Resumé

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2017

FÖRENINGEN
Utvecklingsförening SILMU rf grundades 9.1.2007 och föreningen är en av Finlands
54 Leader grupper. Föreningen är tvåspråkig.
Verksamhetsområdet
Verksamhetsområdet omfattar nio kommuner och på det bor ca 121 000 invånare. I
Borgå centrum har ett område som har 29 000 invånare avgränsats från Leader-verksamheten.

Syfte
Föreningens syfte är att främja utveckling, livsmiljön och människornas välmående i
den egna regionen samt att stöda andra aktörer. SILMU rf har som mål att stärka
landsbygdsinvånarnas samverkan och samhörighet, samt att förbättra möjligheterna till ett aktivt liv och en aktiv fritid och utkomst på landsbygden.
SILMU rf:s vision
SILMU är en stark regional aktör.
Vi utvecklas och utvecklar. Vi involveras och involverar.

Medlemmar
Föreningen strävar till att integrera sig i sitt verksamhetsområde bl.a. genom sina
medlemmar. Personalen och styrelsens medlemmar rekryterar nya medlemmar till
föreningen. I slutet av 2017 var medlemsantalet sammanlagt 579, varav 91 var samfund. Föreningen hade 21 unga medlemmar, dvs. under 30 år gamla.
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Stadgeenliga möten





vårmötet arrangerades 17.5 i POMO-huset i Borgå och höstmötet 30.11 i
Gumbohuset i Sibbo
på höstmötet var representanterna för den offentliga sektorn i tur att avgå från
styrelsen
som ordförande år 2017 ha fungerat Marja Teppinen från Mäntsälä och som
viceordförande Riitta Myyrä från Pukkila
som revisor har fungerat Tony Granström (GR) och som ersättare Lars Vepsäläinen (GR)

Styrelsen
Vid val av styrelsemedlemmar för SILMU rf tillämpas trepartsprincipen och styrelsens medlemmar väljs även så, att de så väl som möjligt representerar föreningens
verksamhetsområde.
Egentliga medlemmar 2017

Ersättare 2017

Offentliga sektorn

Offentliga sektorn

Laura Karén
Reijo Korhonen
Veijo Peltola
Företag och föreningar
Tora Markkula
Heikki Nyström
Christina Mickos

Borgå
Mörskom
Mäntsälä
Lovisa
Askola
Lappträsk

Enskilda invånare på landsbygden
Riitta Myyrä
Camilla Hartwall
Joija Tikkanen

Pukkila
Sibbo
Borgnäs

Lilian Järvinen
Rauno Tiainen
Anneli Sundberg
Företag och föreningar
Timo Rajakaltio
Riitta Ahti-Tuiskula
Eero Kokko

Lovisa
Sibbo
Mäntsälä
Borgå
Askola
Mäntsälä

Enskilda invånare på landsbygden
Piritta Ahl
Hannu Salminen
Tea Nieminen

Pukkila
Mörskom
Borgnäs

Arbetsgrupper
För att bättre strukturera föreningens verksamhet, har man grundat två arbetsgrupper: arbetsutskottet och företagsgruppen.
Byasektionen
Tora Markkula har fungerat som ordförande och som medlemmar Marjaana Peltola,
Ilkka Ceder, Veli-Matti Mettinen och Johanna Rosenström. Li-Marie Santala har fungerat som sekreterare. Sektionen har sammankommit fem gånger under året.
Stadssektionen
Timo Rajakaltio har fungerat som ordförande och som medlemmar Päivi Dietrich,
Leena Sormunen och Merja Kukkonen.
Ungdomssektionen
Hanna Liman har fungerat som ordförande och som medlemmar Alex Andersson
(vise ordf), Charlotta Heijnsbroek, Fanny Storgårds, Hannes Myyrä, Ina Mickos, Jani
Chaker, Jasmin Arrhenius, Jenna Jaatinen (vice ordf.), Kia Mälkiä, Maiju Aaltonen,
Malena Eklöf, Mimosa Helenius, Saaga Luhtaniemi, Susanna Lignell, Thomas Bröckl
ja Vilma Pietilä. Ungdomssektionen sammanträdde två gånger under hösten.
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Personal
Gina Forsström har fungerat som verksamhetsledare, Tiina Kurki som kanslichef, Heli
Tommiska som projektrådgivare och Li-Marie Santala som byaombud.
Verksamhetspunkt
SILMU rf har sitt kansli i Borgå på adressen Veckjärvivägen 1.
Kvalitetshandbok
En kvalitetshandbok har utarbetats som stöd för verksamheten.

