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1. SILMUSTA KASVUA 2014–2020 strategian toteuttaminen vuosina 2014–2015
1.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne
Tavoitteita ei tässä vaiheessa pysty ilmoittamaan yksilöidysti ja tarkasti, koska yksikään hanke ei ole tässä
vaiheessa saanut virallista rahoituspäätöstä. Alla kuvaus, miten SILMU ry:lle jätetyt tai rahoitetut
hakemukset toteuttavat strategian painopisteiden tavoitteita:
 Painopiste 6.1 Yritystoiminta ja työllisyys: innovatiivisia, uusia työpaikkoja luovia yritystukihakemuksia
on puollettu useampia
 Painopiste 6.2 Elinvoimaiset kylät: painopistettä toteuttavia hakemuksia on puollettu useampia
Kustannusarvioltaan suuria hakemuksia on tullut paljon. Hakemusten tavoitteet on asetettu korkealle,
joka toivon mukaan indikoi hyviä tuloksia kun toimenpiteitä toteutetaan
 Painopiste 6.3 Ympäristö ja luonto: yksi hakemus on puollettu, joka toteuttaa hyvin painopistettä ja
läpileikkaavia teemoja kansainvälinen yhteistyö sekä lapset ja nuoret
 Painopiste 6.4 Saaristo: muutamaa hyvin painopisteen tavoitteita toteuttavaa hakemusta on puollettu
 Painopiste 6.5 Oma aluekehitystoiminta: yksi strategiaa tukeva hakemus on rahoitettu, joka tukee
painopisteen tavoitteita. Rahoitus nuoriso-Leader -toimintaan on varmistettu ja rahoitus
toimintasuunnitelman laatimiselle on saatu
Hakemuksien kustannusarvioita on jouduttu pienentämään, jotta rahoitusta saadaan jaettua
mahdollisimman monelle hankkeelle ja tämä voi vaikuttaa jossain määrin tavoiteltaviin tuloksiin.
1.2. Toiminta Leader-rahoituksella
Aktivointi-, viestintä-, koulutus- ja muut toimenpiteet strategian toteutumisen edistämiseksi
Strategian toteutumisen edistämiseksi Leader-ryhmä on järjestänyt itse tai osallistunut muiden järjestämin
aktivointi-, viestintä-, koulutus- tai muihin tilaisuuksiin yhteensä 122 kertaa.
Saapuneiden hanke- ja yritystukihakemusten määrä SILMUSTA KASVUA 2014–2020 strategian
painopisteiden mukaisesti
Leader-ryhmä vastaanotti vuonna 2015 yhteensä 58 hakemusta. Yritystukihakemuksia oli 26 kpl ja
hanketukihakemuksia 32 kpl. Neljää hakemusta lukuun ottamatta kaikki hakemukset jätettiin sähköisesti.
Vastaanotetut hakemukset jakautuivat strategian painopisteittäin seuraavasti:
Vastaanotetut hakemukset
6.1 Yritystoiminta ja työllisyys
6.2 Elinvoimaiset kylät
6.3 Ympäristö ja luonto
6.4 Saaristo

2015
30
22
4
2

Myönnetyn rahoituksen jakautuminen strategian painopisteiden mukaisesti
Leader-ryhmä on puoltanut 27 hankkeen rahoittamista. Puolletuista hakemuksista 19 kpl oli hanketukia ja 8
kpl yritystukia. Rahoitusta on myönnetty 1 381 227,05 € joka on 42,15 % Leader-ryhmän koko
ohjelmakauden hankekehyksestä. SILMU ry joutuu alkuvuodesta 2016 miettimään toimenpiteitä, miten
hakemusten kanssa toimitaan, sillä kehys ei tule riittämään kuin korkeintaan puoli vuotta. Puolletut
hakemukset jakautuivat strategian painopisteittäin seuraavasti:
Puollettu rahoitus 2015
Toteuma kpl
Toteuma €
Toteuma- % painopisteestä
Toteuma- % kehyksestä

