Kehittämisyhdistys SILMU ry:n
palkittavat hankkeet
vuonna 2017

Elinvoima - hanke (lisännyt alueen/kylän elinvoimaisuutta/yhteisöllisyyttä/aktiivisuutta
huomattavasti)

Brandbilsgarage åt Wessö frivilliga brandkår
Wessö frivilliga brandkår rf
Hankkeessa rakennettiin uusi 180 m2 suuruinen varikko nuorisoseuran omistamalle tontille. Varikolla on tilat sammutusautolle, miehistöautolle, varustehuoltoon, kaapit palomiesten tavaroille sekä varastotilat.
Kustannukset: 255 617,80 €, josta tuki: 127 808,90 €
Toteutusalue: Porvoo
Perustelut: Hakija toteutti hankkeen laadukkaasti mukaan lukien
hankkeen hallinnointiin liittyvät toimenpiteet. Alueen asukkaat osallistuivat kiitettävästi hankkeen toteutukseen.

E-S Arena
Eknäs-Sikilän Maaseutuseura ry
Hankkeessa kunnostetaan alueella oleva pieni hirsirunkoinen rakennus
toimimaan pukusuojana ja huoltotilana, rakennetaan kyliltä puuttuva
yhteinen toimintatila eli lämmin kotarakennus, joka luo hieman erilaiset puitteet lasten ja nuorten kerhotoiminnalle ja kaiken ikäisten erilaisille kokoontumisille. Hankkeen avulla uudistetaan kentän kaukaloseinämät, raivataan ja pohjustetaan entinen pururata, hankitaan erilaista
kiinteää urheiluvälineistöä ja lisätään koko alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta kohentamalla ympäristöä, rakentamalla turvalliset kulkuväylät
pukusuojalta ja kodalta kentälle.
Kustannukset: 169 980 €, josta tuki 84 990 €
Toteutusalue: Porvoo
Perustelut: Hanke aktivoi suurta asukasmäärää kahden kylän alueella.
Hankkeessa on poikkeuksellinen määrä talkootyötä (100 % omarahoitusosuudesta) ja hankkeen suunnitteluun sekä talkootöihin on osallistunut kaikkien ikäryhmien edustajia vauvasta vaariin.

Kerkkoon palvelujen kehittäminen
Kerkkoon palveluosuuskunta
Tähän hankkeeseen palkattiin Kerkkoon Pumppaamolle yksi täysiaikainen ja yksi osa-aikainen työntekijä käynnistämään toimintaa ja hoitamaan kyläkioskia- ja kahvilaa. Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti.
Kustannukset: 39 410,00 €, josta tuki: 31 528,00 €
Toteutusalue: Porvoo
Perustelut: Kerkkoo on hyvin aktiivinen kylä Porvoossa, alueen yhdistykset ovat toteuttaneet menestyksekkäästi useita hankkeita. Hankeidea on innovatiivinen, kylän monitoimipiste, jollaisia ei vielä SILMU
ry:n alueella ole. Hankkeella on työllistävyysvaikutus.

Julkisuus - hanke (tuonut SILMU ry:lle positiivista julkisuutta)
Loviisan Taidekeskus / Kartanohanke
Loviisan taidekeskuksen tukiyhdistys ry
Ensimmäisessä hankkeessa perustettiin taidekeskus Loviisaan,
jossa esiteltiin Loviisan seudun, muun Suomen ja kansainvälisten
taiteilijoiden tuotoksia.
Kustannukset: 187 281,50 €, josta tuki: 149 825,20 €
Toteutusalue: Loviisa
Toisessa hankkeessa esitellään alueen kartanoiden historiaa. Hankkeessa palkataan osa-aikainen koordinaattori käytännön järjestelytyötä varten. Tavoitteena on kuusi kartanoiden taideaarteita esittelevää näyttelyä sekä asiantuntijaluentoja yleisölle, erityisryhmänä koululaiset.
Kustannukset: 53 988 €, josta tuki: 37 791,60 €
Toteutusalue: Loviisa
Perustelut: Hankkeet ovat tuoneet virkistävää tietoa alueelle kulttuurin alalla ja näyttelyiden kävijämäärät ovat merkittävät.
Ensimmäisessä hankkeessa saatiin aikaan vilkas kotimainen ja kansainvälinen näyttelytoiminta. Toisessa hankkeessa on tuotu
mielenkiintoisesti esille alueen kartanokulttuuria.

