
 
 

Itä-Uudenmaan Kylät ry. 
 
Toimintakertomus 2012 
 
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 19.4.2012 ravintola Hanna-Mariassa Porvoossa. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin Tora Markkula ja hallituspohjaa laajennettiin jälleen siten, että hallituksen 
jäsenmääräksi muodostui 9 varsinaista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäseniksi valittiin 
seuraavat henkilöt: 
 
Uudet: 
Esko Taanila, Porvoo  (Ritva Pihlaja)           2012-2013 
Maija Ala-Nikkola, Myrskylä (Erja Sihlman, Pukkila)  2012-2013 
Aino Villikka, Porlammi         (Rauno Silvennoinen, Tolkkinen) 2012-2013 
Benita Suomi, Sarvisalo  (Mia Aitokari, Isnäs)  2012-2013 
 
Jatkavat: 
Pirkko Brand, Valko  (Timo Noroviita, Tesjoki)  2011-2012 
Gunilla Hansson, Valko  (Mats Lönnfors, Liljendal)  2011-2012 
Matti Puotila, Tarkkinen   (Annika Björk, Tarkkinen)  2011-2012 
Ilkka Ceder, Kimonkylä  (Marjut Ståhls, Kuninkaankylä) 2011-2012 
Veijo Peltola, Mäntsälän Kylät (Jari Smedslund, Mäntsälän Kylät) 2011-2012 
 
K.G. Gummerus valittiin toiminnantarkastajaksi ja hänen varatoiminnantarkastajakseen Jan Andersson. 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 15.5.2010 Pitkäpäässä Maija Ala-Nikkola valittiin 
varapuheenjohtajaksi ja Kirjanpitotoimisto Memo Oy kirjanpitäjäksi. 
Hallituksen sihteerinä on 30.6.2012 saakka toiminut toiminnanjohtaja Mia Aitokari. 
 
Hallitus on v. 2012 aikana kokoontunut 8 kertaa; 14.2; 4.4; 15.5; 19.6; 16.8; 9.10; 6.11 ja 19.11. Hallituksen 
kokoukset on pidetty sekä yhdistyksen toimistossa Liljendalissa että eri kylissä.  
 
 
Toiminta 
 
 
Yhdistyksellä on hallitus, joka päättää yhdistyksen toiminnasta vuosikokouksessa hyväksytyn 
toimintasuunnitelman puitteissa. Poikkeuksena edellisien vuosien toiminnasta ei yhdistyksellä vuonna 2012 
ole ollut kyläasiamiestä tai toiminnanjohtajaa palkattuna. Taloudellisista syistä, Uudenmaan liiton 
lakkautettua hanketuen yhdistykselle keväällä 2011, jouduttiin ensin voimakkaasti supistamaan 
toiminnanjohtajan työaikaa 20%:iin ja lopettamaan kokonaan 30.6.2012. Yhdistyksen hallitus on vastannut 
siitä lähtien myös yhdistyksen hallinnollisesta ja operatiivisesta työstä. Oman toiminnanjohtajan 
puuttumisesta johtuen, on yhdistyksen toiminta jouduttu supistamaan ja keskittymään vain välttämättömiin 
tehtäviin. Loppuvuoden kolmelle kuukaudelle on palkattu erillinen toimintakoordinaattori 50% työsuhteeseen.  
 
Itä-Uudenmaan kylät ry on järjestänyt seuraavat tapahtumat v. 2012: 

1. Kyläsuunnitteluhankkeen päättäjäistilaisuus 14.2.2012 Liljendalissa 



Vuosina 2010-2012 toteutettu kyläsuunnitteluhanke on päättynyt 28.2.2012, ja hankkeen 
päätösseminaari järjestettiin 14.2.2012. Hankkeessa on informoitu ja avustettu kyliä rakentamaan 
omia kyläsuunnitelmia sekä päivittämään jo olemassa olevia. Hankkeessa on tuotettu n. 10 uutta 
kyläsuunitelmaa ja olemassaolevian päivitystä.  
 

2. Itu-tori Loviisassa 25-26.8.2012 
Itä-Uudenmaan Kylät ry on järjestänyt myös vuonna 2012 Itu-torin Loviisan Wanhat Talot –
tilaisuuden yhteydessä. Tilaisuudessa kävi n. 14.000 vierasta, ja ITU-torin osastolle osallistui n. 40 
lähialueen käsityö- ja elintarvikealan yritystä. 
 

