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KEHITTÄMISYHDISTYS 
SILMU RY 
 
 
Kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu kaksikielinen Leader-ryhmä. 
SILMU ry:n toiminta-alue käsittää yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, 
Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo ja alueella asuu n. 121 000 asukasta. SILMU 
ry toteuttaa paikallista strategiaa ”SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020” 
sekä valtakunnallista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Yhdistyksen 
toimisto sijaitsee Porvoossa osoitteessa Veckjärventie 1, 06150 PORVOO. 

SILMU toimii yhdeksän kunnan alueella; Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, 
Porvoo, Pukkila, Sipoo. 
 
 
Yhdistyksen 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. 
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Jäsenet 
Yhdistys pyrkii integroitumaan toiminta-alueeseensa mm. jäsentensä avulla. Henkilökunta 
ja hallituksen jäsenet hankkivat yhdistykselle lisää jäseniä. Vuoden 2021 lopussa jäseniä oli 
yhteensä 697, joista 133 yhteisöjäsentä. Nuoria alle 30 v. jäseniä yhdistyksessä on 22. 
 
 

Sääntömääräiset kokoukset 
Kevätkokous: 25.5.2021, virtuaalinen Teams -kokous. Sääntömääräisten asioiden lisäksi 
palkittiin parhaana yleishyödyllisenä hankkeena Mäntsälän Urheilijat ry:n Ilma-aseradan 
taululaitteiden ajanmukaistaminen - hanke ja parhaana yrityshankkeena Gunnel Englundin 
Förädling -hanke.  
 
Vuoden kylätekopalkinnon sai muusikko Henna Nieminen Kimonkylästä. Hopeinen 
kylätoiminnan ansiomerkki myönnettiin Loviisalaiselle Tora Öhrströmille ansiokkaasta 
toiminnasta kylätoiminnan ja toimintaryhmän luottamustehtävissä. Jaettiin myös 
kunniamainintoja niille kylien hiljaa puurtaville henkilöille, jotka pyyteettömästi ja 
pitkäjänteisiesti tekevät työtä yhteisönsä eteen. 
 
Syyskokous: 7.12.2021, Wasargård, Lapinjärvi  
Syyskokouksessa erovuorossa olivat yksittäiset maaseudun asukkaat 
Puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2021 Eero Kokko Mäntsälästä 
Tilintarkastajaksi valittiin Tony Granström (HT) ja varalle Miika Palomäki (HT) 

 
Puheenjohtaja Riitta Myyrä ja uusi puheenjohtaja Eero Kokko.  
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Hallitus 
SILMU ry:n hallituksen valinnassa noudatetaan kolmikantaperiaatetta ja lisäksi hallituksen 
jäsenet valitaan siten, että he edustavat mahdollisimman tasapuolisesti SILMU ry:n koko 
toiminta-aluetta. 

Puheenjohtaja Myyrä Riitta Pukkila   
 

Varsinainen jäsen 
 

Varajäsen 
 

Julkinen taho Järvenpää Minna Pukkila Aitokari Mia Loviisa 

Hava Eeva Myrskylä Åkerfelt Tanja Sipoo 

Inkinen Juha-Matti Mäntsälä Nygård Jonna Lapinjärvi 
Yhdistykset ja yrittäjät =     
yhteisöt 

Nyström Heikki Askola Mäittälä Kyösti Askola 

Stjernvall Camilla Loviisa Sormunen Laura Porvoo 

Hovén Tommi Lapinjärvi Majander Samu Mäntsälä 
Yksittäiset maaseudun 
asukkaat 

Jaakkonen Anna-Kaisa Porvoo Pirnes Markku  Pukkila 

Tikkanen Joija Pornainen Peisa Heikki Pornainen 

Hartwall Camilla Sipoo Salminen Hannu Myrskylä 
 

SILMU ry:n hallituksen kokoonpano 2021 
 
Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana 12, joista kolme oli sähköpostikokouksia. 
Yhdistyksen toiminnan selkeyttämiseksi on perustettu kolme työryhmää.  
 
Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Riitta Myyrä sekä jäsenistä Joija Tikkanen, 
Camilla Stjernvall, Laura Sormunen ja Hannu Salminen. Työvaliokunta kokoontui kuusi 
kertaa henkilökuntaa koskevien asioiden äärelle.  
 
