TOIMINTAKERTOMUS
2014

TAUSTAA
Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 ja on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistys on kaksikielinen.
Toiminta-alue
SILMU ry:n osalta uusi ohjelmakausi toi pieniä muutoksia toiminta-alueeseen kattaen yhteensä yhdeksän kuntaa. Toiminta-alueesta jäi pois Orimattilaan kuuluva entinen Artjärven kunnan alue ja nykyisin Helsingille kuuluvat Karhusaari ja Landbo. Loviisan itäisimmät osat kuuluvat nyt SILMU ry:n toiminta-alueeseen samoin kun Nikkilän keskusta-alue ja Porvoon keskusta-alue. Porvoon keskustasta on rajattu Leader-toiminnan ulkopuolelle alue, joka käsittää
29 000 asukasta. Uudesta aluerajauksesta on kartta liitteenä.
Toiminta-alueella asuu n. 121 000 ihmistä.
Tarkoitus
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.
SILMU ry:n visio
SILMU on vahva alueellinen toimija.
Kehitymme ja kehitämme. Osallistumme ja osallistamme.

Ohjelmakaudet
Vanhaa ja uutta ohjelmakautta toteutettiin päällekkäin vuonna 2014. Uusille hankkeille, kahta
yrityshanketta lukuun ottamatta, ei myönnetty rahoitusta vuoden 2014 aikana, mutta vanhan
ohjelmakauden käynnissä olevia hankkeita toteutettiin ja hoidettiin hallinnointia vielä vuoden
2014 aikana. Uusi ohjelmakausi 2014–2020 käynnistyi vuoden 2014 alussa, mutta ensimmäiselle vuodelle ei jaettu toimintakehystä (eli varoja myönnettäväksi hankkeille) eikä uuden
ohjelmakauden toimintarahaa ollut käytettävissä.
Ohjelmakausi 2007–2013
SILMU ry toteutti Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007–2013 ja sai rahoitusta Maaja metsätalousministeriöltä. SILMU ry:n rahoituskehys oli 7,6 miljoonaa euroa, josta julkisen
rahoituksen osuus oli 4,9 miljoonaa euroa.
Ohjelmakausi 2014–2020
SILMU ry toteuttaa SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 strategiaa. SILMU ry on hakenut julkista rahoitusta 5,7 milj. euroa strategian toteuttamiseen.
Loppuvuodesta 2014 saatiin alustavaa tietoa uuden ohjelmakauden suuntaa-antavasta kehyksestä, mutta virallista vahvistusta kehyksen suuruuteen ei saatu.

YHDISTYKSEN RESURSSIT 2014
Jäsenet
Yhdistys pyrkii integroitumaan toiminta-alueeseensa mm. jäsentensä avulla. Henkilökunta ja
hallituksen jäsenet hankkivat yhdistykselle lisää jäseniä. Vuoden 2014 lopussa jäseniä oli yhteensä 410 joista 47 on yhteisöjäsentä. Nuoria alle 25 v. jäseniä yhdistyksessä on 13. Nuorten
jäsenten mukaan saaminen toimintaan on haasteellista.
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Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 29.4.2014 Sipossa, Lilla Villanissa. Erovuorossa vuonna 2014 olivat
yhdistysten ja yritysten edustajat. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Gunilla Holmberg
Sipoosta. Yhdistyksen varapuheenjohtajana on toiminut Veijo Peltola Mäntsälästä. Hallitus
kokoontui yhdeksän kertaa vuonna 2014. Tilintarkastajaksi valittiin Tony Granström, varalle
Rainer Lindström ja toiminnantarkastajaksi Markku Laine, varalle Marina BergheimAhlqvist.
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.
Varsinaiset jäsenet 2014

Varajäsenet 2014

Julkinen taho

Julkinen taho

Thomas Antas
Jukka Panu
Veijo Peltola
Yritykset ja yhdistykset
Matti Holm
Tora Markkula
Tiina Whiley

Lapinjärvi
Myrskylä
Mäntsälä
Askola
Loviisa
Porvoo

Yksittäiset maaseudun asukkaat
Tapani Lempinen
Heikki Manner
Tuula Salo

Martin Söderlund
Heli Kuosa
Jyrki Kosonen
Yritykset ja yhdistykset
Riitta Ahti-Tuiskula
Eeva Hava
Ian Nordman

