
A U G U S T I  2 0 2 1

Evenemang - Information - Kurser

 
NYHETSBREV

25.8. Tio sätt att marknadsföra
föreningshuset kl. 18.00-19.30
Tips för marknadsföring av föreningshuset.
Anmäl dig med senast 23.8.

1.9. Finansieringstorg 17.30-20.00
Info om olika finansieringsmöjligheter för
föreningar. Anmälningar senast 27.8.

2.9. Bli bekant med Teams 18.00-19.30
Utbildningen riktar sig till föreningsaktiva i
hela Nyland som vill utveckla sina
grundläggande färdigheter i att hantera
distansmötes-verktyg och lära sig särskilt
om funktionerna i Teams. Anmäl dig till
online utbildningen senast 31.8. På finska.

Tilläggsinformation www.itukylat.fi

KURSER OCH INFOTILLFÄLLEN

Utvecklingsprogrammet för byaverksamheten i
östliga Nyland har publicerats. Programmets
genomgripande tema är hållbar utveckling
(ekonomisk, ekologisk och social). Prioriteringarna
är: Smarta byar och smart anpassning, service och
boende samt partnerskap och nätverk.
Byaprogrammet har utformats för att stödja lokala
utvecklingsbehov, men också i enlighet med det
nationella utvecklingsprogrammet. Byaprogrammet
finns bifogat och på vår hemsida (på svenska i
slutet av augusti).

BYAPROGRAMMET
2021–2024 

I kartläggningen, som utförs av Finlands Byar rf,
dokumenteras byagårdar och liknande
gemensamma utrymmen i hela landet som
används av byar och byaföreningar. Svara på
enkäten så får vi värdefull information om
utvecklingsbehov, antal och skick så att vi kan
rikta resurser till utvecklingen av dem.
Enkäten kommer att publiceras på sidan 
 www.suomenkylat.fi och skickas äver per e-post.

NATIONELL KARTLÄGGNING
AV FÖRENINGSHUS
UNDER HÖSTEN

http://www.itukylat.fi/
http://www.suomenkylat.fi/


E V E N E M A N G

Vi arrangerar en Dialogpaus-diskussion under
SITRA:s evenemangsveckor med rubriken
´Osaamisen huomaaminen kylätoiminnasssa’. Kom
med och diskutera och få insikter om dina styrkor,
färdigheter och förmågor tillsammans med andra –
om saker du är bra på. Diskussionen förverkligas
som ett Teams-möte. Anmälningar senast 30.8. Vid
behov arrangeras också en diskussion på svenska.

6.9. GÖR KOMPETENSEN
SYNLIG INOM
BYAVERKSAMHETEN  
Kl. 16.45–18.30 

Kom med som partner och arrangera ett eget lokalt
evenemang i september. Programmen som
anordnas på olika platser runt om i Finland utgör
tillsammans hela Landsbygdsparlamentets
multilokala program. Landsbygdsparlamentet är ett
evenemang som lyfter fram Finlands mångskiftande
landsbygd och dess aktörer. Under evenemanget
kommer det att diskuteras viktiga landsbygdsfrågor
och ett gemensamt uttalande om landsbygds-
politiken kommer att offentliggöras för att påverka
den nationella landsbygdspolitiken.
Anmäl dig som medarrangör senast 20.8. Läs mer 
 www.maaseutuparlamentti.fi 

28.–30.9.
LANDSBYGDSPARLAMENTET

Kom med och lyssna när representanter för den
nationella trygghetssektorn möts för att diskutera
byatrygghet under webbinariet som ordnas av
Finlands Byar rf. Man vill väcka diskussion om
aktörernas olika roller och var trygghetskedjan
behöver stärkas ur byaverksamhetens synvinkel.
Läs mer  www.suomenkylat.fi

8.10. BYATRYGGHET -
WEBBINARIUM 
Kl. 12.00-16.00

http://www.maaseutuparlamentti.fi/
http://www.maaseutuparlamentti.fi/
http://www.suomenkylat.fi/