Mäntsälän Pitäjäntupa
Mäntsälä Seura ry
Mäntsälän Pitäjäntupa kunnostettiin perinteisin menetelmin sisältä ja ulkoa (kellaritilat, sali, kammari, konttori ja porstua). Huonetiloihin muurattiin hormit ja palautettiin tulisijat.
Kustannukset: 139 653 €, josta tuki: 69 826 €
Toteutusalue: Mäntsälä
Perustelut: Poikkeuksellisen huolellisesti ja tarkasti suunniteltu
remontointihanke, joka on lisännyt merkittävästi Pitäjäntuvan
käyttöä ja sosiaalista pääomaa alueella. Hanke on ollut paljon
esillä mediassa.

Traditionscentrum Kuggom
Kamratförbundet för Kuggomskolan rf
Hankkeen tavoitteena on käynnistää alueen tarvetta vastaavaa,
uutta toimintaa Perinnekeskukselle. Hankkeessa kehitetään toimintaa asukkaille, yhteisöille ja muille toimijoille, jotka liittyvät
maaseudun perinteisiin, käsitöihin, terveyteen, hyvinvointiin ja
kulttuuriin.
Kustannukset: 83 302,92 €, josta tuki: 58 312,04 €
Toteutusalue: Loviisa
Perustelut: Hanke on onnistunut käynnistämään uutta toimintaa
keskukseen. Toiminnan käynnistymisen myötä alueelle on tullut
uutta monipuolista palvelun tarjontaa joka vasta alueen tarpeeseen. Toiminnan käynnistämisen myötä on alueelle syntynyt sekä
suoraan että välillisesti uusia työpaikkoja.

Ympäristö - hanke (pitkäaikaisia tuloksia)
Ihminen osana luontoa – Ympäristökasvatuksesta käytännön toimiin / Ympäristötietoisuutta yli rajojen – Environmental awarenss, exchange of practises across the borders
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
Ensimmäisessä hankkeessa kunnostettiin kyläläisten ja valuma-alueen
asukkaiden talkoovoimilla huonokuntoisia kyläjärviä sekä perustettiin
järvien hoitoyhdistyksiä. Hankkeessa järjestettiin myös peruskouluikäisille suunnattua ympäristökasvatusta järvien rannalla. Hankkeessa
laadittiin selkeät ja havainnolliset oppimateriaalit järvikohteille.
Kustannukset: 150 000 €, josta tuki 120 000 €
Toteutusalue: Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä,
Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo
Toisen hankkeen kansallisessa osiossa kartoitettiin itäisen Uudenmaan
alueella sijaitsevia yhteiskäytössä olevia ranta-alueita. Rannoille sijoitettiin informaatio- ja opastetaulut ohjaamaan saaristomatkailijoiden
käyttäytymistä luonnossa ja lisäämään alueiden käyttäjien luontotuntemusta. Kansainvälisessä osiossa järjestettiin tutustumismatkoja molempiin kohdemaihin, joissa järjestettiin työpajoja eri ympäristöteemoista sekä ympäristökasvatustapahtumia.
Kustannukset: 150 000 €, josta tuki 120 000 €
Toteutusalue: Koko SILMU ry:n alue sekä LAG East Durhamin alue Iso-Britanniasta
Perustelut: Hankkeiden kautta alueen asukkaita kasvatetaan huolehtimaan itse omasta ympäristöstään innovatiivisilla tavoilla
mm. musiikkitaidetta hyväksi käyttäen ja tietokortit, joita kuka tahansa voi käyttää. Hankkeiden tuottama materiaali on edelleen käytössä alueella. Ensimmäinen hanke voitti valtakunnallisessa Leader – hankkeiden Parhaat käytännöt 2012 – kilpailussa
(sarja Esimerkillinen ympäristöpanostus). Hankkeet voisi palkita kaikissa SILMU ry:n yleishyödyllisissä sarjoissa. Hakija on toteuttanut hankkeet laadukkaasti mukaan lukien hankkeen hallinnointi.

