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PÄÄMÄÄRÄ

Teemme vaikuttamistyötä paikallisen
kylätoiminnan puolesta ja pää-
määrämme on elinvoimaiset kylät ja
asukasyhteisöt. Tavoitteemme on, että
paikallinen kehittäminen jatkuu
aktiivisena toiminta-alueellamme ja että
kylissä on hyvä ympäristö elää, riittävät
palvelut ja sosiaalinen hyvinvointi.

Edustamme noin viittäkymmentä
kyläyhdistystä sekä muita toimijoita ja
kokoamme alueemme reilut 200 kylää
samaan verkostoon. Toimimme
alueellisena kyläyhdistyksenä
yhdeksässä kunnassa itäisellä
Uudellamaalla (Askola, Lapinjärvi,
Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen,
Porvoo, Pukkila ja Sipoo).

Toimistoltamme saa neuvontaa
yhdistysasioissa ja kylien kehittämiseen,
muun muassa apua kylä- ja
kyläturvallisuussuunnitelmien
laatimiseen. Toteutamme myös omia
kehittämishankkeita kylien ja alueen
asukkaiden hyväksi sekä järjestämme
tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.
Toimimme yhteistyössä muiden
maaseudun kehittäjien, järjestöjen,
yritysten, kuntien ja viranomaisten
kanssa.
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Päämääränä
elinvoimaiset
kylät ja
asukasyhteisöt



ARVOT JA VISIO

Arvomme ovat avoimuus, läpinäkyvyys,
yhteisöllisyys ja alhaalta ylös toiminta.

Olemme paikallinen helposti lähestyttävä
aktiivinen toimija, jonka arvot näkyvät
tavassamme toimia ja ohjaavat tehtäviä ja
valintoja.

SILMU-kylät on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n
kyläjaostoimintaa.
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VISIO 2030
SILMU-kylät on

VIRKEÄ VAIKUTTAJA JA
OSAAVA OSALLISTUJA
O L E M M E  T O I M I N T A - A L U E E M M E  K Y L I E N
V A H V A ,  V E R K O S T O I T U N U T  J A
M O N I P U O L I N E N  Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I



STRATEGIA 
2018-2030

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja tarjoamme
kyläyhdistyksille räätälöityä neuvontaa sekä koulutusta.

Järjestämme myös alueellisia ja kyläkohtaisia tapahtumia
ja seminaareja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Ylläpidämme SILMU-kylät Kyläsivustoa ja kylätalojen
sekä vastaavien yhteisöllisten tilojen markkinointi-
kanavaa Kylatilat.fi -sivustoa.
 
Lisäämme yhteistyötä ja luomme uusia tapoja toimia
yhdessä eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Kyläneuvoja
osallistuu työ- ja ohjausryhmiin ja toimii asiantuntija-
roolissa.

Edistämme henkilökunnan ja jaosjäsenten ammattitaitoa
ja osaamista järjestämällä koulutuksia ja seminaareja.

Teemme kyselyitä sekä selvityksiä alueen kylä-
toiminnasta, jotta voimme suunnitella ja toteuttaa
toimenpiteitä alueen todellisen tarpeen mukaan.

Edistämme kylätoimintaa alueellamme toteuttamalla
omia kehittämishankkeita.

Tiedotamme avoimesti toiminnasta. Jaamme tietoa
yhdistys- ja kylätoiminnasta alueellisesti ja valta-
kunnallisesti.

Turvaamme SILMU-kylät toiminnan jatkuvuuden
varmistamalla valtionavun ja hankerahoituksen
riittävyyttä yhteistyössä Suomen Kylät ry:n ja
Leader SILMUn kanssa.
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KYLÄOHJELMAN
PAINOPISTEET

TAVOITTEET

Uudet ajatusmallit

Kylissä on osallistuva budjetointi 

Hyvät etätyöskentelymahdollisuudet 

Ohjelman läpileikkaava teema on kestävä kehitys.
Taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen.
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Älykkäät kylät
ja älykäs
sopeutuminen
P A I N O P I S T E  1