Yritystyöryhmään on kuulunut hallituksen jäsenistä Heikki Nyström, Minna Järvenpää, 
Tommi Hovén ja Camilla Hartwall sekä työntekijöistä Heli Tommiska. Yritystyöryhmän 
tehtäviin on kuulunut yritystukihakemusten ennakkoarviointi sekä 
yritysrahoituslinjausten laatiminen. Materiaali on lähetetty yritystyöryhmälle sähköisesti 
ja ryhmän jäsenet ovat kommentoineet niitä sähköpostitse. 
Palkitsemistoimikuntaan on kuulunut hallituksesta Anna-Kaisa Jaakkonen, Joija Tikkanen 
ja Heikki Nyström sekä työntekijöistä Tiina Kurki ja Li-Marie Santala. Ryhmä valmisteli 
parhaimpien hankkeiden valinnan ja kyläneuvoja koordinoi vuoden kyläteko valinnan.  

 

Henkilöstö 
Toimintavuonna henkilöstössä on ollut vajetta elokuulle 2021 jolloin uusi 
toiminnanjohtaja Anette Vihanto aloitti työssään. Toimistopäällikkönä on jatkanut Tiina 
Kurki ja hankeneuvojana Heli Tommiska. Kyläneuvojana on toiminut Li-Marie Santala. 
Toiminnanjohtaja piti henkilöstön kanssa kehityskeskustelut marras-joulukuun aikana.  
 

Laatukäsikirja ja hallinto/ toimintaohje 
Toiminnan tueksi on laadittu laatukäsikirja sekä hallinto/toimintaohje. Molempia 
käytetään käytännön töiden apuvälineenä ja uusien luottamushenkilöiden ja 
työntekijöiden kouluttamisessa/työnopastuksessa. Kyläjaostolla on oma laatukäsikirja ja 
toimintaohje. 
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Kyläjaosto SILMU-kylät 
Kyläjaoston puheenjohtajana toimi Ilkka Ceder. Jaoston jäsenet olivat Camilla Stjernvall, 
Jouko Pihlaja, Johanna Nyholm ja Anne Mattila. Sihteerinä toimi kyläneuvoja Li-Marie 
Santala. Toiminnan tueksi on laadittu toimintaohje ja toimintasuunnitelma, jotka SILMU 
ry:n hallitus on hyväksynyt. Myös Kyläohjelma 2021–2024 on ohjannut toimintaa. 
Kyläjaosto on kokoontunut seitsemän kertaa vuoden aikana. Jaostolla on erillinen oma 
toimintakertomus vuodelle 2021.  

 

 
Hallituksen syysseminaari järjestettiin kauniissa Perinnekeskus Kuggomissa, jossa pääsimme 
tutustumaan venehalliin.  
 

Kaupunkijaosto 
Kaupunkijaoston toiminnan tueksi on laadittu toimintaohje, jonka SILMU ry:n hallitus on 
hyväksynyt. Kaupunkijaosto ei ollut aktiivinen vuonna 2021. 
 

Nuorisojaosto 
Nuorisojaosto on koottu alueen nuorista siten, että jokaista kuntaa edustaa 1–2 nuorta. 
Seuraavat nuoret ovat toimineet jaoston jäseninä: Alex Andersson (pj), Charlotta 
Heijnsbroek, Erin Söderqvist, Jasmin Arrhenius, Saaga Luhtaniemi, Aino Myyrä, Sini 
Aaltonen, Peppi-Emilia Salmi (vara pj), Otto Tamminen, Vilma Pietilä ja Iida Tall.  
Nuorisojaoston toiminnan tueksi on laadittu toimintaohje, jonka SILMU ry:n hallitus on 
hyväksynyt.  
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TOIMINTA 
 

SILMUSTA KASVUA 2014–2020 strategian toteutus ja seuranta 
 

Leader rahoituskehys ja myöntövaltuus 
SILMU ry toteuttaa SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 -strategiaa myös 
siirtymäkaudella vuosina 2021–2022. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt suuntaa 
antavana kehyksenä n. 1,2 milj. € strategian toteutukseen. Hanketoimintaan summasta 
käytetään 1 165 000 € ja hallinnointiin 50 000 €.  
 
Rahoituskehyksestä siirtymäkaudelle 2021–2022 oli osoitettu myöntövaltuutena vuodelle 
2021 yhteensä 524 250 € myönnettäväksi hanke- ja yritystukina strategian toimenpiteiden 
toteutukseen. 

