TOIMINTAKERTOMUS
2015

YHDISTYS
Kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 ja on ohjelmakaudella yksi
Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistys on kaksikielinen.
Toiminta-alue
SILMU ry:n toiminta-alue kattaa yhdeksän kuntaa ja toiminta-alueella asuu n. 121
000 ihmistä. Porvoon keskustasta on rajattu Leader-toiminnan ulkopuolelle alue,
joka käsittää 29 000 asukasta.

Tarkoitus
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.
SILMU ry:n visio
SILMU on vahva alueellinen toimija.
Kehitymme ja kehitämme. Osallistumme ja osallistamme.

Jäsenet
Yhdistys pyrkii integroitumaan toiminta-alueeseensa mm. jäsentensä avulla. Henkilökunta ja hallituksen jäsenet hankkivat yhdistykselle lisää jäseniä. Vuoden 2015
lopussa jäseniä oli yhteensä 510, joista 70 on yhteisöjäsentä. Nuoria alle 25 v. jäseniä yhdistyksessä on 19.
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Sääntömääräiset kokoukset






Vuosikokous pidettiin 9.4.2015 Loviisassa Perinnekeskus Kuggomissa. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat julkisen tahon edustajat.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Salo Porvoosta. Yhdistyksen varapuheenjohtajana on toiminut Tiina Whiley Porvoosta. Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2015. Tilintarkastajana on toiminut Tony Granström (HTM), varalla
Rainer Lindström (HTM) ja toiminnantarkastajana Markku Laine, varalla Marina
Bergheim-Ahlqvist.
Vuosikokous hyväksyi yhdistyksen sääntömuutoksen sekä perusti kyläjaoston
Sääntömuutoksesta johtuen syyskokous pidettiin 24.11.2015 Porvoossa Myrskylä Säätöpankin tiloissa. Erovuorossa olivat yksittäiset maaseudun kansalaiset.
Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 valittiin Tuula Salo Porvoosta. Syyskokouksessa päätettiin perustaa SILMU ry:lle nuoriso- ja kaupunkijaostot.

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 2015

Varajäsenet 2015

Julkinen taho

Julkinen taho

Thomas Antas
Reijo Korhonen
Marja Teppinen
Yritykset ja yhdistykset
Matti Holm
Tora Markkula
Tiina Whiley

Lapinjärvi
Myrskylä
Mäntsälä
Askola
Loviisa
Porvoo

Yksittäiset maaseudun asukkaat
Tapani Lempinen
Heikki Manner
Ian Nordman

Laura Karén
Rauno Tiainen
Anneli Sundberg
Yritykset ja yhdistykset
Riitta Ahti-Tuiskula
Eeva Hava
Eero Kokko

Porvoo
Sipoo
Mäntsälä
Askola
Myrskylä
Mäntsälä

Yksittäiset maaseudun asukkaat
Pornainen
Loviisa
Sipoo

Ulla-Maija Upola
Tuomo Toura
Aira Sevón

Pornainen
Pukkila
Myrskylä

SILMU ry:n hallituksen kokoonpano 2015
Työryhymät
Yhdistyksen toiminnan selkeyttämiseksi on perustettu kaksi työryhmää: työvaliokunta ja yritystyöryhmä. Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Tuula Salo
sekä jäsenistä Heikki Manner ja Ian Nordman. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa
vuoden 2015 aikana.
Yritystyöryhmään on kuulunut hallituksen jäsenistä Thomas Antas, Reijo Korhonen
ja Tiina Whiley sekä työntekijöistä Heli Mutanen. Yritystyöryhmän tehtäviin kuului
yrityshakemusten ennakkoarviointi sekä yritysrahoituslinjausten laatiminen. Materiaali on lähetetty yritystyöryhmälle sähköisesti ja ryhmän jäsenet ovat kommentoineet niitä sähköpostitse.
Kyläjaosto
Kyläjaosto perustettiin vuosikokouksessa 2015. Kyläjaoston puheenjohtajaksi valittiin Tora Markkula ja jäseniksi Veijo Peltola, Ilkka Ceder, Sirpa Holvikallio ja Laura
Karén. Kyläjaosto kokoontui kaksi kertaa. Kyläjaoston toiminnan tueksi on laadittu
toimintaohje, jonka SILMU ry:n hallitus hyväksyi 18.5.2015 pidetyssä kokouksessa.
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Henkilöstö
Toiminnanjohtajana on toiminut Gina Forsström, toimistopäällikkönä Tiina Kurki ja
hankeneuvojana Heli Mutanen. Kyläasiamiehenä on toiminut Li-Marie Santala 50 %
työpanoksella.
Toimipaikka
SILMU ry:n toimipaikka sijaitsee Porvoossa, Veckjärventie 1.

