöitä 

(kylä- ym yhdistysten hallituksia) rakentamaan lisää ja uutta yhteenkuuluvuutta, mm auttamalla 
erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä sekä tarjoamalla mahdollisuus vertaistapaamisiin mm. 
kyläpäällikköpäivillä. Kts. luettelo alla.  

 
- kyläkoulujen ym toimien arvioiminen ja kehittäminen sekä ratkaisumallien luominen: 

Maakunnallinen kylien yhteenliittymä arvioi ja selvittää erilaisten muutosten vaikuttavuutta ja 
todennäköisyyksiä. Tätä on toteutettu mm. yhdessä Forum Östra Nylandin sekä HAMK/ Laurean 
kanssa Helsingin Yliopiston kylätutkimuksen kautta (valmistunut 2010). 

 
- Kyläasiamiehen palkkaaminen 50% työsuhteeseen hankkeen ajaksi 

Kaikki yllämainitut tehtävät edellyttävät, että yhdistyksellä on aktiivisen hallituksen lisäksi myös 
koordinaatio-. ja toimintahenkilö, joka voi vastuullisesti ja korvausta vastaan kunnolla vastata kaikista 
yhdistyksen juoksevista ja hallituksen päättämistä asioista.  
Hankkeeseen palkattu henkilö on vastannut kyseisistä toimista vuoden 2010 hanketoiminta-aikana. 

http://www.maallemuutto.info/
http://www.landsbygdsriksdagen.fi/


 
Hankkeen kohderyhmät 
 

Itä-Uudenmaan kylät toimii- hankkeen kohderyhmänä ovat olleet kylien asukkaat ja kyläyhteisöt. Arvion 
mukaan kylissä ja maaseudulla asuu yli  60.000 asukasta. Alueen kunnat ja maaseudun palveluntarjoajat 
ovat toissijaisena kohderyhmänä.  

Hankkeen onnistuminen 

Hankeaikana kyläportaali on kaksinkertaistunut, uusia kyläsuunnitelmia on luotu 8 kpl ja vanhoja päivitetty 
n. 20 kpl. Uusia kyläyhdistyksiä on rekisteröity viisi ja yhtään kyläyhdistystä ei ole lakkautettu. 
Yhdistyksen jäsenmäärä on hankkeen aikana lisääntynyt n. 10% ja kaikki alueen kunnat sekä 
maakuntaliitto ovat maksaneet yhdistykselle kannatusjäsenmaksua. Hanke on myös maakuntaliiton 
arvion mukaan täyttänyt paikkansa niiden maaseudun aktivointitoimenpiteiden osalta, joihin 
maakuntaliitolla ei ole muita resursseja osoittaa. 

Muut hankkeet 

Yhdistys on aloittanut vuoden 2010 aikana kaksi uutta hanketta, kyläsuunnitteluhankkeen ja kylien 
aktivointihankkeen. Rahoitus kyläsuunnitteluhankkeelle on haettu paikalliselta toimintaryhmältä ja kylien 
aktivointihankkeelle maakuntaliitolta. Omarahoitusosuuksiin haetaan tukea säätiöiltä. 

Kylät kunnossa kunnassa  

 
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tuoda näkyvillä tavoilla esille Itä-Uudenmaan maaseutua, kyliä, 
kylätoimintaa sekä maaseudun asukkaiden yhteistoimintaa yleisemminkin. Tavoitteena on vireä 
itäuusmaalainen maaseutu, jonka johtolankana on ns. governance, hallinta.  
 