 
Yhdistyksen arvot ja missio ohjelmakaudella 2014-2022.  

 

Hanketukihaku, kyselyt ja hakemusten käsittely 
SILMU ry:llä ei ollut ennalta sovittuja hakujaksoja vuonna 2021. Hakemuksia on voinut jättää 
jatkuvasti, mutta tiettyyn ilmoitettuun päivämäärään mennessä jätetyt hakemukset on 
käsitelty ennalta määrätyissä kokouksissa. Tukikyselyitä tuli vuoden 2021 aikana yhteensä 
107 kpl. Kyselyistä 14 oli tukikelvottomia ja näissä syinä oli, että hankeideat eivät olleet 
linjausten tai asetusten mukaisia, kustannukset olivat alle minimituen tai toteutusalue oli 
toiminta-alueen ulkopuolella. SILMU ry käsitteli vuoden aikana rahoitettavia hakemuksia 
kuudessa kokouksessaan.  
 
Vastaanotetut tukihakemukset 
SILMU ry vastaanotti vuonna 2021 yhteensä 53 siirtymäkauden hakemusta. 
Yritystukihakemuksia oli 38 ja hanketukihakemuksia 15 (tiedot QlikView raportista). 
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Hakemusten valmistelu 
Henkilökunta valmisteli hakemukset hakijoiden kanssa ja esitteli ne hallitukselle 
kokouksissa. 
 

Käsittely ja päätöksenteko SILMU ry:n hallituksessa 
Vuonna 2021 hallitus käsitteli 38 tukihakemusta. Vuoden 2021 kehyksestä rahoitettiin 24 
hakemusta. Puolletuista hakemuksista 10 oli yritystukihakemuksia ja 14 oli 
hanketukihakemuksia. 
 
Koko siirtymäkauden hankekehyksestä SILMU ry on sitonut 489 451 € (sis. EU, valtio, 
kunta sekä muu julkinen tuki) joka on 42 % kahden vuoden kehyksestä. Yksityistä 
rahoitusta on kertynyt myönnettyjen tukien kautta yhteensä 813 773 €, josta  
112 320 € talkoita ja rahaa 701 453 €.   
 
Puollettujen hakemusten jakautuminen strategian painopisteiden mukaisesti vuoden 
2021 aikana:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puollettujen hakemusten jakauma painopisteittäin.  
 
Rahoituspäätökset 
Uudenmaan ELY-keskus teki laillisuustarkastukset ja lopulliset rahoituspäätökset 
rahoitettavista hakemuksista SILMU ry:n lausuntojen perusteella. 
 
Maksuhakemukset ja maksettu tuki 
Vuoden 2021 aikana jätettiin 38 maksuhakemusta ja vuoden loppuun mennessä 
maksupäätöksen oli saanut 37 hakemusta. 17 hanketta on saanut loppumaksupäätöksen. 
Hankkeille on maksettu kuntarahaa 76 286,30 € vuoden aikana. Maksuhakemukset 
koskivat sekä edellistä rahoituskautta sekä siirtymäkautta.  
 
Päättyneet hankkeet 
Vuoden 2021 aikana päättyi 12 hanketta ja 18 hanketta on saanut loppumaksun. Koko 
ohjelmakauden (2014–2020) ja siirtymäkauden aikana on päättynyt 80 hanketta. 
 

 
 
 
 

Puollettu            
rahoitus  
 

6.1                          
Yritystoiminta ja 
työllisyys 

6.2                   
Elinvoimaiset  
kylät 

6.3                  
Ympäristö ja 
luonto 

6.4                
Saaristo  

Toteuma kpl 11 9 3 1 
Toteuma-%       
painopisteestä 

50 39 30 42 

Toteuma-%       
kehyksestä 

15 20 3  4 

Tavoite  
(kehyksestä) 

30 % 50 % 10 % 10 % 
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Strategian tulokset 
Alla oleva taulukko kuvaa miten myönnetyt tuet ovat jakautuneet painopisteittäin vuoden 
2021 loppuun mennessä.  
 
 

 
Myönnetty rahoitus toimintavuonna.  
 
