TOIMINTAKERTOMUS
2017

YHDISTYS
Kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 ja on tällä 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 2017 lopussa jäseniä oli yhteensä 579, joista 91 yhteisöjäsentä. Nuoria alle 30 v. jäseniä yhdistyksessä on 21.
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Sääntömääräiset kokoukset


kevätkokous pidettiin 17.5. Porvoossa POMO-talossa ja syyskokous 30.11. Sipossa Gumbontalossa
 syyskokouksessa erovuorossa olivat hallituksen jäsenistä julkisen sektorin edustajat
 syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Teppinen Mäntsälästä vuodeksi 2018
 tilintarkastajana on toiminut Tony Granström (HT) ja varalla Lars Vepsäläinen
(HT)
Kevätkokouksen jälkeen yhdistys vietti 10-vuotisjuhlaa jossa mm. palkittiin parhaita
hankkeita ja kylätoimijoita. Yhdistykselle teetettiin oma maljakko, joita jaettiin kategorioiden voittajille.
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 2017

Varajäsenet 2017

Julkinen taho

Julkinen taho

Laura Karén
Reijo Korhonen
Veijo Peltola
Yritykset ja yhdistykset
Tora Markkula
Heikki Nyström
Christina Mickos

Porvoo
Myrskylä
Mäntsälä
Loviisa
Askola
Lapinjärvi

Yksittäiset maaseudun asukkaat
Riitta Myyrä
Camilla Hartwall
Joija Tikkanen

Pukkila
Sipoo
Pornainen

Lilian Järvinen
Rauno Tiainen
Anneli Sundberg
Yritykset ja yhdistykset
Timo Rajakaltio
Riitta Ahti-Tuiskula
Eero Kokko

