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Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaoksen toimintakertomus 2020 

 

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. 

 

SILMU-kylät 

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 arvot, ovat avoimuus ja läpinäkyvyys, paikallisuus, aktiivisuus ja yhteisöllisyys. Toiminta 

tapahtuu alhaalta ylös ja meitä on helppo lähestyä. 

Visio: SILMU-kylät on vuonna 2030 virkeä vaikuttaja ja osaava osallistuja; alueen kylien vahva, 

verkostoitunut ja monipuolinen yhteistyökumppani. 

 

SILMU-kylät jaosjäsenet 

Tora Markkula, pj Loviisa 

Marjaana Peltola Mäntsälä   

Ilkka Ceder  Lapinjärvi 

Jouko Pihlaja  Askola 

Johanna Nyholm Porvoo 

Anne Mattila  Porvoo 

Li-Marie Santala, sihteeri Porvoo 
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TYÖNTEKIJÄT 

SILMU-kylät jaoksella oli yksi kokoaikaisesti palkattu kyläneuvoja, joka myös työskenteli SILMU ry:n 

hallinnoimassa Yhdessä osaamme –kehittämishankkeessa ja Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen -

työryhmässä. 

KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kyläjaos kokoontui 2020 aikana 4 kertaa ja Kehittämisyhdistys SILMU ry:llä oli vuoden lopussa jäseniä 

yhteensä 675, joista 124 yhteisöjäsentä. 

 

TALOUS 

SILMU-kylät toiminta on rahoitettu Suomen Kylät ry: n kautta saadulla Maa- ja metsätalousministeriön 

myöntämällä valtionavulla kylätoiminnalle. Valtionapu oli suuruudeltaan 40 735 €. 

Valtionapu on kokonaisuudessaan käytetty henkilöstö-, matka- ja hallintokuluihin, toimistotilan vuokraan, 

tiedottamiseen ja markkinointiin, kylien neuvontaan sekä tukitoimintaan (edunvalvonta), SILMU-kylät 

kyläsivuston (ent. kyläportaali) ja kylien verkkosivujen ylläpitämiseen, Avoimet kylät -päivän koordinointiin 

ja markkinointiin, että Uudenmaan Kylärallin toteuttamiseen. 

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n tilinpäätös 2020 on luettavissa SILMU ry:n verkkosivulta www.silmu.info   

 

PALVELUT JA TOIMINTA 

SILMU-kylät toteutti Itä-Uudenmaan paikallistoimintaohjelmaa 2014–2020, jonka tavoite oli tukea kylien ja 

taajamien kehittämistyötä vahvistamalla eri toimijoiden yhteistyötä eri tasoilla. Ohjelmassa painotettiin 

kylissä asumisen edellytyksiä, lähidemokratiaa, vaikuttamista, sekä alueen elinkeinojen ja palveluiden 

edistämistä. 

Vuoden aikana aloitettiin uutta kyläohjelmaa vuosille 2021–2024, jonka painopisteet ovat alustavasti: 

älykkäät kylät ja älykäs sopeutuminen, saariston palveluiden ja asumisen kehittämien, sekä kumppanuus ja 

verkostot. Läpileikkaavana teemana on kestävä kehitys (ekologinen, ekonominen ja sosiaalinen). 

SILMU-kylät laatukäsikirjaa ja toimintaohjetta, jotka molemmat ohjaavat jaoksen toimintaa, täydennettiin 

ja päivitettiin vuoden aikana. 

 

Kyläsivusto SILMU-kylät, verkkosivu kylätilat.fi, uutiskirje ja sosiaalinen media 

SILMU-kylät ylläpitää kyläsivustoa www.itukylat.fi. Kyläneuvoja vastaa ylläpidosta ja kylien omien 

verkkosivujen pääkäyttäjien opastuksesta ja koulutuksesta. Kyläsivusto on tiedotuskanava ja tietopankki 

kylätoimintaa varten. Sivustolla on tällä hetkellä 24 kylän verkkosivut sekä linkit muihin kylien verkko- ja 

Facebook sivustoille (36 kpl). 

http://www.silmu.info/
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Kylätilarekisteri www.kylatilat.fi sivuilla esitellään toiminta-alueen kylien ja yhdistysten vuokrattavissa 

olevia juhla- ja kokouspaikkoja yhdeksän kunnan alueelta. Sivusto on markkinointikanava 

vuokraustoiminnan tueksi, ja vuoden lopussa sivustoon oli liittynyt 20 kylätaloa/-tilaa. 