Tukien jakautumista seurataan suuntaa antavasti myös kuntakohtaisesti. Alla oleva 
taulukko kuvaa miten myönnetyt tuet vuoden 2021 loppuun mennessä ovat jakautuneet 
kunnittain suhteessa kuntien maksuihin vuoden aikana.  
 

 
 
Kuntakohtainen tuen jakautuminen toimintavuonna 2021.  
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Seuranta ja raportointi 
Strategian toteutusta seurataan erilaisilla taulukoilla sekä QlikView -raportointityökalun 
avulla. Strategian toteutuksesta raportoidaan vuosittain mm. Maa- ja 
metsätalousministeriölle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja alueen kunnille. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teemahanke 2. alatoimenpide: Mäntsälän Pitäjäntuvan kunnostushanke. 

 

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 
 Madaltaa alueen toimijoiden kynnystä kansainväliseen toimintaan 
 Kansainvälisen toiminnan rahoitustyökalujen tunnetuksi tekeminen alueen toimijoille 

ja SILMU ry:n henkilökunnalle  
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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  
 tuen myöntäminen pienille (500–15 625 €) yleishyödyllisille investoinneille  

SILMU ry:n teemahanke 3 (Saaristo) 

Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke 
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue 
Toteutusaika: 2019–2022 
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: 2019–2022 
Kustannusarvio: 62 711 € 
Rahoitus: Leader  
 
SILMU ry toteuttaa yhdessä EMO ry:n ja Etpähä ry:n kanssa kansainvälisen hankkeen alueen 
reitistöjen kehittämiseen liittyen. Latvialaisena partnerina toimii Biedriba Vidzemes Lauku 
Partneriba ”Brasla”. Reitistöt voivat olla matkailuun liittyviä, esim. vesi-, pyöräily-, vaellus- 
tai juoksureittejä. Hanke kartoittaa valmiit matkailureitit SILMU ry:n alueella sekä selvittää 
reittien kehittämistarpeet ja tarvittaessa järjestää koulutusta reittien kehittämiseen 
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liittyen. Kansainvälisenä tavoitteena on saada käynnistettyä yhteistyötä toiminta-alueen ja 
latvialaisten toimijoiden välillä. 
 

 
Routes across the borders in Latvia and Finland -hankkeen osallistujia Sipoonkorven 
kansallispuiston sisäänkäynnillä. 
 
Sipoon Matkailun Helmiä 
Hankemuoto: yritysryhmähanke 
Toteutusalue: Sipoo 
Toteutusaika: 1.3.2019-31.12.2021 
Kustannusarvio: 53 280,63 € 
Rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus 
 
Hankkeessa järjestettiin mukana oleville kuudelle matkailualan yritykselle heidän 
tarpeensa mukaista koulutusta yhteisten palvelupakettien tekoa sekä yrityskohtaisia 
toimenpiteitä varten. 
 

Yhdessä osaamme 

Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke 
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue 
Toteutusaika: 2018–2022 
Kustannusarvio: 73 545,90 €  
Rahoitus: Leader 

Hankkeella lisätään alueen yhdistystoimijoiden osaamista. 
 
Hankkeen koulutukset ja muut toimenpiteet 2021 

10. ja 17.3. Miten järjestän innostavan etätilaisuuden? (verkossa) 
1.9. Rahoitustori (verkossa) 
23.10. Kylätalo – yhteinen hyvinvointi- ja palvelukeskus (Korttia, Pukkila) 
14.10. ja 28.10. Yhdistyksen verkkoviestintä (verkkosivut, WordPress ja Canva), verkossa 
7.10. Yhdistyksen verkkoviestintä (kotisivut), Pukkila 
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21.11. Yhdistyksen verkkoviestintä (kotisivut), Arola-Jokelanseutu 
3.12. Yhdistyksen verkkoviestintä (kotisivut), Myrskylä 

 

KYLÄJAOSTON TOIMINTA 
 
SILMU-kylät on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos, joka 
toimii alueellisena kyläyhdistyksenä, kylätoiminnan aktivoijana 
ja kylien kumppanina. Palveluihin kuuluu mm. neuvonta, 
kyläsuunnitelmien laatiminen yhdessä kylien kanssa, 
tiedottaminen, koulutusten ja tapahtumien järjestäminen sekä kehittämishankkeiden 
toteuttaminen. Toimintaa on rahoitettu Suomen Kylät ry:n kautta saadulla Maa- ja 
metsätalousministeriön myöntämällä valtionavulla kylätoiminnalle.  
 