VERKSAMHET
Programperioderna
Förverkligande och uppföljning av TILLVÄXT MED SILMU 2014 – 2020 strategin
Leader finansieringsramen
SILMU rf förverkligar SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 -strategin. Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat som preliminär finansieringsram 4,2
milj. € för förverkligandet av strategin. För projektverksamhet används 3,3 milj. € och
för administration 0,9 milj. €. År 2017 var finansieringsramen för förverkligande av
strategin 618 875 €.
Stödansökningar och förfrågningar
 totalt gjordes 76 st. förfrågningar om stöd
 av dessa var 9 inte stöddugliga
 på mötet i februari beviljades hela finansieringsramen för år 2017
 på mötet i november beviljades stöd från finansieringsramen för år 2018
 efter att medlen tagit slut, har företagsansökningar rekommenderats att söka
stöd via NTM-centralen
Fördelning av de mottagna stödansökningarna enligt tyngdpunkterna i strategin:
Mottagna ansökningar
6.1 Affärsverksamhet och sysselsättning
6.2 Livskraftiga byar
6.3 Miljö och natur
6.4 Skärgården

2017
12
6
1
1

 personalen bereder ansökningarna med sökanden och presenterar dem till styrelsen
 stödansökningarna behandlas av styrelsen an efter de är klara – år 2017 behandlades 49 ansökningar varav 31 var inlämnade år 2016. Styrelsen beviljade finansiering till 35 ansökningar och tilläggsfinansiering till två projekt (sju företagsansökningar och 30 projektansökningar)
 totalt beviljades 990 320,27 € inkl. kommunernas direkta stöd till projekten och
övrig offentlig finansiering
 totalt har SILMU rf beviljat 2 786 717,62 € Leader-stöd vilket är 81,13 % av finansieringsramen för hela programperioden
 totalt har 2 964 517,66 € egenfinansiering förverkligats via de finansierade projekten (varav 389 591,70 € talko)
 strategins totalfinansiering var i slutet av år 2017 5 785 702,11 €
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De finansierade projektens fördelning enligt tyngdpunkterna:
Beviljad finansiering
Förverkligad - st.
Förverkligat av
tyngdpunkten -%
Förverkligat av
finansieringsramen - %

6.1 Affärsverksamhet 6.2 Livskraftiga 6.3 Miljö
och sysselsättning
byar
och natur
21
44
4

6.4 Skärgården
3

59,66

109,00

84,37

52,58

16,87

51,36

7,95

4,96

 NTM-centralen gjorde 37 finansieringsbeslut år 2018 (22 förespråkade och 15
negativa)
 behandlingstiden vari i SILMU rf 107 dagar och i NTM-centralen 70 dagar
 år 2017 lämnades 31 ansökningar on utbetalning och 38 projekt fick betalningsbeslut ( varav 4 föreningens egna)
 totalt 847 471,56 € offentligt stöd har betalats till projekten under programperioden
 fem projekt avslutades år 2017, totalt har 13 projekt avslutats
 totalt har 6 180,34 € blivit oanvänt av det beviljade stödet av de avslutade projekten
Resultat av strategin
Fördelning av det beviljade stödet enligt tyngdpunkterna i strategin 2014-2017
1 606 589,92 1 638 500,00
983 100,00
toteuma
485 278,66

327 700,00
192 150,00

6.1 Yritystoiminta ja
työllisyys

6.2 Elinvoimaiset
kylät

suunnitelma

327 700,00
105 834,32

6.3 Ympäristö ja
luonto

6.4 Saaristo

480 000,00
164 022,61
6.5 Oma
aluekehitystoiminta

Fördelning av stöden enligt kommunerna 2014-2017
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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
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Egen utvecklingsverksamhet
 projektet ”Vihreän kasvun mahdollisuus” tillsammans med Leader-Sepra
 projektet ”Kansalaistoimintaa Porvoon kaupunkiin”
 ungdomssektionens verksamhet
 stadssektionens verksamhet
 uppföljning och rapportering förverkligas med diverse tabeller och via QlikView
– raporteringsverktyget
 till Jord- och skogsbruksministeriet, NTM-centralen och kommunerna rapporteras årligen
Byasektionen - SILMU-byar
Byasektionens syfte är att fungera som målsman och samarbetspart för regionens
byar. Målet är att förbättra livet på landsbygden samt att stärka och utveckla samarbete byar emellan. SILMU-byarna betjänar medlemmarna bl.a. genom att hjälpa
med byaplanerna, registrerings- och stadgeärenden, utveckling av byarna och kommunikation. SILMU-byarna upprätthåller byaportalen.





