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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.
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaosto SILMU-kylät/SILMU-byar
SILMU-kylät edustaa noin viittäkymmentä kyläyhdistystä sekä muita toimijoita ja toimii
alueellisena kyläyhdistyksenä yhdeksässä kunnassa itäisellä Uudellamaalla kattaen
Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Pornaisen, Porvoon, Pukkilan ja
Sipoon. Kokoamme alueen reilut 200 kylää samaan verkostoon.
Teemme vaikuttamistyötä paikallisen kylätoiminnan puolesta ja päämääränämme ovat
elinvoimaiset kylät ja asukasyhteisöt. Tavoitteemme on, että paikallinen kehittäminen jatkuu
aktiivisena ja kylissä on hyvä ympäristö elää, riittävät palvelut ja sosiaalinen hyvinvointi.
SILMU-kylät jaosjäsenet
Tora Markkula, pj
Marjaana Peltola
Ilkka Ceder
Jouko Pihlaja
Johanna Rosenström
Li-Marie Santala, sihteeri

Loviisa
Mäntsälä
Lapinjärvi
Askola
Porvoo
Porvoo

TYÖNTEKIJÄT
SILMU-kylät jaoksella oli yksi kokoaikaisesti palkattu kyläneuvoja, joka työskenteli myös
SILMU ry:n hallinnoimassa Yhdessä osaamme –kehittämishankkeessa.
KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kyläjaos on kokoontunut 2019 aikana neljä kertaa ja Kehittämisyhdistys SILMU ry:llä oli
vuoden lopulla 642 jäsentä (yhdistys-, yritys- ja yksityishenkilöjäsenet yhteensä).
TALOUS
Toimintaa on rahoitettu Suomen Kylät ry: n kautta saadulla Maa- ja metsätalousministeriön
myöntämällä valtionavulla kylätoiminnalle.
Valtionapu on kokonaisuudessaan käytetty henkilöstö-, matka ja hallintokuluihin,
toimistotilan vuokraan, tiedottamiseen ja markkinointiin, kylien neuvontaan ja tukitoimintaan
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(edunvalvonta), kylätoiminnan laatukäsikirjan laatimiseen, uuteen ilmeeseen (logo, esite,
kyläsivusto ja some), SILMU-kylät kyläsivuston (ent. kyläportaali) ja kylien verkkosivujen
ylläpitämiseen sekä Avoimet kylät -päivän koordinointiin ja markkinointiin
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n tilinpäätös 2019 on luettavissa SILMU ry:n verkkosivulta
www.silmu.info
TOIMINTA
SILMU-kylät toteuttaa Itä-Uudenmaan paikallistoimintaohjelma 2014–2020 jonka tavoite on
tukea kylien ja taajamien kehittämistyötä vahvistamalla eri toimijoiden yhteistyötä eri
tasoilla. Ohjelmassa painotetaan kylissä asumisen edellytykset, lähidemokratiaa,
vaikuttamista sekä alueen elinkeinojen ja palveluiden edistämistä (ohjelma liitteenä).
Kylätoiminnan laatutyö ja uusi graafinen ilme
Suomen Kylät ry aloitti koko maata kattavan kylätoiminnan laatutyön ja 19 maakunnallista
kylien yhteenliittymää tekivät omat laatukäsikirjansa. SILMU-kylät laatukäsikirjalla
todennetaan ja parannetaan toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja se on vuoteen
2030 kurkottava tulevaisuustyö kylätoiminnan kehittämiseksi. Laatukäsikirjan auditointi on
tehty Päijät-Hämeen Kylien kanssa.
SILMU-kylät on ottanut käyttöön kylätoiminnan valtakunnallisen graafisen ilmeen logossa,
verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja julkaisuissa.
Kylätoimijakoulutukset
Vuoden aikana toteutui yksi kylätoimijakoulutus. 9.4. (Canva taitto-ohjelman käyttökoulutus
yhdistysten tiedotusvastaaville).
Muut koulutukset toteutuivat Yhdessä osaamme –hankkeessa.
Avoimet Kylät 8.6.
Avoimet Kylät –päivään osallistui SILMU-kylät alueelta yhteensä 29 kylää yhdessä tai
erikseen ja valtakunnallisesti noin 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.
Kyläsivusto SILMU-kylät, kylätilat.fi ja sosiaalinen media
SILMU-kylät ylläpitää kyläsivustoa www.itukylat.fi joka on tiedotuskanava ja tietopankki
kylätoimintaa varten. Sivustolla oli vuoden lopussa 28 kylän portaaliverkkosivut sekä linkit
muihin kylien verkko- ja Facebook sivustoille (36 kpl).
Kylätilarekisteri www.kylatilat.fi sivuilla esitellään toiminta-alueen kylätiloja yhdeksän
kunnan alueella. Kylätilojen omistajat vuokraavat tilojaan juhlia, kokouksia ja muita
tilaisuuksia varten. Sivusto tarjoaa markkinapaikan vuokraustoiminnan tueksi.
SILMU-kylät Facebook -sivustoa käytetään kylätoiminnan tiedotuskanavana ja siellä myös
jaetaan muiden toimijoiden ja organisaatioiden tiedotteita koskien aluettamme, maaseudun
kehittämistä ja yhdistystoimintaa. Sivulla oli vuoden lopussa 487 tykkääjää ja 510 seuraajaa.
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SILMU-kylät Twitter -tilillä oli 84 ja Instagram -tilillä 107 seuraajaa.
SILMU ry:n uutiskirjeessä on kerrottu myös kyläjaoksen toiminnasta sekä palveluista
jäsenille ja muille sidosryhmille. Uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana 11 kpl 770
vastaanottajalle.
Vuoden SILMU kylä valinta
Vuoden kylä 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.
Kyläjaoksen järjestämä kilpailu oli kaikille avoin ja vuoden kylää sai ehdottaa kuka tahansa
yksityinen henkilö tai yhdistys. Vuoden kyläksi 2019 valittiin Kerkkoon kylä Porvoossa.
Den finlandsvenska landsbygdsriksdagen 2020
Loppuvuodesta alkoi valmistelut ’suomenruotsalaisen maaseutuparlamentin’ järjestämiseksi
Loviisassa 10.-11.9.2020. Kyläneuvoja toimii Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen
valmistelutyöryhmän sihteerinä, tiedottajana ja koordinaattorina.
Toimintasunnitelman ei toteutuneita asioita
Resurssien puutteen takia SILMU-kylät ei panostanut vuoden aikana kyläsuunnitelmiin eikä
järjestänyt alueellista kyläpäivää yhteistyössä Leader SILMUn kanssa.
Retki Lokaaliin Kauhavalle elokuussa ei toteutunut vähäisen kiinnostuksen takia.