Avoimet Kylät verkossa ja Uudenmaan Kyläralli 
Avoimet Kylät verkossa –päivään 12.6. SILMU-kylät alueelta osallistui viisi kylää ja yksi 
kunta. Päivä oli valtakunnallinen kyläpäivä kylätoiminnan puolesta ja tapahtumalla lisättiin 
kylätoiminnan näkyvyyttä ja edistettiin positiivista mielikuvaa maaseutuasumisesta.  
Samana päivänä alkoi myös Uudenmaan kyläralli, jota ajettiin virtuaalisesti 15.8. saakka. 
Kyläralli toteutettiin yhteistyössä Uudenmaan Kylät ry:n kanssa. Mobiilipelin avulla sai 
vierailla kylissä, vastata kysymyksiin erikoiskokeilla sekä tutustuta erilaisiin kyläkohteisiin. 
 
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 muusikko 
Henna Nieminen Kimonkylästä. 
 
Hopeinen kylätoiminnan ansiomerkki myönnettiin Loviisalaiselle Tora Öhrströmille 
ansiokkaasta toiminnasta kylätoiminnan ja toimintaryhmän luottamustehtävissä. 
 
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 Bromarv 
Raaseporissa. Kunniamaininnan sai Pohjan kirkonkylä, myös Raaseporista 
 
Yhteistyö, edunvalvonta ja vaikuttaminen 
Kyläneuvoja osallistuu aktiivisesti erilaisiin työryhmiin ja ohjausryhmiin, joilla on yhteyttä 
maaseudun kehittämiseen monella tavalla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. 
Vuoden aikana oli yhteensä 102 eri yhteistyöryhmien palaveria tai kokousta.  
 
SILMU-kylät yhteistyöhankkeet 
 
Föreningshus i utveckling 2021–2022 
SILMU-kylät toimii yhteistyökumppanina Uudenmaan Kylät ry:n hallinnoimassa 
hankkeessa. Rahoittaja on Svenska Kulturfonden ja hanke on suunnattu koko Uudenmaan 
ruotsinkielisten kylätaloja ylläpitäville tahoille. 
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Kyläkoutsi – osaamista kyliin ja kortteleihin 2021–2022 
Kyläkoutsi | Byacoachning on yhteistyöhanke Uudenmaan Kylät ry:n, Päijät-Hämeen kylien 
ja Kymenlaakson Kylät ry:n kanssa. Hankkeessa tehdään koulutuskokonaisuuksia 
kylätoiminnalle valtakunnallisesti. Hanketta hallinnoi Päijänne Leader. 
 
SILMU-kylät koko toimintakertomus 2021 on luettavissa sivulla www.itukylat.fi  

 

Nuorisojaoston toiminta   
Nuorisojaosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa Teams -
videokokoukseen ja lisäksi yksi kokous järjestettiin hybridinä. 
Alkuvuoden kokouksessa käsiteltiin edellisenä vuonna saapunut 
FYRKKA-hakemus.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FYRKKA –hakemusten käsittelymäärät ja myönnetty rahoitus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FYRKKA –rahoitus, Maksuton EA-koulutus nuorille. 

FYRKKA 
Vastaanotetut  
hakemukset  

Puolletut  
hakemukset  

Myönnetty 
FYRKKA  

2017 10 9 4 740 € 
2018 16 10 7 390 € 
2019 10 7 4 237 € 
2020 8 5 3 242 € 
2021 0 1 585 € 

Yhteensä 44 32 20 194 € 



 

  15(17)  

Viestintä ja tiedottaminen 
Viestinnän tueksi on laadittu yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma, joka on liitetty osaksi 
laatukäsikirjaa. 

Tärkeimmät viestintäkanavat: 

Kotisivut:Silmu.info: sivuston kautta tiedotetaan mm. rahoitusmahdollisuuksista, 
hakumenettelystä, ajankohtaisista asioista ja esitellään rahoitettuja hankkeita. 

 

 
SILMU ry:n kotisivujen kävijämäärät vuonna 2021. Taulukosta käy ilmi, että sivun katselukertoja oli 
16 049 ja sivuston käyttäjiä 5217. 
 
Itukylät.fi: on tiedotuskanava kylätoimintaa varten. Verkkosivuilla on 26 kylän kotisivut. 
 
