
Ihmisten kokoisille ideoille! 
För dina idéer! 
HANKETUKI-INFO  

PROJEKTSTÖDINFO 



Esityksen sisältö  
Presentationens innehåll 

SILMU ry:n esittely / presentation av SILMU rf  

Leader-toiminta – Leader-verksamhet 

SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 

 2014-2020 

tukimuodot / stödformer 

hakeminen / att söka stöd 

esimerkkejä / exempel 
 

 



Leader - SILMU  
 

•  kaksikielinen yhdistys, perustettu 2007 /  tvåspråkig förening, 
grundad 2007 

 

•  vastaavaa toimintaa vuodesta 1996 / motsvarande verksamhet 
sedan 1996 

 

•  yksi Suomen 55 Leader-ryhmästä /  

 en av 55 Leader-grupper i Finland 

 
•  EU:n alueella n. 2 600 ryhmää / 

 på EU-området ca. 2 600  grupper 
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Leader - SILMU 
 

Hallitus / styrelsen 
• valittu kolmikantaperiaatteen mukaisesti / vald enligt 
trepartsprincipen 

• puheenjohtaja / ordförande – Tuula Salo, Porvoo / Borgå 
• 9 jäsentä / medlemmar + 9 henkilökohtaista varajäsentä / 
personliga suppleanter 

Henkilökunta / personal 
• toiminnanjohtaja / verksamhetsledare Gina Forsström 
• toimistopäällikkö / kanslichef   Tiina Kurki 
• hankeneuvoja / projektrådgivare  Heli Mutanen 
• kyläasiamies / byaombud    Li-Marie Santala 

4 



Toiminta-alue 
Verksamhetsområde 

  

Askola  
Lapinjärvi - Lappträsk 
Loviisa - Lovisa 
Myrskylä – Mörskom 
Mäntsälä  
Pornainen - Borgnäs 
Porvoo - Borgå  
Pukkila  
Sipoo - Sibbo 

 

Toimisto, Veckjärventie 1 

Kontor, Veckjärvivägen 1 



SILMU-kylät  
SILMU-byar 

• toimii SILMU-alueen kylien edunvalvojana ja kumppanina / verkar som  
intresseövervakare och partner för byarna på SILMU-området 

• edistää hyvän elämän edellytyksiä maaseudulla /  för en trygg och livskraftig landsbygd 

• palvelee kylien asukkaita ja yhdistyksiä mm. kyläsuunnitelmien teossa, rekisteröinti- ja 
sääntöasioissa, kylien kehittämisessä ja tiedottamisessa / betjänar invånarna och 
föreningarna i byarna med byaplaner, ger råd i registrerings- och stadgeärenden och 
stöder aktivt utvecklandet av byarna, sprider information om byaverksamhet mm. 

• ylläpitää Kyläportaalia SILMU-kylät / upprätthåller Byaportalen SILMU-byar 

http://www.itukylat.fi/
http://www.itukylat.fi/
http://www.itukylat.fi/
http://www.itukylat.fi/
http://www.itukylat.fi/
http://www.itukylat.fi/


Oma aluekehitystoiminta  
Egen regional utveckling 

 Nuorisojaosto / ungdomssektion 

• perustetaan 2016 / grundas 2016 

• haetaan alueen kunnista nuoria / ungdomar från regionens kommuner sökes 

• oma rahoituskiintiö, josta myönnetään jaoston harkinnalla ja ennalta sovittujen 
kriteereiden perusteella pieniä avustuksia nuorten omiin ideoihin / egen 
finansieringskvot, ur vilken beviljas på sektionens bedömning och på basen av på 
förhand överenskomna kriterier, små understöd till ungdomarnas egna projekt 



Oma aluekehitystoiminta  
Egen regional utveckling 

 Kaupunkijaosto / Stadssektion 

• perustetaan 2016 / grundas 2016 

• koostuu Porvoon keskusta-alueen toimijoista, jotka laativat kehittämissuunnitelman /     
består av aktörer från centrumområdet i Borgå. Sektionen uppgör en utvecklingsplan  

• kansalaistoimijalähtöisen toimenpidesuunnitelman laatimiseen myönnetty ESR-
rahoitusta / ESR finansiering har beviljats för uppläggande av verksamhetsplan av 
medborgarinitsierad verksamhet    

  

  

  

  



Leader pähkinänkuoressa 
Leader kortfattat 

LEADER = "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale".  

