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PORVOON MITALLA
MED BORGÅMÅTT
Porvoon mitta on ilmaisu, jolla ilmaistaan runsautta tai reilua
määrää. Jos jotain tehdään tai annetaan "Porvoon mitalla",
tehdään se reilusti, hiukan ylimääräistä antaen. Nimitys juontuu
Ruotsin vallan ajalta, jolloin kerrotaan Porvoon kruununvoudin
keränneen veroja välipohjallisella mitalla. Verot maksettiin noihin
aikoihin viljalla tai paloviinalla. Vouti keräsi verot suuremmalla
mitalla, mutta tilitti ne edelleen pienemmällä osalla, jolloin pystyi
pitämään erotuksen itsellään.
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1. Taustatietoja siitä mitä kansalaislähtöinen kehittäminen on
Kansalaislähtöinen kehittämistoiminta ja Leader -toimintatapa ovat olleet jo 20 vuotta
käytössä maaseudun kehittämisessä. Toimintatapa on koettu hyväksi ja tehokkaaksi keinoksi
kehittää omaa elinympäristöä. Ohjelmakaudella 2014–2020 tavoitteena on laajentaa
toimintatavan käyttöä myös kaupunkialueille.
Kansalaistoimijalähtöinen toiminta perustuu asukkaiden omiin, ei ulkopuolelta tai ylemmältä
taholta määriteltyihin kehittämistarpeisiin ja ideoihin. Toimintatapa kokoaa ja aktivoi ihmisiä
alueen kehittämistyöhön mukaan. Toimintatavassa luotetaan kansalaisten kykyyn ottaa
vastuuta ja kehittää omaehtoisesti omaa elinympäristöään. Paikallinen kehittäminen
kaupunkialueilla pohjautuu paikallisten toimijoiden yhteistyössä laatimaan
toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman teko on osallistavaa ja avointa.

2. Alue ja kuvaus alueesta
SILMU ry:n toiminta-alue sijoittuu maantieteellisesti pääkaupunkiseudun itäpuolelle.
Alueeseen kuuluu yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä,
Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Alueella asuu noin 120 000 asukasta.
Porvoon mitalla kansalaistoiminnan kehittämissuunnitelma ja sen sisältämät käytännön
toimenpiteet kohdistuvat sille alueelle, jolla ei toteuteta maaseuturahaston rahoittamaa
yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (Leader-toimintatapaa), eli Porvoon keskustaalueelle.
SILMU ry:n toiminta-alue