Maakunnan metropolimarkkinoinnin rinnalle tarvitaan sanoja ja tekoja Itä-Uudenmaan maaseudun ja kylien 
elinvoiman vahvistamiseksi, ihmisten välisen kanssakäymisen ja alueen sosiaalisen pääoman 
vahvistamiseksi.  
Kuntaliitosten paineessa maaseudun ja haja-asutusalueiden palvelutaso heikkenee vääjäämättä. Tähän 
epäkohtaan puuttumiseen tarvitaan yhteinen näkemys ja yhteisiä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseen. 
Yhteistyöverkostoja ja toimintaa eri tasoilla on lisättävä. Sektoriyhteistyön lisääminen ja sektoreiden 
toiminnan tuntemus on ensiarvoisen tärkeätä kehitettäessä maaseudun palvelutarjontaa.  Yhteistyössä mm. 
kehittämisyhtiö Posintra Oy:n kanssa jatketaan verkostofoorumeita ja hyvinvointipalveluiden kehittämistä. 
 
Itä-Uudenmaan Kylät ry on mukana paikallisen KOKO-ohjelman ohjausryhmässä edustamassa maaseudun 
elinkeino- ja palvelurakennetta. Kolmas sektori palveluiden tuottajana on yhä enemmän arkipäivää 
maaseudulla. Tätä toimintaa pyritään tukemaan alueellamme.  
 
Kylien asema yhä suurenevissa kunnissa on tunnustettava ja käytäntöjen on yhtenäistyttävä, jotta kylien 
ääni saadaan kuuluviin virallisen edustuksellisen demokratian menetelmien rinnalla. Toistaiseksi tilanne on 
kovin kirjava kautta Suomen. Kylien omaa toimivaltaa ja kehitystä on tuettava ruohonjuuritasolta.  
 
Lähidemokratian haasteet suurenevissa kunnissa heijastuvat eniten kylätasolle. Kyläyhdistysten ja muiden 
kylissä toimivien järjestöjen paikallistuntemuksen on heijastuttava päättäjätasolle. Demokraattisia reitistöjä 
on kehitettävä yhdessä eri hallinnonalojen kanssa.  
 
Kyläpäällikköpäivät ja kyläpäällikkökoulutus tukevat tämän hankkeen tavoitteita nostamalla esille eri 
menetelmiä ja tapoja luoda parempia toiminnallisia rakenteita maaseudun aktiivitoimijoiden piiriin. 
Kyläpäällikköteeman alla tehdään mm. kyläaktiiveja tukevaa toimintaa. Hankkeen avulla etsitään aktiivisesti 
kyliä ja toimijoita, jotka tarvitsevat tukitoimia kylien elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. 
 
Valtioneuvoston maaseutupoliittisessa selonteossa (2009) todetaan mm. että hallitus korostaa kylien, 
kuntien ja seutukuntien maaseutupoliittisen kehittämistyön vahvistamista ja johdonmukaisuutta. Selonteko 
linjaa myös kylien kehittämistyön yhä olennaisempana osana 
maaseudun kehittämistyötä. Kylää tarvitaan paikallisena toimintayksikkönä ja voimien kokoajana. 
 
Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja vahvistaa Itä-Uudenmaan Kylät ry:n ja maakuntaliiton työtä näiden 
tavoitteiden toteuttamiseksi.  
 
 



Kyläsuunnitteluhanke  
 
Hankkeen tavoitteena on luoda monipuolisia kyläsuunnitelmia Itä-Uudenmaan Kylät ry:n toimialueella. 
Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta kyläsuunnittelusta ja sen suomista mahdollisuuksista. 
Kyläsuunnittelun jatkaminen ja monipuolistaminen alueella on tärkeä osa hanketta.  
 
Kyläsuunnittelu on paikoitellen, etenkin pienissä kylissä koettu hankalaksi ja aikaa vieväksi. 
Taulukkomallinen kyläsuunnitelma on tavanomaisen kyläsuunnitelman ohella varteenotettava vaihtoehto jos 
kylän resurssit eivät riitä suurempaan suunnitteluprosessiin. Taulukkomallisen suunnitelman avulla kylän 
tavoitteet saadaan selville ja resurssien lisääntyessä suunnitelma voidaan laajentaa kattamaan yhä uusia 
osa-alueita ja laajempia kokonaisuuksia. Se voidaan myös ns. kirjoittaa auki, jolloin se käytännössä vastaa 
nykymuotoista kyläsuunnitelmaa. Kyläsuunnitelmiin voidaan liittää myös kylän turvallisuussuunnitelma, jonka 
avulla turvataan apu kriisitilanteissa, mikäli kylä sijaitsee syrjässä tai mikäli kylän väestö kokee sen 
tarpeelliseksi esimerkiksi lasten tai vanhusten turvallisuuden kannalta.  
 