Loviisa
Sipoo
Mäntsälä
Porvoo
Askola
Mäntsälä

Yksittäiset maaseudun asukkaat
Piritta Ahl
Hannu Salminen
Tea Nieminen

Pukkila
Myrskylä
Pornainen

SILMU ry:n hallituksen kokoonpano 2017
Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana kymmenen, joista kaksi pidettiin sähköpostikokouksena.
Yhdistyksen toiminnan selkeyttämiseksi on perustettu kaksi työryhmää: Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Marja Teppinen sekä jäsenistä Riitta Myyrä, Joija
Tikkanen ja Hannu Salminen. Työvaliokunta kokoontui yhden kerran.
Yritystyöryhmään on kuulunut hallituksen jäsenistä Reijo Korhonen, Heikki Nyström
ja Camilla Hartwall sekä työntekijöistä Heli Tommiska. Yritystyöryhmän tehtäviin on
kuulunut yrityshakemusten ennakkoarviointi sekä yritysrahoituslinjausten laatiminen. Materiaali on lähetetty yritystyöryhmälle sähköisesti ja ryhmän jäsenet ovat
kommentoineet niitä sähköpostitse.
Lisäksi 10-vuotis juhlaa varten asetettiin ryhmä, johon kuului työntekijöistä Tiina
Kurki ja hallituksen jäsenistä Joija Tikkanen, Veijo Peltola ja Heikki Nyström. Ryhmä
valmisteli juhlan lisäksi myös palkitsemiskäytännöt.
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Kyläjaosto
Kyläjaoston puheenjohtajana on toiminut Tora Markkula. Jaoston jäseninä on toiminut Marjaana Peltola, Ilkka Ceder, Veli-Matti Mettinen ja Johanna Rosenström. Sihteerinä on toiminut kyläasiamies Li-Marie Santala. Kyläjaoston toiminnan tueksi on
laadittu toimintaohje, jonka SILMU ry:n hallitus on hyväksynyt. Kyläjaosto on kokoontunut viisi kertaa vuoden aikana.
Kaupunkijaosto
Kaupunki-Leader jaoston kokoonpanoon kuului vuonna 2017 Timo Rajakaltio (pj),
Päivi Dietrich, Leena Sormunen ja Merja Kukkonen. Kaupunkioston toiminnan tueksi on laadittu toimintaohje, jonka SILMU ry:n hallitus on hyväksynyt.
Nuorisojaosto
Nuorisojaosto on koottu alueen nuorista siten, että jokaista kuntaa edustaa kaksi
nuorta. Askolasta ei saatu kuin yksi edustaja. Seuraavat nuoret ovat jaoston jäseniä:
Alex Andersson (vara pj), Charlotta Heijnsbroek, Fanny Storgårds, Hanna Liman (pj),
Hannes Myyrä, Ina Mickos, Jani Chaker, Jasmin Arrhenius, Jenna Jaatinen (vara pj),
Kia Mälkiä, Maiju Aaltonen, Malena Eklöf, Mimosa Helenius, Saaga Luhtaniemi, Susanna Lignell, Thomas Bröckl ja Vilma Pietilä. Nuorisojaoston toiminnan tueksi on
laadittu toimintaohje, jonka SILMU ry:n hallitus on hyväksynyt.
Nuorisojaosto kokoontui syksyllä kaksi kertaa, kerran tutustuakseen toisiinsa ja tuleviin tehtäviinsä sekä yhden kerran kokouksen merkeissä.
Henkilöstö
Toiminnanjohtajana on toiminut Gina Forsström, toimistopäällikkönä Tiina Kurki ja
hankeneuvojana Heli Tommiska. Kyläasiamiehenä on toiminut Li-Marie Santala. Kyläasiamies oli lomautettuna loka-joulukuun välisenä aikana siten, että hän työskenteli
ainoastaan yhden päivän viikossa.
Toimipaikka
SILMU ry:n toimipaikka sijaitsee Porvoossa, osoitteessa Veckjärventie 1.
Laatukäsikirja
Toiminnan tueksi on laadittu laatukäsikirja, jota käytetään käytännön töiden apuvälineenä ja uusien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kouluttamisessa/työnopastuksessa.

TOIMINTA
SILMUSTA KASVUA 2014 – 2020 strategian toteutus ja seuranta
Leader rahoituskehys ja myöntövaltuus
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. €.
Suuntaa antavasta rahoituskehyksestä vuosille 2014–2020 oli osoitettu myöntövaltuutena vuodelle 2017 yhteensä 618 875,00 € myönnettäväksi hanke- ja yritystukina
strategian toimenpiteiden toteutukseen.
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Hanketukihaku, kyselyt ja hakemusten käsittely
SILMU ry:llä ei ole ennalta sovittuja hakujaksoja. Hakemuksia on voinut jättää milloin
tahansa, mutta tiettyyn ilmoitettuun päivämäärään mennessä jätetyt hakemukset
on käsitelty ennalta määrätyssä kokouksessa.
Tukikyselyitä tuli vuoden 2017 aikana yhteensä 76 kpl. Kyselyistä 9 oli tukikelvottomia ja näissä yleisin syy oli se, että kyselyt / hankeideat eivät olleet linjausten tai asetusten mukaisia.
SILMU ry käsitteli vuoden 2017 kehyksestä rahoitettavia hakemuksia helmikuun kokouksessa, jolloin sidottiin koko vuoden kehys. Marraskuussa käsiteltiin hakemuksia,
jotka rahoitetaan vuoden 2018 kehyksestä.
Kehyksen loputtua yritystukikyselyä ohjattiin Uudenmaan ELY-keskukseen.
Vastaanotetut tukihakemukset
SILMU ry vastaanotti yhteensä 20 hakemusta ja kolme jatkohakemusta, joilla haettiin
lisärahoitusta aikaisempaan päätökseen. Yritystukihakemuksia oli yhdeksän ja hanketukihakemuksia 11. Kuusi hakemusta jätettiin paperihakemuksina ja loput sähköisesti. Vastaanotetut hakemukset jakautuivat strategian painopisteittäin seuraavasti:
Vastaanotetut hakemukset painopisteittäin
6.1 Yritystoiminta ja työllisyys
6.2 Elinvoimaiset kylät
6.3 Ympäristö ja luonto
6.4 Saaristo

