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Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
 

YLEISTÄ 

SILMU-kylät toimii alueen kylien yleisten ja yhteisten etujen puolesta puhujana, 
vahvistaa kylien välistä yhteistyötä ja toimii poliittisesti sitoutumattomana. Kyläjaoksen 
tarkoitus on edistää oman alueen kylien toimintaa kehittämällä kylä- ja muiden 
paikallisten yhdistysten omatoimisuutta ja elinkelpoisuutta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestämme mm. kokouksia, kyläpäiviä, seminaareja 
sekä muuta vastaavaa toimintaa ja toimii yhteistyössä muiden maaseudun kehittäjien, 
järjestöjen kuntien ja viranomaisten kanssa. 

Kyläjaoksen toiminta-alue on sama kuin Kehittämisyhdistys SILMU ry:llä eli Askola, 
Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila sekä Sipoo itäisellä 
Uudellamaalla. 

SILMU-kylät edustaa noin viittäkymmentä kyläyhdistystä ja muita toimijoita, sekä 
kokoaa alueen reilut 200 kylää samaan verkostoon.  

 

KYLÄJAOS 

Jaos kokoontuu tarpeen mukaan ja jaoksen puheenjohtaja tai kyläasiamies välittää 
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hallitukselle kylätoimintaan liittyvät asiat käsittelyyn. 
Kyläjaos koostuu 4–10 jäsenestä. 

 

TALOUS 

Varoja kylätoiminnan kehittämistä varten SILMU-kylät saa Suomen Kylät ry:n 
vuosiavustuksesta maakunnallisille kylien yhteenliittymille (valtionapu), 
hankerahoituksista ja omasta toiminnasta. Toimintaa varten haetaan myös rahoitusta 
säätiöiltä ja muilta tahoilta. SILMU-kylät voi myös järjestää maksullisia koulutuksia, 
seminaareja ja tapahtumia varojen kartuttamiseksi Kehittämisyhdistys SILMU ry:n 
nimissä sekä vastaanottaa luentopalkkioita. 

Kustannusarvio 2022 on luettavissa Kehittämisyhdistys SILMU ry:n 
toimintasuunnitelmasta. 
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TOIMINTA JA PALVELUT 

 

Kyläohjelma 2021–2024 

Kyläohjelman tavoite on kehittää alueen kylätoimintaa monipuolisesti ja vahvistaa eri 
verkostojen yhteistyötä entisestään. Kyläohjelman läpileikkaava teema on kestävä 
kehitys (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen). 

SILMU-kylät kyläohjelman kolme painopistettä ovat: 1) Älykkäät kylät ja älykäs 
sopeutuminen, 2) Palvelut ja asuminen ja 3) Kumppanuudet ja verkostot 

 

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022 

Painopiste 1: Älykkäät kylät ja älykäs sopeutuminen 

Tavoitteet: uudet ajatusmallit ja osallistava budjetointi kyliin 

Toimenpiteet: vaikuttaminen, tiedottaminen ja koulutus 

Älykkäillä ratkaisuilla rakennetaan tulevaisuutta - olivat ne sitten sosiaalisia, 
taloudellisia tai ympäristöön liittyviä. Älykäs sopeutuminen (smart shrinking) tuo omat 
mahdollisuutensa, esim. palvelujen kehittäminen ja palveluverkon sopeuttaminen 
vähentyneeseen väestöön. 

 

Painopiste 2: Palvelut ja asuminen 

Tavoite: kylien, erityisesti saariston elinvoimaisuuden lisäämien. 

Toimenpiteet: kylätaloista luodaan paikallisia monipalvelukeskuksia, edistämme 
monipaikkaisuutta sekä vaalitaan kulttuuri- ja perinnekohteet matkailuvaltteina 

 

Painopiste 3 Kumppanuudet ja verkostot 

Tavoitteet: paikallinen yhteistyö sekä osallisuus vahvistuu ja kyläyhdistykset ovat 
paikallisia vaikuttajia. 

Toimenpiteet: kunnat ja kyläyhdistykset tekevät kumppanuussopimuksia keskenään, 
otamme käyttöön kyläneuvostoja/kyläfoorumeja ja kannustamme kyliä tekemään 
kyläsuunnitelmia. 

