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SILMU RY:N KEVÄTKOKOUKSEN PARHAAT PALAT
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kevätkokouksen yhteydessä 21.5. palkittiin parhaimmat Leader-hankkeet kahdessa
kategoriassa, paras yleishyödyllinen hanke ja paras yrityshanke. Lisäksi palkittiin vuoden SILMU kylä. Palkinnot
menivät tänä vuonna toimijoille Pukkilaan, Lapinjärvelle ja Porvooseen.
Parhaimman yleishyödyllisen kehittämishankkeen tittelin sai Ampun 4H-yhdistys ry, joka toteutti Ruokapakki -hanketta
yhteistyössä Lahden 4H-yhdistyksen kanssa Lapinjärven, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan ja Pukkilan alueella
vuosina 2015-2018. Parhaana yrityshankkeena palkittiin Lapinjärvellä toimiva Ullakko-tuotteen Veisto-tuotteet -hanke,
joka toteutettiin vuosina 2015-2018.
Hankkeet on valittu kuluvalla ohjelmakaudella (2014-2020) rahoitetuista Leader-hankkeista, jotka ovat päättyneet
vuoden 2018 aikana. Valintakriteereiksi SILMU ry on määritellyt, että palkittavalla yleishyödyllisellä hankkeella tulee
olla huomioarvoa ja hyvä näkyvyys. Lisäksi hankkeen tulee hyödyntää suurta henkilömäärää, ja että hankkeen
etenemisprosessi on ollut sujuvaa. Palkittavalla yrityshankkeella tulee olla työllistävä vaikutus, yrityksellä hyvät
tulevaisuusnäkymät ja hankkeen etenemisprosessi on ollut sujuvaa.
Vuoden kyläksi valikoitui yleisövinkkien perusteella Kerkkoon kylä Porvoossa perusteluilla, että Kerkkoon kylä tekee
erinomaista, suunnitelmallista ja tulevaisuuteen tähtäävää kehittämistyötä palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien
säilyttämiseksi kylässä.
Vuoden kylä -valinnalla SILMU-kylät haluaa nostaa esille kylien monipuolista toimintaa, lisätä kylätoiminnan
tunnettavuutta ja jakaa muille hyviä esimerkkejä siitä, miten kylissä voi itse kehittää ja tehdä asioita. Voittajakylä
palkittiin rahapalkinnolla ja kunniakirjalla sekä Porvoon kaupungin antamalla lahjakortilla.
Kevätkokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat, eli vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuoden 2018
aikana SILMU ry:n hallitus käsitteli kaksi yleishyödyllistä tukihakemusta ja rahoitusta myönnettiin molemmille
hakemuksille. SILMU ry käsitteli vuoden 2017 puolella 11 hakemusta, jotka rahoitettiin vuoden 2018
rahoituskehyksestä. Kaikkiaan tukea myönnettiin 406 625 €.
Koko ohjelmakauden (2014-2020) aikana SILMU ry on myöntänyt tukea yhteensä 3 090 314 €.
Leader toiminnan lisäksi yhdistyksellä on kolme jaostoa, joihin on kerätty henkilöitä, jotka edustavat kunkin jaoston
teemaa:
Kyläjaosto / SILMU-kylät toimii aktiivisesti alueen kylätoimijoiden kanssa tarjoten heille erilaisia palveluita ja tukea
omaan toimintaan.
Nuorisojaosto toimii nuorten hyväksi ja myöntää mm. FYRKKA-rahoitusta nuorten omiin pieniin hankkeisiin.
Kaupunkijaosto on valmistellut PORVOON MITALLA – MED BORGÅ MÅTT kansalaislähtöisen
kehittämissuunnitelman.
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