
SILMU ry:n toiminnan palaute ja SILMUSTA KASVUA -TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 strategian 

toteumatietojen keräyslomake

Hankkeen nimi:

Hankkeen numero:

Toteuttaja / hakija:

Muualta, mistä? 

1 2 3 4 5 0

Mistä saitte tietoa SILMU ry:n toiminnasta?

Olitteko tyytyväisiä saamaanne tietoon, puuttuiko jotakin, oliko jokin epäselvää?

Mistä haluatte/olisitte halunneet saada tietoa SILMU ry:n toiminnasta?

PALAUTE SILMU RY:N TOIMINNASTA

Facebook

Sähköinen ajankohtaistiedote

SILMU ry:n internet-sivut

Vastasiko SILMU ry:ltä saamanne neuvonta ja opastus tarpeitanne? (1=ei lainkaan vastannut 

tarpeita…..5= vastasi hyvin tarpeitamme, 0= ei koske hanketta)

SILMU ry:n hallituksen jäsen

SILMU ry:n infotilaisuus

Seudulliselta yrityspalvelutoimijalta (ProAgria Etelä-Suomi ry, Mäntsälän Yrityskehitys Oy, Keski-

Uudenmaan Kehittämiskeskus KEUKE, Posintra Oy)

ELY-keskus

Kunta

Koskien suunnitteluajan neuvontaa

Koskien toteutusajan hankeneuvontaa

Koskien maksatusneuvontaa

Millä tavoin toivoisitte SILMU ry:n kehittävän neuvontaa ja opastusta?

Paikallinen media (sanomalehti, radio tai muu)
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SILMU ry… 1 2 3 4 5 0

Vastaa väittämiin numeroin 1-5 (1 = täysin eri mieltä ….. 5 = täysin samaa mieltä tai 0= ei osaa 

sanoa)

näkyy ja kuuluu riittävästi alueen kylissä ja järjestöissä

tekee johdonmukaisia rahoituspäätöksiä

toimii avoimesti ja läpinäkyvästi

kouluttaa riittävästi Leader-rahoitukseen liittyvistä asioista

Ilmenikö hankkeen suunnittelun, hakemuksen valmistelun tai hankkeen toteutuksen aikana 

ongelmia? Jos, niin millaisia?

on tärkeä toimija maaseudun kehittämisessä

vastaa riittävän nopeasti kysymyksiin

tekee yhteistyötä myönteisessä hengessä

Risuja ja ruusuja sekä kehittämisehdotuksia SILMU ry:lle

Minkä kouluarvosanan (asteikolla 4-10) antaisitte SILMU ry:n palveluista 

kokonaisuutena?

Syy keskeyttämiseen tai hankkeen toteutuminen vain osittain:

on tärkeä linkki ELY-keskuksen ja hanketoimijan välillä

tiedottaa riittävästi Leader-rahoitukseen liittyvistä asioista

toimii luotettavasti 

palvelee ystävällisesti

palvelee nopeasti

neuvoo ymmärrettävästi

Ilmenikö hankkeen suunnittelun, hakemuksen valmistelun tai hankkeen toteutuksen aikana 

koulutustarpeita? Jos, niin millaisia?
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Onko rahoitetun Leader-hankkeen aikana syntynyt uutta yhteistyötä yritysten 

välille?

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTATIEDOT

Onko rahoitetun Leader-hankkeen aikana toteutettu 

ympäristökasvatustoimenpiteitä?

Onko rahoitetussa Leader-hankkeessa toteutettu bioenergiakokeiluja?

Onko rahoitetun Leader-hankkeen aikana toteutettu aktivointitoimenpiteitä joilla 

on pyritty aktivoimaan  vapaa-ajan asukkaita mukaan toimintaan?

Onko rahoitetun Leader-hankkeen aikana toteutettu kulttuuri- ja 

perinnetoimenpiteitä?

Onko rahoitetun Leader-hankkeen avulla edesautettu sukupolvenvaihdosta ja siten 

säilytetty jokin yritys?

Onko rahoitetun Leader-hankkeen avulla säilynyt työpaikkoja, miten monta?

Montako kertaa Leader-rahoitettu hanke on esiintynyt mediassa? (lehdet, radio, 

tv…)

Onko rahoitetun Leader-hankkeena aikana rakennettu uusia rakennuksia/ 

rakennelmia?

Onko rahoitetun Leader-hankkeen aikana luotu uusia harrastusmahdollisuuksia?

