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YHDISTYS 

Kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 ja on tällä ohjelmakaudella yksi Suomen 54 
Leader-ryhmästä. Yhdistys on kaksikielinen. 

Toiminta-alue 

SILMU ry:n toiminta-alue kattaa yhdeksän kuntaa ja toiminta-alueella asuu n. 121 000 ihmistä. 
Porvoon keskustasta on rajattu Leader-toiminnan ulkopuolelle alue, joka käsittää 29 000 asu-
kasta. 

 

Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on ensisijaisesti toimia maaseutualueiden kehittäjänä, kannustaa 
asukkaita omatoimisuuteen alueen kehittämiseksi ja säilyttämiseksi elinvoimaisena. Tarkoituk-
sena 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 toi-
mii puoluepoliittisesti sitoutumattomana. 

 

 

Jäsenet 

Yhdistys pyrkii integroitumaan toiminta-alueeseensa mm. jäsentensä avulla. Henkilökunta ja hal-
lituksen jäsenet hankkivat yhdistykselle lisää jäseniä. Vuoden 2020 lopussa jäseniä oli yhteensä 
675, joista 124 yhteisöjäsentä. Nuoria alle 30 v. jäseniä yhdistyksessä on 20. 

SILMU ry:n visio 

SILMU on vahva alueellinen toimija. 

Kehitymme ja kehitämme. Osallistumme ja osallistamme. 
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Sääntömääräiset kokoukset 

• kevätkokous pidettiin 29.9. Pornaisten kunnantalon valtuustosalissa ja syyskokous 10.12. 
virtuaalisesti Teams -kokouksen avulla 

• syyskokouksessa erovuorossa olivat hallituksen jäsenistä kuntia edustavat jäsenet  

• syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 2021 Riitta Myyrä Pukki-
lasta 

• tilintarkastajana on toiminut Tony Granström (HT) ja varalla Lars Vepsäläinen (HT)  

Kevätkokouksen yhteydessä palkittiin parhaat vuonna 2020 päättyneet hankkeet kahdessa ka-
tegoriassa (paras yleishyödyllinen hanke ja paras yrityshanke) sekä vuoden kyläteko. 

 

 
KUVA 1. SILMU ry:n palkitut kevätkokouksessa 2020. Kuvassa vasemmalta oikealle lukien Jani 
Väänänen (Hybrid Energia Oy), Tommi Maasilta (Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja il-
mansuojeluyhdistys ry), Annika Weckman (Posintra Oy), Veikko Vainikka (Eknäs-Sikilän maaseu-
tuseura ry), Niina Allonen ja Kati Kottila-Etuaro (Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta). Kuva 
Camilla Stjernvall 
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Hallitus 

SILMU ry:n hallituksen valinnassa noudatetaan kolmikantaperiaatetta ja lisäksi hallituksen jäse-
net valitaan siten, että he edustavat mahdollisimman tasapuolisesti SILMU ry:n koko toiminta-
aluetta. 
 

