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ASKOLA



PÄIVÄN OHJELMA

10.00 Päivän avaus

10.15 Paikallinen kehittäminen (SILMU ja SYTY)–kylätoiminta

+ Korttian kyläyhdistys esittäytyy

11.00 Jäsenhankinta, talkoolaisten rekrytointi ja palkitseminen

11.30 Tiimityöskentely ja sujuvat kokoukset

12.00 Lounas

12.30 EU:n tietosuoja-asetus ja jäsenrekisteri

13.30 Iltapäiväkahvit

14.00 Jaksaminen yhdistystyössä Keskustelua aiheesta

14.30 Kyläsuunnitelma apuna kylän kehittämistyössä

15.00 Yhteenveto ja palaute



KEHITTÄMISYHDISTYS 
SILMU RY:N TOIMINTA-ALUE

14.4.2018



SILMUSTA KASVUA 2014-2020 STRATEGIA 

• Yritystoiminta ja työllisyys 

• Kylien kehittäminen 

• Ympäristö ja luonto

• Saaristo

• Oma aluekehitystoiminta

• Läpileikkaavat teemat: nuoret, alueiden välinen ja kansainvälinen 
yhteistyö

www.silmu.info

http://www.silmu.info/


AJANKOHTAISTA

FYRKKA (ei Leader-tukea)

• nuorten ideoimiin, suunnittelemiin ja toteuttamiin hankkeisiin

• tukea myönnetään 100-900 € / hanke

• neljä hakujaksoa vuosittain

• hakijana voi toimia ryhmä nuoria jossa vähintään 3 henkeä tai nuori yrittäjä 

(11-29 v)

• säännöt kotisivuilla www.silmu.info

LOGOKILPAILU nuorille 30.4. saakka.

Tämän vuoden lopulla infoa 2019 hankerahoista. Tilatkaa uutiskirje!

http://www.silmu.info/


SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR

• Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos

• Toimii ”maakunnallisena” kyläyhdistyksenä itäisellä Uudellamaalla (9 
kuntaa)

• Yksi kyläasiamies (n. 50/50 valtionavulla ja eri kehittämishankkeissa)

• Kyläasiamiespalvelut (neuvontaa, edunvalvontaa, koulutuksia, tapahtumia, 
hankkeita, tiedotus…)

• SILMU-kylät Kyläportaali www.itukylat.fi

• Some: Facebook, Twitter ja Instagram

http://www.itukylat.fi/


SUOMEN KYLÄT RY

Kylä- ja kaupunginosatoimintaa, Leader-työtä ja muuta paikallista 
kehittämistä edistävien järjestöjen kaksikielinen valtakunnallinen 

yhteistyöjärjestö ja eduntekijä.

• Me miehet -hanke, 2018-2021 (rahoittaja STEA).

• Maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön -aktivointihanke 2018 – 2021 (STEA).

• Työtä kylästä -hanke, 2016-2018 (Uudenmaan TE-toimisto).

• Jässi-jätevesineuvontahankkeet (2 kpl) 2011- (ei Uudellamaalla).

• Kansalais- ja hyvinvointiverkoston osahanke (MMM/Maaseutupolitiikan neuvosto 
MANE).

• Kyläpäällikkökoulutus 2015 – 2018 (Keskitien Tuki –säätiö).

www.kylatoiminta.fi

http://www.kylatoiminta.fi/


AVOIMET KYLÄT 9.6.

• Valtakunnallinen kyläpäivä.

• Kylätapahtumat ovat esim. kyläyhdistysten kirpputoreja, kahviloita, 

soutelua, opastettuja luontokierroksia, lintubongausta, musiikkiesityksiä, 

museokierroksia… 

• Tapahtumien järjestelyistä ja ohjelmista vastaavat kylien aktiiviset 

ihmiset, yhdistykset, yritykset ja toimijat.

• Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat 

maakunnalliset kyläyhdistykset sekä joillakin alueilla Leader-ryhmät 

yhdessä Suomen Kylät ry:n kanssa. 



YHDESSÄ OSAAMME 2018-2019

• Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet mm. alueen yritysten ja 

yhdistystoiminnan osaamisen kehittäminen.

• Hankkeen aikana järjestetään koulutusta mm. seuraavista aiheista 

yhdistysten näkökulmasta: kirjanpito, varainhankinta, verkkoviestintä, 

verotus, palkanlaskenta, yhdistyslainsäädäntö, kokouskäytännöt, tiedotus 

ja järjestysmieskoulutus.

• KYLÄMATKAILUN TYÖPAJA 8.5.

• YHDISTYSLAINSÄÄDÄNTÖ -KOULUTUS 30.5.

• Tapahtumajärjestäjän työkalupakki (ohjeita ja vinkkejä, muistilista)

• Kylätilarekisteri SILMU-kylät Kyläportaaliin (aloitetaan syksyllä 2018)



POHDINTAA

Kylätoiminnan merkitys itselleni.

Kylätoiminnan merkitys kylälleni.

Mitä jos kylätoimintaa ei olisi?

Mitä kylätoiminta on vuonna 2030?