E V E N E M A N G  &  V E R K S A M H E T

Välkommen till Askola och aktivitetshuset i Korttia i
oktober. Målet för dagen är att inspirera invånarna i
byarna till beredskap på eget initiativ och att starta
PAVAK-verksamhet (lokalt beredskapscenter) i
byarna och att utveckla samarbetet by/kommun/
myndighet. Vi önskar deltagare särskilt från Askola,
Pukkila, Mörskom och Lappträsk.
Anmälningsformulär på vår hemisida
https://bit.ly/3xESmQr 

23.10.FÖRENINGSHUSET –
EN PLATS MED SERVICE OCH
VÄLBEFINNANDE FÖR ALLA  
Kl. 10.00-15.00

SILMU-byar arrangerar en lokal byadag lördagen
13.11. Alla byaföreningar och liknande från hela
östliga Nyland är varmt välkomna att delta! Vilket
ämne vill du diskutera eller vilka saker vill du veta
mer om?
Kontakta byarådgivaren om du vill att byadagen
ska firas just på er byagård.

13.11. BYADAG

Nylands Byar rf och SILMU-byar söker tillsammans
en aktiv och planmässig by i Nyland att utses till
årets by. Med valet vill vi lyfta fram byarnas
mångsidiga verksamhet, öka medvetenheten om
byaverksamheten och förmedla goda exempel på
hur man kan utveckla och göra saker i byarna
själva. Mer information om kriterier och
ansökningstid på vår hemsida och i nyhetsbrevet i
september-oktober.

VAL AV ÅRETS
NYLÄNDSKA BY 2022

Anteckna redan nu i kalendern, att
den nationella byadagen

Öppna Byar äger rum 11.6.2022.
Finlands största byaevenemang är

en nationell tillställning som
arrangeras den andra lördagen i
juni. Evenemanget arrangeras i

samarbete med Finlands Byar rf,
landskapens byaföreningar, lokala

föreningar och aktiva.
 

www.avoimetkylat.fi 
 

https://bit.ly/3xESmQr
https://bit.ly/3xESmQr
http://www.avoimetkylat.fi/
http://www.avoimetkylat.fi/


T J Ä N S T E R  O C H  K O N T A K T U P P G I F T E R

rådgivning i föreningsfrågor (t.ex. regler,
föreningskommunikation och medelanskaffning)
hjälp med att utarbeta byaplaner och byarnas
trygghetsplaner
utvecklingsprojekt för byar
byakvällar, evenemang och kurser (på plats eller
online)  
hemsidan www.itukylat.fi , byarnas egna
webbplatser och tips för verksamheten
webbplatsen Byarum www.kylatilat.fi ,
marknadsföringskanal för lokaler och hus som
finns att hyra i byarna

SILMU-BYAR TJÄNSTER

Från SILMU-byars byasektion fattas det för
närvarande representanter från kommunerna
Sibbo, Borgnäs, Mörskom och Mäntsälä. Om du
vill vara med och utveckla byaverksamheten i
området eller känner till en lämplig person,
vänligen kontakta byarådgivaren. Att vara med i
byasektionen är  trevlig byaverksamhet till förmån
för hela området.
Kontakta oss om du har frågor, önskemål eller
utvecklingsidéer. Läs mer om verksamheten och
följ oss på Facebook, Twitter eller Instagram.

Med vänlig hälsning: Li-Marie Santala, byarådgivare

KOM MED I VERKSAMHETEN!

SILMU-byar
Veckjärvivägen 1, 06150 BORGÅ
040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info

Läs mer om vår verksamhet och anmäl dig till kurser
och evenemang via vår hemsida www.itukylat.fi

KONTAKTUPPGIFTER

http://www.itukylat.fi/
http://www.kylatilat.fi/
mailto:li-marie.santala@silmu.info
http://www.itukylat.fi/

