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Toimintasuunnitelma 2018 
 

Kylissä tapahtuu – Tule mukaan! 
 
 

YLEISTÄ 

SILMU-kylät kyläjaoksen tarkoituksena on edistää oman toiminta-alueen kylien kehitystä kylä- 
ja muiden paikallisten yhdistysten omatoimisuuden ja elinkelpoisuuden kehittämisen kautta, 
sekä toimia alueen kylien yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Kyläjaos vahvistaa ja kehittää 
kylien välistä yhteistyötä ja toimii poliittisesti sitoutumattomana. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kyläjaos järjestää mm. kokouksia, kyläpäiviä, seminaareja sekä 
muuta vastaavaa toimintaa. Jaos toimii yhteistyössä muiden maaseudun kehittäjien sekä 
järjestöjen kanssa kylien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Jaoksen toimialue on sama kuin Kehittämisyhdistys SILMU ry:llä eli Askola, Lapinjärvi, Loviisa, 
Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila sekä Sipoo itäisellä Uudellamaalla. 

 

KYLÄJAOKSEN KOKOUKSET 

Kokoukset 

Jaos kokoontuu tarpeen mukaan ja jaoksen puheenjohtaja tai kyläasiamies välittää 
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hallitukselle kylätoimintaan liittyvät asiat käsittelyyn. 

 

TALOUS 

Varoja SILMU-kylät toimintaa varten tulee Suomen Kylät ry:n vuosiavustuksesta 
maakunnallisille kylien yhteenliittymille (valtionapu), hankerahoituksista ja omasta 
toiminnasta. Toimintaa varten haetaan rahoitusta säätiöiltä ja muilta tahoilta. Jaos voi myös 
järjestää maksullisia koulutuksia, seminaareja ja tapahtumia varojen kartuttamiseksi 
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n nimissä sekä vastaanottaa luentopalkkioita. 

 

TOIMINTA 

Kyläasiamiespalvelut 

SILMU-kylät kyläjaoksella on palkattuna yksi henkilö, joka toimii kyläasiamiehenä sekä 
työskentelee Kehittämisyhdistys SILMU ry:n eri hankkeissa. Kyläasiamiestehtäviin kuuluu mm. 
tiedottaminen ajankohtaisista kylätoimintaa tukevista asioista ja jaoksen toiminnasta 
yhdistyksen jäsenille sekä muille sidosryhmille. Kyläasiamies tukee ja neuvoo kylien 
kehittämisessä, sääntö- ja rekisteröintiasioissa, kouluttaa kylien verkkosivujen ylläpidossa sekä 
yhdistysviestinnässä ja toteuttaa tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. 
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Kyläsuunnitelmat 

Vuonna 2018 tavoitteena on edelleen lisätä kyläsuunnitelmien määrää alueella sekä kannustaa 
kyliä päivittämään olemassa olevia suunnitelmia. Kyläsuunnitelman avulla luodaan 
tulevaisuutta, koordinoidaan ja toteutetaan asioita. Kyläsuunnitelma on työkalu kunnan 
päättäjille ja vaaditaan useasti, kun haetaan rahoitusta kyläkehittämishankkeita varten. 
Kyläsuunnitelmaan voi myös liittää esim. turvallisuussuunnitelma, markkinointisuunnitelma tai 
maisemasuunnitelma. 

 

SILMU-kylät kyläportaali ja sosiaalinen media yhdistystoiminnassa 

Toimivilla verkkosivuilla ja osallistumalla sosiaaliseen mediaan voi tehokkaasti tiedottaa 
toiminnastaan, vaihtaa hyviä käytäntöjä sekä eri kielialueiden, että myös maakunnallisten 
rajojen yli. Tavoitteena on kouluttaa ja ohjeistaa kyliä löytämään juuri heille sopivat välineet ja 
keinot kertoa toiminnastaan, hankkia uusia jäseniä ja aktivoimaan ihmisiä omalla toiminta-
alueellaan. Tätä varten jaos ylläpitää SILMU-kylät Kyläportaalia jossa on myös kylien omat 
verkkosivut. 

Vuonna 2018 järjestetään koulutusta sivujen päivittämisessä sekä yhdistysviestinnässä. 

 

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n Yhdessä osaamme –hanke 

Kyläasiamies osallistuu hankeen toteutukseen asiantuntijana ja kouluttajana sekä markkinoi 
hanketta kylätoimijoille. Hankkeessa järjestetään koulutusta eri toimijoiden tarpeisiin ja 
tehdään Kyläportaaliin toiminta-alueen oma sähköinen kylätalo/toimitila -rekisteri. 

 

Laatutyö 

SILMU-kylät toiminta ja kylätoiminta lisätään SILMU ry:n laatukäsikirjaan. 

 

 

TAPAHTUMAT 

Avoimet Kylät itäinen Uusimaa 9.6.2018 

Valtakunnallisena kyläpäivänä nostetaan esille alueen kylätoiminta ja ihmiset saavat 

tilaisuuden tutustua kylien nykypäivään ja maaseudun elämään, historiaa unohtamatta. Päivän 

aikana tuodaan esille asukkaiden arkielämää ja kylien aktiivista toimintaa. 

Avoimet Kylät on yhteistyö SYTY ry:n (Suomen Kylätoiminta ry) sekä maakunnallisten 

kyläyhdistysten kanssa. 