3. Palkattu määräaikainen toiminta-koordinaattori 1.10-31.12.2012  
Loppuvuodesta 2012 oli taloudellinen tilanne kohentunut niin, että yhdistyksellä oli mahdollisuus 
palkata tilapäinen toimintakoordinaattori, loppuvuoden tapahtumiin, ja toiminnan suunnitteluun 
vuodelle 2013.  
 

4. Käynnistetty uusi ”kuntasopimuksellisuushanke” 
V. 2012 alussa on jätetty rahoitushakemus Uudenmaan ELY-keskukseen uuden 
kuntasopimuksellisuus-hankkeen käynnistämiseen. Hakemus on tullut vireille 12.4.2012, mutta 
hankkeen lopullinen rahoituspäätös on tehty vasta syyskuun lopussa 2012. Loppuvuodesta 2012 on 
valmisteltu hankkeen käynnistymistä, pidetty tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia kunnille, järjestetty 
lehdistötilaisuus, sekä palkattu hankkeelle hankekordinaattori. Hanke on valmistelujen jälkeen 
käynnistynyt vasta tammikuussa 2013, uuden hankekoordinaattorin aloitettua työnsä 1.1.2013. 
Hankkeesta on järjestetty oma lehdistötilaisuus 2.10.2012, sekä toimitettu tietoa hankkeesta kunnille 
ja sidosryhmille.  
 

5. Käynnistetty kotisivujen ja kyläporttaalin uudistus 
Kesällä 2012 on käynnistetty kyläporttaalin uudistus. Nykyinen kyläporttaali on rakennettu v. 2005, ja 
on nykyiseen tieto- ja ohjelmointitekniikkaan nähden vanhentunut, ja sivuston sekä ohjelma että 
sisältö kaipaa uudistumista.  
 

6. Järjestetty verkkoseminaari-koulutus 14.10. 
Oma verkkoseminaarin koulutustilaisuus on järjestetty 14.10.2012. Vetäjänä on toiminut Katja 
Palmu.  
 

7. Osallistuminen Porvoon KEKRI-messuille 26-27.10 
Itä-Uudenmaan Kylät ry osallistui omalla osastolla Porvoon Kekri-messuille 26-27.10.2012. 
Tilaisuudessa jaettiin tietoa yhdistyksen toiminnasta ja keskusteltiin yksittäisten messuvieraiden 
kanssa kylien hyvinvoinnista ja tulevaisuuden haasteista.  

 
Vuoden 2012 aikana on Itä-Uudenmaan Kylät ry osallistunut seuraaviin tapahtumiin: 

1. Liljendalin kotiseutupäivät, yhdessä Itä-Uudenmaan lähiruokahankkeen kanssa 
2. SYTY –neuvottelupäivät 23-24.5 Riihimäellä 
3. Svenska Studiecentralen:n järjestämä seminaari 23.8 aiheesta ”Bestäm själv om ditt närsamhälle” 
4. Tutustumismatka Aktion Österbotten –toimintaryhmän ja maakunnallisen kyläyhdistyksen yhteiseen 

toimintamalliin 28-29.8. 
5. Valtakunnallinen Lokaali –tapahtuma Joensuussa 1-2.9. 
6. SILMU ry:n järjestämä tilaisuus  29.9 ”Tulevaisuuden askeleet”. 
7. Landsbygdsriksdagen 6-7.10. 
8. Nordplus ja Gruntvigin järjestämä tilaisuus 5.11 ”Norden och Europa”. 
9. Etelä-Suomen maaseututoimijoiden tapaaminen 7.11 
10. SYTY:n vuosikokous 28.11. 

 
Vuoden 2012 aikana on järjestetty useita yhteistilaisuuksia maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n 
kanssa yhteistyön tiivistämisestä Itä-Uudellamaalla. Tilaisuuksissa on selvitetty mahdollisuuksia tiivistää 
yhteistyötä ja myös käynnistetty keskustelu mahdollisesta yhdistymisestä pohjanmaan Aktion Österbotten:n 
tavoin. Keskustelu on ollut tiedustelevaa ja selvittelevää, mahdollisia linjauksia ja päätöksiä toimintamallien 
mahdollisista muutoksista tehtäneen erikseen myöhemmin.  
 