Suomeksi "yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä” 

På svenska ”länkar mellan åtgärder som syftar till att utveckla landsbygdens ekonomi” 

 

Linkki kehittämistoiminnan eri osapuolten välillä 

Länk mellan respektive utvecklingspart  
 

Avainsanoja / nyckelord: Bottom-up!   Avoimmuus – Öppenhet 

 

leadersuomi.fi, maaseutu.fi, mavi.fi, mmm.fi, silmu.info 
 

 

 



Leader on … 
Leader är… 

Rahoitus 

 

Paikalliset toimijat päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta  

Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta 

Finansiering Lokala aktörer gör beslut om finansiering till allmännyttiga och  företagsansökningar 

Finansieringen består av EU-, statliga- och kommunala medel 

Neuvonta  Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi  

Rådgivning Leader-grupperna hjälper till med utveckling av idéerna och projektansökan 

Toiminta  Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään  

Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua  

Verksamhet Leader-grupperna uppmuntrar invånarna att utveckla sin boendemiljö 

Alla kan delta i verksamheten 

…paikkakunnan parhaaksi – …för ortens bästa 



SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED 
SILMU 2014-2020 -strategia / -strategin 

• valmistelut aloitettiin  v. 2012 / beredningen påbörjades  år 2012 

• laaja valmisteluprosessi / beredning på bred bas 

• strategialla haettu Maaseuturahastosta Leader-rahoitusta / med strategin har SILMU 
anhållit om landsbygdsfondens Leader-finansiering 

• päätös MMM:ltä tammikuussa 2015 / beslut av JSM i januari 2015 

• strategian toteutukseen käytetään myös muuta rahoitusta (ESR, EAKR, muut EU 
ohjelmat, säätiöt ym.). Askola, Lapinjärvi, Myrskylä ja Loviisa ovat sitoutuneet 
maksamaan tarvittavat kuntaosuudet. Muiden kuntien osalta neuvotellaan 
tapauskohtaisesti / till förverkligandet av strategin används även annan finansiering 
(ESF, ERUF, övriga EU program, fonder mm.). Askola, Lappträsk, Mörskom och Lovisa 
har bundit sej till att betala behövliga kommunala andelar. Med de övriga kommunerna 
förhandlas den kommunala andelen fal för fall. 



Strategian tavoitteet  
Strategins mål 

• vahvistaa alueen omatoimista, 
paikallista, ympäristönäkökulmat 
huomioivaa ja elinkeinollista 
kehittämistä  

• koko alueen pitäminen houkuttelevana 
asuin- ja liiketoimintaympäristönä 

• synnyttää uutta toimintaa, uusia 
palveluja sekä työmahdollisuuksia 

• asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien 
vahvistaminen 

• syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalisen 
pääoman lisääminen 

12 

• stärka områdets lokala och 

företagsmässiga utveckling som sker 

på eget initiativ med beaktande av 

miljöaspekterna  

• bevara området som en attraktiv 

boende- och företagsmiljö 

• skapa ny verksamhet, nya tjänster och 

arbetstillfällen  

• stärka invånarnas möjligheter till 

påverkan 

• hindra utslagning och öka det sociala 

kapitalet 
 



Strategian kohderyhmät 
Strategins målgrupper 

  

 Kaikki asukkaat, pienet ja aloittavat yritykset, yhdistykset ja 
organisaatiot, maanviljelijät, kunnat, oppilaitokset ja muut alueen toimijat 