Porvoo
Pukkila
Mäntsälä
Askola
Myrskylä
Sipoo

Yksittäiset maaseudun asukkaat
Pornainen
Loviisa
Porvoo

Ulla-Maija Upola
Tuomo Toura
Helena Saatsi

Pornainen
Pukkila
Mäntsälä

SILMU ry:n hallituksen kokoonpano 2014
Työryhymät
Yhdistyksen toiminnan selkeyttämiseksi on perustettu kaksi työryhmää: työvaliokunta ja yritystyöryhmä. Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Gunilla Holmberg sekä jäsenistä
Heikki Manner ja Tuula Salo. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuoden 2014 aikana.
Yritystyöryhmään on kuulunut hallituksen jäsenistä Tiina Whiley ja Ian Nordström sekä työntekijöistä Heli Mutanen ja Gina Forsström. Yritystyöryhmän tehtäviin kuului yrityshakemusten ennakkoarviointi sekä yritysrahoituslinjausten laatiminen. Tukihakemukset on lähetetty
yritystyöryhmälle sähköisesti ja ryhmän jäsenet ovat kommentoineet niitä sähköpostitse.
Henkilöstö
Toiminnanjohtajana on toiminut Gina Forsström, toimistopäällikkönä Tiina Kurki ja hankeneuvojana Heli Mutanen. Rakennusperinteen vaaliminen -hankkeen hankesihteerinä työskenteli Barbro Bergman-Robertz. Lisäksi yhdistys on ostanut tiedotuspalveluita Atelier O
Oy:ltä/Tiina Mazet.
Toimipaikka
SILMU ry:n toimipaikka sijaitsee Porvoossa, Veckjärventie 1.
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TOIMINTA VUONNA 2014
Hanketoiminta
SILMU ry:n hanketoimintaa ja tukien myöntämistä ohjasivat lakien ja asetusten lisäksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 sekä oman alueen Leader-ohjelma.
Vuonna 2014 uusia tukia ei voitu myöntää lukuun ottamatta pientä palautunutta summaa, joka
oli mahdollista myöntää yrityshankkeille.
Vanhan ohjelmakauden hankkeita oli alkuvuodesta käynnissä 35 ja niihin liittyviä maksuhakemuksia, muutoshakemuksia, seurantatietoja ja raportteja käsiteltiin vuoden 2014 aikana.
Kaikkien hankkeiden toteutusaika, kahta poikkeusta lukuun ottamatta, päättyi vuoden lopussa.
Kyselyjä ja hankehakemuksia 2007–2014
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

2014

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

23
0
2
2

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

36
0
0
0
0
0
0

Hankeyhteydenotot 2007–2014
Hanketapaamiset
Hanketapaamisia oli vuoden aikana 63 kpl. Hanketapaamisia on ollut hankkeen suunnitteluja valmisteluvaiheessa sekä maksuhakemusten ja muutoshakemusten yhteydessä. Hankehakijoihin on oltu yhteydessä myös siinä vaiheessa kun hanke on saanut rahoituspäätöksen ELYkeskukselta, jolloin hakijalle on tarjottu mahdollisuutta käydä päätös yhdessä läpi. Samalla on
keskusteltu hankkeen etenemisestä, maksuhakemuksen tekemisestä ym. tarpeellisesta.
Rahoitetut hankkeet
SILMU ry on vuonna 2014 vastaanottanut kaksi yritystukihakemusta jotka molemmat saivat
puoltavan lausunnon.
TP