2017
12
6
1
1

Hakemusten valmistelu
Henkilökunta valmisteli hakemukset hakijoiden kanssa ja esitteli ne hallitukselle, kun
ne täyttivät tarvittavat muotovaatimukset.
Käsittely ja päätöksenteko SILMU ry:n hallituksessa
Tukihakemuksia käsiteltiin SILMU ry:n hallituksessa siinä vaiheessa, kun ne sisältävät kaikki tarvittavat asiakirjat. Vuonna 2017 hallitus käsitteli yhteensä 49 hakemusta joista 31 oli jätetty vuonna 2016. Hallitus puolsi 35 hakemuksen ja kahden lisärahoitushakemuksen rahoittamista. Puolletuista hakemuksista seitsemän oli yritystukia ja 30 oli hanketukihakemuksia.
Vuoden aikana rahoitusta myönnettiin yhteensä 990 320,27 €. Myönnetty rahoitus
sisältää normaalin Leader tuen lisäksi myös kunnan suoraa rahoitusta ja muuta julkista rahoitusta hankkeille.
Koko ohjelmakauden hankekehyksestä SILMU ry on sitonut 2 786 717,62 € joka on
81,13 %. Lisäksi hankkeille on sidottu yhteensä 34 465,72 € kuntien suoraa rahoitusta ja muuta julkista rahoitusta.
Yksityistä rahoitusta on kertynyt myönnettyjen tukien kautta yhteensä
2 964 517,66 € josta 389 591,70 € talkoita ja rahaa 2 574 925,96 €.
Strategian kokonaisrahoitus on 5 785 702,11 € tähän mennessä.
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Puollettujen hakemusten jakautuminen strategian painopisteiden mukaisesti koko
ohjelmakauden aikana:
6.1 YritystoiPuollettu rahoiminta ja työllitus
syys
Toteuma kpl
21
Toteuma-% pai59,66
nopisteestä
Toteuma-% ke16,87
hyksestä

6.2 Elinvoimaiset kylät

6.3 Ympäristö
6.4 Saaristo
ja luonto

44

4

3

109,00

84,37

52,58

51,36

7,95

4,96

Rahoituspäätökset
Uudenmaan ELY-keskus teki laillisuustarkastuksen ja lopullisen rahoituspäätöksen
rahoitettavista hakemuksista SILMU ry:n lausunnon perusteella. Yhteensä 37 hakemuksesta tehtiin rahoituspäätös vuoden aikana (22 puoltavaa ja 15 kielteistä).
Käsittelyajat
Tukihakemusten käsittelyaikoja seurataan SILMU ry:ssä siitä päivästä, kun hakemus
on jätetty Hyrrään ja se on tullut vireille, siihen päivään, kun se siirretään ELY-keskuksen käsittelyyn. Käsittelyajat olivat SILMU ry:ssä keskimäärin vuonna 2015 192
päivää, vuonna 2016 88 päivää ja vuonna 2017 107. ELY-keskuksen käsittelyajat olivat vuonna 2015 70 päivää, vuonna 2016 45 päivää ja vuonna 2017 70 päivää. Tukihakemusten käsittelyaika hakemuksen jättämisestä Hyrrään päätöspäivään oli keskimäärin 259 vuonna 2015, vuonna 2016 204 päivää ja vuonna 2017 179 päivää.
Maksuhakemukset ja maksettu tuki
Vuoden 2017 aikana jätettiin 31 maksuhakemusta ja 38 hanketta (josta 4 yhdistyksen
omia hankkeita) sai maksupäätöksen. Hankkeille on maksettu julkista tukea yhteensä 847 471,56 € koko ohjelmakauden aikana.
Päättyneet hankkeet
Vuoden 2017 aikana päättyi viisi hanketta. Kaikkiaan rahoitettuja hankkeita on päättynyt 13 kpl. Päättyneiden hankkeiden osalta tukea on jäänyt käyttämättä 6 180,34
€.
Strategian tulokset
Alla oleva taulukko kuvaa miten myönnetyt tuet ovat jakautuneet painopisteittäin
vuoden 2017 loppuun mennessä.
1 606 589,92 1 638 500,00