6.1 Yritystoiminta
ja työllisyys
10
349 082,18
35,51
10,65

6.2 Elinvoimaiset 6.3 Ympäristö
6.4 Saaristo
kylät
ja luonto
14
1
2
750 983,36
180 000,00
101 161,52
45,83
54,93
30,87
22,92
5,49
3,09
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Esimerkkejä hyvistä hankkeista (perustelu, millä valintakriteereillä hyviä)
E-S Arena, hanketuki (investointi)
Hankkeella Eknäs-Sikilän Maaseutuseura ry toteuttaa yhdessä kylien urheilu- ja voimisteluseura Vire ry:n
kanssa hankkeen, jossa luodaan mielekkäitä toimintapuitteita lapsille ja nuorille ja samalla palautetaan
sukupolvien välistä yhteisöllisyyttä. Hankkeen avulla kehitetään monitoimikentän aluetta siten, että se luo
viihtyisät puitteet eri-ikäisille kyläläisille, olivatpa he sitten nykyisiä, tulevia, entisiä, kesä- tai lähialueiden
asukkaita. Erityiskohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän harrastusten mahdollistaminen turvallisessa ja
kotia lähellä olevassa " meidän omassa paikassa", seniori-ikäisiä unohtamatta. Hanke on kyläyhteisöjen
yhteishanke ja se rakentuu vahvalle talkootyölle.
Perustelut
Hankkeeseen osallistuu useamman kylän alueelta laajasti eri toimijoita. Kohderyhmä on myös laaja.
Hankkeessa tehdään poikkeuksellisen paljon talkoita ja nuoret ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun ja
tulevat osallistumaan myös toteutukseen.
Art and the Environment - "Creative Ways", kansainvälinen hanke
Hankkeessa koululaisia tutustutetaan asiantuntijoiden opastuksella erilaisiin oppimisympäristöihin, joissa
ympäristöasioita opitaan kokemuspohjaisesti tapahtumien, työpajojen ja kansainvälisten vierailujen kautta.
Kokemusten, havaintojen ja opitun pohjalta lapset ja nuoret Suomessa ja Englannissa soveltavat oppimaansa
ja tekevät yhdessä ympäristöaiheisia musiikki- ja taideprojekteja, joiden avulla ympäristökokonaisuudet
sisäistyvät paremmin. Hankkeessa eri ympäristöteemojen ympärillä tuotettu musiikki ja taide levittävät
ympäristötietoista ajattelua sosiaalisen median, tiedotusvälineiden ja hankeverkoston kautta sekä tuovat
uudenlaista toimintamallia ympäristökasvatustyöhön.
Perustelut
Hanke toteuttaa SILMUSTA KASVUA 2014–2020 strategian painopisteitä laajasti mukaan lukien kaikki
läpileikkaavat teemat sekä SILMU ry:n kansainvälisyysstrategiaa. Hankkeessa yhdistetään nerokkaasti
ympäristökasvatus, nuoret ja kulttuuri sekä kulttuurivaihto.
STAR - Stopover, Archipelago, Relax in Eastern Uusimaa Region
STAR -hanke kehittää saaristo- ja rannikkoalueelle uusia palvelu- ja tapahtumakokonaisuuksia sekä näiden
myyntiä, markkinointia ja jakelukanavia. Hankkeen tavoitteena on kehittää 25 kansainvälisille markkinoille
soveltuvaa uutta tuotetta sekä viisi yritysten yhdessä tuottamaa yhteistapahtumaa tai yhteisesti rakennettua
tuote- ja palvelupakettia. Hanke edistää yritysverkostojen ja tapahtumakokonaisuuksien mahdollisuuksia
osallistua Visit Finlandin valtakunnallisiin kärkihankkeisiin ja yhteiseen markkinointiin. Hanke sparraa