SILMU-kylät Facebook -sivustoa käytetään kylätoiminnan tiedotuskanavana, ja siellä myös jaetaan muiden 

toimijoiden ja organisaatioiden tiedotteita koskien aluettamme, maaseudun kehittämistä ja 

yhdistystoimintaa.  Sivulla on 524 tykkääjää ja 556 seuraajaa. 

SILMU-kylät Twitter -tilillä on 97 ja Instagram -tilillä 150 seuraajaa. 

SILMU ry:n uutiskirjeessä on kerrottu toiminnasta ja palveluista jäsenille, sekä muille sidosryhmille. 

Uutiskirjeitä lähetettiin 11 kpl 762 vastaanottajalle. 

 

Vuoden kyläteko 

Palkitsemalla Vuoden kyläteon 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. Vuoden kylätekopalkinnon sai 2020 Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta ja urheiluseura 

Ohkolan Oka Mäntsälästä. Toimijat toteuttivat yhteisöllisen Ohkolan leikki- ja liikuntapaikkahankkeen. 

 

Uudenmaan Vuoden Kylä 

Uudenmaan Kylät ry:n ja SILMU-kylien yhteistyössä toteuttamalla Uudenmaan Vuoden Kylä -valinnalla 

halutaan nostaa esille Uudenmaan kylien monipuolista toimintaa. Valintaraati kiinnitti erityistä huomiota 

siihen, miten kylässä on otettu huomioon kestävä kehitys toiminnassa, miten on kehitetty yhteisöllisyyttä ja 

verkostoitumista, sekä miten kylä on onnistunut viestinnässä. Myös älykäs sopeutuminen, eli palveluiden ja 

toimintojen järjestäminen kylässä, oli yksi valintakriteereistä. Voittajaksi valittiin Kulloon kylä Porvoosta. 

Kunniamaininnan sai Antskog Raaseporista. 

 

 

TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

Avoimet Kylät verkossa ja Uudenmaan kyläralli 

Avoimet Kylät verkossa –päivään 13.6. SILMU-kylät alueelta osallistui yhdeksän 

kylää. Päivä on valtakunnallinen kyläpäivä kylätoiminnan puolesta, ja 

tapahtumalla lisätään kylätoiminnan näkyvyyttä ja edistetään positiivista 

mielikuvaa maaseutuasumisesta. Samana päivänä alkoi myös Uudenmaan 

kyläralli, jota ajettiin virtuaalisesti juhannukseen asti.  
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Den finlandsvenska landsbygdsriksdagen 

’Suomenruotsalainen maaseutuparlamentti’ järjestettiin verkkoseminaarina 

11.9. Päivän teemat olivat maaseutubarometri 2020, kestävä kehitys ja 

älykkäät kylät. Kyläneuvoja toimii Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen 

valmistelutyöryhmän sihteerinä, tiedottajana ja koordinaattorina, sekä itse 

tapahtuman juontajana. Parlamenttiin osallistui yli 60 henkilöä.  

 

Kylätoimijakoulutus ja kyläillat 

Vuoden aikana ei toteutettu erillisiä kylätoimijakoulutuksia tai kyläiltoja. Koulutukset toteutuivat Yhdessä 

osaamme –hankkeessa, ja yksi kyläilta yhteistyössä Loviisan kaupungin kanssa. 

 

MUUTA TOIMINTAA 

YHTEISTYÖ, EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN 

 

Suomen Kylät ry 

Kyläneuvoja osallistui Suomen Kylät ry:n järjestämiin koulutus ja neuvottelupäiviin, sekä toimi 

ohjausryhmän jäsenenä kahdessa hankkeessa (Työtä kylästä ja Me miehet). 

