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UUTISKIRJE

Infotilaisuudet - Koulutukset - Tapahtumat

1.9. Rahoitustori klo 17.30-20.00
Kassikaupalla infoa varainhankinnasta ja
rahoitusmahdollisuuksista yhdistyksille,
organisaatioille sekä oppilaitoksille.
Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.

2.9. Teams tutuksi klo 18.00-19.30
Koulutuksemme on suunnattu kylä-
yhdistysten aktiiveille, jotka haluavat
kehittää perustaitojaan etäkokoustyökalujen
hallinnassa ja oppia erityisesti Teams-
sovelluksen ominaisuuksista. Ilmoittaudu
mukaan verkkokoulutukseen 31.8.
mennessä.

Lisätietoja www.itukylat.fi

KOULUTUKSET JA INFOTILAISUUDET

Itäisen Uudenmaan kylätoiminnan kehittämis-
ohjelma on julkaistu. Ohjelman läpileikkaava teema
on kestävä kehitys (taloudellinen, ekologinen ja
sosiaalinen). Painopisteet ovat: Älykkäät kylät ja
älykäs sopeutuminen, palvelut ja asuminen sekä
kumppanuudet ja verkostot. Kyläohjelma on tehty
tukemaan paikallisia kehittämistarpeita, mutta
mukailee myös valtakunnallista paikallisen
kehittämisen ohjelmaa. Kyläohjelma on liitteenä ja
verkkosivuillamme.

KYLÄOHJELMA 2021–2024
ON JULKAISTU

Suomen Kylät ry:n kyselyssä kartoitetaan koko
maan kylätalot ja vastaavat yhteisölliset tilat,
jotka ovat kylien ja kyläyhdistysten käytössä.
Vastatkaa kyselyyn, näin saame arvokasta
tietoa kylätalojen määrästä, kunnosta ja
kehittämistarpeista jotta voimme ohjata
resursseja niiden kehittämiseen. Kysely
julkaistaan www.suomenkylat.fi ja lähetetään
myös sähköpostitse.

VALTAKUNNALLINEN
KYLÄTALOKARTOITUS
TOTEUTETAAN SYKSYLLÄ

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


T A P A H T U M A T

Järjestämme Erätauko -dialogin 6.9. SITRAn
Osaaminen näkyviin – viikoilla, otsikolla
Osaamisen huomaaminen kylätoiminnassa. Tule
keskustelemaan ja saamaan oivalluksia omista
vahvuuksista, taidoista ja kyvyistä yhdessä
muiden kanssa – siitä missä sinä olet hyvä.
Keskustelu toteutetaan Teams-kokouksena.
Ilmoittautumiset 30.8. mennessä.

6.9. OSAAMISEN
HUOMAAMINEN
KYLÄTOIMINNASSA 
Klo 16.45–18.30 

Tule mukaan kumppaniksi ja suunnittele oma
paikallinen tilaisuus syyskuussa. Eri paikkakunnilla
ympäri Suomea järjestetyt ohjelmaosuudet
muodostavat yhdessä Maaseutuparlamentin
monipaikkaisen ohjelman. Maaseutuparlamentti on
tapahtuma, joka tuo esiin Suomen monimuotoisen
maaseudun ja sen toimijat. Tapahtumassa
keskustellaan tärkeistä maaseutuun liittyvistä
aiheista. Maaseutuparlamentissa julkistetaan
yhteinen maaseutupoliittinen julkilausuma, jolla
vaikutetaan kansalliseen maaseutupolitiikkaan.
Ilmoittaudu mukaan 20.8. mennessä. Lue lisää
www.maaseutuparlamentti.fi 

28.–30.9.
MAASEUTUPARLAMENTTI 

Tule kuulolle, kun turvallisuusalan valtakunnalliset
vaikuttajat kokoontuvat keskustelemaan aiheesta
Suomen Kylien järjestämässä webinaarissa.
Herätellään keskustelua siitä, millaisia
tämänhetkiset turvallisuustoimijoiden roolit ovat ja
missä kohdissa ketju kaipaa vahvistusta
kylätoiminnan näkökulmasta.
Lisätietoja www.suomenkylat.fi