27 byar deltog på tillställningen öppna byar 10.6
upprätthållande av byaportalen
Tamminiemi valdes som årets by på SILMU rf:s 10-års jubileum
byaombudet har deltagit på skolningstillfällen och övriga tillställningar

Stadssektionen
 slutförande av Porvoon mitalla – Med Borgå mått utvecklingsplan för medborgarverksamhet, översättning till svenska och tryckning av resumé
 beredning av projektet ”Kansalaistoiminnan juurruttamien”, ansökan av ESF
finansiering (beviljades inte)
Ungdomssektionen





sektionsmedlemmarna valdes
uppgörande av broschyr för ungdoms-Leader verksamheten
uppgörande av rägler och broschyr för FYRKKA-finansiering
informering om verksamheten (bl.a. Facebook, Instagram, webbplats, Creamailer)
 behandling av de 10 första FYRKKA ansökningarna i november
 stöd beviljades totalt 4 739,48 €
Kommunikation
En detaljerad kommunikationsplan har ställts upp. Den har införts i kvalitetshandboken. De viktigaste kommunikationskanalerna var:
 webbplats på adressen www.silmu.info och itukylat.fi
 elektroniskt nyhetsbrev som sändes 17 gånger till cirka 940 prenumeranter
 sociala medier (Facebook, Instagram, Tvitter)
 den interna kommunikationen inom personalen, styrelsen och medlemmarna
har skötts på ovan nämnda sätt och dessutom ansikte mot ansikte, på arbetsplatsmöten, per e-post, telefon, intranät och möten. Föreningen använder
Google for business, som möjliggör utnyttjande av information oberoende av
plats eller hårdvara
 den externa kommunikationen med myndigheter och intressentgrupper har
skötts på ovan nämnda sätt och genom att delta i och anordna olika tillfällen,
elektroniskt, via media och tryckt material
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Skolning
Tjänstemännen och styrelsemedlemmarna har under 2017 deltagit i skolningar och
seminarier som har ordnats av jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Byar rf,
NTM-centralen och Landsbygdsverket.
Samarbete med intressentgrupper
SILMU rf:s viktigaste intressentgrupper är områdets företagsrådgivningsorganisationer, kommuner, läroinrättningar, Nylands NTM-central och andra Leader-grupper,
särskilt i Nyland.
Det praktiska samarbetet har bestått av olika träffar och anordnande av gemensamma tillställningar.
Träffar med intressegrupper
Kommuner
NTM-centraler
Landskap
Ministerier och jordbruksverket
Övriga
Övrig verksamhet
Informationstillfällen (egna och andras)
Egna tillställningar, skolningar och seminarier
Projektens styrgrupper
Internationell verksamhet
Deltagande i seminarier och skolningar
Övriga tillställningar, träffar och möten
Presskonferenser
Nya kontakter

Samanlagt
2
5
2
2
18
Sammanlagt
15
13
12
1
15
2
2
4

Annan central verksamhet under 2017
 eget utvecklingsseminarie
 skolning av nya styrelsemedlemmar
 deltagande på tre projektkliniker tillsammans med Svenska Kulturfonden
 studieresa till Tyskland med temat förnybar energi
 informering om företagsgrupp -projekt
 uppdatering av kvalitetshandboken
 arrangemang av 10-års jubilé och belönande av bästa projekt i fem kategorier
 en egen vas tillverkades för föreningen
Nya åtgärder
 samarbete med Finlands institut i Japan, Centret för konstfrämjande och
medlem i juryn när Nylands förbund väljer årets by
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EKONOMI 2017
Utgifter SILMU
Verksamhetspenning
Vihreän kasvun mahdollisuus
Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä Uudellamaalla
Kansalaistoimintaa Porvoon keskustaan
Teemahanke, pienet investoinnit
Teema hanke 2
Tuulta purjeisiin
Stadsbidrag
Suomi 100
Kylien toimiva ja turvallinen arki - KYTTA
Ungdomssektionen, administration
Egen verksamhet
Totalt

Budgeterat
Förverkligad
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

Kasten mellan det budgeterade och det förverkligade:
 verksamhetspeng: mera kostnader uppstod p.g.a. att en väldigt stor mängd
stödansökningar har behandlats -> mindre kostnader för projekten
 Vihreän kasvun mahdollisuus: man hann inte förverkliga projektet enligt planerat
 Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä: till SILMU rf överfördes andelar
som de andra grupperna inte använde
 Teemahanke, pienet investoinnit: budgeterat felaktigt kostnader för två år
 Teemahanke 2: ursprungligen planerat att starta projektet år 2018
 Tuulta purjeisiin: man hann inte förverkliga projektet enligt planerat
 Valtionapu: den slutliga beviljade summan var mindre än beräknat
 Kylien toimiva ja turvallinen arki, KYTTA: projektet startade inte enligt planen
vilket bidrog till att byaombudet permitterades i slutet av året
 Nuorisojaosto: en del av kostnaderna förverkligats via Tuulta purjeisiin -projektet
 Egen verksamhet: i planen inte beaktat 10-års festen
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