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SILMU-kylät
Toimintakertomus 2015
Itä-Uudenmaan kylät ry:n kaikki toiminta siirtyi Kehittämisyhdistys SILMU ry:lle elokuussa
2015. Kylätoiminta jatkuu ja kehittyy nyt kyläjaoksena SILMU-kylät nimellä.
YLEISTÄ
Itä-Uudenmaan kylät ry:n tarkoituksena oli edistää Itä-Uudenmaan kylien kehitystä kylä- ja
muiden paikallisten yhdistysten omatoimisuuden ja elinkelpoisuuden kehittämisen kautta,
sekä toimia alueen kylien yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Yhdistys vahvisti ja kehitti
kylien välistä yhteistyötä ja toimi poliittisesti sitoutumattomana.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjesti mm. kokouksia, kyläpäiviä, seminaareja sekä
muuta vastaavaa toimintaa. Yhdistys toimi yhteistyössä muiden maaseudun kehittäjien sekä
järjestöjen kanssa kylien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi.
Yhdistyksen toimialue oli seuraavat kunnat; Porvoo, Sipoo, Pornainen, Askola, Pukkila,
Mäntsälä, Myrskylä, Lapinjärvi ja Loviisa.
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n tarkoituksena on ensisijaisesti toimia maaseutualueiden
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.

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaosto (SILMU-kylät)
Kyläjaoston tarkoituksena on toimia alueen kylien edunvalvojana ja yhteistyötahona
edistämällä hyvän elämän edellytyksiä maaseudulla sekä vahvistaa ja kehittää alueen kylien
välistä yhteistyötä.
SILMU-kylät palvelee SILMU ry:n jäseniä ja kylien asukkaita mm. kyläsuunnitelmien teossa,
rekisteröinti- ja sääntöasioissa, kylien kehittämisessä ja tiedottamisessa sekä ylläpitää SILMUkylät kyläportaalia joka kokoaa alueen kylien kotisivut yhden osoitteen alle.

HALLITUS
Itä-Uudenmaan kylät ry:n hallitus 2015
Puheenjohtaja
Tora Markkula
Varapuheenjohtaja
Veijo Peltola
Rahastonhoitaja
Li-Marie Santala
Hallituksen sihteerinä toimi Li-Marie Santala
Varsinainen toiminnantarkastaja on Patrik Flinck ja vara Soili Henriksson
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SILMU-kylät jaos
Kyläjaoksen jäsenet
Tora Markkula, pj
Veijo Peltola
Ilkka Ceder
Sirpa Holvikallio
Laura Karén
Li-Marie Santala, sihteeri

Loviisa
Mäntsälä
Lapinjärvi
Loviisa
Porvoo
Myrskylä

TYÖNTEKIJÄT 2015
Itä-Uudenmaan Kylät ry:llä oli vuonna 2015 yksi kokoaikaisesti palkattu kyläasiamies joka oli
puolipäivälomautettu helmikuusta lähtien koko vuoden. Kyläasiamies siirtyi SILMU-kylät
toimintaan vanhana työntekijänä.

KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Itä-uudenmaan kylät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 1.4. Almintalolla,
Brandensteininkatu 3, Loviisa. Kokoukseen osallistui 7 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat sekä yhdistyminen SILMU ry:n kanssa.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana 4 kertaa.
Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuosikokouksessaan 9.4.2015 päättänyt perustaa
kyläjaoston. Kyläjaoston työjärjestys on hyväksytty 18.5.2015 SILMU ry:n hallituksen
kokouksessa.
Kyläjaos on kokoontunut 2015 aikana kaksi kertaa.

Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa Itä-Uudenmaan kylät ry:llä oli 111 jäsentä (yhdistykset, yksityiset ja
kunnat).
Toiminnan siirryttyä SILMU ry:lle jäsenet eivät automaattisesti siirtyneet Kehittämisyhdistys
SILMU ry:n jäseniksi. SILMU ry:llä on 510 jäsentä.

TALOUS
Toimintaa on rahoitettu Suomen Kylätoiminta ry: n kautta saadulla valtionavustuksella sekä
Svenska Kulturfondenin avustuksella Avoimet kylät -päivän markkinointikuluja varten.
Yhdistyksen järjestämä ITU-tori 2015 tuotoilla katettiin hyvin pieni osa toiminnan kuluista.
Itä-Uudenmaan kylät ry:n ja SILMU-kylät toiminnan toteutuneet kustannukset olivat
40.567,47€
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TOIMINTA 2015
Avoimet Kylät 6.6.
Päivään osallistui SILMU-kylät alueelta yhteensä 30 kylää yhdessä tai erikseen ja
valtakunnallisesti yli 400 kylää.
Avoimet Kylät -päivä on valtakunnallinen kyläpäivä kylätoiminnan puolesta. Tapahtumalla
lisätään kylätoiminnan näkyvyyttä ja edistetään positiivista mielikuvaa maaseutuasumisesta.
Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat maakunnalliset
kyläyhdistykset yhdessä Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa.

Kyläportaali
SILMU-kylät ylläpitää kyläportaalia www.itukylat.fi . Portaali on tiedotuskanava kylätoimintaa
varten ja portaalissa on tällä hetkellä 27 kylän kotisivut. Vuonna 2015 mukaan tuli yksi uusi
kylä, Mäntsälän Ohkola-Hyökännummi.