Myönnetty tuki painopisteittäin 2014-2017
983 100,00
toteuma

suunnitelma

485 278,66

480 000,00
327 700,00
192 150,00

6.1 Yritystoiminta ja 6.2 Elinvoimaiset kylät
työllisyys

6.3 Ympäristö ja
luonto

327 700,00
105 834,32
6.4 Saaristo

164 022,61
6.5 Oma
aluekehitystoiminta
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Tukien jakautumista seurataan suuntaa antavasti myös kuntakohtaisesti. Ala oleva
taulukko kuvaa miten myönnetyt tuet ovat jakautuneet kunnittain suhteessa kuntien maksuihin koko ohjelmakauden aikana.

Kuntakohtainen toteuma 14-17
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

Myrskylä

Lapinjärvi

Pukkila

Pornainen

Loviisa

Askola

Porvoo

Sipoo

Mäntsälä

Myönnetty tuki

175 330

206 679

117 918

243 222

636 457

128 192

450 137

409 818

287 128

Kuntaosuus 14-20

18 078

25 601

18 534

46 830

141 055

45 373

185 900

171 956

186 874

Oma kehittämistoiminta
 SILMU ry:n ja Leader Sepran yhteinen alueiden välinen tiedonvälityshanke
”Vihreän kasvun mahdollisuus”
 hanke ”Kansalaistoimintaa Porvoon kaupunkiin”
 Kaupunkijaostotoiminta
 Nuorisojaostotoiminta
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: 1.6.2015–31.12.2018
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
 laatia toimenpidesuunnitelma
 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
Kylien turvallinen ja toimiva arki
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue
Toteutusaika: 2016–2017
Kustannusarvio: 131 600 €
Rahoitus: Leader
Hankkeen tavoitteet:
 lisätä turvallisuuden tunnetta kylissä
 laatia kylille turvallisuussuunnitelmat arkipäivän ongelmatilanteita varten (erilliset tai osana kyläsuunnitelmaa)
 lisätä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä kylissä
 parantaa elämänlaatua
Hankkeen toimenpiteet:
 tehdään turvallisuuskartoituksia kylissä
 laaditaan turvallisuussuunnitelmia
 nimetään kylälle oma turvallisuuden yhteyshenkilö
 järjestetään tarpeen mukaan turvallisuus- ja hyvinvointikoulutusta yhteistyössä
SPR:n, Vapepan (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu), SPEK:n (Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö), pelastustoimen ja muiden toimijoiden kanssa
 SILMU-kylät kyläportaaliin tehdään kyläturvallisuudesta tiedottava sivu sekä kylien sivuille turvallisuuskortit
 kylien kotisivujen ylläpitäjille/turvallisuuden yhteyshenkilöille järjestetään koulutusta turvallisuuskorttien teossa ja päivittämisessä sekä tiedottamisessa
 hankkeesta tiedottaminen
 kyläasiamies osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin
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Hanke ei lähtenyt odotetusti toimimaan, kiinnostusta turvallisuussuunnitelmien
laatimiseen ei löytynyt riittävästi kylätoimijoiden joukosta. Ongelmaksi osoittautui
myös hankkeen omarahoitusosuus, joka oli tarkoitus pääosin toteutua talkoiden
kautta, joita tehdään, kun laaditaan turvallisuussuunnitelmia. Ongelmien takia
hanke päätettiin lopettaa ja siirtää käyttämättömät varat uudelleensidottavaksi
muihin hankkeisiin.
Tuulta purjeisin – Vind i seglen
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue
Toteutusaika: 1.1. 2017-31.12.2019
Kustannusarvio: 43 954,62 €
Rahoitus: Leader
Hankkeen tavoitteet:
 nuorten saaminen mukaan SILMU ry:n toimintaan
 käynnistää SILMU ry:n Nuoriso-Leader toiminta
 madaltaa alueen toimijoiden kynnystä kansainväliseen toimintaan
 kansainvälisen toiminnan rahoitustyökalujen tunnetuksi tekeminen alueen toimijoille ja SILMU ry:n henkilökunnalle
Hankkeen toimenpiteet:
 Nuorten saaminen mukaan SILMU ry:n toimintaan
o kuntakohtaisten aktivointitilaisuuksien järjestäminen
o nuorten lähestyminen heille ennalta tuttujen aikuisten kautta