 
Hanketyöryhmä ja hyvinvointi- ja yhteistyöfoorumit 



 
 
Seudullisten oppilaitosten ja Posintra Oy:n hallinnoima hanketyöryhmä on jatkanut toimintaansa ja 
kokoontunut säännöllisesti. Työryhmä jakaa tietoa alueellisista kehittämis- ja koulutushankkeista ja niiden 
toteutumisesta. Hanketyöryhmän kokouksiin ja toimintaan on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan 
vaihtelevasti v. 2012 aikana.  
 
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. KOKO-ohjelma päättyi v. 2012 lopussa.  
 
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. 
Uusia kyliä on avustettu hyödyntämään portaalia operatiivisena ja jatkuvana kommunikointikanavana sekä 
aktivoitu uusia kyliä mukaan hankkeeseen. Kyläportaaliin on luotu oma kokonaisuus kyläsuunnittelulle. V. 
2012 aikana on käynnistetty selvitys uudistaa portaalin ulkoasu ja toimintarakenne niin, että sen käyttö ja 
kylissä tapahtuva päivitys olisi helpompaa. 
 
  
Kyläsuunnitelmat 
 
Pitkän aikavälin tavoite on se, että suuri enemmistö kaikista kylistä saa oman kyläsuunnitelman laadittua. 
Kyläsuunnittelutyötä on jatkettu resurssien puitteissa kylien omaa aktiivisuutta hyödyntäen. Itä-Uudenmaan 
Kylät ry ylläpiti erillistä kyläsuunnitelmien kehittämishanketta vuosina 2010-2011. Hanke päättyi helmikuussa 
2012, ja hankkeen kautta avustettiin kyliä rakentamaan uusia kyläsuunnitelma sekä myös päivittämään jo 
olemassa olevia sivustoja. Kylän oma kyläsuunnitelma voi olla kylän merkittävin oma kehittämisväline, ja 
tavoite on että kyläsuunnitelmien kehittäminen ja niiden ylläpitoa voidaan jatkaa myös hankkeen päättymisen 
jälkeenkin.  
 
 
Muut hankkeet 

Itä-Uudenmaan Kylät ry on vuoden 2012 aikana osallistunut aikaisempaa rajoittuneemmin alueella toimiviin 
muihin hankkeisiin ja kehittämistoimiin. Oman toiminnanjohtajan ja kyläasiamiehen puuttuminen on 
vaikeuttanut merkittävästi mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti kylien ja maaseudun eri 
kehittämistapahtumiin ja hankkeisiin.  

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 ollut mukana paikallisen KOKO-ohjelman ohjausryhmässä edustamassa 
maaseudun elinkeino- ja palvelurakennetta. Kolmas sektori palveluiden tuottajana on yhä enemmän 
arkipäivää maaseudulla. Tätä toimintaa pyritään tukemaan alueellamme. KOKO-ohjelma päättyi joulukuussa 
2012.  
 
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. Itä-Uudenmaan Kylät ry on jatkanut tiivistä yhteydenpitoa 
alueen kuntiin ja kyläyhdistyksiin, ja toimii tiedonvälittäjänä ja yhteistyömahdollisuuksien rakentajana 



varsinkin eri tapahtumien järjestämisessä sekä tiedotuskanavana palvelujen ja niissä syntyvien uusien 
tarpeiden johdosta.  
 
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 tehtäväkenttään. Koko toiminnalle haasteellisuutta luo toimintakentän vahva kaksikielisyys, joka 
usein vaikuttaa myös työmäärän lisääntymiseen kääntämistarpeesta johtuen.  
 
Itä-Uudenmaan Kylät ry on v. 2011 aktiivisesti valmistellut alueellisen lähiruokahankkeen käynnistymistä. 
Lähiruokahanke Huoletta Tuoretta käynnistyi 1.1.2012, ja Itä-Uudenmaan kylät ry:n toiminnanjohtaja siirtyi 
hankkeen vetäjäksi. Hanke ajaa tiiviisti myös Itä-Uudenmaan Kylät ry:n tavoitetta voimistaa yritystoimintaa 
maaseudulla ja kylissä. Hankkeen toimipiste sijaitsee Liljendalissa, Itä-Uudenmaan Kylät ry:n tiloissa. 
Hankkeen vetäjä jatkoi Itä-Uudenmaan Kylät ry:n toiminnanjohtajana 20% työajalla 30.6.2012 saakka.  
 