Suunnitelman kohdealue

Porvoolla on pitkä ja monipuolinen historia. Porvoo sai kaupunkioikeudet n. vuonna 1380 ja
on Suomen toiseksi vanhin kaupunki. Asutusta Porvoonjoen varrella on ollut jo 1200-luvulta
lähtien. Porvoonjoki ja Vanha kaupunki antavat kaupungin keskustalle oman arvokkaan ja
idyllisen leimansa. Vanhassa kaupungissa, Kuninkaantien varrella sijaitsee Porvoon
tuomiokirkko, joka kuuluu vanhan kaupungin ohella Porvoon tärkeimpiin nähtävyyksiin.
Tunnettu nähtävyys keskusta-alueella on mm. Runebergin koti.
Porvoossa asuu n. 50 200 asukasta, joista suunnitelman kohdealueella n. puolet siitä. Porvoo
on itäisen Uudenmaan suurin kaupunki ja väestö on kaksikielinen (64,6 % asukkaista on
suomenkielisiä, 30,1 % ruotsinkielisiä ja 5,4 % muun kielisiä). Viimeisen 30 vuoden aikana
Porvoon väkiluku on kasvanut keskimäärin 320 henkilöllä vuosittain.
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Talous
Vuonna 2014 Porvoossa oli 20 452 työpaikkaa, jotka jakaantuivat seuraavasti: alkutuotanto
1,5 prosenttia, jalostus 31,7 prosenttia ja palvelut 65,6 prosenttia. Työttömien osuus
työvoimasta oli 10,4 prosenttia ja työllisyysaste 73,4 prosenttia. Porvoon velka-aste oli noin
2 300 €/ asukas.
Liikenne
Porvoo sijaitsee valtatie 7 varrella Loviisan ja Helsingin välillä. Helsinkiin on matkaa 50 km.
Lisäksi Porvoota palvelevat seututie 170 (entinen valtatie 7), kantatie 55 (Mäntsälään ja
Hyvinkäälle) sekä kuusi yhdystietä lähialueen kyliin.
Entisen valtatien, Mannerheiminkadun lisäksi kaupunkia halkoo toinenkin pääväylä,
Aleksanterinkatu. Keskustassa joen varressa on vierasvenesatama, kun taas suuret satamat
sijaitsevat Kilpilahdessa ja Tolkkisissa. Porvooseen kulkee junarata, mutta radalla ei tällä
hetkellä ole muuta kuin museojunaliikennettä kesäisin.
Koulut
Alakoulujen (23 kpl) lisäksi Porvoossa on neljä yläkoulua, yksi yhtenäinen peruskoulu ja kaksi
lukiota. Lisäksi kaupungista löytyy myös ammatillista peruskoulutusta ja
täydennyskoulutusta tarjoavia ammatillisia oppilaitoksia ja erityisoppilaitoksia. Korkeaasteen koulutusta antavat ammattikorkeakoulut Haaga-Helia sekä Laurea ja avoimen
yliopiston opintoja voi suorittaa Porvoon kansalaisopistossa.
Kulttuuri
Keskustassa sijaitsee kaksi kulttuuritaloa, Kulttuuritalo Grand ja Taidetehdas, joissa
järjestetään erilaisia tapahtumia. Taidetehtaalta löytyy myös taiteilijoiden työtiloja.
Suurimpiin tapahtumiin lukeutuu Avantin suvisoitto.
Useat yhteisöt ja oppilaitokset Porvoossa tuottavat tanssi- ja teatteriesityksiä. Porvoossa ei
ole kaupunginteatteria, joten teatteritoiminta nojaa erilaisten ammattimaisten ja
harrastajateattereiden toimintaan.
Kaupungissa asuu paljon muusikoita ja kuvataiteilijoita.
Suomen kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg asui Porvoossa vuodesta 1837 alkaen
kuolemaansa asti. Hänen kotinsa toimii nykyään museona ja hänen sekä hänen vaimonsa
Fredrikan nimeä kantavat valtakunnalliset kirjailijapalkinnot jaetaan vuosittain.
Harrastus - ja vapaa-aika
Porvoossa on runsaasti yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka tarjoavat monipuolista toimintaa sekä
harrastusmahdollisuuksia kulttuurin, liikunnan, urheilun ja vapaaehtoistyön parissa. Lisäksi
vammais- ja vertaistukiyhdistykset, eläkeläisjärjestöt sekä kotiseutu- ja asukasyhdistykset
järjestävät toimintaa sekä jäsenilleen että muille kuntalaisille. Vaihtoehtoja löytyy niin
lapsille, aikuisille kuin ikäihmisille. Porvoonjoki luo hyvät mahdollisuudet monimuotoiseen
harrastamiseen vesille.

3. Miten suunnitelma on laadittu
Materiaalia suunnitelman laatimiseksi on kerätty eri tavoin:
 Toukokuun 12. päivänä 2016 järjestettiin kaikille avoin tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin
hankkeesta ja suunnitelman laatimisprosessista. Illan aikana keräsimme jo hyviä
toimenpide-ehdotuksia, jotka keskustelun aikana nostettiin esille
 Sähköinen kyselylomake oli avoinna kesäkuun alusta syyskuun loppuun vuonna 2016
asti. Lomake löytyy sivuilta 11-14
 Kesäkuun 11. päivänä vuonna 2016 osallistuimme Porvoon päiville, jolloin oli
mahdollista vastata kyselyyn ja esittää toivomuksia keskustan kehittämiseksi
 Elo-syyskuussa järjestettiin kolme kaikille avointa työpajaa. Työpajojen
pohjamateriaalina toimi aikaisempien tapaamisten ja sähköisen lomakkeen vastaukset