Puheenjohtaja Teppinen Marja Mäntsälä   
 

Varsinainen jäsen 
 

Varajäsen 
 

Julkinen taho Karén Laura Porvoo Aitokari Mia Loviisa 

Hava Eeva Myrskylä Åkerfelt Tanja Sipoo 

Liljavirta Eija Mäntsälä Sundberg Anneli Mäntsälä 

Yhdistykset ja yrittäjät =     
yhteisöt 

Nyström Heikki Askola Mäittälä Kyösti Askola 

Stjernvall Camilla Loviisa Sormunen Laura Porvoo 

Hovén Tommi Lapinjärvi Kokko Eero Mäntsälä 

Yksittäiset maaseudun asukkaat Myyrä Riitta Pukkila Pirnes Markku  Pukkila 

Tikkanen Joija Pornainen Peisa Heikki Pornainen 

Hartwall Camilla Sipoo Salminen Hannu Myrskylä 
 

SILMU ry:n hallituksen kokoonpano 2020 

 
Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana 13, joista kaksi oli sähköpostikokouksia. Yhdistyksen toi-
minnan selkeyttämiseksi on perustettu kolme työryhmää.  
Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Marja Teppinen sekä jäsenistä Riitta Myyrä, Joija 
Tikkanen ja Hannu Salminen. Työvaliokunta kokoontui kuusi kertaa henkilökuntaa koskevien asi-
oiden äärelle.  
Yritystyöryhmään on kuulunut hallituksen jäsenistä Heikki Nyström, Eero Kokko, Tommi Hovén 
ja Camilla Hartwall sekä työntekijöistä Heli Tommiska ja Saija Kommers. Yritystyöryhmän tehtä-
viin on kuulunut yrityshakemusten ennakkoarviointi sekä yritysrahoituslinjausten laatiminen. 
Materiaali on lähetetty yritystyöryhmälle sähköisesti ja ryhmän jäsenet ovat kommentoineet 
niitä sähköpostitse. 
Palkitsemistoimikuntaan on kuulunut hallituksesta Joija Tikkanen ja Heikki Nyström sekä työnte-
kijöistä Tiina Kurki ja Li-Marie Santala. Ryhmä valmisteli parhaimpien hankkeiden valinnan ja Li-
Marie Santala koordinoi vuoden kyläteon valinnan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUVA 2. SILMU ry:n Teemahanke 4 alatoimenpide Laukkosken Työväenyhdistyksen Työväenta-
lon keittiön remontti. 
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Kyläjaosto SILMU-kylät 

Kyläjaoston puheenjohtajana toimi Tora Öhrström. Jaoston jäsenet olivat Marjaana Peltola, 
Ilkka Ceder, Jouko Pihlaja, Johanna Rosenström ja loppuvuodesta myös Anne Mattila. Sihteerinä 
toimi kyläneuvoja Li-Marie Santala. Toiminnan tueksi on laadittu toimintaohje ja toimintasuun-
nitelma, jotka SILMU ry:n hallitus on hyväksynyt. Kyläjaosto on kokoontunut neljä kertaa vuo-
den aikana. Jaostolla on erillinen oma toimintakertomus vuodelle 2020. 

Kaupunkijaosto 

Kaupunkijaoston toiminnan tueksi on laadittu toimintaohje, jonka SILMU ry:n hallitus on hyväk-
synyt. Kaupunkijaosto ei ollut aktiivinen vuonna 2020. 

Nuorisojaosto 

Nuorisojaosto on koottu alueen nuorista siten, että jokaista kuntaa edustaa 1–2 nuorta. Seuraa-
vat nuoret ovat toimineet jaoston jäseninä: Alex Andersson (vara pj), Charlotta Heijnsbroek, 
Anna Passinen, Erin Söderqvist, Hanna Liman (pj), Jasmin Arrhenius, Saaga Luhtaniemi, Susanna 
Lignell (vara pj), Aino Hänninen, Aino Myyrä, Sini Aaltonen, Peppi-Emilia Salmi, Otto Tamminen 
ja Vilma Pietilä. Nuorisojaoston toiminnan tueksi on laadittu toimintaohje, jonka SILMU ry:n 
hallitus on hyväksynyt. Nuorisojaosto kokoontui vuoden aikana yhden kerran Teams -videoko-
koukseen ja sähköpostikokouksia järjestettiin kolme. 

Henkilöstö 

Toiminnanjohtajana on toiminut Saija Kommers, toimistopäällikkönä Tiina Kurki ja hankeneuvo-
jana Heli Tommiska. Kyläneuvojana on toiminut Li-Marie Santala. Työvaliokunta piti henkilökun-
nan kanssa kehityskeskustelut syyskuussa. 

Toimipaikka 

SILMU ry:n toimipaikka sijaitsee Porvoossa, osoitteessa Veckjärventie 1. 

Laatukäsikirja ja hallinto/ toimintaohje 

Toiminnan tueksi on laadittu laatukäsikirja sekä hallinto/toimintaohje. Molempia käytetään käy-
tännön töiden apuvälineenä ja uusien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kouluttami-
sessa/työnopastuksessa. Kyläjaostolla on oma laatukäsikirja ja toimintaohje. 
 