4H:n käyttöönottama nuorten kyläsuunnittelu voidaan myös toteuttaa osana kokonaiskyläsuunnitelmaa. 
Nuorten kyläsuunnitelmassa kylän nuoret itse luovat omat suuntaviivansa kylän suunnittelutarpeille. Nuorten 
kyläsuunnitelman avulla nuoret saadaan sitoutettua oman asuinalueensa ja oman tulevaisuutensa aktiivisiksi 
toimijoiksi.  
Tämän hankkeen tavoitteena on täten monipuolistaa kyläsuunnitelmien hyödyntämistä ja vahvistaa niiden 
mahdollisuuksia toimia kylien eri asukasryhmien tahdonilmaisuna. 
 
Kaikkien hankkeen aikana kartoitettujen kyläsuunnittelumenetelmien ja kyläsuunnitteluun liittyvien 
asiantuntijatahojen käytännön merkitys punnitaan hankkeen toteutuksen aikana hankekylissä käytävissä 
kehityskeskusteluissa. Tämän toimenpiteen avulla pyritään saamaan selville aikataulutus erilaisille 
kyläsuunnittelumenetelmille, jotta niitä voidaan suositella erilaisiin kyliin jatkossa. Kylän koko ja siellä olevat 
resurssit määräävät pitkälti kyläsuunnitelman toteuttamistason ja vaatimukset.  
 
Muu toiminta 
 
Itä-Uudenmaan Kylät ry. pyrkii toimimaan aktiivisesti eri alueilla maaseudun ja kylien aktiivisen otteen 
säilyttämiseksi. Uusien yhdistysten perustaminen ja olemassa olevien aktivoiminen kuuluu keskeisesti sekä 
yhdistyksen toiminnanjohtajan että kyläasiamiehen tehtäväkenttään. Koko toiminnalle haasteellisuutta luo 
toimintakentän vahva kaksikielisyys, joka usein vaikuttaa myös työmäärän lisääntymiseen 
kääntämistarpeesta johtuen.  
 
Maakunnan vuoden kyläksi valittiin Pitkäpää Loviisasta. Itä-Uudenmaan Kylät ry osallistui valintaprosessiin 
yhdessä maakuntaliiton edustajien kanssa.  
 
 
Yhteistyötahot 
 
Keskeisiä yhteistyötahoja ovat olleet maakuntaliitto, SILMU ry ja KOKO-ohjelma. Itä-Uudenmaan Kylät ry:llä 
ja SILMU ry:llä on ristikkäisedustus hallituksissa. 
 
Kyläasiamies Mia Aitokari edustaa Itä-Uuttamaata Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän teemaryhmässä, 
Svenska Temagruppen för landsbygdsutveckling. Teemaryhmässä on kaksi edustajaa Itä-Uudeltamaalta, 
toinen on Per-Stefan Nyholm Itä-Uudenmaan Liitosta. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mats 
Nylund, RKP ja sihteerinä Peter Backa Svensk Byaservicestä.  
 
Ritva Pihlaja, hallituksen varajäsen, toimii Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
kansalaisjärjestöteemaryhmän projektipäällikkönä. Teemaryhmän tehtävänä on toimia valtakunnan tasolla 
eri tavoin maaseudun kolmannen sektorin toiminnan edistämiseksi. Ritva Pihlajan tutkimus Helsingin 
yliopiston hankkeessa "Kolmas sektori kunta- ja palvelurakenteen uudistuksessa" on valmistunut vuoden 
2010 aikana.  
 
