TOIMINTAKERTOMUS
2013

TAUSTAA
Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007–
2013 ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 - 2013. SILMU ry on yksi
Suomen 55 toimintaryhmästä joka ohjelmakauden 2007–2013 aikana toteuttaa paikallista
Leader- kehittämisohjelmaa. SILMU ry on saanut rahoitusta ohjelman toteuttamiselle Maa- ja
metsätalousministeriöltä. SILMU ry:n rahoituskehys vuosina 2007 - 2013 on 7.6 miljoonaa
euroa, josta julkisen rahan osuus on 4.9 miljoonaa euroa.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oman alueensa kehitystä, elinolojen ja ihmisten hyvinvointia sekä tukea muita alueen toimijoita. SILMU ry:n tavoitteena on vahvistaa maaseudulla
asuvien ihmisten yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuutta sekä lisätä mahdollisuuksia kaikkien
ihmisten aktiiviseen elämään, vapaa-aikaan sekä toimeentuloon maaseudulla. Yhdistys on
kaksikielinen ja sen toimintaideana on uusien paikallisten virtausten käyttäminen maaseudun
hyvinvoinnin ja tasapuolisen kehityksen turvaamiseksi.
SILMU ry kattaa yhteensä 10 kunnan alueen. Alue koostuu Loviisan, Porvoon ja Mäntsälän
suuralueista. Porvoon keskusta-alue ja Gammelbackan kerrostaloalue sekä Sipoon Nikkilän
taajama-alue on rajattu pois toiminta-alueesta. Maaseutualueilla asuu n. 88 000 ihmistä. Yhdistyksen toimipisteet ovat Porvoossa ja Loviisassa.
Toimintaryhmien sopimusten allekirjoitustilaisuus järjestettiin Valkoisessa salissa Helsingissä
6. marraskuuta 2007. Tilaisuudessa vahvistettiin EU:n ja valtion myöntämä tuki SILMU
ry:lle, joka on yhteensä 5 058 400 € vuosille 2007 - 2013. Varsinainen toiminta alkoi vuoden
2007 lopulla yhdistyksen toimihenkilöiden valinnan ja työsuhteiden alkamisen myötä.

YHDISTYKSEN RESURSSIT 2013
Jäsenet
Yhdistys pyrkii integroitumaan toiminta-alueeseensa mm. jäsentensä avulla. Henkilökunta ja
hallituksen jäsenet hankkivat yhdistykselle lisää jäseniä. Vuoden 2013 lopussa jäseniä oli yhteensä 280 joista 35 on yhteisöjäsentä. Nuoria alle 25 v. jäseniä yhdistyksessä on 13. Nuorten
jäsenten mukaan saaminen toimintaan on haasteellista.
Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 25.4.2013 Porvoossa Kerkkoon Nuorisoseurantalo Toivolassa. Erovuorossa vuonna 2013 olivat yksittäiset maaseudun asukkaat. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Gunilla Holmberg Sipoosta ja varapuheenjohtajana on toiminut Veijo Peltola Mäntsälästä.
Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2013. Tilintarkastajaksi valittiin Tony Granström, varalle
Rainer Lindström ja toiminnantarkastajaksi valittiin Markku Laine sekä varalle Marina
Bergheim-Ahlqvist.
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Hallitus
SILMU ry:n hallituksen valinnassa noudatetaan kolmikantaperiaatetta ja hallituksen jäsenet
valitaan siten, että he edustavat mahdollisimman tasapuolisesti SILMU ry:n koko toimintaaluetta.
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Julkinen taho

Julkinen taho

Marianna Hyväkkä
Thomas Antas
Veijo Peltola
Yritykset ja yhdistykset
Mia Aitokari
Tiina Whiley
Heikki Nyström

Artjärvi/Orimattila
Lapinjärvi
Mäntsälä
Loviisa
Porvoo
Askola

Yksittäiset maaseudun asukkaat
Tapani Lempinen
Heikki Manner
Tuula Salo

Heli Kuosa
Martin Söderlund
Jyrki Kosonen
Yritykset ja yhdistykset
Benitha Timola
Ian Nordman
Jarkko Lehtonen