 

Kylät suunnittelevat ja toteuttavat päivän ohjelman itsenäisesti ja SILMU-kylät koordinoi oman 
toiminta-alueen tapahtumat, auttaa kyliä heidän oman markkinoinnin ja viestinnän kanssa 
sekä markkinoi päivää alueellisesti. 
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Kylätoimijakoulutus 

Kylätoimijakoulutus on uusille kylätoimijoille (kyläyhdistysten ja vastaavien uudet hallituksen ja 
vastuuhenkilöiden) suunnattu koulutus jossa vahvistetaan valmiuksia ja osaamista 
luottamustehtävien hoitamiseen ja rohkaistaan aktiiviseen kehittämistyöhön. Koulutuksen 
aiheet ovat mm. paikallisen kehittämisen tulevaisuus, onnistunut johtaminen, vastuut ja 
velvollisuudet, sujuvat kokoukset ja yhteistyö eri tahojen kanssa (kunta, rahoittajat, muut 
kylät). Koulutus toteutetaan joko yhtenä lauantaikoulutuksena tai vaihtoehtoisesti kahtena 
iltana ja kouluttajina toimivat eri alojen asiantuntijat sekä kyläasiamies. 

 

Kyläpäivä 

Alueellisen Kyläpäivän teema on ”Tulevaisuuden kylät”. 

 

Kyläkulttuuriretki 

Vuoden aikana järjestetään myös kyläkulttuuriretki, jonka tavoite on nostaa esille alueen 
kulttuurisesti tärkeät kylät, joissa on tavoitteellisesti ja onnistuneesti hyödynnetty alueen 
erityispiirteitä ja missä kylätoiminnalla on ollut suuri merkitys kylän/kylien elinvoimaisuuteen. 

 

 

MUUTA TOIMINTAA 

Kauden kyläteko 

SILMU-kylät Kyläportaalissa sekä somessa julkaistaan artikkeleita hyvistä kyläteoista 
säännöllisesti. Tällä tavalla voimme nostaa esiin kylien toimintaa, hyödyntää hyviä käytäntöjä 
ja saada myös yksittäiselle kylätoimijalle näkyvyyttä. 

 

Vuoden kylä tai vuoden kehittämishanke /kyläteko valinta 

Kehittämisyhdistys SILMU ry valitsee yhdessä SILMU-kylät kyläjaoksen kanssa alueen vuoden 
kylää tai vuoden hanketta/kylätekoa/kyläpersoonaa jota julkistetaan yhdistyksen 
kevätkokouksessa. 

 

Itä-Uudenmaan paikallistoimintaohjelma 2014–2020 

Ohjelman tavoitteena on tukea kylien ja taajamien kehittämistyötä vahvistamalla eri 
toimijoiden yhteistyötä eri tasoilla. Paikallinen kehittäminen on asukkaiden omaehtoista 
toimintaa elinympäristön, viihtyisyyden ja identiteetin vahvistamiseksi. Ohjelma edistää eri 
toimijoiden yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä. 

2014–2020 paikallistoimintaohjelmassa painotetaan kylissä asumisen edellytykset, 
lähidemokratiaa ja vaikuttamista sekä alueen elinkeinojen ja palveluiden edistämistä. (ohjelma 
liitteenä) 
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Yhteistyö ja osallistumiset, tapahtumat 

SILMU-kylät tekee myös jatkossa yhteistyötä alueen kylien ja eri yhdistysten kanssa 
kyläkehittämisasioissa. Yhteydenpito kuntiin, Uudenmaan liittoon sekä Suomen Kylät ry:hyn 
tehostetaan vuoden aikana ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa kehitetään. 

Kyläasiamies ja kyläjaoksen jäsenet ovat mukana eri työryhmissä ja osallistuvat seminaareihin 
asiantuntijoina myös maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. 

SILMU-kylät ovat mukana markkinoimassa toimintaansa ja kyläkehittämistä myös muiden 
järjestämissä tapahtumissa. 

 

 

TIEDOTTAMINEN  

Sisäinen tiedottaminen 

Jaoksen puheenjohtaja ja kyläasiamies tiedottavat ajankohtaisista asioista jaoksen jäsenille 
sähköpostitse sekä puhelimitse tarvittaessa. Myös kokousten aikana tiedotetaan. Jaoksen 
puheenjohtaja tiedottaa hallituksen jäsenille kokouksissa. 

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n jäsenille tiedotetaan sähköisen jäsenkirjeen avulla. 

 

Ulkoinen tiedottaminen 

SILMU-kylät tiedottaa omasta toiminnastaan sekä kylätoimintaan liittyvistä asioista 
säännöllisesti ja avoimesti. Kyläasiamies laatii tiedotteet medialle ja sidosryhmille, kun siihen 
on aihetta. Ajankohtaisista kyliä ja kylätoimintaa koskevista asioista ja tapahtumista kerrotaan 
yhdistyksen kotisivulla kyläportaalissa, omalla fb-sivulla, Twitterissä, Instagramissa sekä 
Kyläportaalin tapahtumakalenterissa. 

 
 
 
 
 
 
 
Kyläasiamies Li-Marie Santala 
SILMU-kylät 
Kehittämisyhdistys SILMU ry 
Veckjärventie 1, 06150 Porvoo 
040-158 8038, li-marie.santala(at)silmu.info 
 

www.itukylat.fi 
                                                                         