Toiminnanjohtaja toimii Suomen Kylätoiminta ry:n kansainvälisten asioiden jaostossa, Maaseutuplus- lehden 
toimitusneuvostossa sekä valtakunnallisen Voimistuvat Kylät –kampanjan ohjausryhmässä. 
 



Itä-Uudenmaan Kylät ry osallistuu myös maakunnan kuntien PARAS-selvitysten arviointiin, huomioi 
palvelujen toimivuuden ja saatavuuden myös tulevaisuudessa julkisen sektorin rahoituksen kiristyessä.  
 
Itä-Uudenmaan Kylät ry on aktiivisesti osallistunut Itellan toteuttamaan postikokeiluun Anttilan kylässä 
Porvoossa. Kokeilun avulla pyritään selvittämään sähköisen postinjakelun mahdollisuuksia haja-
asutusalueilla. 
 
Kylämatkailukonsepti My Holiday on jalkautunut Itä-Uudellemaalle ja toiminnanjohtaja on auttanut kontaktien 
luomisessa toimijoiden kesken.  
 
 Toiminnanjohtaja toimii myös usean paikallisen yhdistyksen hallituksessa ja on täten aktiivisesti 
vaikuttamassa maakunnan eri tahojen jatkosuunnitelmiin ja näkemyksiin. Näistä yhdistyksistä mainittakoon 
FÖN (Forum Östra Nyland), joka on avoin kansalaisfoorumi, joka järjestää seminaareja ja 
keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, sekä Itä-Uudenmaan museoiden yhteistyöryhmä (40 
museota), jossa toiminnanjohtaja Mia Aitokari toimii puheenjohtajana. 
 
Hallituksen jäsenet luovat laajan kontaktipinnan toimintaamme osallistumalla muiden alueen yhdistysten 
toimintaan. 
 
 
 
Yhdistys on järjestänyt yhdessä muiden tahojen kanssa 2010 seuraavat tapahtumat ja tilaisuudet: 
 
12.1 Seminaari, Gordon Edwards  Loviisa  70 osallistujaa 
13.1 Gesterby byakväll  Sibbo  30 – 
18.1 Itella, Living Lab-postikokeilu  Anttila  100 –  
20.1 Itella, Living Lab-postikokeilu  Anttila  80 – 
3.3 Avoimet ovet, Liljendalin maaseututoimipisteLoviisa  80 -  
8.3 Verkostofoorumi  Loviisa  60 –  
21.4 Porvoon kaupunki ja kylät  Porvoo  50 –  
4.5 Verkostofoorumi  Askola  60 –  
19.5  Portaalikoulutus  Myrskylä  20 –  
26.5 Itella, Living Lab tiedotustilaisuus Anttila  80 –  
7-8.6 Valtakunnallinen kyläasiamiestapaaminen Loviisa  20 –  
3.8 Reseptikilpailu, LWT, Degerby Gille Loviisa  10 –  
14.8 Linnanpelto kyläjuhla  Sipoo  200 -  
28-29.8 LWT, tuottajatori, ITU-tori  Loviisa  12000 – 
7.9 Kyläilta, Torsby  Loviisa  12 –  
17.9 Kyläpäällikköristeily  Porvoo  40 –  
21.9 Kyläilta, Kycklings  Lapinjärvi  10 –  
24.9 Hela Norden Ska Leva-seminarium Porvoo  15 –  
25-26.9 Landsbygdsriksdagen  Porvoo  120 –  
30.9 Kylämaisemat kuntoon  Mäntsälä  30 –  
5.10 Kyläilta, Koskenkylä  Loviisa  10 –  
19.10 Kyläilta, Sävträsk  Loviisa  25 –  
29-31.10 Omakotimessut (osasto)  Vantaa  13000 –  
2.11 Kyläilta, Gammelby  Loviisa  16 –  
16.11 Kyläilta, Kuggom  Loviisa  10 –  
25-28.11 ELMA-messut (osasto)  Helsinki  43600 –  
30.11 Kyläilta, Tesjoki  Loviisa  10 –  
1.12 Landsbygdsrådslag  Porvoo  25 –  
4.12 Vuoden Kylä – julkistaminen  Loviisa  50 –  
6.12 Kaupungin itsenäisyyspäiväjuhla (puhe) Loviisa  100 - 
10.12 Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan Kylät Helsinki  20 –  
 