Hankkeen nimi

413

Valonan kehittäminen
Villasten investointi
Vuonna 2014 rahoitetut hankkeet

Hankelaji
yrityshanke
yrityshanke

Koko ohjelmakauden hanketoiminta
Yhdistys on toiminnan alkamisesta vastaanottanut yhteensä 221 tukihakemusta joista 169 on
saanut puoltavan lausunnon. Rahoitetuista hankkeista 113 on yleishyödyllisiä kehittämis-,
koulutus- tai investointihankkeita ja yrityshankkeita on ollut 38. Hankkeista 16 on toteutettu
alueiden välisinä hankkeina ja kaksi kansainvälisinä hankkeina.
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Päätöksenteko
Rahoitettavista hankkeista on SILMU ry:n hallitus tehnyt tarveharkinnan ja Uudenmaan ELYkeskus lopullisen rahoituspäätöksen. Vuoden 2014 loppuun mennessä kaikki jätetyt hakemukset olivat saaneet päätöksen Uudenmaan ELY-keskukselta.
Jätetyt maksuhakemukset
Vuoden 2014 aikana 60 hanketta jätti maksuhakemuksen, joista 54 sai maksupäätöksen vielä
saman vuoden aikana.
Päättyneet hankkeet
Vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 122 hanketta oli päättynyt (saanut loppumaksupäätöksen). Päättyneiden hankkeiden osalta ja niille myönnetyistä tuista noin 10,8 % on jäänyt
käyttämättä.
Kansainväliset hankkeet ja kansainvälinen toiminta
SILMU ry:n rahoittamat molemman kansainväliset hankkeet olivat käynnissä vielä vuoden
2014 aikana.
Ympäristötietoisuutta yli rajojen hanke oli käynnissä mutta varsinaista kansainvälistä toimintaa ei hankkeessa enää ollut, sillä Englannissa Leader-hankkeet piti päättää jo edellisen vuoden vaihteessa.
”Agrisociale cultivating citizenchip” kansainvälinen ja alueiden välinen hanke oli käynnissä
koko vuoden. SILMU ry:n edustajan hankkeen ohjausryhmässä on toiminut Tiina Whiley
joka on osallistunut kaksi kertaa tapaamisiin Italiassa ja kerran suomessa järjestettävään työpajaan.
Leader-Gotlanti
SILMU ry vieraili syyskuussa 2013 Ruotsissa Leader-Gotlannin vieraana jolloin päätettiin
aloittaa yhteistyö kolmen teeman puitteissa: nuoriso, itämeriympäristö ja matkailu. Gotlantilaiset viettivät kolme päivää SILMU ry:n vieraina syksyllä. Yhteensä 30 henkeä osallistui
vierailuun, jonka aikana heillä oli mahdollisuus tutustua SILMU ry:n alueeseen, rahoitettuihin
Leader-hankkeisiin, muuhun toimintaan liittyen valittuihin teemoihin sekä alueemme vastaaviin toimijoihin. Vierailun jälkeen on selvitetty yhteistyöhalukkuutta uudella ohjelmakaudella.
Kolmella vastaajista oli jo ajatuksia yhteistyöstä.
Hakemusten käsittelyajat
Tukihakemukset
Käsittelyajat olivat SILMU ry:ssä keskimäärin 32,5 päivää/hakemus siitä päivästä lähtien laskettuna kun tukihakemus on diaarisoitu Leader-ryhmässä siihen päivään kun se on lähetetty
Uudenmaan ELY-keskukseen. Vastaava luku ELY-keskuksen käsittelyajassa oli 19 päivää.
Maksatus
Maksuhakemusten käsittelyajat SILMU ry:ssä olivat keskimäärin 10 päivää siitä kun hakemus
on saapunut Leader-ryhmään siihen päivään kun se on lähetetty Uudenmaan ELYkeskukseen. ELY-keskuksen osalta vastaava keskimääräinen käsittelyaika on ollut 18 päivää.
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Ohankkeet ja hankkeet joissa ollaan mukana
Rakennusperinteen vaaliminen
Hanke toteutettiin SILMU ry:n toiminta-alueella 1.1.2012–31.12.2014 välisenä aikana. Sen
tavoitteena oli 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 järjestettiin koulutusta, ajankohtaisseminaareja, työnäytöksiä ym. tilaisuuksia ja luotiin
kotisivut perinnerakentamiseen liittyen.
Toimenpiteet vuoden 2014 aikana:
 14 luentoa
 Rakennusperinne-opintomatkaTampereelle 2.3.
 Opintomatka Ruotsiin, Tukholma-Uppsala-Gysinge 25.–28.9.
 Kolme käytännön kurssia
 Hanke-esittely SILMU ry:n Leader-viikon avoimien ovien päivän yhteydessä 10.6.
 Asiantuntijajulkaisu Peremmälle! – Kom in! 10 000 kpl
 Koti- ja Facebook-sivujen päivitykset
 Hankkeen esitettä on jaettu tapahtumien yhteydessä
 Hankkeesta ja hankkeen tapahtumista on tiedotettu medialle
 Lehti-ilmoituksia järjestettävistä tapahtumista on julkaistu paikallislehdissä tilaisuuksien järjestelypaikkakuntien mukaan
 Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa
Leader asiamies 2
SILMU ry osallistui yhdessä muiden Suomen toimintaryhmien kanssa alueiden väliseen
hankkeeseen, jossa palkattiin yhteinen Leader-asiamies. Tehtävänä oli edistää toimintaryhmien yhteisiä asioita. Hankeen aikana (1.11.2012–31.12.2014) organisoitiin toimintaryhmien valtakunnallinen yhteistyöfoorumi ja toteutettiin sisäinen viestintäkanava.
Hankkeessa tehtiin Leader-riskien kartoitus ja suunnitelma niihin varautumiseen sekä
koottiin esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Kaupunki-Leaderin tueksi luotiin mentorointi järjestely. Määriteltiin toimintaryhmien yhteinen viesti ja siitä kertovat elementit sekä toteutettiin ne. Hanke järjesti vuosittain teemaan liittyvän tilaisuuden toimintaryhmille.
Ohjelmien toteutuminen
Hankkeiden ja ohjelmien toteutuksen seuranta
Hankkeiden etenemistä, alueen Leader-ohjelman sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutumista on seurattu erilaisin taulukoin.
Vuoden 2014 myöntökiintiö
Pieni summa saatiin palautuksena muutamasta hankkeesta jotka olivat päättyneet eivätkä olleet toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
Toimenpide

