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TAUSTA
Kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu kaksikielinen Leader-ryhmä.
SILMU ry:n toiminta-alue käsittää yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä,
Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo ja alueella asuu n. 121 000 asukasta.
SILMU ry toteuttaa SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020
paikallisstrategiaa sekä valtakunnallista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

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

YHDISTYKSEN RESURSSIT
Jäsenet
Laaja jäsenkunta lisää SILMU ry:n tunnettavuutta ja uskottavuutta varteenotettavana aluekehittäjänä ja hankerahoittajana. Tavoitteena on jäsenmäärän lisääminen.
Hallitus
Yhdistyksen päättävä elin on hallitus ja sen muodostavat puheenjohtaja ja yhdeksän
varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, jotka valitaan
syyskokouksessa. Jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen mukaan siten, että he edustavat
tasapuolisesti julkista tahoa, yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä yksityisiä henkilöitä. Lisäksi jäsenten
tulee edustaa mahdollisimman tasapuolisesti SILMU ry:n toiminta-alueen eri kuntia. Hallitus
kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa.
Työryhmät
Yritystyöryhmä ja työvaliokunta perustetaan vuodeksi kerrallaan, sekä perustetaan tilapäisiä
työryhmiä tarpeen mukaan. Yritystyöryhmän jäsenten tehtävänä on toimia asiantuntijoina
yritystukihakemusten valmisteluvaiheessa ja sen tehtävänä on myös luoda tasapuoliset ja
selkeät pelisäännöt yritystukien myöntämiselle. Työvaliokunta valmistelee mm.
henkilöstöasiat hallitukselle.
Jaostot
Jaostot toimivat hallituksen alaisuudessa. Jokainen jaosto valmistelee oman
toimintasuunnitelman ja -kertomuksen sekä talousarvion, jotka liitetään osaksi yhdistyksen
vastaavia asiakirjoja. Hallitus hyväksyy jaostoille toimintaohjeet, joissa määritellään mm.
jaostojen asettaminen, tehtävät ja vastuut.
Henkilökunta
SILMU ry:llä on vuonna 2017 neljä palkattua henkilöä: toiminnanjohtaja, toimistopäällikkö,
hankeneuvoja ja kyläasiamies. Lisäksi hankitaan tarpeen mukaan ostopalveluna mm.
painotyöt, graafiset työt ja käännöstyöt.
Toimipiste
SILMU ry:n toimipiste sijaitsee Porvoossa osoitteessa Veckjärventie 1.
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TOIMINTA 2017
Toiminta keskittyy seuraaviin toimenpiteisiin:
A. Leader -toiminta
-

info-, koulutus- ja muiden aktivointitilaisuuksien järjestäminen: tukimahdollisuudet ja
hakemuskäytännöt
tuen hakijoiden neuvonta ja opastus ideointivaiheesta hankkeen loppuun
viestintä- ja tiedottamistoimenpiteet
strategiaseminaarin järjestäminen
strategian toteutumista edistävien ja aluetta kehittävien hankkeiden suunnittelu ja
käynnistäminen
toiminnan jatkuva arviointi palautelomakkeen avulla
strategian seurantatietojen kerääminen
strategian toteutuksen seuranta
sidosryhmäyhteistyön laajentaminen, olemassa olevien ylläpitäminen ja tiivistäminen
vertaiskehittämiskäynnit Leader Pomovästin ja Leader Ykkösakselin kanssa

B. Muu toiminta
-

nuoriso- ja kaupunkijaostojen toiminnan käynnistäminen
aktiivinen osallistuminen ajankohtaisiin asioihin ja niiden käsittelyyn
oman toiminnan kehittämispäivän järjestäminen hallitukselle
Saaristo-ohjelman ja ESKO -kalatalousohjelman toteutumisen seuraaminen ja yhteisten
tilaisuuksien järjestäminen
palkitsemiskäytäntöjen suunnittelu
uusien jäsenten hankinta
henkilökunnan kehityskeskustelut
laatukäsikirjan päivitys
rahoitustorin järjestäminen