 

Itä-Uudenmaan turvallisuustyöryhmä 

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. Kyläneuvoja osallistui työhön työryhmän jäsenenä kylien edustajana. 

 

Porvoon kaupungin turvallisuustyöryhmä 

Kyläneuvoja on osallistunut työryhmän kokouksiin asiantuntijana ja kylien edustajana. 

 

Maakunnallinen naapuriyhteistyö 

SILMU-kylät, Uudenmaan Kylät ry, Päijät-Hämeen kylät ja Kymenlaakson Kylät ry tekivät yhteistyötä tulevan 

Kylätoiminnan ohjelma 2021–2027 alustavassa suunnittelussa. 
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IDNET (suomenruotsalainen maaseutupoliittinen verkosto) 

Kyläneuvoja on osallistunut verkoston kokouksiin ja tiedottanut Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 

2020 suunnittelusta ja toteutuksesta. Verkosto on suomenruotsalaisen maaseutuparlamentin 

yhteistyökumppani. 

 

Svenskfinlands Byar yhteistyöryhmä 

Kyläneuvoja on ollut mukana työryhmässä, jonka toimialue kattaa rannikkoseudun ruotsin- ja kaksikieliset 

kylätoiminnan alueet sekä Ahvenanmaan. 

 

Happily –hanke 

Kyläneuvoja oli Kehitysyhtiö Posintran liikkumis- ja palveluhankkeen ohjausryhmän jäsen. Hanke 

toteutettiin Porvoon ja Loviisan alueella. Hanke loppui alkuvuodesta. 

 

 

HANKKEET 

Yhdessä osaamme 2018–2020 

Yhdessä osaamme -hanke on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hallinnoima kehittämishanke, jolla lisätään 

alueen yhdistystoimijoiden osaamista. Kyläneuvoja on työskennellyt osan työajastaan hankkeessa. 

Hankkeen koulutukset ja tapahtumat 2020: 

Joukkorahoitus ja mesenaatti.me 15.1. 

Yhdistysten tietosuoja &tietoturva 4.3. 

Järjestöjen tulevaisuus -työpaja 3.9. 

Rahoitustori (verkossa) 16.9. 

 

Yhdessä osaamme -hankkeella toteutetaan alueen kylätoiminnan Paikallistoimintaohjelmaa 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. Kokouksia on 

pääsääntöisesti järjestetty etänä tai toteutettu sekä etä- että paikan päällä kokoustilassa. 

SILMU-kylät on tiedottanut toiminnastaan jäsenille ja uutiskirjeen tilaajille SILMU ry:n sähköisen 

uutiskirjeen kautta. Keväällä lähetettiin myös perinteinen kirje alueen kyläyhdistyksille ja vastaaville 

toimijoille. 

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. 

 

 

Loppusanat 

Pandemian vaikutukset ovat olleet jo nyt moninaiset, eikä vielä ole tarkasti tiedossa, miten kylien 

toimijoiden ja yhdistysten toiminta on muuttunut, tai tulee muuttumaan tämän aikajakson jälkeen. Vuosi 

2020 on lisännyt verkostoitumista ja tuonut monille alueen toimijoille digiloikan. Se on myös aktivoinut 

ihmisiä keksimään uusia toiminta tapoja. Toisaalta se on myös vaikeuttanut yhteisöjen yhteydenpitoa, 

koska saatavilla ei välttämättä ole ollut tarvittavia välineitä, teknistä tukea tai osaamista. Tulevaisuuden 

huolenaiheena saattaa jäsenillä olla myös, kuinka toiminta jatkuu taloudellisesti, tai kuinka saada ihmiset 

aktivoitumaan uudelleen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

 

Porvoossa 25.5.2021 

 

 

Ilkka Ceder, puheenjohtaja   Li-Marie Santala, kyläneuvoja 

 

 

 

 

SILMU-kylät - Kehittämisyhdistys SILMU ry 

Veckjärventie 1, 06150 Porvoo 

040-158 8038 

www.itukylat.fi 

http://www.itukylat.fi/