Pukkila
Porvoo
Mäntsälä
Porvoo
Sipoo
Askola

Yksittäiset maaseudun asukkaat
Pornainen
Loviisa
Porvoo

Ulla-Maija Upola
Tuomo Toura
Helena Saatsi

Pornainen
Pukkila
Mäntsälä

Taulukko 5. SILMU ry:n hallituksen kokoonpano 2013
Työryhymät
Yhdistyksen toiminnan selkeyttämiseksi on perustettu kaksi työryhmää: työvaliokunta ja yritysryhmä. Työvaliokuntaan on kuulunut vuonna 2013 puheenjohtaja Gunilla Holmberg sekä
jäsenistä Mia Aitokari, Tuula Salo ja Veijo Peltola. Työvaliokunta ei kokoontunut vuoden
2013 aikana.
Yritysryhmään on kuulunut vuonna 2013 työntekijöistä Heli Mutanen ja Gina Forsström sekä
hallituksen jäsenistä Tiina Whiley ja Heikki Nyström. Yritysryhmän tehtäviin kuuluu yrityshakemusten arviointi sekä linjausten laatiminen. Hakemukset on lähetetty yritysryhmälle sähköisesti ja ryhmän jäsenet ovat kommentoineet niitä sähköpostitse.
Henkilöstö
Hallintopäällikkönä toimii Gina Forsström, toimistopäällikkönä Tiina Kurki, Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö hankkeen hankeneuvojana Heli Mutanen. Rakennusperinteen vaaliminen -hankkeen hankesihteerinä työskenteli Barbro Bergman-Robertz 50 % työpanoksella kesäkuun loppuun asti ja heinäkuusta joulukuun loppuun asti kokoaikaisena. Lisäksi yhdistys on
ostanut tiedotuspalveluita Atelier O Oy:ltä/Tiina Mazet.
Toimipaikat
SILMU ry:llä oli kaksi toimipaikkaa. Porvoossaa työskenteli hallintopäällikkö, toimistopäällikkö ja Rakennusperinteen vaaliminen – hankkeen hankesihteeri. Hankeneuvoja työskenteli
Loviisan maaseututoimipisteen tiloissa Loviisassa.
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TOIMINTA VUONNA 2013
Hanketoiminta
SILMU ry:n hanketoimintaa ja tukien myöntämistä ohjaavat Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2007–2013 sekä oman alueen Leader-ohjelma. Vuonna 2013 on hanketoimintaa tuettu toimintalinjojen 3 ja 4 puitteissa.
Kyselyjä ja hankehakemuksia 2007–2013
Hankekyselyt
Yrityshanke
kyselyt
ei tukikelpoiset
haettu
puollettu
Yleishyödyllinen hanke
kyselyt
ei tukikelpoisia
haettu
puollettu
joista alueiden välisiä
joista kansainvälisiä

Koordinointihankkeet

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8
0
1
1

50
3
8
4

95
3
19
9

50
4
13
7

61
12
14
7

47
11
17
8

50
5
3
3

7
0
1
1
0
0
0

62
2
13
11
2
0
0

70
0
21
16
0
0
1

68
9
37
30
8
0
0

81
10
18
15
2
1
0

54
8
39
32
3
0
0

46
4
16
11
1
1
0

Taulukko 1. Hankeyhteydenotot 2007–2013
Hanketapaamiset
Hanketapaamisia oli vuoden aikana 87 kpl. Hanketapaamisia on ollut hankkeen suunnitteluja valmisteluvaiheessa sekä maksatusten yhteydessä. Hankehakijoihin on lisäksi oltu yhteydessä myös siinä vaiheessa kun hanke on saanut päätöksen ELY-keskukselta. Siinä vaiheessa
hakijalle on tarjottu mahdollisuutta, että yhdessä hakijan kanssa käydään läpi saatu päätös ja
samalla keskustellaan hankkeen etenemisestä, maksuhakemuksen tekemisestä ym. tarpeellisesta.
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Rahoitetut hankkeet
SILMU ry on vuonna 2013 vastaanottanut 19 tukihakemusta joista 14 on saanut puoltavan
lausunnon. Jätetyistä tukihakemuksista kolme on ollut yritystukihakemuksia ja 11 on ollut
hanketukihakemuksia joista yksi toteutettiin kansainvälisenä hankkeena.
TP

