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På bilden från vänster Jani Väänänen (Hybrid Energia Oy), Tommi Maasilta (Föreningen vatten- och 

luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.), Annika Weckman (Posintra Oy), Veikko Vainikka (Eknäs-Sikilän 

maaseutuseura ry), Niina Allonen och Kati Kottila-Etuaro (Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta). Fotograf 

Riitta Myyrä 

 

DE BÄSTA AXPLOCKEN FRÅN SILMU RF:S VÅRMÖTE 

Utvecklingsförening SILMU rf belönade på sitt vårmöte 29.9 de bästa Leader-projekten i två kategorier, det bästa 
allmännyttiga projektet och det bästa företagsprojektet. Dessutom belönades årets SILMU byabedrift. Prisen gick i år 
till aktörer i Borgå och Mäntsälä.  

Titeln bästa allmännyttiga projekt gick till Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. som 
förverkligat det internationella projektet ”Art and the Environment - Creative Ways".  

Dessutom fick två projektförvaltare hedersomnämnande: Posintra Ab:s STAR – Stopover, Archipelago, Relax in 
Eastern Uusimaa Region –projektet och Eknäs-Sikilän maaseutuseura ry:s projektet E-S Arena. 

Titeln bästa företagsprojekt gick till Hybrid Energia Oy i Mäntsälä, som förverkligat projektet ”Energian edistäminen”. I 
projektet utvecklades förenande av förnybara energiformer till en lättare form för användarna. 

Projekten är valda av de Leader projekt som finansierats under programperioden 2014–2020 och vilka avslutades år 
2019. Som kriterier har SILMU rf fastställt, att de belönade projekten bör ha nyhetsvärde och bra synlighet. Dessutom 
bör projektet gagna en stor mängd befolkning och att projektet har förverkligats smidigt. Dessutom bör 
företagsprojektet ha bra framtidsplaner och sysselsättningsverkan. 

Årets byabedrift –utmärkelsen gick enhälligt till aktörer i byn Ohkola i Mäntsälä 

Årets Byabedrift 2020 valdes bland en mängd goda förslag och vinnarna är Ohkola skolas föräldraråd och Ohkolan 
OKA ry tillsammans. Aktörerna förvekligade ett samhälleligt projekt med vilket man förnyade skolans gårdsplan till en 
plats där alla kan mötas. Renoveringsprojektet var hela byns gemensamma satsning. 

Kati Kottila-Etuaro, som basade för projektet, konstaterar: ”Ohkola är känt för sin gemenskap och talkoanda, men det 
här stora gemensamma projektet sammanförde byborna på ett helt nytt sätt. Skolan finns verkligen till för hela byn och 
nu tjänar gårdsplanen alla, allt från småbarn till äldre personer. Tack vare gemensamheten i byn!” 
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På skolans gårdsplan finns nu alltmöjligt från babygungor till multimotionsredskap för vuxna. Upprustningen av gården 
finansierades  med medel av byns föreningar, företag och enskilda personer samt med Leader –finansiering.  

Man kan läsa mer om projektet och lekplatsens öppningsfest i byns egen tidning Ohkolan kyläsanomat (nr 99 
september-november 2020). 

Länk till tidningen i PDF format  https://bit.ly/3iTaf6y  

 

På vårmötet behandlades stadgeenliga ärenden, m.a.o. verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2019. År 2019 
behandlade SILMU rf:s styrelse 23 stödansökningar och finansiering beviljades till 15 ansökningen. Den beviljade 
stödsumman uppgick till 375 880 €. 

Under programperioden 2014–2020 har SILMU rf beviljat totalt 3 588 159 € Leader stöd (situationen efter det senaste 
mötet 10.9 2020). 
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