Kehittämishanke Valkjärven kunnostamiseksi
Valkjärvi yhdistys ry
Hankkeessa kartoitettiin Valkjärven tila mm. pohjasedimenttitutkimuksen ja tarkkojen happimittauksien avulla. Kokeiltiin hapetuksen vaikuttavuutta järven tilaan. Hankkeen aikana tiedotettiin alueen asukkaille ja
muille asiasta kiinnostuneille mm. infotaulujen avulla.
Kustannukset: 36 504,90 €, josta tuki 29 203,92 €
Toteutusalue: Myrskylä ja Askola
Perustelut: Alueen asukkaat ottivat omaksi tehtäväkseen järven kunnostamisen ja alueen asukkaille tiedottamisen siitä, miten he omalla
käytöksellään voivat vaikuttaa siihen, että järven tila paranee. Hanke
toteutettiin laadukkaasti, mukaan lukien hankkeen hallinnointiin liittyvät toimenpiteet.

Kylän vesialueen ja rantamaiseman kunnostus 1 ja 2
Malmsby fiskelag
Ensimmäisessä hankkeessa niitettiin kaislikkoa, raivattiin vesakkoa ja
puustoa. Osa toimenpiteistä tehtiin konetyönä ja osa taas talkoilla.
Kustannukset: 17 470 €, josta tuki 8 735 €
Toteutusalue: Loviisa
Toisessa hankkeessa niitettiin kyläläisten talkoovoimin kaislikkoa kolmena perättäisenä vuotena, vesiuoma ruopattiin ja levennettiin (läjitys
omalle maalle lähestulkoon vierelle siten, että siihen kasvava kasvillisuus ei muodostu näköesteeksi), koivikko raivattiin sekä asennettiin
uudet ojarummut.
Kustannukset: 22 228 €, josta tuki 13 336,80 €
Toteutusalue: Loviisa
Perustelut: Hankkeet toteutettiin Natura alueella laadukkaasti mukaan lukien hankkeen hallinnointi. Hakija on dokumentoinut
hankkeen eri vaiheita ahkerasti ja jakaa mielellään tietoa hankkeesta muille vielä tänä päivänäkin.

Nuoriso - hanke (aktivoinut nuorisoa alueella huomattavasti/pitkäaikaisia tuloksia)
Loviisanseudun tanssiopiston peilisali / Tanssi & Sirkus Loviisa toiminnanjohtaja
Loviisanseudun tanssiopiston ja sirkuskoulun kannatusyhdistys ry
Ensimmäisessä hankkeessa kunnostettiin Loviisan vanhaan meijeriin
tanssisali, joka varustettiin peileillä ja muulla tarvittavalla varustuksella.
Kustannukset: 36 328 €, josta tuki: 18 164 €
Toteutusalue: Loviisa
Toisessa hankkeessa palkattiin toiminnanjohtaja, joka kartoitti maaseutualueiden päiväkotien ja koulujen kautta kiinnostusta tanssi- ja sirkusopetukseen arkisin sekä viikonloppuna. Hankkeessa järjestettiin myös
kolme opintomatkaa.
Kustannukset: 13 000 €, josta tuki: 10 400 €
Toteutusalue: Loviisa, Lapinjärvi, Askola, Myrskylä ja Pukkila
Perustelut: Hankkeet toteutettiin ammattitaitoisesti ja suunnitellun mukaisesti. Ensimmäisessä hankkeessa rakennettiin laajenevalle harrastusmäärälle asialliset harrastetilat ja toisessa hankkeessa
jalkauduttiin toteutusalueen kyliin, jolloin saatiin lisää toimintaa kylien asukkaille, jotka eivät päässeet liikkumaan kuntien keskuksiin.