Hankkeen nimi

411
412
421

Ei hankkeita vuoden 2013 aikana
Ei hankkeita vuoden 2013 aikana
Agrisociale cultivating citizenchip

413

Lähi- ja luomuruokaa Pukkilan kunnan keskuskeittiöön
Renstrandsträsket
Kansainvälisyyttä kylälle
Kukka-Maaria Kärki, kehittäminen
Kukka-Maaria Kärki, investoinnit
Itä-Uudenmaan kyläportaali palvelee
Sandholmsvägens ytbeläggning
Tilla Oy:n Derma Line
Korsmalmin lähiliikuntahanke
Korttia H1
Nopsatassu
Renovering av Centrum
Kuggom utbildnings- och kulturcentrum
Renovering av Hansas kök

Hankelaji

kansainvälinen ja alueiden välinen
kehittämishanke
elinkeinojen kehittämishanke
investointihanke
kehittämishanke
yrityshanke
yrityshanke
kehittämishanke
investointihanke
yrityshanke
investointihanke
investointihanke
yrityshanke
investointihanke
kehittämishanke
investointihanke

Taulukko 2. Vuonna 2013 rahoitetut hankkeet
Koko ohjelmakauden hanketoiminta
Yhdistys on toiminnan alkamisesta vastaanottanut yhteensä 221 tukihakemusta joista 154 on
saanut puoltavan lausunnon. Rahoitetuista hankkeista 115 on yleishyödyllisiä kehittämis-,
koulutus- tai investointihankkeita ja yrityshankkeita on ollut 37. Hankkeista 16 on toteutettu
alueiden välisinä hankkeina ja kaksi kansainvälisinä hankkeina.
Päätöksenteko
Uudenmaan ELY-keskus tekee lopullisen päätöksen hankkeiden rahoittamisesta ja maksuhakemuksista suoritettuaan laillisuustarkastuksen. Vuoden 2013 loppuun mennessä kaikki jätetyt hakemukset olivat saaneet päätöksen Uudenmaan ELY-keskukselta. Vaikka hankkeen voi
aloittaa omalla riskillä ennen päätöstä, ovat useimmat jääneet odottamaan lopullista päätöstä
ennen toiminnan aloittamista tai aloittaneet sen sellaisilla toimenpiteillä jotka eivät ole kovin
kalliita.
Jätetyt maksuhakemukset
Vuoden 2013 aikana 58 hanketta jätti maksuhakemuksen joista 55 sai maksupäätöksen vielä
saman vuoden aikana.
Päättyneet hankkeet
Vuoden 2013 loppuun mennessä yhteensä 105 hanketta on päättynyt (saanut loppumaksupäätöksen). Päättyneiden hankkeiden osalta ja niille myönnetyistä tuista noin 8,2 % on jäänyt
käyttämättä.
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Kansainväliset hankkeet ja kansainvälinen toiminta
Vuonna 2011 rahoituspäätöksen saanut kansainvälinen yleishyödyllinen kehittämishanke
Ympäristötietoisuutta yli rajojen käynnisti toiminnan ja sen myötä myös SILMU ry:n hallitus
ja henkilökunta vierailivat Englannissa Durhamin alueen toimintaryhmän luona tutustuen heidän alueeseensa ja heidän toimintaansa ja miettien samalla mitä yhteistyömahdollisuuksia
löytyisi.
Vuonna 2013 rahoituspäätöksen saanut kansainvälinen (ja alueiden välinen) yleishyödyllinen
hanke ”Agrisociale cultivating citizenchip” ei ehtinyt käynnistää toimintaansa vuoden 2013
puolella.
Hakemusten käsittelyajat
Tukihakemukset
Käsittelyajat olivat SILMU ry:n tukihakemusten käsittelyn osalta vuonna 2013 keskimäärin
59 päivää/hakemus siitä päivästä lähtien laskettuna kun tukihakemus on diaarisoitu toimintaryhmässä siihen päivään kun se on lähetetty Uudenmaan ELY-keskukseen. Vastaava luku
ELY-keskuksen käsittelyajassa oli 74 päivää.
Maksatus
Maksuhakemusten käsittelyajat toimintaryhmässä ovat olleet keskimäärin 21 päivää siitä kun
maksatushakemus on saapunut toimintaryhmään siihen päivään kun se on lähetetty ELYkeskukseen. ELY-keskuksen osalta vastaava keskimääräinen käsittelyaika on ollut 21 päivää.
Omat hankkeet ja hankkeet joissa ollaan mukana
Connections for Rural Areas – CORAL
SILMU ry toteuttaa 1.12.2011 - 28.2.2013 välisenä aikana yhdessä EMO ry:n, Linnaseutu
ry:n ja Ykkösakseli ry:n kanssa kansainvälisyyttä edistävävän hankkeen. Toimenpiteissä keskeisenä sisältönä on kv-hankeneuvojan suoraan hanketoimijoille suunnattava ohjaus, neuvonta sekä asiantuntijapalvelut kuten hanketoimijoille annettava tapauskohtainen neuvonta ja
