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Itä-Uudenmaan Kylät ry 
Veckjärventie 1, 06150 Porvoo 
040-1588038 
www.itukylat.fi  
www.facebook.com/Itukylat 
 

Toimintakertomus 2014  
 
YLEISTÄ 

Yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä on 21.02 2001. Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää Itä-Uudenmaan kylien kehitystä kylä- ja muiden paikallisten yhdistysten oma-
toimisuuden ja elinkelpoisuuden kehittämisen kautta, sekä toimia alueen kylien yleisten ja 
yhteisten etujen valvojana. Yhdistys vahvistaa ja kehittää kylien välistä yhteistyötä ja toimii 
poliittisesti sitoutumattomana. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää mm. kokouksia, kyläpäiviä, seminaareja sekä 
muuta vastaavaa toimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden maaseudun kehittäjien sekä 
järjestöjen kanssa kylien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Yhdistyksen toimialue on seuraavat kunnat; Porvoo, Sipoo, Pornainen, Askola, Pukkila, 
Mäntsälä, Myrskylä, Lapinjärvi ja Loviisa.  

 

HALLITUS  

Hallinto 2014 

Hallitus valittiin vuosikokouksessa 12.4.2014. Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 

Puheenjohtaja  Tora Markkula 
Varapuheenjohtaja Veijo Peltola  (Jari Smedslund) 
Jäsenet + varajäsenet Esko Taanila  (Timo Noroviita) 
  Ilkka Ceder  (Anni Simola) 
  Teemu Peräkylä (Sirpa Holvikallio) 
   
Sihteeri + rahastonhoitaja (valittu hallituksen ulkopuolelta)Li-Marie Santala 
 

Varsinainen toiminnantarkastaja on Patrik Flinck ja vara Soili Henriksson 
 

YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT 2014 

Itä-Uudenmaan Kylät ry:llä oli vuonna 2014 yksi kokoaikaisesti palkattu henkilö jonka työaika 
oli 50 % kyläasiamiestehtäviä ja loput työajasta Kuntasopimuksellisuushanke Itä-Uusimaan 
tehtävissä. 

Heinäkuussa palkattiin Itä-Uudenmaan Kyläportaali palvelee -hankkeeseen yksi hanke-
työntekijä, joka työskenteli heinä-elokuussa 50 % työajalla ja syyskuusta vuoden loppuun 
100 % hankkeessa.  
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 12.4. Sipoon Nikkilässä, Lilla Villanissa. 
Kokoukseen osallistui 6 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä 
yhdistyminen SILMU ry:n kanssa. 

Hallitus kokoontui toimikauden aikana 6 kertaa. 

Yhdistyksen tulevaisuussuunnitteluseminaari toteutettiin risteilynä 11.–12.11. Seminaariin 
osallistui 5 henkilöä. 

 

Yhdistyksen jäsenet 

Toimikauden lopussa yhdistyksellä oli 111 jäsentä (yhdistykset, yksityiset ja kunnat). 

 

TALOUS 

Yhdistyksen talous ja maksuvalmius on ollut tilivuoden aikana hyvä. Toimintaa on rahoitettu 
Suomen Kylätoiminta ry: n kautta saadulla valtionavustuksella, Uudenmaan ELY-keskuksen 
sekä SILMU ry:n kautta saadulla hankerahoituksella, jäsenmaksuilla sekä Svenska 
Kulturfondenin avustuksella. Yhdistyksen järjestämä ITU-tori 2014 tuotoilla katettiin 
Kuntasopimuksellisuushankkeen omarahoitusosuutta. 

Toiminnan kustannukset olivat 88 571,41€. 

Vuoden 2014 tuloslaskelma osoittaa alijäämää 2 244,37€. 

 

 

TOIMINTA 

 

Hankkeet 

Kuntasopimuksellisuushanke Itä-Uusimaa 

Vuoden 2013 alussa käynnistetyssä hankkeessa etsittiin ratkaisuja palvelujen ylläpitämiseksi 
maaseudulla ja kylissä niissä tapauksissa joissa kunta tai muu palvelujen ylläpitäjä 
taloudellisista syistä joutuu ne lakkauttamaan. Hankkeessa etsittiin yhdessä kylien ja kuntien 
kanssa uusia toimintamuotoja joilla voidaan säilyttää ja ylläpitää tarvittavaa palvelurakennetta.  

Kuntasopimuksellisuushanke Itä-Uusimaan ohjausryhmään kuuluivat Sten Frondén Loviisan 
kaupungista, Per-Stefan Nyholm Uudenmaan liitosta sekä yhdistyksen hallituksen jäsenet Esko 
Taanila, Tora Markkula sekä Veijo Peltonen.  