toimijoita tiimivalmennuksella kehittämään laadukkaita palvelukokonaisuuksia. Hankkeen ohjausryhmänä
toimii Itä-Uudenmaan saaristotyöryhmä. Hanke toteuttaa osallistavaa demokratiaa mm. vuosittaisen
saaristoseminaarin muodossa.
Perustelut
Hankkeen sisältö pohjautuu laajasti valmisteltuun Saaristostrategiaan sekä sen tarpeisiin ja tavoitteisiin.
Hanketta on suunniteltu pitkään ja se kehittää saariston elinkeinotoimintaa saaristolaisten tarpeiden
mukaisesti.
Ykkösmyynnin halli, yritysinvestointi
Hankkeen aikana rakennetaan yritykselle toimitilat, jotka parantavat yrityksen toimintaedellytyksiä
huomattavasti sekä mahdollistavat uuden tuotteen valmistuksen.
Perustelut:
Hankkeen toimenpiteet parantavat työntekijöiden työskentelyolosuhteita sekä luovat uusia työpaikkoja.
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SILMU ry:n rahoittamien hankkeiden yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin ja koordinaatiohankkeisiin
SILMU ry:n oman alueiden välisen ”Vihreän kasvun mahdollisuus” - hankkeen kanssa tehdään yhteistyötä
mm. Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla -hankkeen kanssa osallistumalla mm.
verkostoitumispäivään. Verkoston tavoitteena on yhdessä järjestää erilaisia tapahtumia, demonstraatioita ja
tilaisuuksia. Rahoitettu Itä-Uudenmaan melonta- ja soutukartasto -hanke on matkailuteeman mukainen ja
STAR - Stopover, Archipelago, Relax in Eastern Uusimaa Region -hanke on matkailuteeman mukainen ja on
myös mukana Visit Finland ry:n toiminnassa. Rahoitettu ”Ruokapakki” -hanke on lähiruokateeman
mukainen.
1.3. Toiminta muulla rahoituksella
Toiminta Maaseuturahaston rahoituksella ELY-keskuksen kautta
Leader SILMU on yhdessä Leader Pomovästin, Leader Ykkösakselin ja Leader EMOn kanssa suunnitellut ja
hakenut rahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta hankkeelle ”Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä
Uudellamaalla”. Hanke ei ole saanut lopullista rahoituspäätöstä, mutta ennakkotiedon, että sille
myönnetään rahoitus. Hanke on yhdeksän kuukauden mittainen ja sen tavoitteena on saada ohjelmakausi
2014–2020 nopeasti käyntiin. Hankkeen aikana tehdään viestintätoimenpiteitä koko Uudenmaan alueella,
osallistutaan ELMA-messuille sekä suunnitellaan ja painatetaan viestintämateriaalia.
Toiminta muiden ERI-rahastojen rahoituksella
SILMU ry:lle on myönnetty ESR-rahoitusta hakkeelle ”Kansalaistoimintaa Porvoon kaupunkiin”. Hanke
toteutetaan vuosina 2015–2017. Hankkeen aikana laaditaan toimintasuunnitelma Porvoon keskusta-alueelle
ja perustetaan kaupunki-jaosto, joka tulee olemaan keskeisessä roolissa, kun toimintasuunnitelmaa
lähdetään toteuttamaan hankkeen jälkeen.
Toiminta muulla rahoituksella
SILMU ry on neuvotellut alueen kuntien kanssa ohjelmakauden 2007–2013 käyttämättä jääneiden
kuntaosuuksien osalta, että SILMU saa ne myönnettäväksi nuorten omiin pieniin hankkeisiin nk. nuorisoLeader -toimintaan.
Strategian toteutukseen haettu muu rahoitus