Maastossa mahdollisuus 2008–2009 / Luontoa ja liikuntaa
OK Orient ry
Ensimmäisessä hankkeessa tuotetiin 20 uutta suunnistuksen opetuskarttaa Porvoon seudun koulujen lähiympäristöistä. Taustana hankkeelle oli
se, että suunnistukselle sekä koulujen lähiympäristöjen monipuoliselle
hyödyntämiselle oli Porvoon kouluissa kysyntää. Osa nykyisistä opetuskartoista oli vanhentunut ja valtaosalta kouluista kartat puuttuivat kokonaan.
Kustannukset: 56 082 €, josta tuki: 39 257,40 €
Toteutusalue: Porvoo
Toisessa hankkeessa järjestettiin rastiseikkailuja yhteistyössä koulujen
kanssa ja käynnistettiin kuntosuunnistustoiminta Loviisan ja Lapinjärven
alueella. Tapahtumien vetäjinä toimivat yhdistyksen juniorit ym. jäsenet.
Hankkeen aikana piirrettiin kartat kaikkien alueen koulujen piha- ja lähialueista sekä kolme suunnistuskarttaa koulujen lähimaastoista. Lisäksi laadittiin ulkoilu-/suunnistuskartat keskeisistä virkistysalueista - yhteensä 29 karttaa.
Kustannukset: 86 590 €, josta tuki: 69 272 €
Toteutusalue: Lapinjärvi ja Loviisa
Perustelut: Molemmissa hankkeissa on saatu hyvin kohderyhmä liikkeelle ja innostumaan suunnistuksesta. Karttojen piirtämisellä on saatu myös työllistettyä nuoria. Ensimmäinen hanke oli ehdolla valtakunnallisessa Leader – hankkeiden Parhaat käytännöt 2010 – kilpailussa (sarja Vuoden Leader – hanke) eli sijoittui neljän parhaan hankkeen joukkoon. Hankkeet on toteutettu
laadukkaasti, mukaan lukien hankkeen hallintoon liittyvät toimenpiteet.

Skate Park Lion
Lions Club Loviisa ry
Lions Club Loviisa suunnitteli puiston yhteistyössä rullalautailuyhdistyksen jäsenten eli nuorten kanssa. Rullalautailupuisto rakennettiin rataalueelle, joka sijaitsee noin 800 m kaupungin torilta. "Laitteet" rakennettiin kestävistä materiaaleista kuten betonista, asfaltista, kivestä ja teräksestä.
Kustannukset: 53 350,70 €, josta tuki: 21 340,30 €
Toteutusalue: Loviisa

Perustelut: Hankkeen suunnitteluvaiheessa oli mukana alueen nuoria.
Hakija sai sovittua Kaupungin kanssa alueen hoidosta hankkeen jälkeen.
Hanke on toteutettu laadukkaasti, mukaan lukien hankkeen hallintoon
liittyvät toimenpiteet.

Elinvoimainen yrityshanke

Flisvagn, käynnistys ja investoinnit
Kb Falck Service Ky
Kuorma-auton rungon päälle rakennettiin syöttöpöytä hakettamista
varten valmiista, käytetyistä sekä itse tehdyistä osista. Tuen avulla
palkattiin ensimmäinen työntekijä.
Kustannukset: 78 400,10 €, josta tuki: 33 680 €
Toteutusalue: Loviisa
Perustelut: Yritys on lyhyellä aikavälillä menestynyt hyvin ja työntekijöitä on palkattu lisää.