TOIMINTA
Ohjelmakaudet
Ohjelmakausi 2007–2013
Ohjelmakautta toteutettiin vielä vuoden 2015 aikana muutaman hankkeen ja toimintarahan osalta sekä hoidettiin edellisessä vuodenvaihteessa päättyneiden
hankkeiden loppumaksuhakemukset.
Ohjelmakausi 2014–2020
SILMU ry toteuttaa SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 strategiaa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt suuntaa antavana kehyksenä 4,2 milj. € strategian toteutukseen. Hanketoimintaan summasta käytetään 3,3
milj. € ja hallinnointiin 0,9 milj. €.
SILMUSTA KASVUA 2014 – 2020 strategian toteutus ja seuranta
Leader rahoituskehys
Suuntaa antavasta rahoituskehyksestä vuosille 2014–2020 on osoitettu myöntövaltuutena vuodelle 2015 yhteensä 1 021 375 € myönnettäväksi hanke- ja yritystukina
strategian toimenpiteiden toteutukseen.
Hanketukihaku ja kyselyt
SILMU ry:llä ei ole ennalta sovittuja hakujaksoja. Hakemuksia voi jättää milloin tahansa, mutta tiettyyn ilmoitettuun päivämäärään mennessä jätetyt hakemukset
käsitellään seuraavassa kokouksessa. Tukikyselyitä oli vuoden 2015 aikana yhteensä 149 kpl. Kyselyistä 10 oli tukikelvottomia. Hanketukihaku avattiin toukokuussa ja
SILMU ry vastaanotti vuonna 2015 yhteensä 58 hakemusta. Yritystukihakemuksia
oli 26 ja hanketukihakemuksia 32. 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

Hakemusten valmistelu
Henkilökunta valmistelee hakemukset hakijoiden kanssa ja esittelee ne hallitukselle kun ne täyttävät tarvittavat muotovaatimukset.
Käsittely ja päätöksenteko SILMU ry:n hallituksessa
Tukihakemuksia käsitellään SILMU ry:n hallituksessa sitä mukaa kun ne valmistuvat.
Vuonna 2015 hallitus käsitteli yhteensä 28 hakemusta ja puolsi 27 hakemuksen rahoittamista. Puolletuista hakemuksista 8 oli yritystukia ja 19 oli hanketukia.
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Hanketuista kolme toteutetaan alueiden välisinä ja yksi kansainvälisenä hankkeena.
Rahoitusta myönnettiin yhteensä
1 381 227,06 € joka on 42,15 % Leader-ryhmän koko ohjelmakauden hankekehyksestä. Osa puolletuista hakemuksista rahoitetaan vuoden 2016 kehyksestä.
Yksityistä rahoitusta kertyy myönnettyjen tukien kautta yhteensä 1 225 620,89 €
josta 137 410 € talkoita ja rahaa 1 088 292,29 €.
Puollettujen hakemusten jakautuminen strategian painopisteiden mukaisesti:
Puollettu rahoitus 2015
Toteuma kpl
Toteuma €
Toteuma-%
painopisteestä
Toteuma-%
kehyksestä