ohjaus, hanketoimijoiden kv-verkostoitumisessa avustaminen, kontaktien luominen, sopimusten laatimisessa avustaminen, pienimuotoiset käännöstyöt sekä toimijoiden kv-käyntien edellyttämien valmistelujen tekeminen. Lisäksi hankkeen aikana laaditaan kv-toimintaan liittyvän
esittely- ja markkinointimateriaalin laatiminen ja yleisten tiedotustilaisuuksien järjestämiseen
liittyvät valmistelut.
Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö
SILMU ry jätti marraskuussa 2010 Uudenmaa ELY-keskukselle Leader-rahoitushakemuksen
alueiden väliselle kehittämishankkeelle ”Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö”. Kumppaneina hankkeessa ovat EMO ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry sekä Kehittämisyhdistys Sepra ry.
Lisäksi kylien yhteenliittymät kyseisten toimintaryhmien alueilta osallistuvat hankkeeseen
yhteistyökumppaneina. Hanke on kolmivuotinen ja hanke käynnistettiin heti hakemuksen
jättämisen jälkeen julkaisemalla hankeneuvojan paikka haettavaksi. Henkilö palkattiin kuitenkin vasta kun virallinen rahoituspäätös oli saatu. Hankeneuvoja valmistelee SILMU ry:n
alueella mm. hankehakemuksia yhdessä hakijoiden kanssa, laatimaan kv-strategian alueella ja
kartoittamaan alueen toimijoiden kansainvälisyyshalukkuus ja tarpeet. Alueiden välisessä
osiossa on tarkoitus lisätä mukana olevien toimintaryhmien yhteistyötä ja oppia toisiltamme
hyviä käytäntöjä. Hanke käynnistyi maaliskuun lopulla 2011 kun hankeneuvoja Heli Mutanen
palkattiin tehtävään. Hankeneuvojan työpaikka sijaitsee Loviisan maaseututoimipisteessä.
Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja hankeneuvojalla on ollut kädet täynnä töitä alusta alkaen.
Hankkeen kaikki toimenpiteet saatiin toteutettua vuoden 2013 loppuun mennessä.
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Leader asiamies 2
SILMU ry, niin kuin kaikki muutkin Suomen toimintaryhmät osallistuvat alueiden väliseen
hankkeeseen, jossa palkataan yhteinen Leader-asiamies. Hänen tehtävänään on edistää toimintaryhmien yhteisiä asioita. Hankeen aikana (1.11.2012–31.12.2014) organisoidaan toimintaryhmien valtakunnallinen yhteistyöfoorumi ja toteutetaan sisäinen viestintäkanava (intranet
SYTY ry:n kotisivujen yhteyteen). Luodaan sisäistä viestintäkanavaa hyödyntäen käytäntöä,
jonka avulla tieto kulkee toimintaryhmien välillä. Tehdään Leader-riskien kartoitus ja suunnitelma niiden varautumiseen sekä kootaan esimerkkejä jo toteutetuista hyvistä käytännöistä.
Kaupunki-Leaderin tueksi luodaan mentorointi -järjestely. Määritellään toimintaryhmien yhteinen viesti ja siitä kertovat elementit sekä toteutetaan ne. Toiminnan puitteiden kehittäminen: Leader-asiamiehen toiminta eri foorumeissa. Hanke järjestää vuosittain teemaan liittyvän
tilaisuuden toimintaryhmille.
Rakennusperinteen vaaliminen
Hanke toteutetaan SILMU ry:n toiminta-alueella 1.1.2012–31.12.2014 välisenä aikana. Sen
tavoitteena on lisätä yhteistyötä alalla toimivien organisaatioiden välillä, parantaa perinnerakentamisen osaamista, helpottaa aiheesta kiinnostuneita löytämään tietoa sekä tukea MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelman ja paikallisen Leader -ohjelman toteutumista. Hankkeessa järjestetään koulutusta, ajankohtaisseminaareja, työnäytöksiä ym. tilaisuuksia ja luodaan kotisivut perinnerakentamiseen liittyen. Hanke käynnistettiin keväällä 2012 palkkaamalla osa-aikainen hankesihteeri. Vuoden 2013 aikana hankkeessa on järjestetty erilaisia luentoja
ja käytännön kursseja, jotka ovat olleet hyvin suosittuja. Kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet
kursseille ja kiinnostusta löytyy alueen ulkopuoleltakin. Vuoden aikana on kehitetty hankkeen kotisivuja ja Facebook -sivuja on päivitetty. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa
vuonna 2013. Loppuvuodesta kerättiin aktiivisista toimijoista ryhmä, joka mietti hankkeen
jälkeistä tulevaisuutta alueella sekä mahdollista jatkohanketta.