Palautuvat varat

Hallituksen puoltamat

7 006,00 €

7 006,00 €

Toimenpide 413

Vuoden 2014 myöntökiintiö ja puolto
6 (9)

SILMU ry:n Leader – kehittämisohjelma 2007–2013
Paikallinen ohjelma oli jaettu kahteen osaan: Mäntsälän suuralueeseen sekä Porvoon ja Loviisan suuralueeseen joiden painotukset olivat hieman erilaiset. Alla on kaaviot myönnetyistä
tuista suuralueittain ja toimintalinjoittain. Näiden lisäksi alueiden välisiin hankkeisiin on
myönnetty 597 695 € tukea.

MÄNTSÄLÄN SUURALUE
36 836,80

2 998,44

97 889,13

15 795,01
Yrittäminen ja työ
Osa-aminen

655 221,34

Ympäristö ja luonto
Lähi-infra
Kylä ja kulttuuri

Ohjelmakaudella 2007–2013 myönnetyt tuet Mäntsälän suuralueen kuntiin (Askola, Mäntsälä
ja Pornainen)

PORVOO-LOVIISAN SUURALUE

Nuoriso, ympäristö, saaristo, kulttuurija perinne sekä muu yhteistyö

815 084,63
1 352 933,96

Elinkeinot ja työllisyys

487 830,46

Kylätoiminnan kehittäminen

Ohjelmakaudella 2007–2013 myönnetyt tuet Porvoo-Loviisa suuralueen kuntiin (Artjärvi/Orimattila, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo)
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Viestintä ja koulutus
Ulkoinen ja sisäinen viestintä
Viestinnän tueksi on laadittu yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma. Tärkeimpiä viestintäkanavia olivat:
 kotisivut osoitteessa www.silmu.info joiden kautta tiedotetaan mm. tukimahdollisuuksista, hakumenettelystä, ajankohtaisista asioista ja esitellään rahoitettuja hankkeita. Kotisivuvierailuja oli 1 002 kpl.
 sähköinen ajankohtaistiedote jolla tiedotetaan paitsi omasta toiminnasta myös paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista. Vuoden aikana lähetettiin yhdeksän tiedotetta noin 500 tilaajalle. Tiedotteet ovat luettavissa myös kotisivujen kautta
 Facebookin seuraajia oli vuoden 2014 lopussa 161 kpl
Sisäinen viestintä henkilökunnan kesken, hallitukselle ja jäsenille on hoidettu yllämainittujen
lisäksi mm. face to face, työpaikkapalavereilla, sähköpostitse, puhelimitse, intranetillä ja kokouksilla. Vuoden 2014 aikana SILMU ry otti käyttöön Google for business palvelun joka
mahdollistaa tiedon käytön laitteesta ja paikasta riippumatta.
Ulkoinen viestintä viranomaisille ja sidosryhmille on hoidettu yllä mainittujen lisäksi osallistumalla ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, sähköisesti, median kautta ja painetun materiaalin avulla.
Koulutus
Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat vuoden 2014 aikana osallistuneet Maa- ja metsätalousministeriön, ELY-keskuksen ja Maaseutuviraston järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin.
Sidosryhmäyhteistyö
SILMU ry:n tärkeimmät sidosryhmät ovat Itä-Uudenmaan Kylät ry, alueen yritysneuvontaorganisaatiot, kunnat, oppilaitokset, Uudenmaan ELY-keskus ja muut Leader-ryhmät, etenkin
uudellamaalla.
Käytännön yhteistyömuotoina ovat olleet erilaiset tapaamiset ja yhteisten tilaisuuksien järjestämiset.
Muu keskeinen toiminta vuonna 2014














SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 strategian kirjoittaminen ja jättäminen MMM:lle
Itä-Uudenmaan Kylät ry:n kanssa yhteisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen,
selvitykset ja valmistelut yhdistymiselle
osallistuminen uuden ESKO -kalatalous ohjelman valmisteluun ja vanhan toteutuksen
seurantaan
SILMU ry:n toiminnan loppuarviointi ohjelmakaudella 2007–2013, toteuttajana
HAMK:n liiketalouden P2P opiskelija Laura Pihlavisto
suomenruotsalaisen innovaatioleirin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
vierailut kunnanhallitusten kokouksissa
oma kehittämäseminaari
Uudenmaan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kehittämisseminaari
uuden ohjelmakauden valmistelut
hallitus- ja kriisimappien kokoaminen
laatukäsikirjan viimeistely – palkinto parhaasta laatukäsikirjasta Uudellamaalla
toiminnan ja hankkeiden esittelyä eri tilaisuuksissa
osallistuminen koulutus, info ja muihin tilaisuuksiin
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Viranomaistapaamiset 2014

Yhteensä

Kunnat
ELY-keskus
Maakunnat
Ministeriöt
Muut
Maaseutujaos

11
3
0
2
1
3

Tapahtumat ja tilaisuudet 2014

Yhteensä

Hanketapaamiset
Hankkeiden ohjausryhmät
Itse järjestetyt koulutukset ja seminaarit
Infotilaisuudet (omat ja muiden)
Lehdistötilaisuudet
Työpaikkapalaverit
Osallistuminen seminaareihin ja koulutuksiin
Muut tapahtumat, tapaamiset ja kokoukset
TR:n järjestämä koulutus itselleen
Hallituksen kokoukset
SILMU ry:n muut kokoukset, kuten työryhmät, jaostot
Kansainvälinen toiminta
Toimintaryhmät
Tarkastukset

63
2
0
14
2
7
17
36
2
9
1
5
4
0

Vuoden 2014 osallistuminen tapahtumiin ja tilaisuuksiin tai niiden järjestäminen
Ohjelmakausi 2014–2020
Marraskuun alussa Maa- ja metsätalousministeriöltä saatiin alustava ilmoitus SILMU ry:n
valinnasta Leader ryhmäksi.

TALOUS 2014
SILMU ry:lle oli ohjelmakauden 2007–2013 kehyksestä varattu 20 %, eli 1 011 680 € toimintarahana käytettäväksi hallintokustannuksiin. Nämä varat riittivät koko vuodeksi 2014 jonka
toimintasuunnitelman budjetti oli 287 868,59 €. Tilinpäätöksen mukaan yhdistyksen toiminnasta kertyi kustannuksia kaikkiaan 274 383,45 €. Suuria yksittäisiä heittoja ei ollut, kustannuksia oli tasaisesti syntynyt budjetoitua vähemmän.

Kustannuspaikka
Toimintaraha
Rakennusperinteen vaaliminen
Oma toiminta
Yhteensä

Budjetoitu
191 382,61 €
92 415,98 €
4 070,00 €
287 868,59 €

Toteuma
179 067,37 €
95 041,45 €
3 725,78 €
274 383,45
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