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SILMU-byar 

 
 
Toimintakertomus 2018 
 
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-byar 

SILMU-kylät on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos jonka tehtävä on toimia 
kylätoiminnan aktivoijana ja kylien kumppanina. 

SILMU-kylät palveluihin kuuluu neuvonta, kyläsuunnitelmien laatiminen yhdessä kylien 
kanssa, tiedottaminen, koulutusten ja tapahtumien järjestäminen sekä erilaisten kehittämis-
hankkeiden toteuttaminen. 

 

SILMU-kylät jaosjäsenet 

Tora Markkula, pj Loviisa 
Marjaana Peltola Mäntsälä   
Ilkka Ceder  Lapinjärvi 
Jouko Pihlaja  Askola 
Johanna Rosenström Porvoo 
Li-Marie Santala, sihteeri Myrskylä 
 

TYÖNTEKIJÄT 2018 

SILMU-kylät jaoksella oli vuonna 2018 yksi kokoaikaisesti palkattu kyläasiamies joka 
työskenteli alkuvuodesta myös SILMU ry:n hallinnoimassa kylähankkeessa Kylien 
turvallinen ja toimiva arki sekä uudessa Yhdessä osaamme –kehittämishankkeessa joka 
käynnistyi vuoden vaihteen jälkeen.  

 

KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kyläjaos on kokoontunut 2018 aikana neljä kertaa ja SILMU ry:llä oli vuoden 2018 lopulla 615 
jäsentä (yhdistys, yritys ja yksityishenkilöt yhteensä). 
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TALOUS 2018 

Toimintaa on rahoitettu Suomen Kylät ry: n kautta saadulla valtionavulla, Aktiasäätiö Porvoo 
avustuksella ja SILMU-kylät kyläportaalin vuosi- ja domainmaksuilla. 

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n tilinpäätös 2018 on luettavissa SILMU ry:n verkkosivulta 
www.silmu.info  

 

 

TOIMINTA 2018 

 

Kylätoiminnan laatutyö  

Suomen Kylät ry aloitti koko maata kattavan kylätoiminnan laatutyön ja 19 maakunnallista 
kylien yhteenliittymää tekevät omat laatukäsikirjansa kahden vuoden aikana. 
Laatukäsikirjalla todennetaan ja parannetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja se on 
vuoteen 2030 kurkottava tulevaisuustyö kylätoiminnan kehittämiseksi. 

 

Kylätoimijakoulutukset 

SILMU-kylät järjesti alueellaan kaksi koulutusta. 14.4. Askolan Korttialla ja 27.9. 
Kumppanuustalo Kulmassa Loviisassa. Koulutusten tavoitteena oli kyläyhdistysten 
luottamushenkilöiden ja muiden kyläaktiivien valmiuksien ja osaamisen lisääminen sekä 
tulevaisuuden suunnittelu. 

 

Avoimet Kylät 9.6. 

Avoimet Kylät –päivään osallistui SILMU-kylät alueelta yhteensä 26 kylää yhdessä tai 
erikseen ja valtakunnallisesti lähes 600 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 käytetään kylätoiminnan tiedotuskanavana ja 
siellä myös jaetaan muiden toimijoiden ja organisaatioiden tiedotteita koskien aluettamme, 
maaseudun kehittämistä ja yhdistystoimintaa.  Sivulla on 453 tykkääjää ja 434 seuraajaa. 

SILMU-kylät Twitter -tilillä on 68 ja Instagram -tilillä 75 seuraajaa. 

 

Vuoden kyläteko 

Kyläjaoksen järjestämä kilpailu oli kaikille avoin ja vuoden kyläteon voittajaehdokasta sai 
ehdottaa kuka tahansa yksityinen henkilö tai yhdistys. Palkittavaksi haettiin pientä tai suurta 
tekoa, ja pääasia oli, että se on ollut paikallista kehittämistä kaikkien asukkaiden eduksi ja 
hyödyksi.  

 

 

http://www.silmu.info/
http://www.itukylat.fi/
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Ehdotuksia vuoden kyläteoksi tuli määräaikaan mennessä kuusi kappaletta ja niistä kyläjaos 
valitsi voittajan kokouksessaan 11.4. ja valinta vahvistettiin SILMU ry:n hallituksen 
kokouksessa 25.4. 

Valinnalla SILMU-kylät haluaa nostaa esille kylien monipuolista toimintaa, lisätä 
kylätoiminnan tunnettavuutta sekä jakaa muille hyviä esimerkkejä siitä, miten kylissä voi itse 
kehittää ja tehdä asioita. 

Kilpailun voittajaksi valittiin Kerkkoon Nuorisoseuran nuorisokahvilatoiminta Nuoska, joka 
palkittiin 22.5. Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kevätkokouksen yhteydessä Mäntsälässä. 

 

Toteutumatta 2018 

Resurssien puutteen takia SILMU-kylät ei panostanut vuoden aikana kyläsuunnitelmiin eikä 
järjestänyt alueellista kyläpäivää. Suunniteltu kyläkulttuuriretki korvattiin Silmu ry:n Vihreän 
kasvun mahdollisuus –hankkeen retkellä Makumatka maalle 15.9. 

Suunniteltu portaalikylien koulutus ei toteutunut vähäisen kiinnostuksen takia vaan kylät 
saivat tarvittaessa koulutusta ja neuvoja omien verkkosivujen päivittämisessä. 

Erillistä Yhdistysviestintäkoulutusta ei järjestetty koska sama koulutusaihe toteutuu Silmu 
ry:n Yhdessä osaamme –hankkeessa.  