 Alla invånare, små och nygrundade företag, föreningar och 
organisationer, jordbrukare, kommuner, läroinrättningar och andra 
aktörer på området 
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Strategian painopisteet   
Strategins tyngdpunkter 
1. Yritystoiminta ja työllisyys / Affärsverksamhet och sysselsättning   
2. Kylien kehittäminen / Livskraftiga byar     
3. Ympäristö ja luonto / Miljö och natur                  
4. Saaristo / Skärgården        
5. Oma aluekehitystoiminta / Egen lokal utvecklingsverksamhet       

 

 Läpileikkaavat teemat: nuoret, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö 
 Genomgripande teman: ungdomar, interregional- och internationell verksamhet 

  

 ESKO Etelä Suomen kalatalousohjelma (Virolahti-Hanko)  

 ESKO Södra Finlands fiskeriprogram (Vederlax-Hangö) 

 (Loviisa, Porvoo ja Sipoo / Lovisa, Borgå och Sibbo)     
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Strategian rahoitus   
Finansiering av strategin 

15 

Kokonaisrahoitus 7,2 M€ Total finansiering 

Julkinen (EU+valtio+kunta) 4,7 M€ Offentlig finansiering (EU+stat+kommun) 

Yksityinen rahoitus (raha + talkootyö) 2,4 M€ Privat finansiering (pengar + talkoarbete) 

Muu rahoitus (rahastot ja säätiöt) 0,1 M€  Övrig finansiering (fonder och stiftelser) 

Jakautuen rahoituslähteittäin Fördelning enligt finansieringskälla 

Maaseuturahasto (Leader)  6,5 M€ Landsbygdsfonden (Leader) 

RR-tuet ja tuet muista EU-ohjelmista  0,6 M€ Strukturfonden och stöd från övriga EU program 

Muut tuet kuten säätiöt ja rahastot  0,1 M€ Övriga stöd t.ex. fonder och stiftelser 



Yritystuen hakijat   
Sökande av företagsstöd  

 SILMU:  
• kaikki yritysmuodot / alla företagsformer 
• mikroyritykset > työntekijöitä alle 10 htv (kokoaikaista), liikevaihto tai tase alle 2 milj. € / 
mikroföretag > mindre än 10 heltidsanställda, omsättning eller balansomslutning mindre än 
2 milj. €   

• yksityiset henkilöt / privata personer 
 

 ELY-keskus / NTM-centralen: 
• kaikki yritysmuodot / alla företagsformer 
• mikro- ja pienet yritykset >49 htv, liikevaihto tai tase enimmillään 10 milj. € / mikro- och små 
företag > 49 heltidsanställda, omsättningen eller balansomslutningen max. 10 milj. €  

• mikroyritykset > työntekijöitä alle 10 htv, liikevaihto tai tase alle 2 milj. € / mikroföretag > 
mindre än 10 årsverkan, omsättning eller balansomslutning max. 2 milj. €  

• Annex I yritykset ja maatalousinvestoinnit / Annex I -företag och jordbruksinvesteringar 
• yksityiset henkilöt / privata personer 
• enimmillään 2 milj. € / hanke / max. 2 milj. € / projekt 
  



Tukimuodot (mikroyrityksille) 

Stödformer (mikroföretag)  

Yritystuki  / Företagsstöd 
1. Investointituki / Investeringsstöd  

• tuki 20-40 % / stöd 20-40 % 

• minimikustannukset ilman alv:tä 2 500 € / minimikostnader utan moms 2 500 € 

◦ Investoinnin toteutettavuustutkimus / Genomförbarhetsstudier i fråga om 
investeringar 

• tuki enimmillään 50 % / stöd max. 50 % 

  



Tukimuodot (mikroyrityksille) 

Stödformer (mikroföretag)  

3. Perustamistuki / Nyetableringsstöd (stöd till grundande av företag) 
• enimmillään 35 000 € / max. 35 000 €  

• kokeilutoimintaan tuki enimmillään 10 000 € / till innovationer stöd 

   max. 10 000 €  

• tuen 1. erä  kun tukipäätös on saatu / 1. raten av stödet när beslutet är 
mottaget 