Julkinen tuki

MSR ELY:n kautta
Muut ERI-rahastot
Muu rahoitus

43 750 €
24 514 €

Muu rahoitus

65 000 €

1.4. Päättyneiden hankkeiden vaikutukset
Ei päättyneitä hankkeita.
1.5. Toimintaympäristön muutos ja vaikutukset strategian toteuttamiseen sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle
Analyysi toimintaympäristön muutoksesta ja strategian uudelleen suuntaaminen
Pakolaisten saapuminen Suomeen ja SILMU ry:n alueelle on suurimpia muutoksia, mitä alueella on
tapahtunut strategian kirjoittamisen jälkeen. Pakolaiset ja heidän tarpeensa eivät kuitenkaan ole näkyneet
merkittävästi toiminnassa muulla tavoin kuin että turvallisuuden tunne on heikentynyt. Tämä saattaa
vaikuttaa SILMU ry:n kyläjaoston ”Kylien toimiva ja turvallinen arki”- hankkeen sisältöön ja toimenpiteisiin.
Maaseutuohjelmasta saatu rahoitus on pienentynyt, mutta strategiaan ei tässä vaiheessa tehdä muutoksia,
sillä strategian toteutukseen tullaan hakemaan lisärahoitusta kun se on mahdollista.
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Toiminnan keskeiset tavoitteet ja painopisteet strategian tavoitteiden saavuttamiseksi
1)
ohjelmakauden 2014–2020 käytäntöjen sisäistäminen
2)
info-, koulutus ja muut aktivointitilaisuudet (järjestäminen ja osallistuminen)
3)
tuen hakijoiden neuvonta
4)
toiminnasta tiedottaminen
5)
materiaalin päivittäminen
6)
omien strategian toteutumista edistävien hankkeiden suunnittelu ja toteutus
7)
palaute- ja seurantatietolomakkeen suunnittelu ja käyttöönotto
2. Kuvaus ja arvio SILMU ry:n koko toiminnasta ja laatutyöstä
Onnistumiset
SILMU ry on onnistunut ylläpitämään hyvin yhteyttä alueen toimijoihin sekä kannustamaan heitä
valmistelemaan uusia hakemuksia pitkästä rahoitustauosta huolimatta. Täysin uusia hakijoita sekä yritysettä hankepuolella on tullut yllättävän paljon. Tämä näkyy suuressa määrässä jätettyjä ja käsiteltyjä
hakemuksia. Yhdistys on onnistunut lisäämään jäsenmäärää huomattavasti, tosin nuorten saaminen mukaan
toimintaan on haasteellista. Nuoriso-Leader toiminnan rahoituksen varmistaminen on yksi merkittävimmistä
onnistumisista. SILMU ry:n hallitusjäsenet ovat sisäistäneet uudet työkalut ja kriteereiden käytön hyvin.
Kriteereiden käyttöönoton myötä hankkeisiin paneudutaan entistä paremmin, jonka johdosta
rahoituspäätökset ovat entistä johdonmukaisempia ja hallitustyöskentelyn laatu on parantunut.
Uudet yhteistyöavaukset
Uusina yhteistyökumppaneina on Vihreän kasvun mahdollisuus - hankkeen myötä tullut Luonnonvarakeskus,
Lähiruuan Ystävät ry, Lahden ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätaloustaloustuottajien keskusliitto MTK ry
ja Nylands svenska producentförbund NSP r.f.
Uudet tahot ja henkilöt kehittämistyössä
Toiminta on laajentunut siten, että yhdistykselle on perustettu kyläjaosto kun entisen Itä-Uudenmaan Kylät
ry:n toiminta siirtyi kokonaisuudessaan SILMU ry:lle.
HUMAKin opiskelija teki työharjoittelun yhteydessä pohjatyötä nuoriso-Leader -toiminnan käynnistämiseksi
mm. selvittämällä miten vastaavaa toimintaa on käynnistetty ja miten sitä toteutetaan muualla Suomessa.
Uudistuminen, innovatiivisuus ja oppiminen
SILMU ry järjesti kehittämispäivän johon osallistuivat kaikista Uudenmaan Leader -ryhmistä hallitusten
jäsenet ja henkilökunta sekä Uudenmaan ELY-keskuksesta Leader -asioista vastaavat. SILMU ry osallistui
ruotsinkielisen innovaatioleirin suunnitteluun ja toteutukseen. Uudenmaan Leader-ryhmien henkilökunta
kokoontui ensimmäistä kertaa yhteiseen kehittämisseminaariin. SILMU ry haki ensimmäistä kertaa itse
rahoitusta ESR:stä. Uuden ohjelmakauden myötä on opittu Katso-tunnisteen ja Hyrrän käyttö.
Parannettavaa toiminnassa
 hallitustyöskentelyn tehostaminen erilaisin työryhmin
 tunnettuuden lisääminen ja tiedottaminen toiminnasta konkreettisin keinoin
 uusien sidosryhmien löytyminen
 uusien yhteistyömuotojen kehittäminen sidosryhmien kanssa
Johdon katselmukset
SILMU ry ei ole toteuttanut johdon katselmuksia.
Henkilöstön kehittäminen
Henkilöstö on osallistunut valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin, joissa on käyty läpi hanke- ja yritystukien
myöntöä sekä Hyrrän käyttöä. Muita toimenpiteitä henkilöstön kehittämiseksi ei ole toteutettu.
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Laatukäsikirja
SILMU ry osallistui laatukäsikirjakoulutukseen ja sai oman laatukäsikirjan tehtyä. Laatukäsikirjatyöhön
osallistui kahden työntekijän lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Laatukäsikirjaa on
päivitetty mm. vastaamaan uuden ohjelmakauden käytäntöjä.
SILMU ry:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen tapaaminen
ELY-keskuksen kanssa järjestettiin tapaaminen syksyllä 2015. Tapaamiseen osallistui ELY:n virkamiesten
lisäksi SILMU ry:n henkilökunta ja puheenjohtaja.
Oppimissuunnitelma
Sisäisen oppimissuunnitelman kohderyhmänä ovat SILMU ry:n hallitus, henkilökunta, jäsenet, Leader-ryhmät
ja läheiset sidosryhmät sekä hankevetäjät. Alla on kuvattu suunnitelma ja toteuma.
Strategian mukainen suunnitelma