Ohjelmien toteutuminen
Hankkeiden ja ohjelmien toteutuksen seuranta
Sitä mukaa kun puoltavia lausuntoja tehdään, hankepäätöksiä saadaan tai seurantatietoja jätetään, tietoja syötetään erilaisiin seurantataulukkoihin joilla seurataan sekä hankkeiden etenemistä ja että alueen oman Leader ohjelman ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutumista.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013
SILMU ry:n ohjelmakauden suuntaa antava kehys määriteltiin ohjelmakauden alussa
5 058 400 €:si josta 20 % eli 1 011 680 € osoitetaan yhdistyksen käyttöön toimintarahana ja
loput, eli 4 046 760 € osoitetaan myönnettäväksi hanke- ja yritysrahoituksena alueen toimijoille. Tuesta 45 % (2 276 300 €) tulee EU:lta, 35 % (1 770 400 €) valtiolta ja 20 % (1
011 680 €) alueen kunnilta. Vuosittain tästä suuntaa antavasta kehyksestä irrotetaan toimintaryhmän käyttöön MMM:n määrittelemä osuus myöntökiintiönä (toimintarahaa ja/tai hanke- ja
yritysrahoitusta). Toimintaryhmän lopullisen kehyksen suuruuteen vaikuttaa lisäksi hieman
alueiden väliset hankkeet.
Vuoden 2013 myöntökiintiö
Vuoden 2013 hankkeille myönnettävä kiintiö oli kokonaisuudessaan 534 177,50 €. Summa
koostuu uudesta kiintiöstä (285 000 €), palautuvasta (hankkeille myönnetty mutta käyttämättä
jäänyt osa hankkeen päätyttyä) kiintiöstä (153 920 €) sekä lisäkehyksestä (95 257,50 €). Osa
vuoden 2013 kehyksestä sidottiin jo vuoden 2012 puolella ja loput vuoden 2013 myöntökiintiö sidottiin vuoden 2013 puolella. Samalla sidottiin koko kuluvan ohjelmakauden kehys n. 5
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milj. €. Sidotut tuet ohjautuivat toimintalinjoille 3 ja 4. Toimintaraha on sidottu ELYkeskuksen päätöksillä kokonaisuudessaan.
Uusi myöntökiin- Palautuva ja lisä- Myöntökiintiö
Hallituksen
Toimenpide
tiö
kehys
yhteensä 2013
puoltamat
Toimenpide 413