o kirjallisen materiaalin tekeminen ja jakaminen esim. nuorisotiloihin ja muhin paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat
o osallistuminen nuorten tapahtumiin
o yhteydenotot nuorisovaltuustoihin ja muihin jo olemassa oleviin toimiviin
nuorten organisaatioihin
 Nuoriso-Leader toiminnan käynnistäminen
o nuorisojaoston perustaminen
o tutustumiskäynti nuorten kanssa alueelle, jossa nuoriso-Leader toiminta
on käynnissä
o esitteen tekeminen
o nuorisojaoston toimintaohjeen laatiminen
o Nuoriso-Leader tukisääntöjen laatiminen
o tiedottaminen Nuoriso-Leader tukimahdollisuudesta (kotisivut, FB, lehdistö, nuorisoyhdistykset kuntien nuorisotoimet ja muut nuorten kanssa
toimivat)
o tukihaun avaaminen
o ensimmäisten hakemusten käsittely
o toiminnan arviointi ja kehittäminen esim. palautekyselyiden avulla
 Madaltaa alueen toimijoiden kynnystä kansainväliseen toimintaan
o yhteistyötahojen (alueen järjestöt) aktivointi
o esimerkkien esittely (jo käynnissä olevat hankkeet)
o esille nousseiden ideoiden työstäminen kv-hankkeiksi
o avustaminen yhteistyökumppaneiden haussa
 Kansainvälisten toiminnan rahoitustyökalujen tunnetuksi tekeminen alueen toimijoille ja SILMU ry:n henkilökunnalle
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o kansainvälisten hankkeiden rahoitusmahdollisuuksien esittely keväällä
2018
o Maaseutuverkoston palvelupaketin ja Euroopan maaseutuverkoston
(ENRD = European Network Rural Development) tunnetuksi tekeminen
o kansainvälisen hankekumppanihaun tunnetuksi tekeminen
o avoimen nuorten leirin järjestäminen keväällä 2018, jossa suunnitellaan
kansainvälistä toimintaa
Teemahanke, pienet investoinnit
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue
Toteutusaika: 2016–2018
Kustannusarvio toimenpiteet: 148 492,55 €
Kustannusarvio koordinaatio: 11 904,92 €
Rahoitus: Leader
Hankkeen tavoitteet:
 parantaa kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan
toiminnan edellytyksiä ja kehittää harrastustoimintaa
 tutustuttaa kylien toimijat Leader-toimintaan ja paikalliseen kehittämiseen
 rahoituksen myöntäminen mahdollisimman monelle uudelle toimijalle
Hankkeen toimenpiteet:
 tuen myöntäminen pienille (500 – 15 625 €) yleishyödyllisille investoinneille, esimerkiksi:
o kylätalojen ja harrastustilojen toimivuutta lisäävät kone- ja laitehankinnat
o harrastusyhdistysten toimintaa kehittävät välinehankinnat
o ei luvanvaraiset, pienet rakentamisinvestoinnit
o tietokoneohjelmistojen hankkimisesta tai kehittämisestä ja patenttien,
käyttölupien, tekijänoikeuksien sekä tavaramerkkien hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin
 hakuohjeistuksen suunnitteleminen ja kääntäminen sekä haun avaaminen
 tiedotus- ja infotilaisuuksien järjestäminen sekä aktivointi
 maksukoulutus- ja kokemustenvaihtotilaisuuksien järjestäminen alatoimenpiteiden toteuttajille
 alatoimenpidehakemusten vastaanottaminen ja läpikäynti, täydennyspyynnöt
sekä neuvonta koko hankkeen ajan
 tuensiirtosopimuksen valmisteleminen ja kääntäminen
 rahoitettavien toimenpiteiden valinta ja hankkeen toteutuksen seuranta
Yhdessä osaamme
Hankemuoto: paikallinen kehittämishanke
Toteutusalue: SILMU ry:n toiminta-alue
Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2019
Kustannusarvio: 73 545,90 €
Rahoitus: Leader
Hankehakemus valmisteltiin ja SILMU ry:n hallitus teki päätöksen hankkeen rahoittamisesta kokouksessaan marraskuussa.
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Kyläjaoston toiminta – 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.
Kyläjaosto kokoontui viisi kertaa vuoden 2017 aikana.
Avoimet kylät 10.6.
Päivään osallistui SILMU-kylät alueelta yhteensä 27 kylää yhdessä tai erikseen. Valtakunnallisesti tapahtumaan osallistui noin 750 kylää.