Yhdistys on järjestänyt Kuntasopimuksellisuushankkeen puitteissa vuonna 2014 Loviisan 
alueella (Ruotsinpyhtää, Liljendal, Gammelby ja keskusta) neljä kyläkeskusteluiltaa yhteistyössä 
Yksillä purjeilla – hankkeen ja Loviisan kaupungin kanssa.  

Yhteistyössä SILMU ry:n kanssa järjestettiin kyläillat Myrskylässä, Askolassa ja Mäntsälässä. 

Valkon kyläyhdistys ry on tehnyt Loviisan kaupungin kanssa sopimuksen jolla ylläpidetään 
Valkon monitoimitalossa sijaitsevan kirjaston palveluita. 
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Itä-Uudenmaan kyläportaali palvelee -hanke 

Vuonna 2006 perustetun Kyläportaalin uudistamishankkeen hankesuunnitelma ja 
rahoitushakemus laadittiin vuoden 2013 aikana ja käynnistettiin vuoden 2014 puolella. 

Itä-Uudenmaan kyläportaali toimii alueen kylien ja yhdistysten informaatio sekä 
yhteydenpitokanavana. Hankkeen tavoite oli uudistaa portaalia ja tällä tavalla helpottaa 
päivitystoimintoja sekä lisätä siihen uusi toimintoja, mm. tapahtumakalenterin.  

Kesäkuussa julkaistiin uusi portaali jota Wysiwyg/Kvaliitti oli luonut WordPress alustalle 
alkuvuonna. 

Heinäkuussa palkattiin työntekijä hankkeeseen joka siirsi tiedot vanhasta portaalista kylien 
uusille sivuille sekä koulutti ja neuvoi kotisivujen päivityksessä. Uuden WordPress alustan 
käyttöä neuvottiin myös koulutus illoissa yhteisesti kaikille kesä- ja syyskuussa. 

Vuoden lopulla 18 kylällä oli käytössään uudet kotisivut. 

 

Kyläapu – hanke 

Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) Kyläapu -hankkeen kautta on palkattu toiminta-alueellamme 
ensimmäinen kylätalkkari Loviisan Pitkäpään kylään vuonna 2013 ja Valkon kyläyhdistys 
palkkasi loppuvuodesta 2014 kaksi kylätalkkaria.  

Kyläavun tehtäviin kuuluu kyläläisten avustaminen arjen askareissa (mm. lumenluontia, 
siivousta). 

 

 

Kyläpäivä Mäntsälässä 7.6. 

Yhdistyksen koko toiminta-alueen kyläpäivä järjestettiin Hirvihaaran kartanolla Mäntsälässä. 
Päivän teemana oli kylien kehittäminen ja palvelut. Seminaariluennoitsijat olivat kyläasiamies 
Li-Marie Santala, Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n Gina Forsström, Kerkkoon 
palveluosuuskunnan Paula Teinonen-Lahti sekä Juha Kuisma SYTYn Kylien bisneskeissit – 
hankkeesta. Kirjailija Kirsti Manninen pakinoi kyläelämästä. Paikalla oli kymmenkunta henkilöä. 

 

ITU-tori 2014 

Vuoden 2014 ITU-tori järjestettiin Loviisassa 30.–31.8 Loviisan Wanhat Talot – tapahtuman 
yhteydessä. ITU-torin päämääränä on tehdä vahvaa yhteistyötä maaseudun elinkeinojen 
edistämiseksi. Myymässä ja markkinoimassa torilla oli 44 tuottajaa, käsityöyrittäjää, yhdistystä 
ja organisaatiota. Arvioitu kävijämäärä tapahtumassa oli tänä vuonna n. 15.000 henkeä. 
Yhteistyökumppaneita olivat SILMU ry, Malmgård sekä Loviisan kaupunki. 

 

Muutto uusiin tiloihin 

Yhdistys muutti uusiin tiloihin Porvooseen keväällä 2015. Toimisto sijaitsee nyt samassa 
rakennuksessa kuin SILMU ry:n tilat ja näin pystyttiin tiivistämään yhteistyötä entisestään. 
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Yhteistyö ja osallistumiset, tapahtumat 

Suomen Kylätoiminta ry SYTY 

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) on kylä- ja kaupunginosatoimintaa, LEADER-työtä ja muuta 
paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen kaksikielinen valtakunnallinen yhdistys. SYTY 
edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä. SYTY toimii 
tätä työtä edistäen valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen sekä kylien valtakunnallisena 
yhteistyöelimenä. 

Kyläasiamies on osallistunut Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämiin koulutus ja 
neuvottelupäiviin keväällä ja syksyllä, sekä kyläasiamiesten Kesäpäivään kesäkuussa 
Pirkanmaalla. 