228 000,00 €

244 794,50 €

472 797,50 €

227 393,08 €

Toimenpide 421

57 000,00 €

4 380,00 €

61 380,00 €

50 595,00 €

285 000,00 €

249 177,50 €

534 177,50 €

277 988,07 €

Yhteensä

Taulukko 3. Vuoden 2013 myöntökiintiö, puolto
SILMU ry:n Maaseudun Leader – kehittämisohjelma 2007–2013
Paikallisen ohjelman toteutuminen on kytketty valtakunnallisen ohjelman toteutumiseen vaikka toimintalinjat ovat erilaiset kuin valtakunnallisessa ohjelmassa. Paikallinen ohjelma on
jaettu kahteen osaan: Mäntsälän suuralueeseen sekä Porvoon ja Loviisan suuralueeseen. Alueiden painotukset ovat hieman erilaiset. Paikallista ohjelmaa seurataan erillisessä seurantataulukossa. Alla on yhteenveto seurannasta.
Taulukko 4. Paikallisen Leader-ohjelman toteutuminen 2007–2013
Paikallisen Leader-ohjelman
indikaattorit
Mäntsälän suuralue yhteensä
Yrittäminen ja työ
Osaaminen
Ympäristö ja luonto
Lähi-infra
Kylä ja kulttuuri

Ohjelman
mukaan

Sidottu (hallituksen
päätöksillä)

Sidonta-%
ohjelmasta

Toteuma-%
Toteutunut
ohjelmasta
(päättyneet
(päättyneet
hankkeet)
hankkeet)

