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SILMU RY:N KEVÄTKOKOUKSEN PARHAAT PALAT 

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n virtuaalisen kevätkokouksen yhteydessä 25.5. palkittiin parhaimmat Leader-hankkeet 
kahdessa kategoriassa, paras yleishyödyllinen hanke ja paras yrityshanke. Lisäksi palkittiin vuoden kyläteko, palkittiin 
kylätoimija ansiokkaasta työstä hopeisella ansiomerkillä ja muistettiin kylien puurtajia kunniamaininnoilla. Palkinnot ja 
huomionosoitukset menivät tänä vuonna toimijoille Mäntsälään, Porvooseen, Lapinjärvelle, Loviisaan ja Myrskylään.  

Parhaimman yleishyödyllisen hankkeen tittelin sai Mäntsälän Urheilijat ry, joka toteutti hanketta ”Ilma-aseradan 
taululaitteiden ajanmukaistaminen". Hankkeessa uudistettiin ilma-aseradan taululaitteisto. Uusimisen myötä kilpailujen 
järjestäminen radalla helpottui ja harjoittelu on mielekkäämpää. Hankinta palvelee laajaa käyttäjäkuntaa. 

Parhaana yrityshankkeena palkittiin pellinkiläisen Gunnel Englundin hanke ”Förädling”. Tuella rakennettiin yritykselle 
tilat toimintaa varten Pellinkiin sekä hankittiin valmistuskeittiöön koneita ja laitteita. 

Hankkeet on valittu ohjelmakaudella (2014–2020) rahoitetuista Leader-hankkeista, jotka ovat päättyneet vuoden 2020 
aikana. Valintakriteereiksi SILMU ry on määritellyt, että palkittavalla yleishyödyllisellä hankkeella tulee olla 
huomioarvoa ja hyvä näkyvyys. Lisäksi hankkeen tulee hyödyntää suurta henkilömäärää, ja että hankkeen 
etenemisprosessi on ollut sujuvaa. Palkittavalla yrityshankkeella tulee olla työllistävä vaikutus, yrityksellä hyvät 
tulevaisuusnäkymät ja hankkeen etenemisprosessi on ollut sujuvaa.  

Vuoden Kyläteko -palkinto myönnettiin yksimielisesti lapinjärveläiselle muusikko Henna Niemiselle. Hän halusi käyttää 
vapautuneen ajan piristääkseen alueen asukkaita koronatilanteessa, erityisesti koronan eristämäksi joutuneita 
vanhuksia ja konsepti laajeni koko Lapinjärven yhteiseksi. Hän on käynyt laulamassa ja soittamassa lapinjärveläisille 
ikkunoiden takana ja tämä on ilahduttanut monia. Samalla moni läheinen on kokenut iloa, kun on saanut Hennan 
kautta välittää jonkin tärkeän musiikkikappaleen rakkailleen. 

Kylätoiminnan hopeinen ansiomerkki on myönnetty loviisalaiselle Tora Öhrströmille ansiokkaasta toiminnasta 
kyläyhdistyksissä ja toimintaryhmän luottamustehtävissä. Oman yhdistyksen, Pitkäpään kyläyhdistys, lisäksi hän on 
luotsannut maakunnallista yhdistystä Itä-Uudenmaan Kylät ry:tä ja toiminnan siirtyessä Kehittämisyhdistys SILMU 
ry:lle hän jatkoi kyläjaoksen puheenjohtajana vuoteen 2021 saakka. Tora Öhrström toimi myös Kehittämisyhdistys 
SILMU ry:n hallituksen jäsenenä monta vuotta. 

Kyläjaos päätti, että tänä vuonna jaetaan kunniamaininta niille kylien hiljaa puurtaville henkilöille, jotka pyyteettömästi 
ja pitkäjänteisiesti tekevät työtä yhteisönsä eteen. Hyvistä ehdokkaista valikoitui kolme miestä, jotka ovat pitäneet ns. 
ladut ja jalkapallokentät auki kylällä niin että asukkaat pääsevät nauttimaan luonnosta ja liikunnasta vaivattomasti 
melkein heti kotiovelta. Kunniakirja annettiin seuraaville henkilöille: Henrik Lund (Kirkonkylä, Lapinjärvi), Reidar 
Silfvast (Heikinkylä, Lapinjärvi) ja Håkan Enberg (Kreivilä, Myrskylä). 

Kevätkokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat, eli vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuoden 2020 
aikana SILMU ry:n hallitus käsitteli 45 tukihakemusta ja rahoitusta myönnettiin 36 hakemukselle. Tukea myönnettiin 
vuoden 2020 aikana yhteensä 783 680 €.  

Koko ohjelmakauden (2014–2020) sekä siirtymäkauden (2021) aikana SILMU ry on myöntänyt tukea yhteensä  
4 148 797 € (tilanne 25.5.2020 kokouksen jälkeen).  
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