Renovering av gårdsbutik, kehittäminen ja investoinnit
Malmgårds Sädesmagasin ab
Kehittämistuki: Yritykselle perustettiin nettisivut ja nettikauppa ostopalveluna.
Kustannukset: 8 920,40 €, josta tuki: 4 460,20 €
Investointituki: Navettarakennuksen yksi siipi kunnostettiin myynti-,
varasto-, pakkaus- ja käsittelytiloiksi. Tiloihin hankittiin myös tarvittavat varusteet (hyllyt, kassakone sekä kylmäsäilytyskoneistoa).
Kustannukset: 104 677,13 €, josta tuki: 11 385 €
Toteutusalue : Loviisa
Perustelut: Yritys valmistaa lähellä tuotettuja tuotteita ja myymälässä
on tarjolla hyvin myös muiden paikallisten yrittäjien tuotteita ja palkkaa yrittäjän lisäksi muuta henkilökuntaa.

Tilla Oy:n Dermaline
Tilla Oy
Tuen avulla kehitettiin tuotantomenetelmää, valmistettiin koe-erä hoitotuotteita verkostoitumista varten eläinlääkäreille sekä
luotiin visuaalinen ilme SOLHEDS Derma –hoito- kokonaisuudelle.
Kustannukset: 11 000 €, josta tuki: 5 500 €
Toteutusalue: Sipoo
Perustelut: Tuen avulla yritys on saanut tuotteensa kehitettyä nopeasti myyntikuntoon ja tämä on saanut aikaan yrityksen
tehokkaan nousun kansainvälisille markkinoille.

Vuoden kylä
Arola-Jokelanseutu (Mäntsälä)
Alueella on aloitteellinen ja kehittävä kylätoiminta. Kannanotot kylää koskeviin poliittisiin päätöksiin tehdään
kylätoimikunnassa vapaaehtoisvoimin ja Arolan koulua
koskevissa asioissa yhteistyössä vanhempainyhdistyksen
kanssa. Arola-Jokelanseudulla toimii monia eri yhdistyksiä
ja seuroja ja lehti Kylävinkki on Arola-Jokelanseudulla jo
vuodesta 1990 ilmestynyt koko kylän tiedotuslehti. Lehti
tehdään kokonaan talkoovoimin.

Arola-Jokelanseutu (Mäntsälä)
Initiativrik och utvecklande byaverksamhet. Ställningstagande till politiska beslut görs med frivilliga krafter i byarådet och i ärenden som berör Arola skola görs samarbete med föräldraföreningen. I Arola-Jokelanseutu fungerar många olika föreningar och tidningen Kylävinkki är ett
informationsblad som har utkommit i Arola-Jokelanseutu sedan 1990. Tidningen görs i sin helhet med talkokrafter.

Sikilä-Tamminiemi (Porvoo)
Aktiiviinen ja yhteisöllinen toiminta. ”Gallialainen kylä”
Eknäs-Sikilän maaseutuseura ry yhdessä Eknäs-Sikilän
urheiluseura Vire ry:n kanssa luovat toimintapuitteet
lapsille ja nuorille. Urheilukenttää, kaukaloa, pukusuojaa
ja huoltotila sekä pururataa on kunnostettu ja rakenteilla
on myös kotarakennus. Talkoisiin ovat osallistuneet myös
nuoret itse.

Siggböle-Eknäs (Borgå)
Aktiv och samhällelig verksamhet. ”En Gallisk by”
Eknäs-Sikilän maaseutuseura i samarbete med EknäsSikilän urheiluseura Vire skapar verksamhetsramar för
barn och ungdomar. Idrottsplanen, rinken omklädningsoch serviceutrymmen samt spånbanan har iståndsatts
med talkokraft vartill en kåta är under byggnad. Även ungdomarna själva har deltagit i talkoarbetena.