Kyläportaali
SILMU-kylät ylläpitää kyläportaalia www.itukylat.fi. Portaali on tiedotuskanava kylätoimintaa varten ja portaalissa on tällä hetkellä 26 kylän kotisivut.
Vuoden kyläteko
SILMU ry:n 10-vuotisjuhlassa palkittiin mm. vuoden 2017 kylä Sikilä-Tamminiemi
(Porvoo).
Yhteistyö, koulutus ja tapahtumat
 kyläasiamies on osallistunut Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämiin koulutuksiin, neuvottelupäiville
 kyläasiamies on osallistunut kylien edustajan Itä-Uudenmaan turvallisuusohjelma 2015–2017:n työryhmään sekä asiantuntijana Porvoon kaupungin turvallisuustyöryhmään. Vuoden 2017 aikana aloitettiin uuden turvallisuusohjelman
laatiminen vuosille 2018-2020 sekä valmisteltiin turvallisuuskyselyä vuodelle
2018
 kyläasiamies on ohjausryhmän jäsenenä Suomen Kylätoiminta ry:n Työtä kylästä
-hankkeessa sekä Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten hankkeessa ”Mainiot
maisemat”.
Kaupunkijaoston toiminta
Vuoden aikana jaosto viimeisteli Porvoon mitalla – Med Borgå mått kansalaistoiminnan kehittämissuunnitelman ja valmisteli ”Kansalaistoiminnan juurruttamien”
ESR-rahoitushakemuksen, joka perustuu kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelmasta
tehtiin esite tiivistetyssä muodossa. Toimintasuunnitelma on myös käännetty ruotsiksi. Kaupunkijaosto valmisteli ja jätti ESR-hakemuksen ”Kansalaistoiminnan juurruttaminen”, mutta sille ei myönnetty rahoitusta.
Nuorisojaoston toiminta
Vuoden 2017 aikana saatiin koottua jaoston jäsenet, ainoastaan yksi edustaja jäi
puuttumaan Askolasta. Vuoden aikana laadittiin Nuoriso-Leader toiminnalle esite ja
FYRKKA-rahoitukselle säännöt. Toiminnasta ja etenkin FYRKKA-rahoituksesta on tiedotettu monin eri tavoin. Fyrkka-haku avattiin kesällä ja jaosto käsittele ensimmäiset
FYRKKA hakemukset marraskuussa. Hakemuksia oli jätetty kaikkiaan 10 kpl joista yhdeksälle myönnettiin rahoitusta. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 4 739,48 €. Nuoriso-Leader -toiminnalla on käytössä oma Facebook profiili ja vuonna 2017 perustettiin myös Instagram tili. Näiden lisäksi tiedottamista tehdään SILMU ry:n kotisivujen
kautta. Kaksi jaoston jäsentä lupautuivat suunnittelemaan julisteen logokilpailua
varten, joka käynnistetään vuonna 2018. Suunniteltiin myös, että tammikuussa 2018
vieraillaan Liiverin nuorisojaosoton luona ja keväällä 2018 toteutetaan päivän mittainen leiri, jolla suunnitellaan kansainvälistä hanketta.
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Viestintä ja tiedottaminen
Viestinnän tueksi on laadittu yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma, joka on liitetty
osaksi laatukäsikirjaa.
Tärkeimmät viestintäkanavat:
 kotisivut:
o silmu.info: sivun kautta tiedotetaan mm. rahoitusmahdollisuuksista, hakumenettelystä, ajankohtaisista asioista ja esitellään rahoitettuja hankkeita
o itukylat.fi: on tiedotuskanava kylätoimintaa varten. Portaalissa on 26 kylän
kotisivut
 sähköinen ajankohtaistiedote: tiedotetaan SILMU ry:n toiminnasta
 sosiaalinen media:
o Facebook: Leader-SILMU, SILMU nuorisojaosto, SILMU-kylät ja Avoimet kylät. Tätä kautta tiedotetaan paitsi omasta toiminnasta myös muiden tapahtumista paikallisesti ja valtakunnallisesti
o Twitter ja Instagram: Tätä kautta tiedotetaan kylätoiminnan ajankohtaisista
asioista. Nuorisojaoston asioista tiedotetaan myös Instagramin kautta.
Alla olevassa kuvassa on vertailtu vuoden 2016 silmu.info sivuston käyttäjälukuja
vuoden 2017 vastaaviin lukuihin.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu ajankohtaistiedotteen jakelua ja sosiaalisen
median seuraajamääriä
Leader
Ajankohtaistiedote
Facebook