Toteutuma 2014–2015

Sisäiset ja ulkoiset arvioinnit, kaksi kertaa
ohjelmakauden aikana
Palautekyselyt hankkeille ja tapahtumien
yhteydessä, kaikki toteutuneet hankkeet ja
tilaisuudet
Kaikki palautteet hyödynnetään toiminnan
kehittämisessä
Vertaamalla omia ja muiden toimintatapoja –
hyvien käytäntöjen vaihto

ei vielä toteutettu
palautekyselylomaketta on suunniteltu:
käytetään, kun hanke päättyy
ei vielä toteutettu

SILMU ry:n vuosittainen kehittämispäivä: mm.
laatukäsikirjan päivittäminen ja oman toiminnan
kehittäminen. Laatukäsikirjassa määritellään mm.
henkilökunnan ja hallituksen jäsenten
koulutustarpeet
Säännölliset tapaamiset läheisten sidosryhmien
kanssa, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen
Vuosittaiset kehityskeskustelut
Osallistutaan muiden koulutuksiin ja järjestetään
itsellemme koulutusta, mm. uudet rahoitustyökalut
Toiminnan vertaiskehittämiskäyntejä Pomoväst rf:n
ja Ykkösakseli ry:n kanssa kerran vuodessa

toteutettiin Uudenmaan Leader-ryhmien ja ELYkeskuksen kehittämispäivän risteilyllä kesällä
2015
kehittämispäivä pidetty kesällä 2014 ja 2015,
joiden yhteydessä käyty läpi mm. laatukäsikirjaa
yhdessä uusien hallitusjäsenten kanssa

yritysneuvontaorganisaatiot, kuntien hallitukset
pidetty 2015
on osallistuttu muiden järjestämiin koulutuksiin ja
järjestetty hallituksen jäsenille koulutusta ja tehty
materiaalia mm. kriteerit, sähköiset työkalut
ei vielä toteutettu

Ulkoisen oppimissuunnitelman kohderyhmänä ovat alueen muut yhdistykset, yrittäjät, asukkaat ja muut
sidosryhmät. Alla on kuvattu suunnitelma ja toteuma.

Strategian mukainen suunnitelma

Toteutunut 2014–2015

Järjestetään itse tai yhdessä muiden toimijoiden
kanssa koulutusta mm. sähköisestä asioinnista,
lainsäädännöstä ja rahoitusmahdollisuuksista
Toiminnan arviointikyselyiden kautta
kartoitetaan oppimistarvetta
Vertaisselvitykset nuorisotyötä tekevien
organisaatioiden toiminnasta
Kaikille avoimet kyselyt ja seminaarit

järjestetty itse yritys- ja hanketukien
hakuneuvontaa ja -koulutusta mm. hyrrän
käytöstä sekä Katso -palvelun käyttöön otosta
ei vielä toteutettu
ei vielä toteutettu
ei vielä toteutettu

Muut kehittämistoimenpiteet
Muita kehittämistoimenpiteitä ei ole tehty.
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3. SILMU ry alueensa kehittäjänä
SILMU ry osallistuu Saaristotyöryhmän, Uudenmaan maaseutujaoksen sekä ESKO -kalatalousryhmän
työskentelyyn.
SILMU ry:n keskeisimmät yhteistyöverkostot

Media
Tuottajat
MTK
/NSP

Suomen

Yhdistykset Kylätoiminta

Yritykset

ry

ProAgria ry

SILMU ry
Yrittäjäneuvonta- Laurea, HAMK,
organisaatiot
HUMAK
CIMO, Finnvera,
Tekes,
Kulturfonden, MSL

Leaderryhmät
ELY-keskus

Kunnat
Verkostopalvelut

Mavi

Seurakunnat

MMM ja TEM

Kansanedustajat
Uudenmaan
liitto

SILMU ry:n merkitys ja lisäarvo alueensa kehittäjänä
SILMU ry jatkaa toimintaa toista ohjelmakautta samalla nimellä ja pääpiirteittäin samalla alueella. Tämä
vaikuttaa merkittävästi toimintaan sekä siihen, että toiminta on juurtunut alueella ja tunnettuus parantunut.
Tämän johdosta merkitys alueen kehittäjänä on parantunut.
Väli – ja loppuarvioinnit
Laurea AMK:n opiskelija teki SILMU ry:n toiminnasta loppuarvioinnin 2014. Vastaava väliarviointi toteutettiin
2011, joten vastauksia pystyttiin vertailemaan. Arviointien kohteena olivat SILMU ry:n toiminta sekä
hakijoiden kokemukset ja palaute koskien hakemusprosesseja sekä hakijoiden koulutustarpeen
kartoittaminen. Alla on otteita loppuarvion tuloksista:
 yleisesti SILMU ry:n toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä ja se koettiin tärkeäksi
 avoimissa vastauksissa SILMU ry:n neuvontaa kehuttiin hyvin henkilökohtaiseksi, erinomaiseksi ja erittäin
kattavaksi
 suullinen neuvonta koettiin erinomaiseksi, mutta jotkut vastaajat pitivät kirjallisia ohjeita ja lomakkeita
vaikeaselkoisina
Otteita vastauksia
toiminta on tärkeää maaseudun kehittämisessä
on tärkeä linkki ELY-keskuksen ja hanketoimijan välillä