• seuraavat erät maksetaan kun ennalta asetetut ”stepit” on saavutettu / följande 
rater betalas när de på förhand utsatta stegen är utförda  

• minimikustannukset ilman alv:tä 2 500 € / minimikostnader utan moms 2 500 € 

 Perustamistuki ja investointituki voidaan myöntää rinnakkain / nyetableringsstöd 
och investeringsstöd kan beviljas samtidigt 

  



Hanketuen hakijat  
Sökande av projektstöd 

• yhdistykset / föreningar 

• säätiöt / stiftelser 

• seurakunnat / församlingar 

• kunnat ja kuntien yhteenliittymät / kommunerna och kommunsamfund 

• oppilaitokset / läroanstalter 

• muut rekisteröidyt yhteenliittymät / övriga registrerade sammanslutningar 

  



Tukimuodot (Hanketuet) 

Stödformer (Projektstöd) 

• minimituki 6 250 €  / minimistöd 6 250 €  

• tukea enimmillään 180 000 € / hanke / stöd max. 180 000 € / projekt 

 

1. Kehittämishankkeet / Utvecklingsprojekt 

• tuki 70 % (100 %) / stöd 70 % (100 %) 

2. Yhteistyöhankkeet / Samarbetsprojekt 

• tuki 70 % (90 %) / stöd 70 % (90%) 

3. Investointihankkeet / Investeringsprojekt 

• tuki 40 % (75 %) / stöd 40 % (75 %) 



Tukimuodot (Hanketuet) 

Stödformer (Projektstöd) 

3. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet / Skolnings- och 
informationsförmedlingsprojekt 

• tuki 70 % (100 %) / stöd 70 % (100 %)  

4. Teemahankkeet / Temaprojekt 

• tuki-% riippuu sisällöstä / stöd-% beror på innehållet 

• erillisissä toimenpiteissä ei euromääräisiä alarajoja / inga minimibelopp i enskilda 
åtgärder 

 

 

  

 

Toimenpiteet voidaan toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti ja kansainvälisesti 
 

Åtgärderna kan förverkligas lokalt, regionalt,  interregionalt eller internationellt  
 



Kustannusmallit 
Kostnadsmodeller 

A. Lump sum = kertakorvaus / engångsersättning 

• enimmillään 100 000 € / max. 100 000 € 

• maksu ennalta asetettujen ”steppien” mukaan / utbetalning på basen av på förhand 

planerade ”steg” 

• maksu 2-3 erässä / utbetalning i 2-3 rater 

• vain toteutusaikaa voidaan muuttaa / endast projekttiden kan ändras 

• ei kuitteja maksatukseen / inga kvitton krävs vid utbetalning 



Kustannusmallit 
Kostnadsmodeller 

B. Flat rate = prosenttimääräinen korvaus / procentuell ersättning 

• 24 % tai 15 % palkkakustannuksista / 24% eller 15 % av lönekostnaderna 

• välilliset kustannukset korvataan valitun %:n mukaan / indirekta kostnader ersätts enligt 

vald % 

• kuitit esitetään maksuhakemuksessa vain välittömistä kustannuksista (esim. 

palkkakustannukset)  / kvitton redovisas endast av direkta kostnader i samband med 

ansökan om utbetalning (t.ex. lönekostnader )  

C. Todellisiin kustannuksiin perustuva / På bas av verkliga kostnader 

• kaikki kuitit esitetään / alla kvitton redovisas 

 

 



Hakemus ja liitteet  
Bilagor till ansökan 

Jokaiseen hakemukseen liitetään / Bilagor till alla ansökningar 

• hankesuunnitelma / projektplan 

• kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma / kostnadskalkyl och finansieringsplan 

• päätös Leader-tuken hakemisesta / beslut på att Leader-stöd kommer att sökas  

• säännöt / stadgar 

• rekisteriote / registerutdrag 

• selvitys hakijan taloudellisesta tilasta / utreding över sökandens ekonomi 

• pöytäkirjanote josta ilmenee päätös hankkeesta ja tuen hakemisesta / protokollutdrag 
var framgår beslutet om projektet och stödansökan 