Sähköinen uutiskirje: tiedotetaan SILMU ry:n toiminnasta jäsenistölle ja uutiskirjeen 
tilaajille.  
 
Sosiaalinen media:  

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, Leader toiminnan 
instagram perustettiin marraskuussa. Nuorisojaoston asioista tiedotetaan myös 
Instagramin kautta. 

o Youtube: Oma kanava videomateriaalin jakeluun. Kanava perustettiin 
marraskuussa 2021.  

 
 Leader Kylätoiminta Nuorisotoimi

nta 
Yhteensä 

Ajankohtais-
tiedote 

   lähetetty 17 
tiedotetta (841 
tilaajaa/jakelu) 

Facebook 423 seuraajaa 
382 tykkääjää 

SILMU-kylät: 
564 tykkääjää 
 

85 seuraajaa  

Twitter  101 seuraajaa   
Instagram 63 seuraajaa  

 
178 seuraajaa 66 seuraajaa  

Uutiskirjeen jakelua ja sosiaalisen median seuraajamäärät vuonna 2021.  
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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 
sähköisesti, sosiaalisen median kautta ja painetun materiaalin avulla sekä osallistumalla 
tilaisuuksiin ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia pääosin virtuaalisesti. 
 
Koulutus 
Henkilökunta ja hallituksen jäsenet ovat vuoden 2021 aikana osallistuneet Maa- ja 
metsätalousministeriön, 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 kunnat, yritysneuvontaorganisaatiot ja 
oppilaitokset, Uudenmaan ELY-keskus ja muut Leader-ryhmät, etenkin Uudellamaalla sekä 
muut naapuri 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 tilaisuuksien järjestämiset. Alla on esitetty yhteenveto SILMU ry:n tapaamisista 
ja muusta toiminnasta vuodelta 2021. 

Sidosryhmätapaamiset  Kpl 
Kunnat 10 
ELY-keskus 7 
Maakunnat 0 
Ministeriöt ja Ruokavirasto 25 
Alueelliset tapaamiset 13 
Valtakunnalliset tapaamiset 16 
Leader-tapaamiset 20 
Yritysneuvontaorganisaatiot 3 
SILMU-kylät koulutukset, tapaamiset, tapahtumat, 
osallistumiset 89 
Muut  10 
Muu toiminta Kpl 
Tiedotus ja aktivointitilaisuudet  7 
SILMU ry:n tapaamiset, palaverit, kokoukset ja koulutukset 24 
Hankkeiden ohjausryhmät 4  
Kansainväliset toimenpiteet 0 
Henkilökunnan osallistuminen koulutuksiin ja seminaareihin 2  
Muut tapaamiset 1 
Uudet kontaktit 3 
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Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen 
Alun perin kaksipäiväiseksi tapahtumaksi suunniteltu ’Suomenruotsalainen 
Maaseutuparlamentti’ järjestettiin verkkoseminaarina 25.3. Päivän teemat olivat mm. 
”Maaseudun uudet mahdollisuudet ja Trendit & Tulevaisuus”.   
 

Muu keskeinen toiminta vuonna 2021 
 yhteistyö EMO ry:n kanssa: hoidamme ostopalveluna taloushallinnon ja hankkeiden  

maksuneuvonnan 
 oman toiminnan kehittämisseminaarin järjestäminen 
 uusien hallitusjäsenten koulutustilaisuus 
 osallistuminen ESKO kalatalousryhmän hallitukseen asiantuntijajäsenenä 
 parhaiden hankkeiden valinta ja palkitseminen 

 

2021 KUSTANNUSARVIO TOTEUMA  

Palkat sivukuluineen 196 849 187 995 

Ostopalvelut 12 769 19 031 

Vuokrat 12 040 10 680 

Palkkiot 11 500 20 603 

Matkakulut 24 243 4 784 

Muut kustannukset 31 231 14 558 

Yhteensä 288 632 257 651 

   
 
Kustannusarvio ja toteuma vuonna 2021.  
 
Heitot budjetoidun ja toteutuneen välillä: Covid 19 –pandemia vaikutti melkoisesti 
toimintaan, koska melkein kaikki budjetoidut/suunnitellut tapahtumat ja tilaisuudet 
jouduttiin järjestämään virtuaalisesti. 