6.1 Yritystoiminta ja työllisyys
10
349 082,18

6.2 Elinvoimaiset kylät
14
750 983,36

6.3 Ympäristö
6.4 Saaristo
ja luonto
1
2
180 000,00
101 161,52

35,51

45,83

54,93

30,87

10,65

22,92

5,49

3,09

Rahoituspäätökset
Uudenmaan ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lopullisen rahoituspäätöksen rahoitettavista hakemuksesta SILMU ry:n lausunnon perusteella. Vuonna 2015
ei tehty yhtään rahoituspäätöstä.
Käsittelyajat
Tukihakemusten käsittelyaikoja seurataan SILMU ry:ssä siitä päivästä kun hakemus
on jätetty Hyrrään ja se on tullut vireille, siihen päivään kun se siirretään ELYkeskuksen käsittelyyn. Tukihakemusten käsittelyaikoja ei pystynyt vuonna 2015
seuraamaan todenmukaisesti, sillä yhtään hakemusta ei saanut siirtää ELYkeskuksen käsittelyyn vielä vuoden 2015 aikana.
Maksuhakemukset
Vuoden 2015 aikana ei ollut mahdollista hakea maksua.
Päättyneet hankkeet
Yhtään hanketta ei päättynyt.
Strategian tulokset
Tuloksia ei ole vuoden 2015 aikana syntynyt koska ei ollut päätöksiä hankkeista.
Oma kehittämistoiminta
 SILMU ry käynnisti yhdessä Leader-Sepran kanssa alueiden välisen tiedonvälityshankkeen ”Vihreän kasvun mahdollisuus”
 SILMU ry käynnisti yhdessä Leader-Pomovästin, Leader-Ykkösakselin ja Leader-EMOn kanssa hankkeen ” Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä Uudellamaalla”
 vuoden 2015 aikana SILMU ry antoi lausunnon Suomen kylätoiminta ry:n Omarahoituksen vahvistamistyöryhmän muistioluonnoksesta
 nuorisojaoston ja sen toiminnan käynnistämistä valmisteltiin HUMAKin opiskelijan työpanoksella
 kuntien kanssa neuvoteltiin nuoriso-Leader toiminnalle rahoitus
 SILMU ry käynnisti hankkeen ”Kansalaistoimintaa Porvoon kaupunkiin
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Strategian toteutukseen myönnetty Leader- ja muu rahoitus painopisteittäin
Oma
aluekehitystoimin
ta, muu kuin
Leader-rahoitus
154 022,61

Saaristo
101 161,52

Yritystoiminta ja
työllisyys
349 082,18
Ympäristö ja
luonto
180 000,00
Elinvoimaiset
kylät
750 983,36