TOIMENPITEET

Vaikuttaminen, tiedottaminen ja koulutus

Luodaan, testataan ja otetaan käyttöön osallistuvan budjetoinnin mallit kylien ja

Nopeat verkkoyhteydet ja toimivat etätyöskentelytilat 

kuntien kanssa





KYLÄOHJELMAN
PAINOPISTEET

TAVOITTEET

 Monipuolinen yrittäjyys ja uusia
palvelumuotoja

Palveluiden hyvä saatavuus ja
saavutettavuus

Kylien, erityisesti saariston,
elinvoimaisuuden lisääminen

Ohjelman läpileikkaava teema on kestävä kehitys.
Taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen.
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Palvelut
ja asuminen
P A I N O P I S T E  2

TOIMENPITEET

Edistämme kevyt- ja sosiaalista yrittäjyyttä sekä osuuskuntatoimintaa

Suositellaan paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttämistä

Kylätaloista luodaan paikallisia monipalvelukeskuksia ja kehitetään liikkuvia palveluita

Edistämme ”kokeiluasumista” kylissä

Säilytetään perinnemaisema ja vaalitaan kulttuuri- ja perinnekohteet matkailuvaltteina

Vapaa-ajan asukkaat voivat osallistua alueen kehittämiseen

Monipaikkaisuuden/kaksoiskuntalaisuuden edistäminen





KYLÄOHJELMAN
PAINOPISTEET

TAVOITTEET

Paikallinen yhteistyö ja osallisuus
vahvistuu

Kyläyhdistykset ovat paikallisia
vaikuttajia

Ohjelman läpileikkaava teema on kestävä kehitys.
Taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen.
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Kumppanuudet
ja verkostot
P A I N O P I S T E  3

TOIMENPITEET

Hyödynnetään olemassa olevia ja luodaan uusia monipuolisia verkostoja

Kunnat ja kylät/yhdistykset tekevät kumppanuussopimuksia keskenään

Viestintä on koordinoitua

Järjestämme työpajoja, seminaareja, ja koulutusta

Kuntakohtaisia kyläkeskusteluja (kyläfoorumit)

Paikalliset kyläsuunnitelmat ja kylien turvallisuussuunnitelmat ovat osa kuntien suunnitelmia



KUMPPANIT

Kumppaneina eri painopisteiden
tavoitteiden ja toimenpiteiden
toteuttamisessa ovat tarpeen mukaan
alueen kylien ja kortteleiden asukkaat
sekä yhdistykset, kunnat, viranomaiset,
yritykset, kehitysyhtiöt ja oppilaitokset.
Teemme myös yhteistyötä Leader
SILMUn, ELY-keskuksen ja Uudenmaan
liiton kanssa.
Valtakunnalliset yhteistyötahot ovat
mm. Suomen Kylät ry ja maakunnalliset
kylien yhteenliittymät.
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Kehittämisyhdistys SILMU ry on yksi maamme 55 Leader-ryhmästä, joka
myöntää rahoitusta erilaisiin hankkeisiin oman paikallisen strategian ja
maaseudun kehittämisohjelman perusteella. Yhdistyksellä on Leader- ja

kylätoiminnan lisäksi myös nuorisojaos. Tutustu koko yhdistyksen
strategiaan ja Leader -toimintaan sivulla

www.silmu.info

http://www.silmu.info/


YHTEYSTIEDOT

Kyläneuvoja Li-Marie Santala
040 158 8038
li-marie.santala@silmu.info
Veckjärventie 1
06150 PORVOO

www.itukylat.fi
F A C E B O O K  -  I N S T A G R A M  -  T W I T T E R

SILMU-kylät kyläohjelma on tehty tukemaan
paikallisia kehittämistarpeita mutta mukailee myös
valtakunnallista paikallisen kehittämisen ohjelmaa.

 
Paikallisuudella paremmaksi -ohjelma on Suomen

Kylät ry:n viides ja sisältää muun muassa strategiset
toimenpide esitykset kylätoiminnalle ja Leader -

toiminnalle vuosille 2021–2024.
 

www.suomenkylat.fi

mailto:li-marie.santala@silmu.info