Liitteessä 1 ovat vuoden 2017 keskeiset toimenpiteet lisättynä vuosikelloon.
Hankekehys
Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut tammikuussa 2015 Euroopan maaseuturahaston
julkisia varoja paikallisen strategian toimenpanoon n. 4,2 milj. € suuntaa antavana kehyksenä.
Kehyksestä on hankkeille osoitettu 3 277 000 € ja toimintarahaa 924 000 €. Vuoden 2017
myöntökiintiö hankkeille on arviolta 557 000 € (17 % koko ohjelmakauden kehyksestä).
Omat hankkeet
Oma hanketoiminta on merkittävässä roolissa mikäli haluamme jatkossakin olla aktiivisia,
sillä alueelle osoitetut Leader-varat ja siten myös toimintarahan osuus on vähentynyt. Omien
hankkeiden avulla ja muualta haettavalla rahoituksella tullaan täydentämään hallinnon
kustannuksia, jotta pystytään ylläpitämään palvelutaso ja monipuolinen toiminta.
Kansalaistoimintaa Porvoon kaupunkiin
Hanke toteutetaan vuosina 2015–2017. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on
kansalaislähtöisen kehittämistoiminnan käynnistäminen Porvoossa. Hankkeen aikana
perustetaan kaupunkijaosto ja laaditaan toimenpidesuunnitelma Porvoon keskusta-alueen
toimijoille. Hankkeen aikana SILMU ry:n toiminta kehittyy ja laajenee. Hankkeen tuloksena
syntyy uusi toimintamalli (kansalaislähtöinen kehittämistoiminta), jolla aktivoidaan
yhteiskuntavastuulliseen kansalaistoimintaan.
Vihreän kasvun mahdollisuus
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Toteutetaan uusiutuvaa energiaa edistävää tiedonvälityshanketta ”Vihreän kasvun
mahdollisuus”. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kehittämisyhdistys Sepra ry:n kanssa alueiden
välisenä hankkeena. Hankkeen avulla lisätään alueen toimijoiden tietoisuutta alasta ja sen
tuomista mahdollisuuksista mm. toimeentulon lähteenä maaseudulla. Hanketta hallinnoi
SILMU ry.
SILMU ry:n teemahanke: Pienet investoinnit
Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018. Hankkeen hallinnointi on SILMU ry:llä. Hankkeen
avulla myönnetään rahoitusta pienille yleishyödyllisille investoinneille, esim. ympäristön
kunnostustoimenpiteille, pienimuotoisille korjaustöille, laitteiden hankinnoille tai
rakennelmien rakentamiseen.
Hankkeen tavoitteena on sellaisten pienten investointien rahoittaminen joita ei voida rahoittaa
normaalin hanketuen kautta. Tavoitteena on myös saada uusia toimijoita hakemaan Leader
-tukea vähemmällä byrokratialla.
Kylien turvallinen ja toimiva arki 2016–2017
Hanke toteutetaan vuosina 2016–2017. Hankkeen hallinnointi on SILMU ry:llä ja
toteutuksesta vastaa kyläjaosto. Hanketta toteutetaan koko SILMU ry:n alueella. Hankkeen
keskeisimpiä toimenpiteitä ovat 30 turvallisuussuunnitelman laatiminen, olemassa olevien
kyläsuunnitelmien päivittäminen ja uusien laatiminen, kyläturvallisuusaiheisen materiaalin
kerääminen kotisivuille, turvallisuuskorttien laatiminen, kyläturvallisuusyhdyshenkilöiden
nimeäminen kylille, kyläturvallisuusaiheisten kyläoppaiden julkaiseminen, kyläturvallisuuden
kartoittaminen esim. turvallisuuskävelyillä ja kyselyillä ja turvallisuus- ja
hyvinvointikoulutustilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä SPR:n, Vapepan (Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu), SPEK:n (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), pelastuslaitosten ja muiden
toimijoiden kanssa. Hanke tukee kuntien turvallisuusohjelmia.
Hankkeen tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta maaseudulla, yhteishenkeä asukkaiden
ja toimijoiden välillä, hyvinvointia ja osaamista sekä antaa tietoa siitä miten itse voi toimia
ennaltaehkäisevästi.
Tuulta purjeisiin – Vind i seglen
Hanke käynnistetään vuoden 2017 aikana SILMU ry:n alueella ja hallinnoijana on SILMU ry.
Hankkeen tavoitteena on edistää SILMU ry:n nuorisojaoston ja kansainvälisen toiminnan
käynnistämistä jotka ovat osa strategian omaa aluekehitystoimintaa.
Muut hankkeet joissa ollaan mukana osatoteuttajana tai kumppanina
Kuninkaantie uuteen kukoistukseen
Hanke toteutetaan 1.8.2016–31.12.2017 välisenä aikana ja hallinnoijana toimii Ykkösakseli
ry. Alueiden välisessä hankkeessa on lisäksi mukana kuusi muuta Leader –ryhmää: Eteläisen
maaseudun osaajat EMO ry, I Samma Båt - Samassa Veneessä ry, Kehittämisyhdistys Sepra
ry, Kehittämisyhdistys SILMU ry, Pomoväst rf ja Varsin Hyvä ry.
Hankkeen tavoitteena on muun muassa:
- varmistaa Kuninkaantie -tavaramerkin ja matkailutiestatuksen säilyminen
- selvittää kiinnostus tavaramerkin hyödyntämiseen
- verkoston luominen ja toimijoiden sitouttaminen
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-