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.
Oma hanketoiminta
Vihreän kasvun mahdollisuus
Hankemuoto: alueiden välinen tiedonvälityshanke
Toteutusalue: SILMU ry:n ja Sepra ry:n toiminta-alueet
Kumppani: Kehittämisyhdistys Sepra ry
Toteutusaika: 1.6.2015–31.12.2017
Kustannusarvio: 180.000 €
Rahoitus: Leader (ryhmien omista kehyksistä: 90 000 € / ryhmä)
Hankkeen tavoitteet:
 avata Biotalous -käsitettä
 lisätä toimijoiden tietämystä aiheesta
 synnyttää teeman mukaisia hankkeita
 edesauttaa alueen uusiutuvan energian kehittämistä
Hankkeen toimenpiteet:
 hanke välittää olemassa olevaa tietoa
 tekee kokeiluja sekä uusia avauksia
 luo ja siirtää hyviä käytäntöjä alueen toimijoille ja toimijoiden välillä
 edistää alueen toimijoiden verkostoitumista
 järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä
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Kansalaistoimintaa Porvoon keskustaan
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke
Toteutusalue: Porvoon keskusta-alue
Toteutusaika: 2015–2017
Kustannusarvio: 25 643 €
Rahoitus: ESR – Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoitteet:
 parantaa asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää omaa elinympäristöä
 perustaa SILMU ry:lle kaupunkijaosto
 käynnistää kansalaislähtöinen kehittämistoiminta Porvoon keskusta-alueella
 toimenpidesuunnitelman laatiminen
 saada mukaan suunnitelman laatimiseen eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä sekä eri tahojen edustajia
Hankkeen toimenpiteet:
 järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa kerätään materiaalia toimenpidesuunnitelmaa varten
 perustetaan kaupunkijaosto SILMU ry:lle noudattaen kolmikantaperiaatetta
 vertaistapaamiset muiden vastaavien toimijoiden kanssa
 toimenpidesuunnitelman kirjoittaminen
 järjestetään toimintasuunnitelman julkistamisseminaari
Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä Uudellamaalla
Hankemuoto: alueiden välinen tiedonvälityshanke
Toteutusalue: koko Uusimaa
Kumppani: Pomoväst ry, Ykkösakseli ry ja Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry
Toteutusaika: 2015–2016
Kustannusarvio: 50 000 €
Rahoitus: Maaseuturahasto (Uudenmaan ELY-keskus)
Hankkeen tavoitteet:
 levittää tietoa uuden ohjelmakauden käynnistymisestä ja tukimahdollisuuksista
koko Uudenmaan alueella
 ottaa Leader-brändi käyttöön viestintämateriaalissa
 valmistaa Leader-ryhmien tiedotusmateriaali visuaaliselta ilmeeltään yhdenmukaisesti
 lisätä tiedotusosaamista Leader-ryhmien henkilökunnalla
 säästää Leader-ryhmien että ELY-keskuksen resursseja yhteisen tiedottamisen
ja yhteishankintojen avulla. Lisäksi yhteistyö on lisääntynyt sekä Leaderryhmien että ryhmien ja ELY-keskuksen välillä
Hankkeen toimenpiteet:
 Leader-ryhmät järjestävät yhteensä 25 tiedotustilaisuutta Uudenmaan alueella
 Leader-ryhmät osallistuvat yhteisosastolla ELMA-messuille 6.-8.11.2015 Helsingin messukeskuksessa
 viestintämateriaalissa otetaan käyttöön Leader-brändi
 tehdään infomateriaalia Leader-ryhmien käyttöön ja hankitaan tarvikkeita esim.
messu -käyttöön
 materiaali: käyntikortit, roll-upit, ovi- ym. kyltit, ikkunateippaus, ryhmäkohtaiset
esitteet, yhteisesite ja strategioiden tiivistelmien painatus
 karttapohjat infomateriaaliin: ryhmäkohtaiset, Uudenmaan alue ja Suomi
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 tarvikkeet: Pop-up tiskit, edustuspaidat, maisemakuva messuille, mainostelineet ulkokäyttöön, liput ulkokäyttöön, mainostelineet mesukäyttöön (pöytä- ja
lattiamalliset), esiteteline seinälle ja kynät
Kylien turvallinen ja toimiva arki
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue
Toteutusaika: 2016–2017
Kustannusarvio: 131 600 €
Rahoitus: Leader
SILMU ry:n hallitus teki päätöksen hankkeen valmistelemisesta ja rahoittamisesta
syksyllä. Hakemus jätettiin joulukuussa, mutta hanketta ei aloitettu vuoden 2015
puolella.
Hankkeen tavoitteet:
 lisätä turvallisuuden tunnetta kylissä
 laatia kylille turvallisuussuunnitelmat arkipäivän ongelmatilanteita varten (erilliset tai osana kyläsuunnitelmaa)
 lisätä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä kylissä
 parantaa elämänlaatua
Kylätoiminta – SILMU-kylät
Kyläjaoston tarkoituksena on toimia alueen kylien edunvalvojana ja yhteistyötahona edistämällä hyvän elämän edellytyksiä maaseudulla sekä vahvistaa ja kehittää
alueen kylien välistä yhteistyötä. SILMU-kylät palvelee SILMU ry:n jäseniä ja kylien
asukkaita mm. kyläsuunnitelmien teossa, rekisteröinti- ja sääntöasioissa, kylien kehittämisessä ja tiedottamisessa sekä ylläpitää SILMU-kylät kyläportaalia.
Toimintaa on rahoitettu Suomen Kylätoiminta ry: n kautta saadulla valtionavustuksella sekä Svenska Kulturfondenin avustuksella.
Kuukauden kylä
Joka kuukausi julkistetaan alueeltamme Kuukauden kylä jonka toimintaa markkinoidaan kyläportaalissa sekä fb-sivulla. Valinnalla edistetään positiivista mielikuvaa
kylätoiminnasta sekä jaetaan hyviä käytäntöjä.
Avoimet kylät 6.6.
Päivään osallistui SILMU-kylät alueelta yhteensä 30 kylää yhdessä tai erikseen ja
valtakunnallisesti yli 400 kylää.
ITU-tori 2015
Tapahtuma järjestettiin Loviisassa 29.–30.8 Loviisan Wanhat Talot – tapahtuman
yhteydessä. ITU-torin päämääränä on tehdä vahvaa yhteistyötä maaseudun elinkeinojen edistämiseksi. Myymässä ja markkinoimassa torilla oli 41 tuottajaa, käsityöyrittäjää, yhdistystä ja organisaatiota. Arvioitu kävijämäärä tapahtumassa oli yli
10.000 henkeä. Yhteistyökumppaneita olivat SILMU ry, Malmgård sekä Loviisan
kaupunki.
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Kyläillat
Loviisassa (Tesjoki, Koskenkylä ja Isnäs) järjestettiin kolme kyläiltaa teemana Turvallisuus sekä lapset ja nuoret. Illat toteutettiin yhteistyössä kylien, Loviisan kaupungin ja Yksillä purjeilla hankkeen kanssa ja iltoihin osallistui yhteensä 38 henkilöä.
Iltojen työpajojen tulokset on lähetetty Loviisan kaupungille tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
Yhteistyö, koulutus ja, tapahtumat
 kyläasiamies on osallistunut Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämiin koulutus ja
neuvottelupäiville keväällä ja syksyllä sekä kyläasiamiesten Kesäpäivään kesäkuussa.
 kyläasiamies on osallistunut asiantuntijana Itä-Uudenmaan turvallisuusohjelma
2015–2017 ja turvallisuustyöryhmään ja Porvoon kaupungin turvallisuustyöryhmä
Viestintä
Viestinnän tueksi on laadittu yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma vuosille 2014–
2020. Viestinnän tueksi on vuoden 2015 aikana tehty uutta materiaalia kuten uudet
kartat, esitteet, käyntikortit, strategian tiivistelmät sekä hankittu mm. esitetelineitä ja mainoskyniä.
Leader- toiminnan tärkeimpiä viestintäkanavia olivat:
 kotisivut osoitteessa www.silmu.info, joiden kautta tiedotetaan mm. tukimahdollisuuksista, hakumenettelystä, ajankohtaisista asioista ja esitellään rahoitettuja hankkeita. Alla on kuva sivun käyttäjämääristä vuonna 2015.