Facebook
SILMU-kylät – SILMU-byar Facebook sivustoa www.facebook.com/silmukylat käytetään
kylätoiminnan tiedotuskanavana ja siellä myös jaetaan muiden toimijoiden ja organisaatioiden
tiedotteita koskien aluettamme, maaseudun kehittämistä ja yhdistystoimintaa. sivulla on yli
300 tykkääjää ja viikoittainen kokonaiskattavuus on keskimäärin vajaat 1000 hlöä/kk.

Kuukauden kylä
Joka kuukausi julkistetaan alueeltamme Kuukauden kylä jonka toimintaa markkinoidaan
kyläportaalissa sekä fb-sivulla. Valinnalla edistetään positiivista mielikuvaa kylätoiminnasta
sekä jaetaan hyviä käytäntöjä.

ITU-tori 2015
Vuoden 2015 ITU-tori järjestettiin Loviisassa 29.–30.8 Loviisan Wanhat Talot – tapahtuman
yhteydessä. ITU-torin päämääränä on tehdä vahvaa yhteistyötä maaseudun elinkeinojen
edistämiseksi. Myymässä ja markkinoimassa torilla oli 41 tuottajaa, käsityöyrittäjää, yhdistystä
ja organisaatiota. Arvioitu kävijämäärä tapahtumassa oli yli 10.000 henkeä.
Yhteistyökumppaneita olivat SILMU ry, Malmgård sekä Loviisan kaupunki.

Loviisan kyläillat
Loviisassa (Tesjoki, Koskenkylä ja Isnäs) järjestettiin kolme kyläiltaa teemana Turvallisuus sekä
lapset ja nuoret. Illat toteutettiin yhteistyössä kylien, Loviisan kaupungin ja Yksillä purjeilla
hankkeen kanssa ja iltoihin osallistui yhteensä 38 henkilöä.
Iltojen työpajojen tulokset on lähetetty Loviisan kaupungille tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
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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 xxx

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 ItäUudenmaan Kylät ry kuuluu.

Itä-Uudenmaan turvallisuusohjelma 2015–2017
Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelmalla luodaan raamit alueen kuntalaisten jokapäiväisen
turvallisuuden kehittämiselle ja ylläpidolle sekä asukkaiden osallistamiseen turvallisuustyöhön.
Turvallisuusohjelmassa ovat mukana Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja
Sipoo sekä Itä-Uudenmaan poliisi- ja pelastuslaitokset.
Turvallisuussuunnitelmaa työstettiin elämänkaarimallin mukaisesti. Työskentelyssä huomioitiin
Sisäasiainministeriön linjaamat painopistealueet ja indikaattorit, jotka mittaavat ohjelman
toteutumista.
Kyläasiamies on osallistunut ohjausryhmän kokouksiin syksystä 2015 lähtien asiantuntijana.

Porvoon kaupungin turvallisuustyöryhmä
Kyläasiamies osallistunut asiantuntijana työryhmän kokouksiin 2 kertaa.

Muut yhteistyökumppanit
Itä-Uudenmaan Kylät ry toimii yhteistyössä alueen n. 60 kylä- ynnä muiden yhdistysten sekä
organisaatioiden ja alueen kuntien (9 kpl) kanssa.
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Koulutukset ja seminaarit
Kyläasiamies on osallistunut:
Valtakunnallinen turvallisuusseminaari (Sisäministeriö) 28.–29.1, Espoo
Landsbygdsriksdagen 27.–29.3, Pedersöre
Kyläasiamisten neuvottelupäivät (SYTY) 20.–21.5, Tampere
Kyläasiamiesten kesäpäivät, 9.-10.6, Pohjois-Karjala
SYTYn valtakunnallisen ohjelman 2014–2020 neuvottelut, 16.6, Hyvinkää
SILMU ry:n kesäseminaari 17.6., Bosgård (Porvoo)
Harvaan asuttu maaseutu -seminaari (Sisäministeriö) 8.9, Helsinki
Kyläasiamiesten neuvottelupäivät (SYTY) 16.–17.11 Tampere
TIEDOTTAMINEN
Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset hallituksen jäsenille/kyläjaoksen
jäsenille – on hoidettu pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös
suullisen tiedottamisen.
Vuoden aikana on lähetetty yksi jäsenkirje ja sähköpostitiedotteita on lähetetty tarvittaessa.
Itä-Uudenmaan Kylät ry/SILMU-kylät 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 1.1.2015–31.12.2015 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.
Yhdessä olemme vahvempi tekijä alueellamme jolla on paremmat edellytykset olla
edistämässä kylien kehitystä sekä toimia heidän etujen valvojina ja neuvojina.
Toimintaa on heikentänyt kyläasiamiehen puolipäivälomautus rahallisten resurssien puutteen
vuoksi.
Porvoo 12.4.2016
SILMU-kylät - Kehittämisyhdistys SILMU ry
Veckjärventie 1, 06150 Porvoo
040-1588038
www.itukylat.fi
www.facebook.com/silmukylat
www.silmu.info
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