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Toimintakertomus 2017
YLEISTÄ
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.
Yhdistyksen toimialue oli seuraavat kunnat; Porvoo, Sipoo, Pornainen, Askola, Pukkila,
Mäntsälä, Myrskylä, Lapinjärvi ja Loviisa.

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaosto SILMU-kylät
SILMU-kylät on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos jonka tehtäviä on toimia kylätoiminnan
aktivoijana ja kylien kumppanina.
SILMU-kylät palveluihin kuuluu neuvonta, kyläsuunnitelmien laatiminen yhdessä kylien kanssa,
tiedottaminen, koulutusten ja tapahtumien järjestäminen sekä kehittämishankkeiden
toteuttaminen.

SILMU-kylät jaosjäsenet
Tora Markkula, pj
Marjaana Peltola
Ilkka Ceder
Veli-Matti Mettinen
Johanna Rosenström
Li-Marie Santala, sihteeri

Loviisa
Mäntsälä
Lapinjärvi
Loviisa
Porvoo
Myrskylä

TYÖNTEKIJÄT 2017
SILMU-kylät jaoksella oli vuonna 2017 yksi kokoaikaisesti palkattu kyläasiamies joka työskenteli
myös SILMU ry:n hallinnoimassa kylähankkeessa Kylien turvallinen ja toimiva arki. Kyläasiamies
oli osa-aikalomautettu lokakuun puolesta välistä vuoden loppuun.

KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kyläjaos on kokoontunut 2017 aikana neljä kertaa ja SILMU ry:llä oli vuoden 2017 lopulla 584
jäsentä (yhdistys, yritys ja yksityishenkilöt yhteensä).
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TALOUS 2017
Toimintaa on rahoitettu Suomen Kylät ry: n kautta saadulla valtionavulla sekä Uudenmaan
liiton myöntämällä Suomi 100 avustuksella.
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n talous 2017 on luettavissa http://www.silmu.info/fi/node/16 .

TOIMINTA 2017
Suomi 100 Avoimet Kylät 10.6.
Avoimet Kylät –päivään osallistui SILMU-kylät alueelta yhteensä 27 kylää yhdessä tai erikseen
ja valtakunnallisesti n. 750 kylää. Päivä on valtakunnallinen kyläpäivä kylätoiminnan puolesta ja
tapahtumalla lisätään kylätoiminnan näkyvyyttä ja edistetään positiivista mielikuvaa
maaseutuasumisesta. Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat
maakunnalliset kyläyhdistykset yhdessä Suomen Kylät ry:n kanssa.

Kyläportaali ja sosiaalinen media
SILMU-kylät ylläpitää kyläportaalia www.itukylat.fi. Portaali on tiedotuskanava ja tietopankki
kylätoimintaa varten ja portaalissa on tällä hetkellä 26 kylän kotisivut.
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
vajaat 429 tykkääjää.
SILMU-kylät Twitter -tilillä on 62 ja Instagram -tilillä 61 seuraajaa.

Vuoden kyläteko
SILMU ry:n 10-vuotisjuhlassa palkittiin mm. vuoden kylää Sikilä-Tamminiemi (Porvoo) joka on
aktiivinen ja yhteisöllinen ”Gallialainen kylä”. Eknäs-Sikilän maaseutuseura ry luo yhdessä
Eknäs-Sikilän urheiluseura Vire ry:n kanssa toimintapuitteet lapsille ja nuorille. Kylässä on
kunnostettu yhdessä mm. urheilukenttää, kaukaloa, pukusuojaa ja huoltotila sekä pururataa, ja
rakenteilla on myös kotarakennus. Talkoisiin ovat osallistuneet myös kylän nuoret.

HANKKEET
Kylien turvallinen ja toimiva arki 2016–2017
Hankkeella toteutettiin alueen kylätoiminnan Paikallistoimintaohjelma 2014–2020, jonka
yhtenä painopisteenä ovat kylissä asumisen edellytykset ja tavoitteena turvallisuuden ja
hyvinvoinnin lisääminen kylissä. Toimenpiteisiin kuuluu liittää turvallisuussuunnitelmat osaksi
kyläsuunnitelmia sekä toimivan naapuriavun kehittäminen.
Samalla toteutuu myös Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014–2020 (Suomen
Kylät ry), jonka yhtenä paikallisen kehittämisen toimenpiteenä on turvallisuuden edistäminen
mm. sisällyttämällä turvallisuusasiat kyläsuunnitelmiin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.
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Hankkeen toimenpiteet 2016–2017
-