Vessöö (Porvoo)
Vessöön saarella on hyvä yhteistyö eri yhdistysten välillä ja
aktiivinen toiminta. Nuorisoseura, VPK ja muut yhdistykset
tekevät tiiviisti yhteistyötä ja seurantalo Svenskborg on
ahkerassa käytössä. Saarelaiset rakensivat myös talkoina
uuden paloaseman seurantalon viereen. Kyläläiset tekivät
vuonna 2016 uudet verkkosivut kylälle SILMU-kylät portaaliin sekä tulivat mukaan Kylien turvallinen ja toimiva
arki -hankkeeseen. Vessöö oli ensimmäinen alue, jolle
tehtiin oma turvallisuussuunnitelma.

Vessölandet (Borgå)
På Vessö finns det ett bra samarbete mellan olika föreningar och en aktiv verksamhet. Ungdomsföreningen, FBK
och andra samarbetar tätt och föreningshuset Svenskborg
är i aktiv användning. Invånarna byggde också en ny brandstation bredvid föreningshuset med talkokrafter. Aktiva personer
gjorde också en ny hemsida för ön i SILMU-byars byprtal och kom också med i projektet Trygga och aktiva byar. Vessö var det
första området som gjorde upp en egen säkerhetsplan för invånarna.

SILMU ry
Kehittämisyhdistys SILMU ry perustettiin tammikuussa 2007, yhdistys jatkaa vuodesta
1996 alueella alkanutta kehittämistoimintaa. Yhdistys on yksi Suomessa toimivasta 54 Leader-ryhmästä ja Euroopassa toimivasta noin 2 500 ryhmästä.
SILMU ry:n hallitus on toimintansa aikana käsitellyt yhteensä 279 hankehakemusta, joista
rahoitus on myönnetty 215 hankkeelle. Hankkeille on myönnetty julkista tukea yhteensä
7 663 000 € (EU, valtio ja kunta), sen lisäksi yksityisen rahoituksen osuus on ollut yhteensä
4 932 000 €, joista talkootyötä on ollut 821 000 €. Kokonaisrahoitus on siten ollut yhteensä
12 595 000 €.
Hallituksen puheenjohtajat
2007 – 2008 Christel Liljeström
2009 – 2011 Hannu Salminen

Hallituksen jäsenet 2007-2017
Ahl
Piritta
Ahti-Tuiskula
Riitta
Aitokari
Mia
Antas
Thomas
Anttila
Minna
Arola
Mats
Bergheim-Ahlqvist Marina
Flinck
Patrik
Hartwall
Camilla
Hava
Eeva
Hyväkkä
Marianna
Illman
Jörgen
Jalonen
Jaakko
Järvinen
Lilian
Karén
Laura
Kokko
Eero
Korhonen
Reijo
Kosonen
Jyrki
Kosunen-Krannila
Tarja
Kovalainen
Anita
Kuosa
Heli
Laine
Harri
Lehtonen
Jarkko
Leiramo
Mauri
Lempinen
Tapani
Lepola
Seppo
Malmberg
Viola

2012 – 2014 Gunilla Holmberg
2015 – 2016 Tuula Salo
2017 –
Marja Teppinen
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Manner
Markkula
Mickos
Myyrä
Nieminen
Nordman
Nyström
Panu
Peltola
Rajakaltio
Rinne
Saatsi
Sevón
Sevón
Simola
Ståhls
Sundberg
Söderlund
Tiainen
Tikkanen
Timola
Toura
Ugas
Upola
Weckman
Whiley
Åström

Heikki
Tora
Christina
Riitta
Tea
Ian
Heikki
Jukka
Veijo
Timo
Raija
Helena
Aira
Aira
Juha
Marjut
Anneli
Martin
Rauno
Joija
Benitha
Tuomo
Outi
Ulla-Maija
Annika
Tiina
Christell
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