3

Tiedottaminen
ESR-hankkeesta (Kansalaistoimintaa Porvoon keskustaan), suunnitelman laatimisprosessista
ja tilaisuuksista on tiedotettu paikallislehdissä, sosiaalisessa mediassa,
ajankohtaistiedotteessa, kotisivuilla ja kauppojen ilmoitustauluilla. Lisäksi hankkeen
kohderyhmän henkilöt ja ohjausryhmän- ja SILMU ry:n hallituksen jäseniä on pyydetty
levittämään tietoa omissa verkostoissaan.

4. Kuka ja miten suunnitelmaa hallinnoidaan
Suunnitelman hallinoijana toimii Kehittämisyhdistys SILMU ry ja tarkemmin yhdistyksen
kaupunkijaosto. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueen kehittäjänä, kannustaa
asukkaita omatoimisuuteen alueen kehittämiseksi ja säilyttämiseksi elinvoimaisena.
Tarkoituksena on myös lisätä kehittämiseen liittyvää osaamista, vahvistaa ja kehittää
toimijoiden välistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa paikallisesti, alueiden välisesti ja
kansainvälisesti. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaalisen pääoman lisääminen
sekä toimiminen alueen kylien ja muiden toimijoiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana,
ajatusten välittäjänä, ajankohtaisten asioiden esille nostajana ja lausuntojen antajana
kuuluvat toiminnan tarkoitukseen. Yhdistys toimii puoluepoliittisesti sitoutumattomana.
Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa. Toiminta perustuu verkostomaiseen
työskentelytapaan ja kumppanuuteen. SILMU ry:n hallitus on vastuussa seurannasta ja
toteutuksesta.

Kuva 1 Barbro Bergman-Roberz
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5. Ohjelmat ja strategiat joita suunnitelma toteuttaa
Älykäs Uusimaa ohjelman strategista tavoitetta 2 - Turvataan
edellytykset väestön hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen
tuottamiselle koko maakunnassa., sekä sen strategisia valintoja
2.1 - Uudellamaalla edistetään työikäisen väestön korkeaa työhön
osallistumista ja 2.2 - Edistetään maahanmuuttajien kotoutumista.
Ohjelman valinnoista on hiottu viisi älykkään erikoistumisen
kärkeä, joista yksi on ”Arjen hyvinvointikaupunki”. Kärjen
konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. uusien ratkaisujen
kehittäminen sujuvaan kaupunkiarkeen yhdistämällä
kaupunkikehittämistä, uusia teknologioita, kansalaistoimintaa ja
palvelumuotoilua. Innovointi- ja kehitysyötä tehdään yhdyskuntaja liikennesuunnittelussa sekä alueellisina kehityshankkeina
monen eri alan yhteistyössä. Mukana voivat olla esimerkiksi
kunnat ja muut julkiset toimijat, yritykset, rahoittajat,
kaupunkilaiset, järjestöt ja muut käyttäjälähtöiset toimijat,
korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaa 5
sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, investointiprioriteettia 10, aktiivinen osallisuus,
myös yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi ja
työllistettävyyden parantaminen sekä erityistavoitetta 10.1, työelämän ulkopuolella olevien
työ- ja toimintakyvyn parantaminen.
SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 strategian painopistettä 6.5 SILMU
ry:n oma aluekehitystoiminta sekä alatoimenpidettä 6.5.2 Oma-aloitteinen kansalaislähtöinen
kehittäminen kaupunkialueella.
Porvoon kaupunkistrategian tavoitteita:
o ASUKKAIDEN HYVINVOINTIEROT KAVENTUVAT
 vähennetään hyvinvoinnin alueellisia eroja ja kohennetaan työttömien
toimintakykyä
 ehkäistään nuorten syrjäytymistä
 tuetaan vanhemmuutta ja tarjotaan tuen tarpeessa oleville lapsiperheille oikeaaikaisia palveluja kehittämällä perhetyötä ja muita ennaltaehkäiseviä palveluita
 tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumisen mahdollisuuksia
o ASUKKAIDEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET LISÄÄNTYVÄT
 kannustetaan nuoria osallistumaan ja käyttämään äänioikeuttaan tulevissa vaaleissa
 kehitetään kaupungin palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa jo palveluiden
suunnitteluvaiheessa
 luodaan toimintaedellytyksiä kolmannelle sektorille