toimijan löytäminen vastaamaan tavaramerkin ylläpidosta

Muut hankkeet jossa ollaan mukana
Meidän Uusimaaseutu – Vår Nylandsbygd – Uudenmaan maaseutuohjelman viestintähanke
SILMU ry on mukana Uudenmaan Leader-ryhmien, Uudenmaan ELY-keskuksen ja muiden
maaseututoimijoiden kanssa yhteisessä tiedotushankkeessa. Hanke kattaa koko Uudenmaan
alueen tiedottamisen koskien ohjelmakautta 2014–2020. Hankehallinnointi hoidetaan Hämeen
ammattikorkeakoulusta. Hankkeen on rahoittanut Uudenmaan ELY-keskus.
Jaostotojen toiminta
Kyläjaosto eli SILMU-kylät
Jaoston tarkoituksena on kehittää toiminta-alueen kyliä yhdistysten omatoimisuuden ja
elinkelpoisuuden avulla, sekä toimia kylien yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Kyläjaos
vahvistaa ja kehittää kylien välistä yhteistyötä.
Jaos kokoontuu tarpeen mukaan ja jaoston puheenjohtaja raportoi hallitukselle ajankohtaisista
asioista.
Keskeisimmät toimenpiteet
-

ajankohtaisista asioista tiedottaminen, monipuolinen viestintä
auttaminen kylien kehittämisessä sekä sääntö- ja rekisteröintiasioissa
kyläportaalin päivittäminen ja kehittäminen
tapahtumien ja koulutustilaisuuksien toteuttaminen
kannustaminen kyläsuunnitelmien tekemiseen sekä olemassa olevien päivittämiseen ja
laajentaminen esim. turvallisuus-, markkinointi- ja maisemasuunnitelmilla
Suomi 100 Avoimet Kylät itäinen Uusimaa 10.6.2017
osallistuminen muiden järjestämiin tilaisuuksiin esim. Uusimaaviikko ja Leader-viikko
alueellisen kyläpäivän järjestäminen
Itä-Uudenmaan paikallistoimintaohjelman toimenpiteiden toteutus

Kaupunkijaosto
-

kaupunkijaostolle laaditaan toimintaohjeet ja toiminta käynnistetään
valmistellaan ESR-rahoitushakemus, ns. sateenvarjohanke

Nuorisojaosto
-

laaditaan toimintaohjeet ja käynnistetään toiminta
jaoston jäsenet laativat Nuoriso-Leader -rahoitustoiminnalle ”säännöt”
rahoituksen markkinointi ja haun avaaminen
ensimmäisen kansainvälisen hankkeen valmistelu