1 456 819,20

807 084,72

55,40 %

379 793,04

26,07 %

364 204,80
145 681,92
291 363,84
291 363,84
364 204,80

35 180,80
2 998,44
97 889,13
15 795,01
655 221,34

9,66 %
2,06 %
33,60 %
5,42 %
179,90 %

17 407,95
3 897,97
94 690,23
11 088,10
252 708,79

4,78 %
2,68 %
32,50 %
3,81 %
69,39 %

Porvoon ja Loviisan suuralue yhteensä

2 589 900,80 2 650 875,77

102,35 % 1 133 561,73

43,77 %

Nuoriso, ympäristö, saaristo, kulttuuri- ja
perinne sekä muu yhteistyö

1 035 960,32 1 353 310,68

130,63 %

610 986,58

58,98 %

Elinkeinot ja työllisyys

517 980,16
1 035 960,32

93,15 %
78,68 %
55,40 %

118 581,78
403 993,37
123 704,62

22,89 %
39,00 %
26,07 %

Kylätoiminnan kehittäminen
AV ja KV hankkeet

482 480,46
815 084,63
597 695,04

Viestintä ja koulutus
Ulkoinen ja sisäinen viestintä
Vuonna 2013 SILMU ry järjesti kolme lehdistötilaisuutta. Lehdistötilaisuudet pidettiin Mäntsälässä, Porvoossa ja Loviisassa. Jokaiseen tilaisuuteen kutsuttiin myös 2-5 paikallista hanketta joita on rahoitettu SILMU ry:n kautta Leader - rahoituksella. Hankkeet saivat itse esitellä
hankkeidensa sisältöä ja toteutumista.
Muiden toimijoiden ja itse järjestettyihin tilaisuuksiin, joissa SILMU ry:n toimintaa ja Leader
- rahoitusmahdollisuuksia on esitelty vuoden 2013 aikana, on osallistuttu yhteensä 13 kertaa.
SILMU ry ylläpitää jatkuvasti yhteyttä alueen toimijoihin sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista ja rahoittamismahdollisuuksista mahdollisimman laajasti. Alueen toimijoita ovat mm.
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yhdistyksen jäsenet, kunnanjohtajat, kuntien yhteyshenkilöt, Itä-Uudenmaan Kylät ry, ProAgria Uusimaa, Uusyrityskeskukset, kehitysyhtiöt, yrittäjäyhdistykset ja muut alueella toimivat
yhdistykset.
SILMU ry:llä on omat kotisivut osoitteessa www.silmu.info joiden kautta tiedotetaan mm.
tukimahdollisuuksista, hakumenettelystä, ajankohtaisista asioista ja esitellään rahoitettuja
hankkeita. Uudet kotisivut avattiin kesällä 2013.
Kesällä 2012 Leader-ryhmä otti käyttöön sähköisen tiedotuspalvelun, jonka avulla Leaderryhmä lähettää kuukausittain ajankohtaistiedotteen, jossa kerrotaan tärkeimmät paikalliset ja
valtakunnalliset tapahtumat sekä SILMU rf:n toiminnasta. Vuoden 2013 lopussa tilaajia oli
noin 500.
Yhdistyksen toimintaa, hankkeita ja ohjelman toteutustilannetta on esitelty maaseutujaoksen
kokouksissa.
Yhdistyksen toimintaa, rahoitettuja hankkeita ja toiminta-aluetta esiteltiin Leaderseurantakomitealle kesällä 2013.
Vuoden 2013 aikana yhdistykselle perustettiin tiedottamiseen oma Facebook-tili, jota ylläpitää henkilökunta ja tiedottaja.
Sisäinen tiedottaminen hoidetaan mm. sähköpostitse, puhelimitse, intranetillä, yhteisellä kalenterilla, työpaikkapalavereilla ja pilvipalvelulla.
Koulutus
Hankeklinikkatapaamisia on järjestetty hankevetäjille siinä vaiheessa, kun hanke on saanut
päätöksen.
Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat vuoden 2013 aikana osallistuneet Maa- ja metsätalousministeriön, ELY-keskuksen ja Maaseutuviraston järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin.

Sidosryhmäyhteistyö
Käytännön yhteistyötä on kuntatasolla hoidettu kunnanjohtajien, yhteyshenkilöiden, kunnanhallitusten, viranomaisten ja virkamiesten kanssa.
Kuntatapaamiset vuoden 2013 aikana:
 Tapaaminen Mäntsälän uuden yhteyshenkilön kanssa 11.2.
 Yhdistetty kunnanjohtajien ja kuntien yhteyshenkilöiden tapaaminen järjestettiin
15.11. Porvoossa.
Henkilöstö on osallistunut Uudenmaan toimintaryhmien tapaamisiin, joita Uudenmaan ELYkeskus järjestää säännöllisin väliajoin. Vuonna 2013 osallistuimme ELY-keskuksen aamubrunssille johon oli kutsuttu myös maaseutusihteerit ja -asiamiehet.
SILMU ry:n edustajat (5) osallistuivat kaksikielisten Leader-ryhmien tapaamiseen, joka tällä
kertaa järjestettiin Ahvenanmaalla 16.–18.9. Lisäksi olemme osallistuneet kahteen Tampereella järjestettyyn tapaamiseen jotka on tarkoitettu Suomen kaksikielisillä alueilla toimiville
Leader-ryhmille ja kylien yhteenliittymille sekä muille kaksikielisille organisaatioille.
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Vuonna 2013 kävimme yhdessä Uudenmaan muiden Leader-ryhmien kanssa kolme kertaa
neuvottelemassa Uudenmaan liiton kanssa uudesta ohjelmakaudesta.
Yhteistyö Itä-Uudenmaan Kylät ry:n kanssa on jatkunut edellisvuosien tapaan ja syventynyt
yhteistapaamisten johdosta. Vuoden 2013 aikana perustettiin työryhmä selvittämään yhdistymisen tarvetta ja mahdollisuutta.
Hallintopäällikkö on osallistunut Maaseutujaoksen ja ESKO-kalatalousohjelman kokouksiin
vuoden 2013 aikana.
SILMU ry on kuluneen vuoden aikana kerran osallistunut tapaamiseen Kulturfondetin kanssa
ja kerran järjestänyt rahoitusinfotilaisuuden heidän kanssaan.