Keräämme tietoa rahoitetuista hankkeista SILMU ry:n kotisivulle. Kerro lyhyesti hankkeen 

keskeisimmät tulokset. Lisää mielellään linkkejä esim. nettisivuille joilla hankkeesta on kerrottu 

tarkemmin. Olisi myös mukava saada valokuvia hankkeesta joita voimme käyttää kotisivuillamme 

ja tiedottaessamme tukimahdollisuuksista (muista tarkistaa kuvan tekijänoikeudet ja kysyä lupa 

julkaisuun, mikäli kuvassa on henkilöitä). Valokuvat voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen 

silmu@silmu.info

Mitä muita tuloksia hankkeen aikana syntyi?

Montako organisaatiota on osallistunut hankkeen toteutukseen?

Onko rahoitetun Leader-hankkeen aikana syntynyt uusia verkostoja, uutta 

yhteistyötä tai uusia yhteistyömuotoja toimijoiden kesken?

Onko rahoitetun Leader-hankkeen aikana tehty julkaisuja tai painettu materiaalia?

Onko rahoitetun Leader-hankkeen aikana toteutettu uusia tapahtumia?

Onko rahoitetun Leader-hankkeen aikana suunniteltu ja otettu käyttöön uusia 

toimintatapoja?
Miten suurella summalla Leader-rahoitettuun hakkeeseen on tehty hankintoja 

paikallisesti?
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Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei

6.4 Saaristo Kyllä Ei

Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö Kyllä Ei

Lapset ja nuoret Kyllä Ei

Vastavuoroinen oppiminen

Uusien näkökulmien, ideoiden ja ratkaisujen saaminen paikalliseen kehittämiseen

Ymmärryksen lisääntyminen yhteistyön mahdollisuuksista ja avoimesta toiminnasta

Syrjäytymisen ehkäisy

Aktiivisuuden lisääminen ja osallistaminen

Mahdollistaa ympärivuotisen asumisen ja työskentelyn saaristossa

Saaristokulttuurin ja -historian vaaliminen ja tallentaminen 

Lasten ja nuorten toimintamahdollisuuksien turvaaminen

Yhteistyön lisääminen

Uusien verkostojen luominen

Monimuotoisen saaristoyrittäjyyden vahvistaminen

Matkailupalvelujen kehittäminen

Saariston asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja oman edunvalvonnan lisääminen

Saaristoympäristön tilan parantaminen ja elävöittäminen

Saaristolaisilmeen kehittäminen ja uusien tapahtumien ja tuotteiden luominen 

Erilaisten ekosysteemipalveluluiden kestävä tuottaminen ja käyttäminen sekä metsäluonnon 

monimuotoisuuden vahvistaminen

Metsiin perustuvien nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden sekä koko arvoketjun 

kehittäminen

Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ja ympäristöhyötyjen turvaaminen

Nuorison ja lasten luontotuntemuksen lisääminen

Paikallisten toimijoiden kannustaminen ympäristötukien hakemiseen

Asukkaiden omatoimisuuden ja vapaaehtoisen luonnonsuojelun lisääminen

Nykyisten ja uusien ekosysteemipalvelujen kehittäminen

Luontoon ja ympäristöön liittyvien virkistyspalvelujen lisääminen

Luonnon roskaantumisen vähentäminen ja siisteyden ylläpito

Vesistöjen tilan parantaminen vesipuitedirektiivin mukaisesti; vähennetään ravinnekertymiä 

vesistöissä

 Nykyisten palveluiden ylläpitäminen ja tarpeeseen perustuvien, uusien palveluiden kehittäminen

Kulttuuritoiminnan ja muiden vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien säilyttäminen ja uusien 

käynnistäminen haja-asutusalueella

Vapaa-ajan asukkaiden aktivointi mukaan kylätoimintaan

Monimuotoisen ympäristön ylläpitäminen ja parantaminen

Lisätään asukkaiden kiinnostusta, tietoisuutta ja vastuuta ympäristön tilasta, siihen vaikuttavista 

tekijöistä ja kestävästä kehityksestä

6.3. Ympäristö ja luonto

Luonnonvaraelinkeinojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen

Alueen asukkaiden ja toimijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

 Paikallisidentiteetin vahvistaminen

Viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden lisääminen

Syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten työllistyminen

6.2 Elinvoimaiset kylät

Työmahdollisuuksien luominen, erityisesti nuorille 

Uusien tuote- ja palvelukokonaisuuksien luominen 

Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen, hyödyntäminen ja käyttöönotto 

Yritystoiminnan kestävä kehittäminen luonnonvarat huomioiden

Luonnonvarayrittäjyyteen kannustaminen ja kehittäminen

6.1 Yritystoiminta ja työllisyys
Hanke toteuttaa seuraavia tavoitteita:

Kiinnostuksen herättäminen yrittäjyyteen

Uusien yritysten perustaminen 

Yritystoiminnan monipuolistaminen ja vahvistaminen 
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