TOIMINTA 

SILMUSTA KASVUA 2014 – 2020 strategian toteutus ja seuranta 

Leader rahoituskehys ja myöntövaltuus 
SILMU ry toteuttaa SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 -strategiaa. Maa- ja 
metsätalousministeriö on myöntänyt suuntaa antavana kehyksenä 4,8 milj. € strategian toteu-
tukseen. Hanketoimintaan summasta käytetään 3,8 milj. € ja hallinnointiin 1 milj. €.  
Rahoituskehyksestä vuosille 2014–2020 oli osoitettu myöntövaltuutena vuodelle 2020 yhteensä 
708 375 € myönnettäväksi hanke- ja yritystukina strategian toimenpiteiden toteutukseen. 

Hanketukihaku, kyselyt ja hakemusten käsittely 
SILMU ry:llä ei ole ennalta sovittuja hakujaksoja. Hakemuksia on voinut jättää jatkuvasti, mutta 
tiettyyn ilmoitettuun päivämäärään mennessä jätetyt hakemukset on käsitelty ennalta määrä-
tyssä kokouksessa. Tukikyselyitä tuli vuoden 2020 aikana yhteensä 142 kpl. Kyselyistä 12 oli tuki-
kelvottomia ja näissä syinä oli, että hankeideat eivät olleet linjausten tai asetusten mukaisia, kus-
tannukset olivat alle minimituen tai toteutusalue oli toiminta-alueen ulkopuolella. SILMU ry kä-
sitteli vuoden 2020 kehyksestä rahoitettavia hakemuksia yhdeksässä kokouksessaan.  
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Vastaanotetut tukihakemukset 
SILMU ry vastaanotti vuonna 2020 yhteensä 45 hakemusta. Yritystukihakemuksia oli 28 ja han-
ketukihakemuksia 17. Jätetyistä hakemuksia paperisia oli viisi ja loput hakemuksista jätettiin säh-
köisesti. Vastaanotetut hakemukset jakautuivat strategian painopisteittäin seuraavasti: 
 

 
 
 
 
 
 

Hakemusten valmistelu 
Henkilökunta valmisteli hakemukset hakijoiden kanssa ja esitteli ne hallitukselle kokouksissa. 
 

Käsittely ja päätöksenteko SILMU ry:n hallituksessa 
Vuonna 2020 hallitus käsitteli 45 tukihakemusta. Vuoden 2020 kehyksestä rahoitettiin 36 hake-
musta. Puolletuista hakemuksista 21 oli yritystukihakemuksia ja 15 oli hanketukihakemuksia. 
Hanketukihakemuksista yksi oli SILMU ry:n teemahanke, jossa rahoitettiin 34 alatoimenpidettä. 
 
Koko ohjelmakauden hankekehyksestä SILMU ry on sitonut 3 989 557 € (sis. EU, valtio, kunta 
sekä muu julkinen tuki) joka on 96 % koko ohjelmakauden kehyksestä sisältäen lisärahoituske-
hyksen. 
 
Yksityistä rahoitusta on kertynyt myönnettyjen tukien kautta yhteensä 4 937 241 € josta  
578 418 € talkoita ja rahaa 4 358 823 €.  Strategian kokonaisrahoitus on tähän mennessä  
8 926 798 €. 
 
Puollettujen hakemusten jakautuminen strategian painopisteiden mukaisesti koko ohjelmakau-
den aikana: 
 

Rahoituspäätökset 
Uudenmaan ELY-keskus teki laillisuustarkastukset ja lopulliset rahoituspäätökset rahoitettavista 
hakemuksista SILMU ry:n lausunnon perusteella. 

Tukihakemusten käsittelyajat 
Käsittelyajat olivat SILMU ry:ssä vuonna 2020 keskimäärin 91 päivää ja ELY-keskuksessa 29 päi-
vää. Tukihakemusten käsittelyaika hakemuksen jättämisestä päätöspäivään oli keskimäärin 165 
päivää.   
 

Vastaanotetut hakemukset painopisteittäin 2020 

6.1 Yritystoiminta ja työllisyys 32 

6.2 Elinvoimaiset kylät 10 

6.3 Ympäristö ja luonto 1 

6.4 Saaristo 2 

Puollettu            
rahoitus  
 

6.1                          
Yritystoiminta ja 
työllisyys 

6.2                   
Elinvoimaiset  
kylät 

6.3                  
Ympäristö ja 
luonto 

6.4                
Saaristo  

Toteuma kpl 60 51 6 6 

Toteuma-%       
painopisteestä 

103 % 100 % 71 % 81 % 

Toteuma-%       
kehyksestä 

31 % 50 % 7 % 9 % 

Tavoite  
(kehyksestä) 

30 % 50 % 10 % 10 % 
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Maksuhakemukset ja maksettu tuki 
Vuoden 2020 aikana jätettiin 32 maksuhakemusta. Hankkeille on maksettu julkista tukea yh-
teensä 2 910 285 € koko ohjelmakauden aikana. 
 