Henkilökunnan ja hallituksen koulutus
-

-

työntekijät osallistuvat mm. Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston,
Maaseutuverkostopalveluiden ja ELY-keskuksen järjestämiin koulutuksiin, Leaderryhmien
yhteisiin
koulutustilaisuuksiin
sekä
muihin
ajankohtaisiin
koulutustilaisuuksiin
uudet hallituksen jäsenet saavat aloittaessaan infopaketin hallitusmapin muodossa ja
koulutusta SILMU ry:n toiminnasta
hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat osallistuvat heille järjestettäviin
koulutustilaisuuksiin
koko hallitukselle järjestetään SILMU ry:n kehittämispäivä, jossa mm. käydään läpi ja
päivitetään laatukäsikirja tarvittavilta osilta
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-

Leader-Pomovästin ja Leader-Ykkösakselin kanssa toteutetaan yhden päivän mittaiset
vertaiskehittämiskäynnit henkilökunnan kesken hyvien toimintatapojen levittämiseksi
osallistutaan tai järjestetään itse tarpeen mukaan toimintaa tukevaa koulutusta

Viestintä
Sisäisen viestinnän tavoitteena on sujuva tiedonkulku henkilökunnan ja hallituksen välillä
kaikissa toimintaa koskevissa asioissa sekä toiminnan, strategian ja rahoitusmahdollisuuksien
tunnetuksi tekeminen jäsenille.
Ulkoinen viestintä
Viestinnän tarkoituksena on tehdä yhdistystä tunnetuksi ja ylläpitää hyviä suhteita
sidosryhmiin sekä muihin toimijoihin. Tiedottamisessa otetaan huomioon koko toiminta-alue
ja kaksikielisyys eri viestintäkanavia monipuolisesti hyödyntäen. Hakijoita kannustetaan
tiedottamaan rahoitetuista hankkeista ja niiden toteutumisesta.
Raportointi
Viranomaisille ja kunnille raportoidaan ohjeistuksen mukaisesti sekä tarvittaessa.
Sidosryhmäyhteistyö
Sidosryhmien kanssa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, jolloin kohderyhmät saavat
mahdollisimman laajasti tietoa yhdellä kertaa. Yhdistys pyrkii aktiivisesti hakemaan uusia
yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä kehitetään ja uusia yhteistyömuotoja otetaan käyttöön.
Kunnat
Kunnanjohtaja / kuntayhteyshenkilö -tapaaminen järjestetään kerran vuodessa. Käytännön
yhteistyötä hoidetaan mm. maaseutusihteerien, elinkeinoasiamiesten sekä kulttuuri- ja
ympäristösihteerien kanssa. Myös nuorisotyöstä ja matkailusta vastaavat henkilöt ovat tärkeitä
sidosryhmiä.
Leader-ryhmät
Suomen muiden Leader-ryhmien kanssa ylläpidetään yhteyksiä ja vaihdetaan tietoa.
Kaksikieliset ryhmät järjestävät omia tapaamisia joihin osallistutaan. Henkilöstö osallistuu
Uudenmaan Leader-ryhmien ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteisiin tapaamisiin joita
järjestään useamman kerran vuodessa. Uudenmaan Leader-ryhmät ja Uudenmaan ELYkeskus järjestävät kerran vuodessa yhteisen seminaaripäivän, johon kutsutaan myös Leaderryhmien hallitusten jäsenet.
Alueen elinkeinoelämä
Yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän kehittäjien kanssa ylläpidetään säännöllisesti.
Tärkeitä kumppaneita ovat kuntien elinkeinoasiamiehet tai vastaavat henkilöt kunnissa,
yrittäjäyhdistykset, Posintra Oy, ProAgria Etelä-Suomi ry, Nylands Svenska
Lantbrukssällskap rf, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy (KEUKE) ja Mäntsälän
Yrityskehitys Oy (MYK).
Viranomaiset
Uudenmaan ELY-keskus, Maaseutuvirasto, Maa- ja metsätalousministeriö ja Uudenmaan
liitto kuuluvat tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin ja heidän kanssaan pidetään yhteyttä
säännöllisesti.
Kylätoiminta
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Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) ja SFV Bildning valtakunnallisina järjestöinä ovat
merkittäviä maaseudun kehittäjäorganisaatioita joiden kanssa pidetään yhteyttä tarpeen
mukaan.
Oppilaitokset
Yhteistyötä ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa jatketaan ja syvennetään.
Muu yhteistyö
Alueen yhdistykset ja niiden kattojärjestöt ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneita joiden
kanssa tehdään monella tasolla yhteistyötä.
KUSTANNUSARVIO TILIKAUDELLE 2017
MENOT YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