 sähköinen ajankohtaistiedote, jolla tiedotetaan paitsi omasta toiminnasta myös
paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista. Vuoden aikana lähetettiin 12
tiedotetta noin 940 tilaajalle/postitus. Tiedotteet ovat luettavissa myös yhdistyksen kotisivujen kautta
 Facebookin seuraajia oli vuoden 2015 lopussa 190 kpl
Kylätoiminnan viestintä
 Kyläportaali www.itukylat.fi on tiedotuskanava kylätoimintaa varten. ja Portaalissa on 27 kylän kotisivut. Vuonna 2015 mukaan tuli yksi uusi kylä, Mäntsälän
Ohkola-Hyökännummi.
 Facebook sivustoa www.facebook.com/silmukylat käytetään kylätoiminnan tiedotuskanavana ja siellä myös jaetaan muiden toimijoiden ja organisaatioiden
tiedotteita koskien aluettamme, maaseudun kehittämistä ja yhdistystoimintaa.
Sivulla on yli 300 tykkääjää ja viikoittainen kokonaiskattavuus on keskimäärin
vajaat 1000 hlöä/kk.
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 Noin kuukausittain lähetettävän ajankohtaistiedotteen kautta on viestitetty kyläjaoston toiminnasta ja tapahtumista.
Sisäinen viestintä
Viestintä henkilökunnan kesken, hallitukselle ja jäsenille on hoidettu yllämainittujen lisäksi mm. face to face, työpaikkapalavereilla, sähköpostitse, puhelimitse, intranetillä ja kokouksilla. Yhdistyksellä on lisäksi käytössä Google for business – palvelu, joka mahdollistaa tiedon käytön henkilöstä, laitteesta ja paikasta riippumatta.
Ulkoinen viestintä
Viestintää 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 2015 aikana osallistuneet Maa- ja
metsätalousministeriön, ELY-keskuksen ja Maaseutuviraston sekä SILMU ry:n järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin.
Sidosryhmäyhteistyö
SILMU ry:n tärkeimmät sidosryhmät ovat alueen yritysneuvontaorganisaatiot, kunnat, oppilaitokset, Uudenmaan ELY-keskus ja muut Leader-ryhmät, etenkin Uudellamaalla.
Käytännön yhteistyömuotoina ovat olleet erilaiset tapaamiset ja yhteisten tilaisuuksien järjestämiset.
Viranomaistapaamiset 2015
Kunnat
ELY-keskus
Maakunnat
Ministeriöt
Muut
Maaseutujaos
Tapahtumat ja tilaisuudet 2015
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 esim. työryhmät ja jaostot
Kansainvälinen toiminta
Toimintaryhmät
Tarkastukset

Yhteensä
3
3
0
4
2
3
Yhteensä
86
0
2
30
1
12
26
30
0
10
5
2
12
0
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Muu keskeinen toiminta vuonna 2015






osallistuimme Landsbygdsriksdagen -tapahtuman
oman toiminnan kehittämisseminaarin järjestäminen
uusien hallitusjäsenten koulutustilaisuus
Suomen kaksikielisten ryhmien tapaaminen
osallistuminen kolmeen hankeklinikkaan yhdessä Kulturfondenin kanssa