8.10. KYLÄTURVALLISUUS -
WEBINAARI 
Klo 12.00-16.00

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


T A P A H T U M A T  J A  T O I M I N T A

Tervetuloa Askolaan, Korttian monitoimitalolle
lokakuussa. Päivän tavoite on innostaa kylätoimijat
omatoimiseen varautumiseen ja aloittaa PAVAK-
toiminta (paikallinen valmiuskeskus) kylissä ja
kehittää kylä/kunta/viranomaisyhteistyötä.
Erityisesti toivomme osallistujia Askolan, Pukkilan,
Myrskylän ja Lapinjärven kylistä.
Ilmoittautumislomake verkkosivuillamme
https://bit.ly/3xESmQr 

23.10. KYLÄTALO -
YHTEINEN HYVINVOINTI JA
PALVELUKESKUS 
Klo 10.00-15.00

SILMU-kylät järjestää lauantaina 13.11. alueellisen
kyläpäivän. Kaikki kyläyhdistykset ja vastaavat
koko itäiseltä Uudeltamaalta ovat sydämellisesti
tervetulleita osallistumaan! Mistä aiheesta sinä
haluat keskustella tai mistä asioista haluat tietää
lisää? Jos haluat että kyläpäivää vietetään juuri
teidän kylätalollanne, niin ole yhteydessä
kyläneuvojaan. 

13.11. KYLÄPÄIVÄ

Uudenmaan Kylät ry ja SILMU-kylät hakevat
yhteistyössä Uudeltamaalta aktiivista ja
suunnitelmallista kylää vuoden 2022 kyläksi.
Valinnalla haluamme nostaa esille kylien
monipuolista toimintaa, lisätä kylätoiminnan
tunnettavuutta ja jakaa muille hyviä esimerkkejä
siitä, miten kylissä voi itse kehittää ja tehdä
asioita. Lisätietoja kriteereistä ja hakuajasta
verkkosivuillamme ja uutiskirjeissämme
syys-/lokakuussa.

UUDENMAAN
VUODEN KYLÄ 2022 VALINTA

Merkitkää kalentereihin jo nyt, että
valtakunnallinen kyläpäivä

Avoimet Kylät on 11.6.2022!
Suomen suurin kylätapahtuma on
aina kesäkuun toisena lauantaina

järjestettävä valtakunnallinen
tapahtumapäivä. Tapahtuman

järjestävät yhteistyössä
Suomen Kylät ry, maakunnalliset

kyläyhdistykset, paikalliset
yhdistykset ja aktiivit.

 
www.avoimetkylat.fi 

 

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


P A L V E L U T  J A  Y H T E Y S T I E D O T

neuvontaa yhdistysasioissa (esim. säännöt,
yhdistysviestintä ja varainhankinta)
apua kyläsuunnitelmien ja kylien
turvallisuussuunnitelmien laatimisessa
kehittämishankkeita kylien hyväksi
kyläiltoja, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia
(paikan päällä tai verkossa)
kyläsivusto www.itukylat.fi , kylien omat
verkkosivut ja vinkkejä kylätoimintaan
kylätilarekisteri www.kylatilat.fi, kylien
vuokrattavissa olevien tilojen ja talojen
markkinointikanava

SILMU-KYLÄT PALVELUT 

SILMU-kylät kyläjaoksen kokoonpanosta uupuu
tällä hetkellä edustus kunnista Sipoo, Pornainen,
Myrskylä ja Mäntsälä. Jos haluat olla mukana
kehittämässä alueen kylätoimintaa tai tiedät
sopivan henkilön, niin olethan yhteydessä
kyläneuvojaan. Kyläjaoksessa toimiminen on
mukavaa kylätoimintaa koko alueen hyväksi.
Ole muutenkin yhteydessä, jos sinulla on
kysymyksiä, toiveita tai kehittämisideoita koskien
kylätoimintaa. Lue lisää toiminnasta ja seuraa
meitä Facebookissa, Twitterissä tai Instagramin
kautta.

Ystävällisin terveisin: Li-Marie Santala, kyläneuvoja

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

SILMU-kylät
Veckjärventie 1, 06150 PORVOO
040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info

Lue lisää toiminnastamme ja ilmoittaudu mukaan
koulutuksiin ja tapahtumiin www.itukylat.fi

YHTEYSTIEDOT

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