o
o
o
o

Visio:
Porvoo on kestävästi kasvava kaksikielinen kaupunki, jossa hyvinvointi kantaa
sukupolvelta toiselle
Asukkailla ja yrityksillä on hyvät edellytykset elää, kasvaa ja kehittyä - unelmat on
tehty asuttaviksi ja ideat toteutettaviksi
Ympäristön hyvinvoinnista huolehditaan kestävän kehityksen periaattein - hyvää
energiaa sukupolvelta toiselle
Ihmisiä kuunnellaan ja heille tarjotaan vaikutusmahdollisuuksia ja –kanavia - ihmiset
tekevät kaupungin
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6. SWOT-analyysi

VAHVUUDET
 Kulttuurihistoria, merkittävät henkilöt J.L.
Runeberg
 Paljon pieniä yksilöllisiä toimivia kauppoja,
käsityöläiset
 Ihana kesäkaupunki, matkailu
 Monipuolinen kulttuuritarjonta ja kulttuurialan
toimijoita
 Idyllinen Vanha kaupunki, Empirekaupunki,
Linnamäki, kirkko ja museot
 Taidetehdas ja Kulttuuritalo Grand
 Helppo liikkua, hyvät kävelytiet, opasteet
 Hyvät kulkuyhteydet mm. Helsinkiin
 Kesällä bussiliikenne eri turistipaikkoihin
 Laadukkaita ruokapaikkoja on paljon
 Suositut joulutapahtumat

MAHDOLLISUUDET
 Toimivat organisaatiot
 Vaikuttava kulttuuritausta ja pitkä historia
 Korkeatasoiset ravintolat
 Matkailijoiden paljous
 Länsirannan kehittäminen
 Taidetehdas ja sen tarjonta
 Porvoon joen rannat
 Maarin ranta-alue
 Torialueen uudistaminen /kaunistaminen
 Pienet myyntikojut
 Kaksikielisyys
 Näsin kartano
 Ympäristö
 Koulutustarjonta
 Oppilaitosyhteistyö
 Käsityöläiset
 Joustava pieni kaupunki/ voisi tehdä nopeita
ratkaisuja
 Monipuolinen liikuntatarjonta
 Meren läheisyys
 Kokonniemen ympäristö/luonto
 Keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet
 Liiketilat ja liikkuminen jalan

UHAT
 Vanhojen rakennusten vääränlainen entisöinti
 Vanhojen rakennusten purkaminen
 Autoilun kieltäminen keskustassa
 Poliitikot kehityksen esteenä, ei uskalleta ottaa
riskiä
 Kaupunkisuunnittelu
 Joenvarren hypermarket
 Pääkaupungin palvelutarjonta
 Elinvoimaisuuden ja elinkeinotoiminnan
väheneminen
 Liikkeet katoavat keskustasta
 Ei nähdä mahdollisuuksia uusissa asioissa
 Pienmyymälöiden ja erikoiskauppojen sekä
asuntojen vähäisyys
 Keskustan hajottaminen moneen osaan
 Taiteen- ja kulttuurin alojen toimijoiden
turhautuminen