Twitter
Instagram

Kylätoiminta Nuorisotoiminta

Yhteensä
17 kpl (940 tilaajaa/jakelu)

272 seuraajaa

SILMU-kylät:
429 seuraajaa
62 seuraajaa
62 seuraajaa

67 seuraajaa

16 seuraajaa
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Sisäinen viestintä
Viestintä henkilökunnan kesken, hallitukselle ja jäsenille hoidetaan 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
Henkilökunta ja hallituksen jäsenet ovat vuoden 2017 aikana osallistuneet Maa- ja
metsätalousministeriön, ELY-keskuksen ja Maaseutuviraston, Suomen Kylät ry:n
sekä SILMU ry:n järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin.
Sidosryhmäyhteistyö, tapaamiset ja tilaisuudet
SILMU ry:n tärkeimmät sidosryhmät ovat alueen yritysneuvontaorganisaatiot, kunnat, oppilaitokset, Uudenmaan ELY-keskus ja muut Leader-ryhmät, etenkin Uudellamaalla sekä muut naapuri Leader-ryhmät kuten Leader Pohjois-Kymen Kasvu ja Leader Sepra. SILMU ry kuten kaikki Suomen Leader ryhmät ostavat Suomen Kylätoiminta ry:ltä Leader-asiamiehen palveluita, jotka sisältävät Leader ryhmien yhteisten
asioiden hoitamista ja edistämistä.
Käytännön yhteistyömuotoina ovat olleet erilaiset tapaamiset, yhteiset hankkeet ja
yhteisten tilaisuuksien järjestämiset.
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Sidosryhmätapaamiset
Kunnat
ELY-keskus
Maakunnat
Ministeriöt ja Mavi
Alueelliset tapaamiset
Paikalliset tapaamiset
Valtakunnalliset tapaamiset
Maataloustoimijat
Kansanedustajat
Leader-tapaamiset
Seurakunta
Yritysneuvontaorganisaatiot
Oppilaitokset ja koulut
Kylätapaamiset
Muut
Muu toiminta
Tiedotus ja aktivointitilaisuudet
SILMU ry:n tapaamiset, palaverit, kokoukset ja koulutukset
Hankkeiden ohjausryhmät
Kansainväliset toimenpiteet
Henkilökunnan ja hallituksen osallistuminen koulutuksiin ja
seminaareihin
Muut tapaamiset
Media tapahtumat
Uudet kontaktit