• Indikaattorilomake / indikatorblanketten 

 



Hakemus ja liitteet  
Bilagor till ansökan 

Tarvittaessa / Vid behov 

• likviditeettisuunnitelma / likviditetsplan  

• jos tuki yli 100 000 € > viestintäsuunnitelma / när stödet mer än 100 000 € > en 
kommunikationsplan 

• ohjausryhmän jäsenten suostumukset / samtycke av styrgrupsmedlemmarna 

• yhteistyösopimus / sammarbetsavtal 

• pääpiirustukset, rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, 
rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, rakennuslupa / huvudritningar, 
konstruktions-, VVS-, el- och övriga specialplaner 

• selvitys ALV-velvollisuudesta ja kustannusten kohtuullisuudesta, arvio 
vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä  / utredning av MOMS-skyldighet 
och kostnadernas skälighet, uppskattning av kvaliteten och mängden av vederlagsfritt 
arbete 
 



Idea > ota 
yhteyttä! 

 

Idé > kontakta 
oss! 

Valmistelut + hakemus > 

aloitus omalla riskillä  
 

 Beredning + ansökan > 
start på egen risk 

SILMU ry:n hallituksen 
käsittely  

 

Behandling av ansökan av 
SILMU rf:s styrelse 

ELY-keskuksen 
laillisuustarkastus  

 

 NTM-centralens 
laglighetsgranskning 

Tukipäätös + 
aloituspalaveri  

 

Stödbeslut + startpalaver 

Toteutus  
 

Förverkligande 

Maksuhakemukset ja 
raportointi 

 

Betalningsansökningar 
och rapportering 

Tuen maksaminen 
 

Utbetalning av stöd 



Kriteerit  
Kriterier 

A. Pakolliset kriteerit / Obligatoriska kriterier 

• hakemusten tulee täyttää kaikki  kriteerit / stödansökningarna bör fylla alla kriterier 

 

LISÄKSI tulee puolet joko B, C tai D -kategorian kriteereistä täyttyä  

DÄRTILL bör hälften av B, C eller D -kategorins kriterier uppfyllas 

 

B. Kriteerit hanketuille / Kriterier för projektstöd 

C. Kriteerit kansainvälisille hankkeille / Kriterier för internationella projekt 

D. Kriteerit yritystukihakemuksille / Kriterier för företagsstöd  

   

  



Hyvän hakemuksen tunnusmerkit 
Kännetäcken på en bra ansökan 
• hyvin valmisteltu (ei kiireessä) / väl beredd (ingen brådska)  

• selkeä rajattu sisältö / tydligt och avgränsat innehåll 

• strategian mukainen / i enlighet med strategin 

• kriteerit täyttävä / uppfyller kriterierna 

• suunnitelma, kustannusarvio ja muut liitteet  kunnossa / plan, kostnadskalkyl och 

övriga bilagor ok 

• kustannustehokas / kostnadseffektiv 

• kirjanpitäjä mukaan / bokföraren med 

• talous kunnossa, likviditeettisuunnitelma / stabil ekonomi, likviditetsplan 

• riittävät muut resurssit / tillräckliga övriga resurser 

• asenne! / attityden! 

  



Muuta   
Övrigt  

• sähköinen haku – HYRRÄ / elektroniskt ansökningsförfarande 
- HYRRÄ  

• talkoot hyväksyttäviä kustannuksia 15 €/h tai 45 €/h           
talko = vederlagsfritt arbete godkänns som kostnad 15 €/h 
eller 45 €/h 

• tuen siirto kumppanille on mahdollista / att överföra stöd till en 
partner är möjligt 

• hanke enimmillään 3 vuotta / projekten max. 3 år 

 



Uutiskirje  
Nyhetsbrev 

Tilaa uutiskirje:  

• liittymällä jäseneksi 

• kotisivuiltamme > etusivu 
> oikea alakulma 

Beställ nyhetsbrevet: 

• genom att bli medlem 

• via hemsidan > framsidan 
> högra nedre hörnet 



Kotisivut 
Hemsidan 

www.silmu.info 



Facebook 

Tule tykkäämään 
sivuistamme! 