    
 
 
 
 



Yhdistys tai sen edustaja on osallistunut 2010 seuraaviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin:  
 
14.2 Vuoden Kylä 2009-juhla   Köpbacka  60 osallistujaa 
1.3  Luovat toimijat –tapaaminen  Kirkkonummi  20 - 
17.3 Governance and local capacity Tuusula  60 – 
25.3 Hankefoorumi   Porvoo  20 –  
30.3 Luovat toimijat –tapaaminen  Pernaja  20 – 
8.4 Maaseutulautakunta  Loviisa  15 –  
20.4 Ruotsinpyhtään kyläilta  Ruotsinpyhtää  20 –  
22-23.4 YTR hankeseminaari  Tampere  100 –  
28-29.4 SYTY neuvottelupäivät  Helsinki  100 –  
6-9.5 Landsbygdsriksdagen  Ruotsi  1200 – 
16.5 Kylätapaaminen  Lapinjärvi, Vasagård 10 -   
18.5 Pitkäpään kyläilta  Loviisa  10 -   
20.5 Sellutehtaan ideariihi, Augustinranta Porvoo  40 –  
22.5 Museoretki Itä-Uudellamaalla  Itä-Uusimaa  45 –  
24.5 Kv- toiminnan aktivointi EMO ry Askola  10 – 
5.6 Koskenkylän kyläyhdistyksen vuosikok. Loviisa  10 – 
9.6 Maankäyttö- ja kaavoitusseminaari Hämeenlinna  100 –  
18-20.6 Liljendalpäivät   Liljendal  1500 –  
15.7 Kerkkoon kulttuuriviikko  Porvoo  15 –  
18.7 Small Ships Race  Loviisa  500 –  
18.8 Alueellisen KOKO:n suunnitteluseminaari Ruotsinpyhtää  20 –  
21.8 Kylätalon avajaiset, Pitkäpää  Loviisa  40 –  
10.9 Svenska Studiecentralen 90 år Helsinki  300 –  
6.10 SILMU ry, avoimet ovet  Porvoo  30 –  
8.10 LWT, karonkkaillallinen  Isnäs  50 –  
12.10 Loviisanseudun elinkeinoilta  Lapinjärvi  40 –  
19.10 Verkostofoorumi  Pukkila  30 -  
25.10 Hygieniaosaamiskurssi  Loviisa  25 –  
2.11 Lähiruoka –markkinointiosaaminen/Posintra Lapinjärvi  40 –  
10.11 Nätverksträff för landsbygdsaktörer H:fors  20 -  
17.11 Nuorten työllistämis- ja koulutusfoorumi Porvoo  100 –  
23-24.11 Kyläsuunnittelutreffit  Forssa  60 – 
24.11 Luontoliitto, kyläkeskustelu   Helsinki  25 -  
8-9.12 Kylätoimijoiden neuvottelupäivät Riihimäki  70 –  
12.12 Kyläkouluilta, Linnanpelto  Sipoo  25  -  
 
 
  
 
 
Tiedottaminen 
 
Kaikki paikallislehdet ja molemmat paikallisradiot ovat aktiivisesti tiedottaneet Itä-Uudenmaan Kylät ry:n 
toiminnasta. Kyläasiamiestä on haastateltu yhteensä 7 kertaa paikallisradioissa. Kyläasiamies on edelleen 
aktiivisesti kirjoittanut artikkeleita mm. Maaseutuplus- lehteen. 
 
Keskeinen tiedotuskanava jäsenistöllemme on oma portaalimme, jäsenkirjeet sekä yleiset tiedotteet. 

 