HEIKKOUDET
 Pysäköintipaikkojen vähyys ja parkkimaksut
 Tyhjät kiinteistöt ränsistyvät
 Byrokratia, esim. kaavoitus
 Yhteistyökyky alueen toimijoiden välillä
 Ei yhteneväisiä aukioloaikoja
 Torin alue ei ole viihtyisä ja se on vähäisessä
käytössä
 Talvella hiljaista
 Erikoisliikkeet puuttuvat
 Istumapaikkojen vähäisyys
 Keskusta ei toimi tällä hetkellä
vetovoimaisena erilaisille yrittäjille
 Huonokuntoiset kadut
 Hotellikapasiteetti vähäinen
 Yksityiset ja kunnalliset peruspalvelut eivät
ole huonojalkaisten/
käytettävissä/esteettömyys
 Huonosti toimivat liiketilat
 Ajanmukaisen kesäteatterin puute
 Kohtuuhintaisten esiintymistaiteen
harrastajien esiintymis- ja harjoittelutilojen
puute
 Ilmaisen kulttuuritapahtumien
ilmoitustaulujen puute
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7. Suunnitelman kohderyhmät
Suunnitelman kohderyhmänä ovat kaikki kohdealueella asuvat henkilöt, järjestöt, yritykset ja
muut toimijat.

8. Suunnitelman painopisteet ja tavoitteet
YLEMMÄN TASON TAVOITTEET
Viihtyisä & elävä keskusta
Keskusta-alue on toimiva sekä paikalliselle väestölle, matkailijoille että yrittäjille. Sinne on
mukava ja helppo tulla ja siellä järjestetään erilaisia tapahtumia eri kohderyhmille.
Hyvinvointi ja yhteistyö lisääntyvät
Asukkaat ja satunnaiset ohikulkijat viihtyvät keskustassa. Keskusta-alueen asukkaat ovat
aktiivisesti mukana alueen kehittämisessä. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt –
puhalletaan yhteen hiileen. Maahanmuuttajat ja muut alueella muuttajat integroituvat
sujuvasti kaupungin kulttuuriin ja he löytävät helposti uusia ystäviä. Syrjäytyneille ja
syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille löytyy mielekästä tekemistä.
Kansalaistoiminta juurtuu
Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat. Suunnitelma otetaan vakavasti ja asukkaita
kuunnellaan ja toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisimman pian. Luotetaan asukkaiden
arviointikykyyn. Omaehtoinen kehittämistoiminta käynnistyy. Alueen asukkaat ja toimijat
kokoontuvat yhteen parantamaan omaa elämäntilannettaan ja asuinympäristöään.
PAINOPISTEET JA NIIDEN TAVOITTEET
A. Elinkeinotoiminnan tukeminen
Työllistymis - ja ansaintamahdollisuuksien edistäminen, uusien ratkaisujen ja uusien
toimintamallien löytäminen ja elinkeinotoiminnan tukeminen erilaisin keinoin.
B. Fyysisen ympäristön parantaminen
Tehdä keskusta-alue viihtyisäksi oleskelu paikaksi, jossa sekä yrittäjillä, asukkailla että
matkustajilla on hyvä olla.
C. Toiminnan lisääminen
Eri-ikäisten monipuolisen toiminnan ja toimintamahdollisuuksien lisääminen.
D. Matkailun tukeminen
Tukea jo ennestään vahvaa matkailua, jotta Porvoossa viihdytään entistä pidempään,
tullaan uudestaan sekä kerrotaan muille Porvoosta positiivisessa mielessä.
E. Elinolojen ja elämän laadun parantaminen
Alueen kaikki asukkaat ovat aktiivisesti, oma-aloitteisesti ja monipuolisesti mukana
kehittämässä omaa elinympäristöään. Asukkaat tuntevat keskusta-alueen omakseen ja
voivat vaikuttaa itse sekä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kehittämiseen. Asukkailla on
mielekästä tekemistä vapaa-ajallaan ja työllisyystilanne on parantunut.
F. Lapset ja nuoret
Opiskelijoiden ja nuorten yhteisöllisen toiminnan aktivointi, nuorisoyhdistysten yrittäjyyttä
ja työllisyyttä edistävien toimintojen kehittäminen.
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G. Kansalaistoiminta
Asukkaiden kehittämisosaamisen parantaminen ja kehittäminen. Toiminnan käynnistäminen
ja juurruttaminen. Yhteistyön lisääminen toimijoiden välillä. Eri rahoitusmahdollisuuksien
tehokkaampi käyttö. Hyvien käytäntöjen jakaminen.
H. Yhteistyö
Kehittää sektorirajat ylittävää, tavoitteellista yhteistyötä ja edistää verkostomaista
työskentelytapaa sekä yhteisöllisyyden lisäämistä. Kaupungin ja maaseudun välisen
vuorovaikutuksen edistäminen.
I.