Päättyneet hankkeet 
Vuoden 2020 aikana päättyi 17 hanketta. Koko ohjelmakauden aikana (2014–2020) on päättynyt 
68 hanketta. 
 

Strategian tulokset 
Alla oleva taulukko kuvaa miten myönnetyt tuet ovat jakautuneet painopisteittäin vuoden 2020 
loppuun mennessä. 
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Tukien jakautumista seurataan suuntaa antavasti myös kuntakohtaisesti. Alla oleva taulukko ku-
vaa miten myönnetyt tuet vuoden 2020 loppuun mennessä ovat jakautuneet kunnittain suh-
teessa kuntien maksuihin koko ohjelmakauden aikana. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seuranta ja raportointi 
Strategian toteutusta seurataan erilaisilla taulukoilla sekä QlikView -raportointityökalun avulla. 
Strategian toteutuksesta raportoidaan vuosittain mm. Maa- ja metsätalousministeriölle, Uuden-
maan ELY-keskukselle ja alueen kunnille. 
 

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
KUVA 3. Teemahanke 3. alatoimenpide: Hemviken Båtstrand rf rannan kunnostushanke. 
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Oma hanketoiminta 
 

Tuulta purjeisin – Vind i seglen 
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke 
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue 
Toteutusaika: 2017 - 2021 
Kustannusarvio: 43 954,62 € 
Rahoitus: Leader 
 
Hankkeen toimenpiteet: 

• Nuorten saaminen mukaan SILMU ry:n toimintaan 
o kuntakohtaisten aktivointitilaisuuksien järjestäminen 
o nuorten lähestyminen heille ennalta tuttujen aikuisten kautta 
o kirjallisen materiaalin tekeminen ja jakaminen esim. nuorisotiloihin ja muihin paikkoi-

hin joissa nuoret liikkuvat 
o osallistuminen nuorten tapahtumiin 
o yhteydenotot nuorisovaltuustoihin ja muihin jo olemassa oleviin toimiviin nuorten 

organisaatioihin 

• Madaltaa alueen toimijoiden kynnystä kansainväliseen toimintaan 
o yhteistyötahojen (alueen järjestöt) aktivointi  
o esimerkkien esittely (jo käynnissä olevat hankkeet) 
o esille nousseiden ideoiden työstäminen kv-hankkeiksi 
o avustaminen yhteistyökumppaneiden haussa 

 

• Kansainvälisen toiminnan rahoitustyökalujen tunnetuksi tekeminen alueen toimijoille ja 
SILMU ry:n henkilökunnalle  
o kansainvälisten hankkeiden rahoitusmahdollisuuksien esittely keväällä 2018  
o Maaseutuverkoston palvelupaketin ja Euroopan maaseutuverkoston (ENRD = Euro-

pean Network Rural Development) tunnetuksi tekeminen 
o kansainvälisen hankekumppanihaun tunnetuksi tekeminen 
o avoimen nuorten leirin järjestäminen keväällä 2018, jossa suunniteltiin kansainvälistä 

toimintaa 

SILMU ry:n teemahanke 2  
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke 
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue 
Toteutusaika: 2018–2021 
Kustannusarvio toimenpiteet: 155 426,67 € 
Kustannusarvio koordinaatio: 18 000 € 
Rahoitus: Leader 
 
Hankkeen tavoitteet: 

• parantaa kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan 
edellytyksiä ja kehittää harrastustoimintaa 

• tutustuttaa kylien toimijat Leader-toimintaan ja paikalliseen kehittämiseen  

• rahoituksen myöntäminen mahdollisimman monelle uudelle toimijalle 
 
Hankkeen toimenpiteet: 