-

-

Kylien turvallisuudesta tehdään kartoitus esim. turvallisuuskävelyillä ja kyselyillä
Kylät laativat turvallisuussuunnitelman josta käy ilmi toimenpiteet, tekijät ja aikataulu
Kaikille kylien asukkaille järjestetään tarpeen mukaan turvallisuus- ja
hyvinvointikoulutusta yhteistyössä SPR:n, Vapepan (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu),
SPEK:n (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), VPK:n, pelastustoimen ja muiden
toimijoiden kanssa.
SILMU-kylät kyläportaaliin tehdään kyläturvallisuudesta tiedottava sivu sekä kylien
sivuille turvallisuuskortit. Kylien kotisivujen ylläpitäjille/turvallisuuden yhdyshenkilöille
järjestetään koulutusta turvallisuuskorttien teossa ja päivittämisessä sekä
tiedottamisessa.
Julkaisemme kyläoppaita kyläturvallisuudesta suomeksi ja ruotsiksi

Toteutunut 2017
-

hankkeesta on tiedotettu kyläkohtaisissa infoilloissa ja tiedotustilaisuuksissa
hanketyöntekijä on mukana Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelman työryhmässä
sekä Porvoon kaupungin turvallisuustyöryhmässä
hankkeella oli kyläturvallisuuskysely SILMU-kylät verkkosivuilla
SILMU-kylät verkkosivuille on koottu kyläturvallisuusinfoa
on tehty kylien turvallisuussuunnittelun ABC-opas
1 valmistunut turvallisuussuunnitelma (Hinthaara, Porvoo)
turvallisuuskyselyitä on toteutettu Porvoon Epoon alueella sekä Loviisan Köpbackan
alueella
hankkeeseen osallistui aktiivisesti 9 kylää

Yhteistyö ja osallistumiset, tapahtumat
Suomen Kylät ry
Kyläasiamies on osallistunut Suomen Kylät ry:n järjestämiin koulutus ja neuvottelupäiviin.
Yhdistys toimii paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen, kylien sekä Leader-ryhmien
eduntekijänä ja on kylä- ja kaupunginosatoimintaa, LEADER-työtä ja muuta paikallista
kehittämistä edistävien järjestöjen kaksikielinen valtakunnallinen yhdistys.
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.
Vuoden aikana aloitettiin uuden ohjelman laatimista vuosille 2018-2020 sekä vuoden 2018
turvallisuuskyselyä. Kyläasiamies osallistui työhön työryhmän jäsenenä kylien edustajana.

Porvoon kaupungin turvallisuustyöryhmä
Kyläasiamies osallistunut työryhmän kokouksiin asiantuntijana.
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Osallistuminen muihin hankkeisiin ja ohjausryhmiin
Kyläasiamies on ohjausryhmän jäsenenä Suomen Kylätoiminta ry:n Työtä kylästä hankkeessa
sekä MKN Maisemapalvelut ProAgria Etelä-Suomi ry ja Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten
hankkeessa Mainiot maisemat.
Muut yhteistyökumppanit
SILMU-kylät toimii yhteistyössä alueen n. 60 kylä- ynnä muiden yhdistysten sekä
organisaatioiden ja alueen kuntien (9 kpl) kanssa.
TIEDOTTAMINEN
Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedottaminen – kokouskutsut ja tilannekatsaukset hallituksen jäsenille/kyläjaoksen
jäsenille – on hoidettu pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös
suullisen tiedottamisen.
SILMU-kylät on tiedottanut SILMU ry:n sähköisen uutiskirjeen kautta.
Ulkoinen tiedottaminen
SILMU-kylät on tiedottanut toiminnastaan lehdistölle ja sidosryhmille. Kyläportaalissa sekä
sosiaalisessa mediassa on tiedotettu ajankohtaisista asioista, johon omien uutisien lisäksi
linkitetään muiden toimijoiden uutisia sekä hyödyllisiä vinkkejä kylätoimintaan.

Porvoossa 21.5.2018

SILMU-kylät - Kehittämisyhdistys SILMU ry
Veckjärventie 1, 06150 Porvoo
040-158 8038
www.itukylat.fi
www.silmu.info
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