Ikääntyvä väestö
Ikääntyvän väestön yksinäisyyden vähentäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen
nuorempien sukupolvien kanssa.

9. Esimerkkejä toimenpiteistä joilla painopisteiden tavoitteet saavutetaan
Työpajojen ja suunnitelman työstämisen aikana on mietitty, miten tavoitteisiin voidaan päästä,
kohdat eivät ole suoraan toteutettavia osaprojekteja. Alla kuvatut ovat esimerkkejä
toimenpiteistä joita voidaan toteuttaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Toimenpiteitä tavoitteiden
toteuttamiseksi tehdään pitkällä aikajänteellä. Mikäli tarvetta on rahoitukseen ja sopiva
rahoituslähde on käytettävissä, toimenpiteiden toteutukseen haetaan rahoitusta. Moni
toimenpide on sellainen johon ei vaadi suuria rahallisia panostuksia vaan enemmän yhteistyötä
ja vaikuttamista.
A.

Elinkeinotoiminnan tukeminen
Toimenpiteet esim.
 Pysäköintiolosuhteiden parantaminen, enemmän pysäköintipaikkoja, pysäköinti
kiekolla esim. neljä tuntia, pysäköinti maan alle, lauantai ja sunnuntai ilmainen
 Liikennejärjestelyjen parantaminen
 Käsityöläisten toimintamahdollisuuksien parantaminen ja perinteen jatkuminen
(kortteli, myyntikojut tai tori)
 Palvelujen kehittäminen länsirannalle
 Enemmän katettua tilaa liikkeiden välille

B.

Fyysisen ympäristön parantaminen
Toimenpiteet esim.
 Matkahuollon tavaraliikenne pois keskustasta
 Torialueen kehittäminen
 Enemmän viheristutuksia
 Katettua, tuulelta suojattua oleskelutilaa
 Sisääntuloväylät houkutteleviksi
 Katujen korjaus pyöräilijöille ja liikuntarajoitteisille sopivaksi
 Citymarketin edusta ja katettu tila viihtyisämmäksi (siivous, istutukset)
 Esteettömyyden laajentaminen kaikkiin yksityisiin - ja peruspalveluihin ja kevyeen
liikenteeseen
 Tulisi olla jonkinlainen lava, jossa järjestettäisiin ajanvietettä ja aktiviteettejä
(kesäteatteri, yhteislaululava)

C.

Toiminnan lisääminen
Toimenpiteet esim.
 Liikennepuisto lapsille
 Ilmaisia kirppispaikkoja “siivouspäivinä”
 ”Perinteinen joulukaupunki” (eri tapahtumia ja toimintaa)
 Kesäteatteri, yhteislaulutilaisuudet…
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 Yleinen sauna (turistit, venematkailijat)

D. Matkailun tukeminen
Toimenpiteet esim.
 Vieraslaiturit ja uimaranta Maariin
 Selkeät ja kattavat ohjeistukset siitä, mitä eri kaupunginosilla on tarjota
matkailijoille
 Sähköinen ”ilmoitustaulu” jossa ajankohtaiset tapahtumat esillä
 Vierasvenesataman kehittäminen
E.

Elinolojen parantaminen
Toimenpiteet esim.
 Hävikkiruoan hyödyntäminen tiettynä aikana tietyssä paikassa
 Sosiaalisia tapahtumia ja tiedoittamistilaisuuksia
 Harrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen
 Osallistetaan syrjäytymisuhan alla olevia henkilöitä
 Yhteistyö yli rajojen
 Työllistämisen uudet mallit
 Maahanmuuttajat
 Kotouttaminen
 Monikulttuurisuuden edistäminen

F.