• tuen myöntäminen pienille (500 – 15 625 €) yleishyödyllisille investoinneille, esimerkiksi: 
o kylätalojen ja harrastustilojen toimivuutta lisäävät kone- ja laitehankinnat 
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o harrastusyhdistysten toimintaa kehittävät välinehankinnat  
o ei luvanvaraiset, pienet rakentamisinvestoinnit 
o tietokoneohjelmistojen hankkimisesta tai kehittämisestä ja patenttien, käyttölupien, 

tekijänoikeuksien sekä tavaramerkkien hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin 

• hakuohjeistuksen suunnitteleminen ja kääntäminen sekä haun avaaminen 

• tiedotus- ja infotilaisuuksien järjestäminen sekä aktivointi 

• maksukoulutus- ja kokemustenvaihtotilaisuuksien järjestäminen alatoimenpiteiden toteut-
tajille 

• alatoimenpidehakemusten vastaanottaminen ja läpikäynti, täydennyspyynnöt sekä neu-
vonta koko hankkeen ajan 

• tuensiirtosopimuksen valmisteleminen ja kääntäminen 

• rahoitettavien toimenpiteiden valinta ja hankkeen toteutuksen seuranta  

• alatoimenpiteiden maksuhakemusten kokoaminen ja tuen maksaminen hakijoille 

SILMU ry:n teemahanke 3 (Saaristo) 
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke 
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue 
Toteutusaika: 2019–2021 
Kustannusarvio toimenpiteet: 225 912 € 
Kustannusarvio koordinaatio: 25 836,10 € 
Rahoitus: Leader 
 
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat samat kuin SILMU ry:n aiemmilla teemahankkeilla. 

SILMU ry:n teemahanke 4 
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke 
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue 
Toteutusaika: 2020–2022 
Kustannusarvio toimenpiteet: 269 380,51 € 
Kustannusarvio koordinaatio: 22 906,27 € 
Rahoitus: Leader 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat samat kuin SILMU ry:n aiemmilla teemahankkeilla 

Routes across the borders in Latvia and Finland 
Hankemuoto: alueiden välinen ja kansainvälinen kehittämishanke 
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue sekä EMO ry:n alueelta Hyvinkää ja Etpähä ry:n alueelta 
Lahti. 
Toteutusaika: 2019–2021 
Kustannusarvio: 30 830,68 € 
Rahoitus: Leader  
 
SILMU ry toteuttaa yhdessä EMO ry:n ja Etpähä ry:n kanssa kansainvälisen hankkeen alueen rei-
tistöjen kehittämiseen liittyen. Latvialaisena partnerina toimii Biedriba Vidzemes Lauku Partne-
riba ”Brasla”. Reitistöt voivat olla matkailuun liittyviä, esim. vesi-, pyöräily-, vaellus- tai juoksu-
reittejä. Hanke kartoittaa valmiit matkailureitit SILMU ry:n alueella sekä selvittää reittien kehit-
tämistarpeet ja tarvittaessa järjestää koulutusta reittien kehittämiseen liittyen. Kansainvälisenä 
tavoitteena on saada käynnistettyä yhteistyötä toiminta-alueen ja latvialaisten toimijoiden vä-
lillä. 
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KUVA 4. Routes across the borders in Latvia and Finland -hankkeen osallistujia Sipoonkorven 
kansallispuiston sisäänkäynnillä. 
 
Sipoon Matkailun Helmiä 
Hankemuoto: yritysryhmähanke 
Toteutusalue: Sipoo 
Toteutusaika: 1.3.2019-31.8.2021 
Kustannusarvio: 53 280,63 € 
Rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus 
 
Hankkeessa järjestetään mukana oleville kuudelle matkailualan yritykselle heidän tarpeensa mu-
kaista koulutusta yhteisten palvelupakettien tekoa sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä varten. 