TULOT YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

Palkat
Ostopalvelut
Vuokrat
Kokouspalkkiot
Viestintä
Kone- ja laitehankinnat
Toimistokalusteet ja -tarvikkeet
Erityistaitojen hankkiminen
Matkakulut
Ulkomaan matkat
Muut kustannukset

181 762
20 379
18 350
4 400
8 794
3 800
2 590
600
16 085
12 500
11 542

Kuntaosuudet
Säätiöiltä haettavat tuet
Korkotulot
Arvio haettavista tuista (EU+valtio)
Valtionapu
Muut, Suomi 100

48 910
3 145
1 000
212 037
29 565
7 900

YHTEENSÄ:

280 803

YHTEENSÄ:

302 557
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MENOT 2015
Palkat

Paikallinen ja
Vihreän
alueellinen ohjelmaToimintaraha kasvun
viestintä
mahdollisuus
Uudellamaalla

Teema
hanke,
Tuulta
pienet
purjeisiin
investoinnit

72 676

19 000

Ostopalvelut

2 324

4 560

510

Vuokrat

4 808

2 495

2 302

Kokouspalkkiot

4 400

Viestintä
Kone- ja
laitehankinnat
Toimistokalusteet ja tarvikkeet
Erityistaitojen
hankkiminen
Matkakulut
Ulkomaan
matkakulut
Muut kustannukset
MENOT
YHTEENSÄ:

1 390

23

921

2 200

1 300

1 300

150

TULOT 2017
Kuntaosuudet
Säätiöiltä haettavat
tuet
Korkotulot
Arvio haettavista
maksettavista tuista
(EU+valtio)
Valtionapu

560

Kansalaistoimintaa
Porvoon
kaupunkiin
5 300

9 360

Kyläjaos
(Avoimet
Valtionapu
kylät 100
v)

SILMU:
Nuorisooma
YHTEENSÄ
jaosto
toiminta

31 295

17 298

4 914

21 359

500

4 910

1 025

6 000

500

50

20 379

1 190

2 640

1 653

271

4 177

200

150

18 350

642

2 539

821

674

1 785

181 762

4 400
8 794

300
100

113

250

200

233

3 800
63

325

45

13

400

8 780

500

3 300

9 200

3 623

1 651

105 000

38 880

300

2 200

2 800

155

150

560

Paikallinen ja
Vihreän
alueellinen ohjelmakasvun
viestintä
mahdollisuus
Uudellamaalla
24 643
7 404
7 500

68

300

564

2 750

53

2 232

9 200

11 905

39 987

29 565

7 000

38 678

Kansalaistoimintaa
Porvoon
kaupunkiin

Teema
Kyläjaos
hanke,
Tuulta
(Avoimet
Valtionapu
pienet
purjeisiin
kylät 100
investoinnit
v)
1 190
3 999

900

300

11 542

663

280 803

Kylein
SILMU:
turvallinen Nuorisooma
YHTEENSÄ
ja toimiva
jaosto
toiminta
arki
4 174
48 910
3 145

3 145
1 000

37 019

20 480

20 514

4 762

19 994

20 868

29 565
7 000

44 423

27 980

20 514

5 952

23 992
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29 565

1 000
212 037

29 565

113 043

16 085
12 500

Toimintaraha

88 400

2 590
600

1 200

Muut, Suomi 100
TULOT
YHTEENSÄ:

Kylein
turvallinen
ja toimiva
arki

7 000

7 900

900
28 187

900

1 000

302 557