Gilla oss! 

www.facebook.com/Silmury 

www.facebook.com/nuoriso 

www.facebook.com/silmukylat 

 



Katso –palvelu ja Hyrrä 

Katso –tjänsten och Hyrrä 



• palvelu, jota käytetään sähköisessä asioinnissa / en tjänst som används när 

man uträttar elektronisk ärenden 

• Katso –tunniste yhdistää toisiinsa henkilön, organisaation ja henkilön 

oikeuden edustaa organisaatiota / Katso –koden kopplar samman 

personen, organisationen och personens rättighet att representera 

organisationen 

• organisaation tiedot tulee olla ajan tasalla YTJ:ssä (yritys- ja 

tietojärjestelmä) / organisationens uppgifter bör vara uppdaterade i FODS-

tjänsten (företags- och organisationsdatasystemet) 

• tarkista tiedot täältä: ytj.fi / kontrollera uppgifterna här: ytj.fi/svenska 

• Katso –palvelu / Katso –tjänsten: yritys.tunnistus.fi 
 

 

 

 

 

 

Yleistä Katso -palvelusta  

Allmänt om Katso -tjänsten  

https://yritys.tunnistus.fi/


Katso –palvelun käyttöönotto 

I bruktagande av Katso –tjänsten 

•  uusi pääkäyttäjyys perustetaan Katso –palvelussa, perustajalla 

oltava nimenkirjoitusoikeus / Ny huvudanvändare grundas i Katso 

–tjänsten, grundaren bör ha namnteckningsrätt 

•  pääkäyttäjä luo alitunnisteet muille henkilöille jotka niitä 

tarvitsevat, alitunnisteet tulee vahvistaa Katso –tunnisteiksi / 

huvudanvändare skapar underkoder till de personer som behöver 

dessa, underkoden bör förstärkas till Katso –kod och ger 

behörigheter 

•  pääkäyttäjä antaa asiointirooleja käyttäjille / huvudanvändaren ger  

behörigheter till användarna 

 



Asiointiroolit  

Behörigheter 

• Hyrrä -hakija voi selata, täyttää ja lähettää tuki- ja maksuhakemuksia 

(vastaa virallista allekirjoitusta ja annetaan vain nimenkirjoitusoikeudelliselle 

henkilölle)  Hyrrä –sökande kan bläddra, fylla i och sända stöd- och 

utbetalningsansökningar  (motsvarar den offentliga underskriften och ges till 

personer med underteckningsrätt) 

• Hyrrä -avustaja voi selata ja täyttää kaikkia lomakkeita, mutta ei ole 

oikeutettu allekirjoittamaan ja jättämään niitä käsittelyyn / Hyrrä –assistent 

kan bläddra, fylla i alla blanketter, men berättigar inte att underteckna och 

sända den till behandling 

• Hyrrä -selaaja voi selata organisaation tuki- ja maksuhakemuksia / Hyrrä –

bläddrare kan bläddra i organisationens stöd- och 

  utbetalningsansökningar 

 



Lisätietoja Katso –palvelusta 

Tilläggsuppgifter om Katso –tjänsten 

yritys.tunnistus.fi / yritys.tunnistus.fi /sv.jsp   

 

vero.fi/katso / vero.fi/sv-FI 

 

mavi.fi/hyrra / mavi.fi/hyrra/sv 

https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp
http://vero.fi/sv-FI
http://vero.fi/sv-FI
http://vero.fi/sv-FI
http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/Sidor/hyrra.aspx