Lapset ja nuoret
Toimenpiteet esim.
 Toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia lisätään, myös vähävarisille
 Ruokakulttuurikeskus lapsille (katso esim. Geitmyra)
 Nuorten kansainvälistyminen esim. oppilasyhteistyöllä

G.

Kansalaistoiminta
Toimenpiteet esim.
 Toiminnan kehittäminen
 Vertaistuki – kokeneet/uudet
 Lausunnot
 Vaikuttaminen
 Aktivoidaan asukkaita oman alueen kehittämiseen
 Koulutusta ja seminaareja koskien järjestötoimintaa
 Yhteiset ideointitilaisuudet
 Yhteisten hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 Neuvonta ja opastus
 Tiedottaminen

H. Yhteistyö
Toimenpiteet esim.
 Kansainvälinen (Ruotsi, Venäjä, Viro)
 Alueen yhdistysten välinen
 Kaupungin kanssa
 Posintra
 Helsinki, kaupunginosayhdistykset ja kansalaistoimijat
 Erityisryhmät
 Asiantuntijat
 Samankokoiset kaupungit
 Kaupunki – maaseutu
 Olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen
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10. Miten toteutumista seurataan
Toimintaa seurataan:
 suunnitelman mukaisten ja muiden toteutettujen toimenpiteiden avulla
 uuden yhteistyön toteutumisen kautta
 uuden toiminnan avulla
Toiminta-alueen asukkaiden, yrittäjien ja muiden tyytyväisyyttä omaan alueeseen
kartoitetaan kyselyiden avulla. Kyselyitä toteutetaan säännöllisin väliajoin.

11. Miten suunnitelmasta ja sen totutuksesta tiedotetaan
Tiedottamisen pohjana toimii SILMU ry:n viestintäsuunnitelma. Tiedottaminen hoidetaan
mahdollisimman pitkälti sähköisesti, hyödyntäen SILMU ry:n kotisivuja, Facebookia ja
ajankohtaistiedotetta. Paikallismediaa ja yhteistyöverkostoa käytetään myös apuna
tiedottamisessa.

12. Miten kehittämisosaamista lisätään
Kehittämisosaamista lisätään alueella huolehtimalla siitä, että asukkailla ja paikallisilla
toimijoilla on mahdollisuus saada riittävästi tietoa alueen kehittämisestä,
kansalaislähtöisestä kehittämisestä valtakunnallisella tasolla ja rahoitusmahdollisuuksista.
Osaamisen lisäämiseksi järjestetään seminaareja, yhteistyötapaamisia, vertaistapaamisia ja
koulutustilaisuuksia.
Kolmikantaisen kaupunkijaoston tehtävänä on seurata suunnitelman toteutumista, miettiä
suunnitelman toimenpanoon tarvittavia toimenpiteitä, koordinoida toimintaa ja yhdessä
SILMU ry:n henkilökunnan kanssa toteuttaa toimenpiteitä. Pääsääntöisesti alueen toimijat
toteuttavat kehittämistoimenpiteitä.
Suunnitelman toimenpiteiden toteuttamiselle haetaan tarvittaessa rahoitusta eri lähteistä.
Rahoitusta voivat hakea alueen toimijat tai SILMU ry. SILMU ry:n rahoitushakemukset
valmistelee kaupunkijaosto. Esitykset viedään SILMU ry:n hallitukselle hyväksyttäväksi.
Tukea haetaan Rakennerahasto-ohjelmista sekä muista EU-ohjelmista sekä esim. säätiöiltä.
ESR rahoituksen osalta tullaan kokeilemaan – tuen siirto -menetelmää, jossa toimenpiteiden
toteuttajina toimivat alueen toimijat ja tukea siirretään toteutuksen jälkeen heille.
Suunnitelman sisältö tarkistetaan tasaisin väliajoin.
Suunnitelman toimenpiteiden toteuttamisessa tulee huomioida Kestävän kehityksen
periaatteet.
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Kehittämistarvekysely
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