Muu keskeinen toiminta vuonna 2013









Teemakohtaisissa ohjelman seuranta- ja palauteryhmien tapaamisissa kuluvaa ohjelmakautta analysoitiin ja saatuja tuloksia on hyödynnetty uuden ohjelmakauden valmisteluissa
Uuden ohjelmakauden valmistelut
Durhamin Leader-toimijoiden vierailu Suomessa 12.–15.5.
Osallistuminen kansainvälisen hankkeen päätöstilaisuuteen Durhamissa ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen 23.–26.5.
Tutustuminen Leader Gotlannin toimintaan sekä yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja suunnittelu 1.-2.10.
Toiminnan ja hankkeiden esittelyä mm. liettualaiselle ryhmälle ja thaimaalaislaosilaiselle opiskelijaryhmälle
Toiminnan laatutyö aloitettiin syksyllä, jonka tuotoksena on toimintaa tukeva laatukäsikirja
Osallistuminen Oma mökki messuille, kv-seminaarin, saaristoseminaariin, kyläpäällikköpäiville ym. muihin tilaisuuksiin

Arvio SILMU ry:n toiminnasta vuonna 2013
Uusia hakemuksia otettiin vastaan aiempia vuosia vähemmän, koska rahoituskehys oli ehtymässä. Käynnissä oli vielä 65 hanketta joiden maksuhakemuksia, muutoshakemuksia, seurantatietoja ja raportteja käsiteltiin. Alkuvuonna tehtiin analyysiä ohjelmakauden toiminnasta
sekä kirjoitettiin ensimmäinen luonnos uuden ohjelmakauden strategiasta joka toimitettiin
MMM:lle kesäkuussa. Kommentit strategiasta saatiin lokakuussa.
Yhdistystoiminta on vakaalla pohjalla ja päivittäiset käytännöt sujuvat vaivattomasti. Huomattavissa on kuitenkin pienen organisaation haavoittuvuus kun toiminnassa tapahtuu muutoksia. Tähän tullaan mm. laatutyössä kiinnittämään enemmän huomiota.
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TALOUS 2013
SILMU ry:lle on ohjelmakauden 2007–2013 suuntaa-antavasta kehyksestä varattu 20 %, eli
1 011 680 € toimintarahana käytettäväksi hallintokustannuksiin.
Vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaan SILMU ry:n budjetti oli 275 942,39 €. Tilinpäätöksen mukaan yhdistyksen toiminnasta kertyi kustannuksia kaikkiaan 250 876,60 €. Suurimmat heitot syntyivät Rakennusperinnehankkeen kustannuksissa. Kustannuksia ei syntynyt
suunnitellusti sen takia että hankkeen puitteissa tarjottavalle neuvontapalvelulle ei ole ollut
kysyntää.

Kustannuspaikka
Toimintaraha
Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö
Rakennusperinteen vaaliminen
Oma toiminta
Yhteensä

Budjetoitu
152 368,36
50 218,38
70 735,65
2 620,00
275 942,39

Toteuma
155 603,69
51 076,25
42 763,30
1 433,36
250 876,60
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