 
 
Yhteistyötahot 
 
Keskeisiä yhteistyötahoja ovat olleet SILMU ry ja KOKO-ohjelma. Itä-Uudenmaan Kylät ry:llä ja SILMU ry:llä 
on ristikkäisedustus hallituksissa. 
 
Itä-Uudenmaan Kylät ry on osallistunut Itä-Uuttamaata Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän teemaryhmään, 
Svenska Temagruppen för landsbygdsutveckling ryhmän toisena sihteerinä. 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.  
 
Itä-Uudenmaan Kylät ry on osallistunut maakunnan kuntien PARAS-selvitysten arviointiin, huomioiden 
palvelujen toimivuuden ja saatavuuden myös tulevaisuudessa julkisen sektorin rahoituksen kiristyessä.  
 
Toiminnanjohtajan ja kyläasiamiehen työsuhteiden päättymiset taloudellisista syistä v. 2012 aikana, on 
yhdistyksen hallituksen vastuu tehtävien hoitamisesta kasvanut huomattavasti. Hallituksen eri jäsenet on 
nimitetty moniin eri yhteistyöverkostojen jäseniksi, ja myös yhdistyksen hallinnollista ja toimistotyötä on jaettu 
eri jäsenten kesken.   
 
Hallituksen jäsenet luovat laajan kontaktipinnan toimintaamme osallistumalla myös muiden alueen 
yhdistysten toimintaan. 
 
 
Talous 
 
Vuosi 2012 on taloudellisesti ollut aikaisempia vuosia huomattavasti suppeampi. Yhdistyksen saama tuki Itä-
Uudenmaan liitolta päättyi v. 2011 alussa, ja kyläsuunnitelmahanke helmikuussa 2012, joten yhdistyksen 
toiminnanjohtajan ja kyläasiamiehen työsuhteet ovat päättyneet. Toiminnanjohtajan työsuhdetta jatkettiin 
20% työajalla 30.6.2012 saakka, ja kyläasiamiehen työsuhde päättyi 28.2.2012.Hankekoordinaattorin 
työsuhde 1.10.2012 – 31.12.2012 oli myös osapäiväinen, eli 50% työajalla.  
 
Vuoden 2012 kustannukset ovat olleet 58.732,71 € ja tulot 50.663,21 €. Yhdistyksen tilikauden alijäämä on  
8.069,50 €. Alijäämäinen tulos on johtunut siitä, että yhdistyksen hankeavustukset ovat päättyneet, mutta 
yhdistyksen toimintaa ei ole voitu supistaa tai ajaa alas riittävässä määrin. Kuntien myöntämä lisätuki v. 2011 
aikana on ollut tarkoitus kattaa toiminnan lisäkustannuksia hankeavustuksien päättymisestä.  Vuoden 2012 
tulot ovat olleet SYTY:n kautta myönnettävä valtionavustus, 35.280 € sekä jäsenmaksut ja toiminnan tuotot 
järjestetyistä tilaisuuksista. 
 



Vuodelle 2012 on valittu uusi kirjanpitotoimisto, Kirjanpitotoimisto Memo Oy Loviisasta. Vuoden 2012 aikana 
on muutettu pankin myöntämän luoton kirjaamistapaa siten, että taseeseen kirjataan vain käytetty luotto. 
Pankkitili osoittaa vuoden 2012 lopussa 4.848,75 euroa, jolloin luottolimittiä ei ole käytetty. Vastaavasti  
viime vuonna luottolimittiä oli käytössä 10.510,67 euroa.  
 
Tiedottaminen 
 
Kaikki paikallislehdet ja molemmat paikallisradiot ovat aktiivisesti tiedottaneet Itä-Uudenmaan Kylät ry:n 
toiminnasta. Lehtiin ja paikallisradioihin on toimitettu tiedotteita toiminnasta, eri tapahtumista ja yhdistyksen 
toiminnan muutoksista v. 2012.  
 
Keskeinen tiedotuskanava jäsenistöllemme on oma portaalimme, jäsenkirjeet sekä yleiset tiedotteet. 

 