UMO – Uudenmaan monimuotoisuus 
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke 
Toteutusalue: Uudenmaan Leader-ryhmien toiminta-alue 
Toteutusaika: 1.1.2019-31.12.2020 
Kustannusarvio: 110 868 €, josta SILMU ry:n osuus 9 188 €  
Rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan Leader-ryhmät 
 
Hankkeen tavoitteena on  

• uusien innovatiivisten ja resurssitehokkaiden yhteistyömuotojen löytäminen alueen Lea-
der-ryhmien kesken sekä Leader-ryhmien ja muiden toimijoiden välille, paikallisuudesta 
ja asiakasystävällisyydestä tinkimättä  

• kuluvan ohjelmakauden tulosten esille nostaminen 

• Uudenmaan alueen kehittämistarpeiden selvittäminen, ottaen huomioon paikalliset eri-
tyispiirteet 
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• Uudenmaan Leader-ryhmien yhteisen kannan muodostaminen alueelliseen kehittämis-
suunnitelmaan 

Kerättävä materiaali ja tieto tulee myös toimimaan tulevan ohjelmakauden suunnittelun apuvä-
lineenä. 

Yhdessä osaamme 
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke 
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue 
Toteutusaika: 2018 - 2021 
Kustannusarvio: 73 545,90 €  
Rahoitus: Leader 

Hankkeella lisätään alueen yhdistystoimijoiden osaamista. 
 
Hankkeen koulutukset ja muut toimenpiteet 2020 
Joukkorahoitus ja mesenaatti.me 15.1. 

Yhdistysten tietosuoja & tietoturva 4.3. 

Järjestöjen tulevaisuus -työpaja 3.9. 

Rahoitustori (verkossa) 16.9. 

 

 

 

 

 

KYLÄJAOSTON TOIMINTA 

SILMU-kylät on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos, joka toimii alueellisena kyläyhdistyk-
senä, kylätoiminnan aktivoijana ja kylien kumppanina. Palveluihin kuuluu neuvonta, kyläsuunni-
telmien laatiminen yhdessä kylien kanssa, tiedottaminen, koulutusten ja tapahtumien järjestä-
minen sekä kehittämishankkeiden toteuttaminen. 
Toimintaa on rahoitettu Suomen Kylät ry:n kautta saadulla Maa- ja metsätalousministeriön 
myöntämällä valtionavulla kylätoiminnalle. Valtionapu on kokonaisuudessaan käytetty henki-
löstö-, matka- ja hallintokuluihin, toimistotilan vuokraan, tiedottamiseen ja markkinointiin, ky-
lien neuvontaan sekä tukitoimintaan (edunvalvonta), SILMU-kylät kyläsivuston (ent. kyläpor-
taali) ja kylien verkkosivujen ylläpitämiseen, Avoimet kylät -päivän koordinointiin ja markkinoin-
tiin sekä Uudenmaan Kylärallin toteuttamiseen. 
Jaoksella oli yksi kokoaikaisesti palkattu kyläneuvoja, joka työskenteli myös SILMU ry:n hallin-
noimassa Yhdessä osaamme –kehittämishankkeessa sekä suomenruotsalaisen maaseutuparla-
mentin toteutuksessa. 
 
Avoimet Kylät verkossa ja Uudenmaan kyläralli 

Avoimet Kylät verkossa –päivään 13.6. SILMU-kylät alueelta osallistui yhdeksän kylää. Päivä oli 
valtakunnallinen kyläpäivä kylätoiminnan puolesta ja tapahtumalla lisätään kylätoiminnan näky-
vyyttä ja edistetään positiivista mielikuvaa maaseutuasumisesta. Samana päivänä alkoi myös 
Uudenmaan kyläralli, jota ajettiin virtuaalisesti juhannukseen asti. 
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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 vanhempain-
toimikunta 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 kiin-
nitti erityistä huomiota siihen, miten kylässä on otettu huomioon kestävä kehitys toiminnassa, 
miten on kehitetty yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista, sekä miten kylä on onnistunut viestin-
nässä. Myös älykäs sopeutuminen eli palveluiden ja toimintojen järjestäminen kylässä, oli yksi 
valintakriteereistä. Voittajaksi valittiin Kulloon kylä Porvoosta. Kunniamaininnan sai Antskog 
Raaseporista. 
 
Yhteistyö, edunvalvonta ja vaikuttaminen 

Suomen Kylät ry 
Kyläneuvoja osallistui Suomen Kylät ry:n järjestämiin koulutus- ja neuvottelupäiville 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 Si-
poo 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 yhteis-
työtä tulevan Kylätoiminnan ohjelma 2021–2027 alustavassa suunnittelussa. 
 