 

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry 

SILMU ry on yksi Suomen 56 LEADER-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
maaseudun säilymistä elinvoimaisena ja kannustaa maaseudun asukkaita keskinäiseen 
yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi. 

Vuoden aikana yhteistyö Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n kanssa on tiivistynyt.  

Lisäksi kyläasiamies on osallistunut SILMU ry:n Leader-viikkoon 9.-15.6 luennoimalla 
Portaalihankkeesta. Yhteistyö SILMU ry:n työntekijöiden kanssa kylien kehittämistä koskevissa 
asioissa on ollut tiivistä. 

 

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma   

Porvoon, Loviisan ja Sipoon yhteisestä tahdosta on syntynyt Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma. 

Ohjelma-asiakirja sisältää alueen saariston kehittämisvision, tekemisen painopisteet ja 
toteutussuunnitelmat. Kehittämisasiakirjan tavoitteena on toimia saariston kehittämisen 
työkaluna kunnille, alueviranomaisille ja alueen elinkeinoelämälle. 

Saaristoalueen yhteistyö auttaa yhteisten päämäärien saavuttamista sekä tukee kestävää 
kehitystä. Ohjelma-asiakirjassa on esitetty alueen yhteinen SWOT- analyysi, jonka perusteella 
on muodostettu yhteen sovitettu visio sekä kehittämisen painopisteet ja 
toteutussuunnitelmat. 

Saaristo-ohjelman laadintaan ovat osallistuneet alueen toimijat kuntakohtaisissa työpajoissa. 
Saaristo-ohjelmassa on huomioitu valtakunnallinen saaristolaki ja TEM:in saaristo-ohjelma. 
Kehittämistoimia seurataan vuosittaisissa avoimissa saaristoseminaareissa. 

Saaristo-ohjelman toimeenpanoa ohjaa Itä-Uudenmaan saaristotyöryhmä johon myös Itä-
Uudenmaan Kylät ry kuuluu. 

 

Muut yhteistyökumppanit 

Itä-Uudenmaan Kylät ry toimii yhteistyössä alueen n. 60 kylä- ynnä muiden yhdistysten sekä 
organisaatioiden ja alueen kuntien (9 kpl) kanssa.  

Tiivistä yhteistyötä on ollut mm. Yksillä purjeilla – hankkeen kanssa Loviisan alueella sekä 
Loviisan kaupungin kanssa.Uudenmaan liiton sekä Länsi-Uudenmaan Kylät ry:n kanssa on 
tehostettu yhteydenpitoa. 

http://www.posintra.fi/wp-content/uploads/2013/05/It%C3%A4-Uudenmaan-saaristo-ohjelma.pdf
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Koulutus  

Kyläasiamies on osallistunut OK-opintokeskuksen koulutukseen ja suorittanut Yhdistys-
tiedottajan opintojakson (3 op) 31.1.–13.6.2014. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Sisäinen tiedottaminen 

Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset hallituksen jäsenille – on hoidettu 
pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen. 

Vuoden aikana on lähetetty kolme jäsenkirjettä jäsenille ja sähköpostitiedotteita on lähetetty 
tarvittaessa. Itä-Uudenmaan Kylät ry on myös tiedottanut SILMU ry:n creamailerin kautta. 

 

Ulkoinen tiedottaminen 

Itä-Uudenmaan Kylät ry on aktiivisesti tiedottanut toiminnastaan lehdistölle ja sidosryhmille. 
Kyläportaalissa ja facebookissa on tiedotettu ajankohtaisista asioista johon omien uutisien 
lisäksi linkitetään muiden toimijoiden uutisia sekä hyödyllisiä vinkkejä kylätoimintaan. 

Myös kunnat ja yhteistyökumppanit ovat saaneet jäsenkirjeen sekä sähköpostitiedotteita. 

 

 

LOPUKSI  

Toimintakautta 1.1.2014–31.12.2014 on leimannut aktiivinen suunnittelu- ja kehitystyö. 
Työryhmä, joka on valittu sekä SILMU ry:n että Itä-Uudenmaan kylät ry:n hallituksen jäsenistä 
ja työntekijöistä, on kokoontunut useamman kerran laatimaan uudet yhteiset säännöt, 
yhdistyksen välisen sopimuksen sisältöä sekä kirjaamaan kaikkia niitä toimenpiteitä jotka 
onnistunut yhdistyminen edellyttää. Tiivis yhteistyö vuoden aikana on vahvistanut 
näkemyksemme siitä että ollaan oikealla tiellä. Yhdessä olemme vahvempi tekijä alueellamme 
jolla on paremmat edellytykset olla edistämässä kyline kehitystä sekä toimia heidän etujen 
valvojina ja neuvojina. 

 

 

 

 

Loviisa 12.3.2015 

 

 

 

 

 