 

Kyläohjelma 2021–2024 on luettavissa kokonaisuudessaan www.itukylat.fi  

 

 

http://www.itukylat.fi/
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Kylätoiminnan laatutyö 

SILMU-kylät laatukäsikirja ohjaa sekä parantaa jaoksen toimintaa. Sitä käytetään ja 
tarpeen mukaan täydennetään vuoden 2022 aikana. 

 

SILMU-kylät palvelut 

Toimistolta saa neuvontaa yhdistysasioissa (esim. säännöt, yhdistysviestintä, 
varainhankinta) ja apua kylä- ja kyläturvallisuussuunnitelmien laatimiseen. Tavoite on 
lisätä kyläsuunnitelmien määrää alueella, sekä kannustaa kyliä päivittämään olemassa 
olevia suunnitelmia. Kyläsuunnitelman avulla luodaan tulevaisuutta, koordinoidaan ja 
toteutetaan asioita yhteistyössä kylän toimijoiden ja kunnan kanssa. 

SILMU-kylät toteuttaa myös omia kehittämishankkeita kylien hyväksi sekä järjestää 
tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. 

Palveluiden takaamiseksi kyläjaoksella on palkattuna yksi henkilö, joka toimii 
kyläneuvojana ja työskentelee lisäksi Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hankkeissa.  

 

itukylat.fi – Kylät verkossa 

Kyläsivusto www.itukylat.fi, sisältää 24:n kylän omat verkkosivut sekä vinkkejä 
kylätoimintaan ja ajankohtaista tietoa paikalliskehittämisestä. Tiedotamme aktiivisesti 
kylille mahdollisuudesta saada oma verkkosivu kauttamme ja lisäämme tällä tavalla 
kylien näkyvyyttä myös digitaalisesti.  

 

kylatilat.fi – Kylien mielenkiintoisimmat juhla- ja kokouspaikat 

Kylätilarekisteri www.kylatilat.fi tarjoaa markkinapaikan erilaisten kylätilojen 
vuokraustoiminnan tueksi. Sivustolla markkinoitavien kylien kokous- ja juhlatilojen 
määrää nostetaan parista kymmenestä kylätilasta viiteenkymmeneen. 
Kylätilarekisteriä laajennetaan koskemaan koko Uuttamaata toimintavuoden aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itukylat.fi/
http://www.kylatilat.fi/
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TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

 

SILMU 15 v juhlatilaisuus 

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n 15-vuotista taivalta ja kylätoimintaa juhlistetaan 
kesäkuussa järjestettävässä juhlatilisuudessa. 

 

Avoimet Kylät 11.6. – Suomen suurin yleisötapahtuma 

Avoimet Kylät -tapahtuma kutsuu kävijöitä joka vuosi kylille kesäkuun toisena 
lauantaina. Päivä on valtakunnallinen kyläpäivä, jolloin kylät järjestävät omannäköistä 
toimintaa. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Kylät ry, maakunnalliset 
kyläyhdistykset, Leader -ryhmät ja paikalliset toimijat. 

 

Vuoden 2021 kyläteko tai kylätoimija valinta 

SILMU-kylät valitsee avoimessa haussa tulleiden ehdotusten joukosta toiminta-alueen 
kyläteon tai kylätoimijan erikseen päätetyn teeman mukaisesti. Voittaja palkitaan 
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n 15-v juhlallisuuksien yhteydessä. 

 

Uudenmaan Vuoden Kylä -valinta 

Syksyllä valitaan ja palkitaan, yhteistyössä Uudenmaan Kylät ry:n ja Uudenmaan liiton 
kanssa, Uudenmaan Vuoden Kylä 2023. Voittajakylä osallistuu Suomen Kylät ry:n 
valtakunnalliseen kilpailuun. 

 

Kyläillat 

Kyläiltoja toteutetaan kylissä toivotun aiheen ympärillä yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa sekä verkossa että paikan päällä kylissä.       