Kpl
2
5
2
2
1
0
3
0
0
8
0
2
0
1
2
Kpl
15
13
12
1
15
2
2
4

Muu keskeinen toiminta vuonna 2017









oman toiminnan kehittämisseminaarin järjestäminen
uusien hallitusjäsenten koulutustilaisuus
osallistuminen kolmeen hankeklinikkaan yhdessä Kulturfondenin kanssa
opintomatka Saksaan sekä energiaretki Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan ja
Etelä-Savoon uusiutuvan energian teemalla
yritysryhmähankkeita on yritetty saada liikkeelle
laatukäsikirjan päivitys
yhdistyksen 10 vuotisjuhlan järjestäminen jonka yhteydessä palkittiin parhaat
hankkeet viidessä kategoriassa ja paras kyläteko
teetettiin yhdistykselle oma maljakko

Uusia toimenpiteitä
 yhteistyö Suomen Japanin instituutti (rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen) ja Taiteen Edistämiskeskuksen kanssa (rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen) sekä Uudenmaan liiton vuoden kylä valintaraadin jäsenenä
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TALOUS 2017
Menojen vertailu budjetoitu/toteuma
Toimintaraha
Vihreän kasvun mahdollisuus
Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä Uudellamaalla
Kansalaistoimintaa Porvoon keskustaan
Teemahanke, pienet investoinnit
Teema hanke 2
Tuulta purjeisiin
Valtionapu
Suomi 100
Kylien toimiva ja turvallinen arki - KYTTA
Nuorisojaosto, hallinto
Oma toiminta
Yhteensä

Budjetoitu
Toteuma
105 000,00
112 526,39
38 880,018
22 099,88
560,00
3 166,51
9 200,00
9 894,13
11 904,92
3 960,22
210,54
39 987,32
10 426,96
29 565,00
20 938,96
7 000,00
7 000,00
38 677,71
25 879,42
900,00
128,92
662,50
3 383,77
282 337,64
219 615,70

Heitot budjetoidun ja toteutuneen välillä:
 Toimintaraha: syntyi enemmän kustannuksia aktiivisen alueen takia ja tukihakemuksia valmisteltiin ennätysmäärä, tämä aiheutti muiden hankkeiden alitoteutumisen
 Vihreän kasvun mahdollisuus: hanketta ei ehditty toteuttaa suunnitellusti
 Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä: SILMU ry:lle siirtyi käyttöön muiden ryhmien käyttämättömiä varoja
 Teemahanke, pienet investoinnit: budjettiin virheellisesti kirjattu koko kaksivuotisen hankkeen kustannusarvio
 Teemahanke 2: Ei alun perin ollut suunnitteilla kustannuksia vuodelle 2017
 Tuulta purjeisiin: hanketta ei ehditty toteuttaa suunnitellusti
 Valtionapu: lopullinen jaettu valtionapu oli suunniteltua pienempi
 Kylien toimiva ja turvallinen arki, KYTTA: Hanke ei käynnistynyt suunnitellusti
jonka seurauksena kyläasiamies lomautettiin loppuvuodesta
 Nuorisojaosto: osa kuluista mennyt Tuulta purjeisiin -hankkeen kustannuksiin
 Oma toiminta: suunnitelmissa ei huomioitu 10- vuotisjuhlia
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