IDNET (suomenruotsalainen maaseutupoliittinen verkosto) 
Kyläneuvoja on osallistunut verkoston kokouksiin ja tiedottanut Den finlandssvenska Lands-
bygdsriksdagen 2020 suunnittelusta ja toteutuksesta. Verkosto on suomenruotsalaisen maaseu-
tuparlamentin yhteistyökumppani. 
 
Svenskfinlands Byar yhteistyöryhmä 
Kyläneuvoja on ollut mukana työryhmässä, jonka toimialue kattaa rannikkoseudun ruotsin- ja 
kaksikieliset kylätoiminnan alueet sekä Ahvenanmaan. 
 

SILMU-kylät koko toimintakertomus 2020 on luettavissa sivulla www.itukylat.fi  

 

 

http://www.itukylat.fi/
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Nuorisojaoston toiminta   

Jaosto kokoontui kerran käsittelemään FYRKKA hakemuksia ja koronan takia kokous järjestettiin 
Teams -videoyhteydellä. Muiden hakujaksojen hakemukset käsiteltiin sähköpostikokouksilla (3 
kokousta).  
 
Alla olevassa taulukossa on eritelty FYRKKA –hakemusten käsittelymäärät ja myönnetty rahoitus. 

FYRKKA 
Vastaanotetut  
hakemukset  

Puolletut  
hakemukset  

Myönnetty FYRKKA  

2017 10 9 4 740 € 

2018 16 10 7 390 € 

2019 10 7 5 804 € 

2020 8 5 4 368 € 

Yhteensä 44 32 22 848 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 5. FYRKKA –rahoitus, Nuorten hengailupaikka Myrskylään 

 

 

 

Viestintä ja tiedottaminen 

Viestinnän tueksi on laadittu yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma, joka on liitetty osaksi laatu-
käsikirjaa. 

Tärkeimmät viestintäkanavat: 

• kotisivut: 
o silmu.info: sivuston kautta tiedotetaan mm. rahoitusmahdollisuuksista, hakumenette-

lystä, ajankohtaisista asioista ja esitellään rahoitettuja hankkeita 
o itukylat.fi: on tiedotuskanava kylätoimintaa varten. Verkkosivuilla on 26 kylän kotisivut 

• sähköinen uutiskirje: tiedotetaan SILMU ry:n toiminnasta 

• sosiaalinen media:  

http://www.itukylat.fi/
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o Facebook: Leader-SILMU, SILMU nuorisojaosto, SILMU-kylät ja Avoimet kylät. Tätä 
kautta tiedotetaan paitsi omasta toiminnasta, myös muiden tapahtumista paikallisesti 
ja valtakunnallisesti  

o Twitter ja Instagram: Tätä kautta tiedotetaan kylätoiminnan ajankohtaisista asioista. 
Leader tapahtumista julkaistaan kuvia Instagramissa. Nuorisojaoston asioista tiedote-
taan myös Instagramin kautta. 

 
 
Alla olevassa kuvassa on kuvattu SILMU ry:n kotisivujen kävijämäärät vuonna 2020. 
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Alla olevassa taulukossa on kuvattu uutiskirjeen jakelua ja sosiaalisen median seuraajamääriä: 
 

 Leader Kylätoiminta Nuorisotoiminta Yhteensä 

Ajankohtais-tie-
dote 

   lähetetty 17 
tiedotetta (761 
tilaajaa/jakelu) 

Facebook 421 seuraajaa 346 
tykkääjää 

SILMU-kylät: 
524 tykkää-
jää ja 556 
seuraajaa 
 

78 seuraajaa  

Twitter  97 seuraajaa   

Instagram 39 seuraajaa  
(Heli Tommiskan 
profiilissa) 

150 seuraa-
jaa 

40 seuraajaa  

 

Sisäinen viestintä 
Viestintä henkilökunnan kesken, hallitukselle, jaosjäsenille ja yhdistyksen jäsenille hoidetaan 
mm. face to face, työpaikkapalavereilla, sähköpostitse, puhelimitse, intranetillä, uutiskirjeellä ja 
kokouksilla. Yhdistyksellä on lisäksi käytössä Microsoft– palvelu, joka mahdollistaa tiedon käytön 
henkilöstä, laitteesta ja paikasta riippumatta. 