 

Kylätoimijakoulutus 

Kylätoimijakoulutus on yhdistyksille suunnattu koulutus, jossa vahvistetaan valmiuksia 
ja osaamista kylissä sekä rohkaistaan aktiiviseen kehittämistyöhön. Kouluttajina 
toimivat eri alojen asiantuntijat ja SILMU-kylät kyläneuvoja. Koulutuksia toteutetaan 
kylien ja yhdistysten tarpeiden mukaan sekä verkossa että paikan päällä kylissä. 

 

 



 SILMU-KYLÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Sivu 5 / 7 

 

 

 

 

 

MUUTA TOIMINTAA 

 

Kyläneuvoja, ja myös tarvittaessa kyläjaoksen jäsenet, ovat mukana useissa 
työryhmissä ja osallistuvat kylätoiminnan asiantuntijoina myös maakunnallisesti ja 
valtakunnallisesti. 

 

Yhteistyö ja osallistumiset 2022 

➢ Työtä kaikille hankkeen ohjausryhmä. Suomen Kylät ry:n työllistämishanke 
(Uusimaa). Hankkeessa kyläyhdistykset palkkaavat kyläavustajia tekemään 
kyläläisten arkea helpottavaa jokamiestason työtä. 

➢ Itä-Uudenmaan turvallisuustyöryhmä. Alueellisen Turvallisuusohjelma 2022–2025 
toteuttaminen yhteistyössä Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, 
Pukkilan ja Sipoon kanssa.  

➢ Porvoon kaupungin turvallisuustyöryhmä. Kyläturvallisuustapahtumia ja -
koulutuksia alueen kylissä sekä Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 19.–20.5. 
Porvoossa.  

➢ Svenskfinlands Byar yhteistyöryhmä. SFB on suomenruotsalaisen maaseutu-
kehittämisen yhteistyöelin, jonka hallinnoija on Svenska lantbrukssällskapens 
förbund. 

➢ Smarta Byar i Svenskfinland och i Norden -teemaryhmä. Maaseutuverkoston 
ruotsinkielinen teemaryhmän ajalle 2021–2022. Ryhmässä on mukana eri 
toimijoita ruotsinkieliseltä mannersuomesta ja Ahvenanmaalta, joilla on sidoksia 
maaseutukehittämiseen. 

➢ Kulttuuria kylissä – Kultur i byn -kehittämistehtävän ohjausryhmä. 
Kehittämistehtävä toteutetaan vuosina 2021–2022 yhteistyössä Uudenmaan 
kuntien ja alueella toimivien yhteisöjen kanssa. Hanketta koordinoi Porvoon 
kaupunki. 

➢ Maakunnallisten kylätoimijoiden SILMU-kylät, Uudenmaan Kylät ry:n, Päijät-
Hämeen kylien ja Kymenlaakson Kylät ry:n yhteistyöryhmä. Esim. yhteisiä 
koulutuksia, tapahtumia, hankkeita ja vertaistukea. 

➢ VAPEPAn (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) Uudenmaan maakuntatoimikunnan 
jäsen. SILMU-kylät kyläneuvoja edustaa toimikunnassa Suomen kylät ry:tä ja 
Uudenmaan kyliä. 
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HANKKEET 

 

Yhdessä osaamme 2018–2022 

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

Hankkeessa järjestetään koulutusta yhdistys- ja kylätoimijoiden tarpeisiin ja 
kyläneuvoja osallistuu hankeen toteutukseen koulutuksien koordinoijana, 
asiantuntijana ja kouluttajana. 

Hankkeessa järjestetään vuoden aikana Rahoitustori (varainhankinta- ja hankeinfo) 
sekä Kylätila.fi info- ja koulutustilaisuuksia ja tehdään Tapahtumajärjestäjän opas. 