Uusia toimenpiteitä
 osallistuminen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n järjestämään yhteistyötapaamiseen ja järjestimme yhdessä tiedotustilaisuuksia alueen yrityksille
 osallistuminen paikallisten MTK -järjestöjen syyskokouksiin joissa on esitelty
toimintaamme ja Vihreän kasvun mahdollisuus -hanketta sekä sen toimenpiteitä
 Struven ketju -aiheisen kansainvälisen hankkeen valmistelutoimenpiteitä yhdessä Virolaisen Leader-ryhmän LAG Pandivere, Leader-Sepran, LeaderJyväsriihen ja Leader-Vesurin kanssa
 Uudenmaan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kehittämisseminaari
 osallistuminen kansainvälisyys kaveriksi -koulutukseen
 Satakuntalaisten Leader-ryhmien vierailun isännöinti
 ELY-keskus - SILMU kehityskeskustelu
 kylätoiminnan siirtyminen osaksi SILMU ry:n toimintaa
 nuorisojaoston toiminta aloitettiin opiskelijatyöllä, jonka tuloksena käytössämme on suunnitelma siitä miten toiminta tulisi käynnistää. Kuntatapaamisen yhteydessä sovittiin, että ohjelmakaudelta 2007–2013 käyttämättä jääneet kuntarahat saadaan käyttää nuoriso-Leader -toimintaan
 strategian toteutukseen ja rahoitettavien hakemusten valintaan käytettäviä
kriteereitä viimeisteltiin ja niiden käyttöä testattiin
 järjestimme Työtä ja osaamista -seminaarin
 osallistuttiin Leader-edustajana kylätoimintapalaveriin TEM:ssä
 osallistuttiin Uudenmaan Leader-ryhmien ensimmäisille yhteistyöpäiville
 osallistuttiin Uudenmaan maaseutuohjelmaa koskevan tiedotushankkeen
suunnitteluun yhdessä alueen muiden maaseututoimijoiden kanssa
 osallistuttiin valtakunniallisiin viestintäverkostotapaamisiin
 jatkuvan arvioinnin/palautelomakkeen suunnittelu
 toteutettiin kehityskeskustelut
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TALOUS 2015
Menot SILMU

Budjetoitu Toteuma

Edellisen kauden toimintaraha
Toimintaraha 14–20
Vihreän kasvun mahdollisuus
Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä Uudellamaalla
Kansalaistoimintaa Porvoon keskustaan
Rakennusperinteen vaaliminen
Oma toiminta

25 411,79
121 756,18
35 047,86
15 682,68
5 461,04
1 726,52
700,00

39 096,39
122 302,27
7 449,68
15 807,35
205,21
1 726,53
1 760,62

Yhteensä

205 786,07

172 540,70

Valtionapu
Kylä oma + hanke

Toteuma Toteuma
SILMU
Itu-kylät
37 235,00 12 888,49
22 991,48
45 000,00
1 491,86
3 195,64

Yhteensä

82 235,00

Menot Itä-Uudenmaan Kylät / SILMU-kylät

Budjetoitu

14 380,35

26 187,12

Itä-Uudenmaan kylät ry:n toiminta siirtyi 2015 vuosikokouksen päätöksen myötä
osaksi SILMU ry:n toimintaa (kyläjaos) 1.8. alkaen. Vuodelle 2015 kylätoiminnan
toimintasuunnitelma ja budjetti olivat erillisiä dokumentteja, jotka yhdistymisen
myötä hyväksyttiin osaksi SILMU ry:n toimintaa. Kylätoiminnan kirjanpito on vuoden 2015 aikana hoidettu sekä Itä-Uudenmaan Kylät ry:n toimesta että SILMU ry:n
toimesta.
Heitot budjetoidun ja toteutuneen välillä: edellisestä toimintarahasta käytettiin
kaikki mitä oli käytettävissä. Vihreän kasvun mahdollisuus – hanketta ei päätöksen
viivästymisen ja muiden työkiireiden takia ehditty käynnistämään kunnolla vuoden
2015 aikana. Kansalaistoimintaa Porvoon kaupunkiin hanketta ei ehditty muiden
töiden suuren määrän takia toteuttaa juuri ollenkaan. Kylätoiminnan osalta kustannuksia syntyi suunniteltua vähemmän kun omaa hanketta ei päästy käynnistämään
vuoden 2015 aikana.
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