Hyrrä 
sähköinen palvelu 

elektronisk tjänst 



Hyrrä-kirjautuminen 

Inloggning i Hyrrä 

•  henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, sähköinen henkilökortti 

tai mobiilivarmenne / personliga netbankskoder, identitetskort 

med chips för elektronisk kommunikation eller Mobil ID 

• käytä selaimena Mozilla Firefoxia tai Cromea, tyhjennä välimuisti 

ennen kirjautumista ja avaa Hyrrä yksityiseen ikkunaan / använd 

Mozilla Firefox eller Crome som webbläsare, töm cache –minnet 

och öppna Hyrrä i privat fönster 



Muuta  

Övrigt 

•  Hyrrä on auki koko ajan / du kan använda Hyrrä hela tiden 

•  voit käyttää Hyrrää kaikilla laitteilla / du kan användä Hyrrä med  

alla apparater 

•  verkkoyhteys tarvitaan / du behöver netförbindelse 

•  tukihakemuksen vireilletulo / anhängiggörande av ansökan 

- hakijalle ilmoitetaan sähköpostitse / sökande får meddelande per e-post 

- tämän jälkeen hakija voi aloittaa toteutuksen omalla riskillään / nu kan 

sökanden påbörja projektet på egen risk 

•  paperiset lomakkeet suomi.fi –palvelusta / blanketter i 

pappersformat finns på suomi.fi  

 

 

 



 

 

Seurantatiedot 

Uppföljningsuppgifter 

Käsittely 

Behandling 

Hakemus   

Ansökning 

Päätös 

Beslut 

Täydennykset  

Kompletteringar 
Maksuhakemukset 

Ansökningar om utbetalning 

Maksupäätökset 

Betalningsbeslut 

Vireilletulotarkastus 

Granskning för att få 

ansökan anhängig 

Muutoshakemukset 

Ändringsansökningar 



Lisätietoja: 

Tilläggsinformation: 

 

http://www.mavi.fi/hyrra 

 

silmu.info 
 

http://www.mavi.fi/hyrra
http://silmu.info/fi


YMPÄRISTÖHANKKEITA / MILJÖPROJEKT 

Vanhan Kerkkoon kirkkotien kunnostus poluksi 

Kehittämishanke Valkjärven kunnostamiseksi 

Kehittämishanke Valkjärven kunnostamiseksi 

HiPo Vesi ja viemäri suunnitelma  



KEHITTÄMISHANKKEITA / UTVECKLINGSPROJEKT 
 

Huoletta tuoretta -lähiruokahanke 

Suomi vesijuoksee 

Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö 

Invertering av kulturhistoriska växter i Lappträsk 



NUORISOHANKKEITA / UNGDOMSPROJEKT 

Kaksikielinen kruunulapset – Kronobarnen lastenmusikaali 

Nuori Ooppera 

Maastossa Mahdollisuus 



INVESTOINTIHANKKEITA / INVESTERINGSPROJEKT 

Liljendal Sockengård Ohkolan seuratalon julkisivu kuntoon 

Yhteinen taivas 
Mäntsälän Pitäjäntupa 

Gärsgård vid Norra Paippis bys 

huvudväg 



YRITYSHANKKEITA / FÖRETAGSPROJEKT 

Saltbodanin laajennus ja kehittäminen 
Korkealaatuinen kalastusmatkailu 

Greenmech Arborist 15-23 hakettimen 

hankinta 

Elokuu Oy:n investointi 

Kantojen ja energiapuun 

varastointikentän perustaminen 



Leader-SILMU 

Veckjärventie 1 / Veckjärvivägen 1 

06150 PORVOO / BORGÅ  

etunimi.sukunimi@silmu.info / fornamn.efternamn@silmu.info  

silmu.info 

Gina Forsström  

toiminnanjohtaja / 

verksamehtsledare                           

GSM 041 442 6602                  

Tiina Kurki  

toimistopäällikkö / 

kanslichef                         

GSM 040 359 4166 

Li-Marie Santala 

kyläasiamies / 

byaombud 

GSM 040 158 8038 

Heli Mutanen 

hankeneuvoja / 

projektrådgivare 

GSM 040 569 0068 



Kiitos! - Tack! 