 

 

HANKKEET 

 

Kylien turvallinen ja toimiva arki 2016-2018 

 
Kylien turvallinen ja toimiva arki oli SILMU-kylät kyläjaoksen hallinnoima hanke, jonka 
tavoitteena oli lisätä toiminta-alueen kylien asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja 
hyvinvointia monipuolisesti. Vuoden 2018 puolella toteutui vielä pari kyläturvallisuus-
tapahtumaa ja Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma 2018-2020 valmistui yhteistyössä 
kuntien kanssa. 

Hankkeessa laadittiin mm. kylien turvallisuussuunnitelmia asukkaiden kanssa ja yhdessä 
tehdyt suunnitelmat loivat yhteishenkeä ja niillä vaikutettiin positiivisesti kylien asukkaiden 
viihtyvyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen. 

Turvallisuussuunnitelmien pohjalta valmistui myös opas Kylän turvallisuussuunnittelun ABC 
suomeksi ja ruotsiksi. 

Kylien turvallisuudesta tehtiin kartoituksia esim. turvallisuuskävelyillä ja kyselyillä yhdessä 
kyläläisten kanssa ja asukkailla on mahdollisuus osallistua Turvallinen kylä –koulutuksiin, 
joissa sai opetella esim. alkusammutusta, varautumista ja muita hyödyllisiä arjen taitoja. 

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 toteutui 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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Yhdessä osaamme 2018-2019 

 
Yhdessä osaamme on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hallinnoima kaksivuotinen hanke, jolla 
lisätään alueen yhdistystoimijoiden osaamista. 

Hankkeen koulutukset ja muut toimenpiteet 2018 

 Yhdistyslainsäädäntö 30.5. 
 Kylämatkailun työpaja 9.10. 
 Vastuullinen vaikuttaja 15.11. 
 Toimiva taloudenhoito 17.11. 
 Tehokas kokoustaminen 22.11. 
 
 Tapahtumajärjestäjän opas suomeksi ja ruotsiksi. Oppaan laatiminen on aloitettu. 
 

Kylatilat.fi –sivuston suunnittelu ja julkaisu. Kylätilarekisteri on Kehittämisyhdistys SILMU 
ry:n kyläjaoksen ylläpitämä ja sivuilla esitellään SILMU-kylät toiminta-alueen kylätiloja 
yhdeksän kunnan alueella. 
Kylätilojen omistajat vuokraavat tilojaan juhlia, kokouksia ja muita tilaisuuksia varten. 
Tiloja voi etsiä sivuston hakukoneella ja haku voidaan rajata esimerkiksi paikkakunnan tai 
henkilömäärän mukaan. Kylatilat.fi tarjoaa markkinapaikan vuokraustoiminnan tueksi.  

 

Hankkeella toteutetaan alueen kylätoiminnan Paikallistoimintaohjelma 2014–2020, jonka 
yhtenä painopisteenä on lähidemokratia ja vaikuttaminen. Painopisteen tavoite on osaava 
kansalaistoiminta ja toimenpiteenä järjestetään kolutusta kansalaistaitojen ylläpitämiseksi 
kylätoimijoille sekä yhdistys- ja järjestösektorille. 

Samalla toteutuu myös Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014–2020 
(Suomen Kylät ry), jonka paikallisen kehittämisen toimenpiteitä ovat mm. 
toimintavalmiuksien kehittäminen ja siinä yhtenä toimenpiteenä paikallistoimijoiden 
koulutustason nostaminen tuottamalla ajankohtaista koulutusta maakunnan kylä- ja 
kaupunginosatoimijoille ja yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun vahvistaminen (mm. 
kylätapahtumat ja kylien kohtaamispaikkojen monikäyttö). 

 

 

YHTEISTYÖ, OHJAUSRYHMÄT JA TYÖRYHMÄT 

 
SILMU-kylät toimii yhteistyössä alueen n. 50 kylä- ynnä muiden yhdistysten sekä 
organisaatioiden ja alueen kuntien (9 kpl) kanssa.  
 
 
Suomen Kylät ry 
 
Kyläasiamies on osallistunut Suomen Kylät ry:n järjestämiin koulutus ja neuvottelupäiviin. 
Suomen Kylät ry 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. 
  
Työtä kylästä -hankkeen ohjausryhmä 
Kyläasiamies oli ohjausryhmän jäsenenä Suomen Kylät ry:n Työtä kylästä hankkeessa 
 
 
Porvoon kaupungin turvallisuustyöryhmä 
Kyläasiamies on osallistunut työryhmän kokouksiin asiantuntijana ja kylien edustajana. 
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Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelman työryhmä 
 
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. Vuonna 
2018 työryhmä laati uuden ohjelman vuosille 2018-2020 sekä toteutti vuoden 2018 
turvallisuuskyselyä. Kyläasiamies osallistui työhön työryhmän jäsenenä kylien edustajana. 
 

 

 

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 toiminnastaan SILMU ry:n sähköisen uutiskirjeen kautta. 
 

 
Ulkoinen tiedottaminen 
SILMU-kylät on tiedottanut toiminnastaan lehdistölle ja sidosryhmille säännöllisesti. 
Kyläportaalissa itukylat.fi sekä sosiaalisessa mediassa (FB, Twitter ja IG) on tiedotettu 
ajankohtaisista asioista, johon omien uutisien lisäksi linkitetään muiden toimijoiden uutisia 
sekä hyödyllisiä vinkkejä kylätoimintaan. 
 

 

 

 

Porvoossa 17.4.2019 

 

 

 

 

Tora Öhrström, kyläjaoksen pj  Li-Marie Santala, kyläasiamies 

 
 
 
 
 
 
SILMU-kylät - Kehittämisyhdistys SILMU ry 
Veckjärventie 1, 06150 Porvoo 
040-158 8038 
 