YHTEISTYÖ, EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN
Suomen Kylät ry
Kyläneuvoja osallistui Suomen Kylät ry:n järjestämiin koulutus ja neuvottelupäiviin sekä toimi
ohjausryhmän jäsenenä kahdessa hankkeessa (Työtä kaikille ja Me miehet).
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 pelastuslaitos.
Kyläneuvoja toimi työryhmässä kylien edustajana. Vuoden aikana valmistui kuntien yhteinen
kyberturvallisuusohje.
Porvoon kaupungin turvallisuustyöryhmä
Kyläneuvoja on osallistunut työryhmän kokouksiin asiantuntijana ja kylien edustajana.
Naapuriyhteistyö yli maakuntarajojen
SILMU-kylät, Uudenmaan Kylät ry, Päijät-Hämeen kylät ja Kymenlaakson Kylät ry tekivät
yhteistyötä tulevan Kylätoiminnan ohjelma 2021-2027 alustavassa suunnittelussa.
Happily –hanke
Kyläneuvoja oli Kehitysyhtiö Posintran liikkumis- ja palveluhankkeen ohjausryhmän jäsen.
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Arki, asuminen ja hyvinvointi –työryhmä
Kyläneuvoja oli Maaseutupolitiikan neuvoston Arki, asuminen ja hyvinvointi -työryhmän
jäsen.
IDNET (suomenruotsalainen maaseutupoliittinen verkosto)
Kyläneuvoja on osallistunut verkoston kokouksiin ja tiedottanut Den finlandssvenska
Landsbygdsriksdagen 2020 suunnittelusta. Verkosto on myös suomenruotsalaisen
maaseutuparlamentin yhteistyökumppani.
Samarbetsgruppen för Svensk Byaservice
Kyläneuvoja on jäsenenä Svensk Byaservice –kehittämistyöryhmässä. Svensk byaservice
kattaa rannikkoseudun ruotsin- ja kaksikieliset kylätoiminnan alueet.
Kylään maisemaan -hankkeen itäisen Uudenmaan aluetyöryhmä
Hankkeen tavoitteena on nostaa arvokkaat suomalaiset maisema-alueet esiin ja siihen
arvoon, mihin ne kuuluvat. Hanketta hallinnoi Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Suomi.
Kyläneuvoja osallistui hankkeen työpajoihin.
Uudenmaan liitto
Kyläneuvoja oli Uudenmaan vuoden kylä 2019 valintaraadin jäsen.

HANKE
Yhdessä osaamme 2018-2019
Yhdessä osaamme -hanke on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hallinnoima kehittämishanke,
jolla lisätään alueen yhdistystoimijoiden osaamista. Kyläneuvoja on työskennellyt osan
työajastaan hankkeessa.
Hankkeen koulutukset ja muut toimenpiteet 2019
7.2. Rahoitustori
16.6. Retki Vuolenkoskelle, Iitti
11.9. Kylätilarekisteri info/koulutus Loviisa
19.9. Kylätilarekisteri käyttäjäkoulutus, Mäntsälä
26.9. Viestintä & mediasuhteet yhdistyksessä, Porvoo
1.10. Yhdessä osaamme –hankeinfo, Myrskylän
3.10. Yhdistyksen verkkosivut & some, Porvoo
24.10 Yhdistyksen varainhankinta ja talousarvio, Porvoo
Kylätilarekisteri www.kylatilat.fi on julkaistu.
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).
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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 jäsenille SILMU ry:n sähköisen uutiskirjeen kautta.
Ulkoinen tiedottaminen
SILMU-kylät on tiedottanut toiminnastaan lehdistölle ja sidosryhmille säännöllisesti.
Kyläsivustolla itukylat.fi ja sosiaalisessa mediassa (FB, Twitter ja IG) on tiedotettu
ajankohtaisista asioista, muiden toimijoiden uutisia sekä hyödyllisiä vinkkejä kylätoimintaan.

Porvoossa 26.3.2020

Tora Öhrström, kyläjaoksen pj

Li-Marie Santala, kyläneuvoja

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