Yritykset
71 %
43 %

Hanketoimijat
54 %
52 %

Sidosryhmät
45 %
70 %

Sidosryhmille suunnattuun kyselyyn vastanneiden mielipiteitä SILMU ry:n toiminnasta ja yhteistyöstä:
 yhteistyö on onnistunutta, mutkatonta ja suoraa
 yhteistyö on hyvää ja saumatonta mutta toivottiin, että käytännön yhteistyötä lisättäisiin entisestään
 enemmän tapaamisia, joissa keskustellaan maaseudun ongelmista ja kehittämisestä
Loppuarvioinnin vertailu väliarviointiin
 kouluarvosana parani arvioinnissa 7,8:sta 8,9:n
 molempien kyselyiden mukaan SILMU ry:n toiminta on tärkeää ja palvelu laadukasta
 molemmissa kyselyissä toivottiin lisää helposti ymmärrettävää tietoa
 väliarvioinnissa toivottiin sähköposti-informaation lisäämistä kunnille. Nyt vastauksista kävi ilmi, että
tietoa tulee määrällisesti tarpeeksi
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4. Yhdistys ja sen resurssit
SILMU ry on päivittänyt sääntönsä vuonna 2015, uudet säännöt ovat liitteenä.
Jäsenistö
SILMU ry:llä oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 510 jäsentä. SILMU ry:n sääntömääräisessä kokouksessa on
päätetty jäsenmaksuksi 0 €, joten sen ovat suorittaneet kaikki yhdistyksen jäsenet. SILMU ry:llä ei ole ollut
muuta jäsentoimintaa kuin sääntömääräiset kokoukset.
Jäsenten jakautuminen:
Naiset
256

Miehet
184

Nuoret
19

Yhteisöt
70

Hallituksen kokoonpano ja toiminta
Puheenjohtaja
Julkinen taho

Yhdistykset ja yrittäjät = yhteisöt

Yksittäiset maaseudun asukkaat

Salo Tuula
Varsinainen jäsen
Antas Thomas
Korhonen Reijo
Teppinen Marja
Holm Matti
Markkula Tora
Whiley Tiina
Lempinen Tapani
Manner Heikki
Nordman Ian

Porvoo
Lapinjärvi
Myrskylä
Mäntsälä
Askola
Loviisa
Porvoo
Pornainen
Loviisa
Sipoo

Varajäsen
Karén Laura
Tiainen Rauno
Sundberg Anneli
Ahti-Tuiskula Riitta
Hava Eeva
Kokko Eero
Upola Ulla-Maija
Toura Tuomo
Sevón Aira

Porvoo
Sipoo
Mäntsälä
Askola
Myrskylä
Mäntsälä
Pornainen
Pukkila
Myrskylä

Hallitus on raportointijaksolla esitellyt SILMU ry:n toimintaa tai muuten edustanut SILMU ry:tä yhteensä 260
kertaa.
Henkilöstö
SILMU ry:llä on palkattuna neljä henkeä. Kolme Leader-toimintaan (toiminnanjohtaja, toimistopäällikkö ja
hankeneuvoja) sekä yksi kylätoimintaan (kyläasiamies).
Taloustilanne
Yhdistyksen taloustilanne on hyvä eli ongelmia likviditeetin kanssa ei ole. Toimintaraha Leader-toimintaan on
niin pieni, että se kattaa ainoastaan 1,5 henkilön palkkaamisen vuosille 2015–2023. Henkilökunta on
päätetty toistaiseksi pitää kolmessa kokoaikaisessa, koska se on välttämätöntä ohjelman käynnistämisen ja
vuoden 2015 suuren hankemäärän takia. Mikäli rahoituskehystä ei saada lisättyä, joudutaan henkilökunta
lomauttamaan.
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