Muut koulutus- ja kurssiaiheet ovat mm: 

➢ kokoustekniikka ja hallituksen tehtävät (ruotsiksi) 
➢ markkinointi ja viestintä sosiaalisessa mediassa, yhdistyksen 

viestintäsuunnitelma 
➢ saavutettavuusdirektiivi 
➢ kirjanpito, palkanlaskenta, verotus, tulorekisteri 
➢ turvallisuus- ja hyvinvointitapahtumia sekä kylissä tai verkon kautta 
➢ koulutetaan kyläyhdistyksiä laatimaan kylien omia turvallisuussuunnitelmia 

 

 

Föreningshus i utveckling 2021–2022  

Uudenmaan Kylät ry:n hallinnoima hanke, jossa SILMU-kylät on mukana 
yhteistyökumppanina ja toteuttaa osan hankkeesta. Rahoittaja on Svenska 
Kulturfonden ja hanke on suunnattu koko Uudenmaan ruotsinkielisten kylätaloja 
ylläpitäville tahoille. 

Hanke auttaa kyliä kylä- ja seurantalojen käyttömahdollisuuksien kartoittamisessa. 
Tavoitteena on kylä- ja seurantalojen brändääminen sekä viestinnällisen osaamisen 
lisääntyminen. Tavoitteena on myös tietotaidon lisääminen kylätalojen huoltoon ja 
turvallisuuteen liittyen. Hankkeen aikana päivitetään mm. pelastussuunnitelmat sekä 
huoltokirjat osallistuville kylätaloille. 

 

 

 

 

 

 



 SILMU-KYLÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Sivu 7 / 7 

 

 

 

 

KYLÄKOUTSI– osaamista kyliin ja kortteleihin 2021–2022 

Yhteistyöhanke Uudenmaan Kylät ry:n, Päijät-Hämeen kylien ja Kymenlaakson Kylät 
ry:n kanssa, jonka hallinnoija on Päijänne Leader. Hankkeessa tehdään 
koulutuskokonaisuuksia kylätoiminnalle valtakunnallisesti ja koulutussisällöt ovat mm.  
yhdistysviestintä, kokouskäytännöt, varainhankinta ja kyläsuunnittelu. 

Valmiit koulutuskokonaisuudet tulevat koko maan maakunnallisten kylätoimijoiden 
käytettäväksi omassa toiminnassaan (suomeksi ja ruotsiksi). Hankeen kautta 
hyödynnetään kyläasiamiesten osaaminen valtakunnallisesti ja lisätään osaamista 
kylissä. 

 

 

TIEDOTTAMINEN 

Sisäinen tiedottaminen 

Jaoksen kyläneuvoja ja puheenjohtaja tiedottavat ajankohtaisista asioista jaoksen 
jäsenille jaoskokouksissa sekä tarvittaessa sähköpostitse tai puhelimitse. Jaoksen 
puheenjohtaja ja/tai kyläneuvoja tiedottavat toiminnasta hallituksen jäsenille 
hallituksen kokouksissa tai sähköpostitse. 

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n jäsenille ja uutiskirjeen tilaajille tiedotetaan SILMU-kylät 
toiminnasta sähköisen kirjeen avulla kerran kuukaudessa. 

Alueen kyläyhdistykset saavat myös kerran vuodessa SILMU-kylät uutiskirjeen joko 
sähköisesti tai perinteisenä kirjeenä. 

 

Ulkoinen tiedottaminen 

SILMU-kylät tiedottaa omasta toiminnastaan sekä kylätoimintaan liittyvistä asioista 
säännöllisesti ja avoimesti. Kyläneuvoja laatii tiedotteet medialle ja sidosryhmille, kun 
siihen on aihetta. 

Ajankohtaisista kyliä ja kylätoimintaa koskevista asioista ja tapahtumista kerrotaan 
Kyläsivustolla, SILMU-kylät Facebook -sivulla, Twitterissä ja Instagramissa. 

SILMU-kylät on mukana Uudenmaan Kylät ry:n digilehdessä omalla aukeamalla. 

SILMU-kylät tiedottaa toiminnastaan myös muiden järjestämissä tapahtumissa. 

 
Myrskylässä 16.11.2021 
 
SILMU-kylät / SILMU-byar 
Veckjärventie 1, 06150 Porvoo 
040-158 8038, li-marie.santala@silmu.info 
www.itukylat.fi ja www.silmu.info                                                             

http://www.itukylat.fi/
http://www.silmu.info/