Ulkoinen viestintä  
Viestintää viranomaisille, sidosryhmille ja medialle on hoidettu yllä mainittujen lisäksi sähköi-
sesti, sosiaalisen median kautta ja painetun materiaalin avulla sekä osallistumalla tilaisuuksiin ja 
järjestämällä erilaisia tilaisuuksia pääosin virtuaalisesti. 

Koulutus 

Henkilökunta ja hallituksen jäsenet ovat vuoden 2020 aikana osallistuneet Maa- ja metsätalous-
ministeriön, ELY-keskuksen ja Ruokaviraston, Suomen Kylät ry:n sekä SILMU ry:n järjestämiin 
koulutuksiin ja seminaareihin. 
 

Sidosryhmäyhteistyö, tapaamiset ja tilaisuudet 

SILMU ry:n tärkeimmät sidosryhmät ovat alueen yritysneuvontaorganisaatiot, kunnat ja oppilai-
tokset, Uudenmaan ELY-keskus ja muut Leader-ryhmät, etenkin Uudellamaalla sekä muut naa-
puri Leader-ryhmät kuten Leader Pohjois-Kymen Kasvu, Leader Etpähä ja Leader Sepra. SILMU 
ry, kuten kaikki muutkin Suomen Leader ryhmät, ostavat Suomen Kylät ry:ltä Leader-asiamiehen 
palveluita, joka sisältää Leader ryhmien yhteisten asioiden hoitamista ja edistämistä. 
Käytännön yhteistyömuotoina ovat olleet erilaiset tapaamiset, yhteiset hankkeet ja yhteisten ti-
laisuuksien järjestämiset.  
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Alla on esitetty yhteenveto SILMU ry:n tapaamisista ja muusta toiminnasta vuodelta 2020. 
 

Sidosryhmätapaamiset  Kpl 

Kunnat 10 

ELY-keskus 11 

Maakunnat 1 

Ministeriöt ja Ruokavirasto 15 

Alueelliset tapaamiset 25 

Valtakunnalliset tapaamiset 19 

Leader-tapaamiset 12 

Yritysneuvontaorganisaatiot 3 

SILMU-kylät koulutukset, tapaamiset, tapahtumat, osallistumiset 89 

Muut  5 

Muu toiminta Kpl 

Tiedotus ja aktivointitilaisuudet  19 

SILMU ry:n tapaamiset, palaverit, kokoukset ja koulutukset 19 

Hankkeiden ohjausryhmät 9 

Kansainväliset toimenpiteet 3 

Henkilökunnan osallistuminen koulutuksiin ja seminaareihin 33 

Hallituksen osallistuminen koulutuksiin ja seminaareihin 5 

Muut tapaamiset 3 

Uudet kontaktit 5 

 
Den finlandsvenska landsbygdsriksdagen 

Alun perin kaksipäiväiseksi tapahtumaksi suunniteltu ’Suomenruotsalainen maaseutuparla-
mentti’ järjestettiin verkkoseminaarina 11.9. Päivän teemat olivat maaseutubarometri 2020, 
kestävä kehitys ja älykkäät kylät.   

Muu keskeinen toiminta vuonna 2020 

• oman toiminnan kehittämisseminaarin järjestäminen 

• kansainvälisen alueen ulkoilureitistöjä kehittävän hankkeen toteuttaminen 

• uusien hallitusjäsenten koulutustilaisuus 

• osallistuminen ESKO kalatalousryhmän hallitukseen asiantuntijajäsenenä 

• parhaiden hankkeiden valinta ja palkitseminen 
 

 
2020 KUSTANNUSARVIO TOTEUMA  

Palkat sivukuluineen 184 874,00 182 887,12 

Ostopalvelut 56 655,00 22 540,41 

Vuokrat 14 761,00 10 365,00 

Palkkiot 8 750,00 9 692,10 

Matkakulut 18 977,00 6 480,34 

Muut kustannukset 32 188,00 19 336,19 

Yhteensä 316 205,00 251 301,16 

 
Heitot budjetoidun ja toteutuneen välillä: Covid 19 –pandemia vaikutti melkoisesti toimintaan, 
koska melkein kaikki budjetoidut/suunnitellut tapahtumat ja tilaisuudet jouduttiin järjestämään 
virtuaalisesti.  


